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Co si v čísle přečtete: 
Výsledky voleb        str.1         Memoriál Karla Štursy  str.5 
Výsadba živého plotu   str.2      Futsalový turnaj  str.6 
Březovský cyklovýšlap       str.3      Nohejbalový turnaj trojic str.6 
Velká říjnová řízkyáda  str.3      FC Rudolec informuje               str.7 
Memoriál Karla Lorenze str.4      Z receptů našich občanů str.8 
Halloweenská party str.4      Blahopřejeme           str.8 

Výsledky voleb do zastupitelstva města Březová 
Pro volby do zastupitelstva města, které se uskutečnily ve dnech 10. - 11. 10. 2014 byly zaregistrovány 2 strany – 

„Komunistická strana Čech a Moravy“ a „Sdružení nezávislých kandidátů - Radnice pro občany Březové a přidružených 
obcí“. Průměrný věk kandidátů KSČM je 59,1 let a SNK-RPOBPO je 49,0 let.  

VOLBY 2014 

Co z výsledků voleb vyplývá? Vítězem voleb se stalo „Sdružení nezávislých kandidátů - Radnice pro občany 
Březové a přidružených obcí“ se ziskem 73,9 % všech platných volebních lístků. Do nového zastupitelstva by tedy měli 
zasednout tito kandidáti. Za KSČM Šafnerová Květoslava, Strnadová Jana, Nikodem Martin a Boukal Lubomír, za SNK-
RPOBPO Bouda Miroslav, Jiříček Jan, Brandl Josef, Kortus Petr, Runtová Eva, Szolar Lukáš, Bedeč Michal, Kávová Andrea, 
Halčinská Milena, Havlíková Hana a Fišerová Lenka. V zastupitelstvu zasedne sedm žen a osm mužů. A kdo bude novým 
starostou? Podle počtu hlasů u jednotlivých jmen se to dá předběžně odhadnout! 
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 Výsadba živého plotu 
 

Po výstavbě dřevěného plotu na louce pod futsalovým hřištěm, který částečně chrání 
zde se pohybující lidičky před pádem ze svahu do rokle, řešili zdejší občané, co se bude dít, 
až za několik let tento plot doslouží. Ve spolupráci s paní Kateřinou Bílkovou, odbornicí přes 
realizaci zahrad a trávníků, vykoumali výsadbu živého plotu za ten stávající dřevěný. V hlavě 
paní Bílkové se zrodil projekt, město Březová zafinancovalo nákup rostlinek a v měsíci září 
letošního roku se parta vedená „gágou“ ujala vlastní výsadby. Na výsadbě se podíleli Pepa 
Bulka, Tonda Janura, Jarda Maslen, Michal Gajdoš, Míra Mrázek a Vláďa Budiský. A na jaké 
rostlinky se můžeme těšit.  
Dřín obecný (Cornus mas) – listnatá rostlina, superstar mezi původními keři. Plodem je 
červená lesklá 10 až 30 mm dlouhá peckovice, plody dřínu jsou jedlé. Časně z jara, ještě 
před nástupem listů, je dřín doslova obalen zlatými květy, koncem října jsou keře obtěžkány 
jedlými leskle červenými plody, tzv. dřínky - velmi chutné plody vhodné k přímé konzumaci 
ztrácejí trpkost až po plném vyzrání (tmavě červená barva). Z dřínků se připravují vynikající 
marmelády, šťávy i pálenky. Dřínky jsou nejen dekorativní podzimní ozdobou, ale jsou i 
ceněné pro vysoký obsah vitamínu C, 4 - 5x více než v citrónech! Dřín má nejtvrdší dřevo 
rostoucí v Evropě – ve vodě se ihned potápí.  
Dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii 'Atropurpurea') - je hustě větvený keř. Plody drobné 
oválné, jasně červené, dozrávají v září a říjnu. Jemně trpké plody, nazývané dřišťálky, jsou 
přidávány do kompotů, ovocného cukroví a některých omáček. Lze z nich udělat marmeládu, 
šťávu na pití. Po zkvašení je lze vypálit jako zajímavý destilát. Plody obsahují vitamin C. 
Aromatické a kyselé plody „dřišťálky“ byly dříve používány jako dnes citrony a jsou výborným 
doplňkem do marmelád. Jedlé jsou jen plody, ostatní části rostliny jsou slabě jedovaté a 
používají se v léčitelství a homeopatii. Má tvrdé žluté dřevo, které se používalo na intarzie 
(je obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur, skládají se do různých 
vzorů a obrazců) a v řezbářství, kůra a kořeny byly používány k barvení látek a kůže. 
Kalina tušalaj (Viburnum lantana) - je keř s plochými vrcholíky bílých, slabě nazelenalých 
květů. Kvete od dubna do května. Plody jsou jednosemenné lesklé, zprvu zelenavé, pak 
červenající a nakonec leskle černé peckovice, které zůstávají na keři až dlouho do zimy. 
Nejsou poživatelné a zdravotní potíže mohou způsobit jen ve větším množství. Plody jsou 
zpočátku sytě červené, později leskle černé zploštělé peckovičky. Z tohoto keře si vyrobil šípy 
pravěký muž Ötzi nalezený v alpském ledovci (luk měl z tisu červeného) a mimo jiné tušalaj je 
živnou rostlinou pro hnědáska osikového. 
Pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) - 1 až 3 m vysoký keř. Květy čistě bílé s výraznou 
až omamnou vůní. Květy nejčastěji v 5 až 10květých hroznech, pronikavě až omamně vonné, 
čtyřčetné, bílé až krémové, často se slabě žlutým nádechem. Vůní není nikdy dost! Nepravý 
jasmín přináší vůni od kořínků ke konečkům:) Keř je totiž obsypán květy od paty až k hlavě. 
Průměrná velikost květů je 2 až 3 cm, kvete od konce května do konce června.  
Tavolník popelavý (Spirarea x cinerea „Greifsheim“) - je nižší, rozložitě rostoucí, hustý keř. 
Tavolník popelavý je krásná rostlina i díky velkému množství květů. Nápadný keř s drobnými 
květy na převislých větvičkách. Kvete na jaře. Květy čistě bílé 8-9 mm v průměru, v četných 
okoličnatých hroznech. Na konci dubna zcela zaplaven bílými květy. Jeden z nejpůsobivějších 
tavolníků s ranou dobou kvetení. 
Tavolník nízký (Spirarea bumalda „Anthony Waterer“) - je nižší kulovitý keřík dorůstající 
výšky okolo 80 cm na výšku i šířku, hustě větvený. Květy tmavě červené v hustých 
vypouklých květenstvích. Kvete v červnu až srpnu karmínově červenými květy. 
Weigelie mnohokvětá (Weigela floribunda) - je nestejnoměrně široce polokulovitě rozložený 
keř. Pocházejí z východní Asie. Na vhodném stanovišti jsou tyto dekorativní keře dlouhověké 
a vypadají pěkně více než padesát let. V květnu až červnu bohatě kvete, bílé, růžové i 
karmínové zvonky. 
Javor mléč (Acer platanoides Globosum) - roste pomalu a pro kompaktní tvar ani hustotu 
není potřeba na něj brát nůžky. Dožívá se až 200 let. Zajímavé je pojmenování tohoto stromu 
v angličtině: „játrový knedlíček na tyčce“. Docela vtipně autor vystihl růst tohoto menšího 
javoru – tedy pokud měl na mysli pečlivou kuchařku, která knedlíček uhladila do pěkné 
kuličky. 
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Sokolovská padesátka 
Sobota 30. srpna byl na Rudolci sportovní den. Již kolem 

8:30 hod. se na kontrolním stanovišti u verandy Rudolecké 
stodoly začali objevovat první účastníci pochodu Sokolovská 
padesátka, již jeho 48. ročník. Při uzavírce tohoto kontrolního 
bodu, cca kolem 18:00 hod., se prezentovalo více jak 170 turistů 
všech věkových kategorií. Občerstvení měly zajištěno jak na 
kontrolním stanovišti, tak i v naší rudolecké hospůdce. 

Byly připraveny trasy pro pěší od 10 do 50 km a pro 
cyklisty od 20 do 60 km. Trasy byly naplánovány do málo 
známého okolí Kostelní Břízy a Rudolce. Novinkou letošního 
ročníku byla nordic walking trasa.  

Hřejivá slova chvály na vzhled naší vesničky od většiny 
účastníků, byla tou nejlepší reklamou našeho postupného 
snažení. 

Velká říjnová řízkyáda 
Na sobotu 18. října od 18:00 hodin v Rudolecké hospůdce, je připravena další z kulinářských soutěží, tentokrát o 

nejchutnější plněný řízek. Celou akci organizačně zajišťuje, vyhlášená rudolecká kuchařka HaDr (Hanka Drenková), která 
chce třetím vítězstvím, získat natrvalo „Putovní vařečku šéfkuchaře Rudolce„. 
Pravidla soutěže:       Co bude hodnoceno: 
- řízek musí být v trojobalu       -     vzhled 
- musí obsahovat náplň       -     chuť 
- může být z jakéhokoliv masa      -     vůně 
- do soutěže může jedna osoba přihlásit, pouze jeden řízek   -     pestrost a chuť náplně 
- soutěž musí hodnotit nejméně 3 rozhodčí     -     aranžmá řízku na talíři 

Přijďte v sobotu se svým řízkem, mezi nás. Nenechte HaDr, vyhrát naši vařečku!! 
 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrolu si můžeš udělat na poslední stránce výtisku! 

 

ÚČASTNÍCI BŘEZOVSKÉHO 
PODZIMNÍHO CYKLOVÝŠLAPU 
PŘED STARTEM U 
RESTAURACE START NA 
BŘEZOVÉ 

 

Březovský podzimní cyklovýšlap 
TRADIČNÍ PODZIMNÍ BŘEZOVSKÝ CYKLOVÝŠLAP se konal v sobotu 27. září 2014. Hromadný start byl v 9:30 hodin 

od restaurace Start. Cyklisté měli na výběr ze dvou možností, malý okruh: cca 20 km - Březová - Lobzy - křižovatka 
Podstrání/Rovná - Rovná - chatová oblast Bystřina - Kostelní Bříza - Rudolec a velký okruh: cca 40 km - Březová - Lobzy - 
křižovatka Podstrání/Rovná - chatová oblast Bystřina - Krásná Lípa - Horní Lazy - Studánka - Obora - Kostelní Bříza - 
Rudolec. 

V časných ranních hodinách si dali u restaurace Start dostaveníčko fandové a vyznavači cykloturistiky. Mezi nimi i 
jediný účastník z Rudolce, Míra Mrázek. Potvrdila se příznivá předpověď počasí, což se kladně projevilo na účasti - na 
prezenci bylo zaevidováno více než 50 účastníků. Trasa byla tradičně vedena v okolí Březové, Lazů, Bystřiny a Kostelní 
Břízy, letos navíc s cílem navštívit nově vystavěnou rudoleckou stodolu, kde místní pohostinství ve spolupráci s 
rudoleckými aktivisty z ASORu připravilo pro účastníky občerstvení.  

Celý den byl provázen opravdu pěkným slunečným počasím a podle ohlasů účastníci vyslovili s akcí velkou 
spokojenost. Mnozí byli velmi překvapeni, jak se Rudolec za posledních několik let změnil k nepoznání.  

Tato podzimní cykloturistická akce má svoji tradici a je o ni mezi vyznavači cykloturistiky stále velký zájem, což je 
velkým příslibem jejího pořádání i v budoucnu.  Doufáme, že se příštího ročníku zúčastní i více rudoleckých občanů.   
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 Memoriál Karla Lorenze 
V sobotu 30. srpna od 15:00 hod. se uskutečnil 3. ročník memoriálu Karla Lorenze 

ve hře zvané petanque. Pořadatelé počítali s účastí 6 až 8 dvojic, nakonec se do soutěže 
přihlásilo neuvěřitelných 11 dvojic. Tyto byly rozděleny do dvou skupin a začaly nelítostné 
boje. Nechybělo ani občerstvení účastníků, o které se postarala Blanka Bulková, usmažila 
přes 60 bramboráků a tradičně rudolecká hospůdka. Fota z této velmi povedené akce 
pořídil Pepa Bulka (na stránkách ASORu).  

Vítězem turnaje se stala dvojice Jaroslav Maslen a Pavel Wass, kteří ve finále nedali 
šanci manželům Petrovičovým. Turnaj navštívila i manželka Karla Lorenza paní Irena. Je jen 
škoda, že se turnaj dohrával již skoro za tmy a závěrečného ceremoniálu se zúčastnila jen 
asi polovina všech hráčů. Zdar dalšímu ročníku! 
 

 

VÍTĚZNÁ DVOJICE JAROSLAV MASLEN (vpravo) A PAVEL WAAS 

 
 

A jak dopadly zápasy o medaile? 
Finále:  

J. Maslen, P. Waas – T. a J. Petrovičovi 13: 4 
o 3. – 4. místo:  

K. Zemanová, J. Derflerová – J. Derfler, J. Gajdoš 13 : 3 
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ASORu 

http://www.rudolec.info/asor. 
 

Halloween na Rudolci 
„Svátek duchů“ na Rudolci. V sobotu 1. listopadu v rudolecké stodole 

společně oslavíme halloween. Halloweenská party poběží od 16:00 hod. pro 
děti a od 19:00 hod. pro dospělé.  

Svátek duchů, původním názvem "Samhain" (konec pohanského 
léta), oslavoval duše zemřelých, kteří dle keltské tradice vycházeli právě v 
tento den mezi živé. Oslavy připomínají spíše veselý strašidelný karneval. 
Pořádají se zábavné soutěže a všichni se vesele a strašidelně baví. 

Atrakce, která u halloweenského svátku nesmí nikdy chybět je 
vydlabaná dýně s obličejem, do které se vloží zapálená svíčka. Do Čech 
tenhle populární svátek přišel až koncem 20. století a začíná si hledat své 
příznivce.  Pokud se k oranžově červenému svátku přidá humor a nadsázka, 
může  být oslava ve stylu Halloweenu jedna z nejlákavějších. 

 

http://www.rudolec.info/asor
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 Memoriál Karla Štursy 
V neděli 14. září se sešli obyvatelé naší vesničky 

Rudolce na šestém ročníku memoriálu Karla Štursy v ruských 
kuželkách. Memoriál se uskutečnil na terase kulturního 
zařízení Rudolecká stodola. Proběhl krásný turnaj a o veselé 
chvíle nebylo nouze.  Zároveň byl využit krb na terase a k 
 potěšení soutěžících a diváků byly opečeny a také 
patřičně připáleny rudolecké klobásy z místního statku.  

K velké spokojenosti účastníků byl turnaj dohrán v 
poklidné atmosféře, zavčasu a klobásky byly zkonzumovány. 
Poděkování patří také pořadatelům a místní hospůdce za 
předčasné otevření osvěžovny. Doufáme, že další ročník bude 
za ještě větší účasti soutěžících a diváků. 

 
 

 

VÍTĚZKA TURNAJE PŘI JEDNOM ZE SVÝCH HODŮ 

 
 

POSLEDNÍ ČLEN KLANU DRENKŮ, KTERÝ JEŠTĚ TURNAJ 
NEVYHRÁL, KDYPAK TO ASI PŘIJDE? 

 
 

Finálové výsledky 6. ročníku 
 
 

 
V prvním tkz. kvalifikačním kole dosáhla 

nejlepšího výsledku Stáňa Budiská se 122 body. Na 
druhém místě skončil Míra Gogola se 117 body. 
Třetí místo obsadila pozdější vítězka Jitka Hrbáčková 
115 bodů, těsně následována Blankou Bulkovou 114 
bodů. Zde je patrné, že finále bylo i o nervovém 
vypětí, neboť hned čtyři hráči dosáhli lepšího 
výsledku než vítěz finále. Na dalších místech skončili 
Pavlínka 112, Jarda 111, Tonda 108, Vláďa a Kuba 
107 bodů a toto pořadí určilo finalisty. 

 
 

 

Na nepostupových 
místech skončili, Hanka 
101, Jitka Gogolová 99, 
Drny 92 a Gága 91 bodů. 
Ze šesti ročníků tak klan 
Drenků zvítězil již počtvrté 
a Jitka zopakovala své 
vítězství z roku 2012. A to 
jsou ještě v záloze babička 
Hanka a malý Honzík, 
který ale již pilně trénuje. 
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 Futsalový turnaj o pohár starosty města Březová 
V sobotu 9. srpna se na Rudolci uskutečnil první ročník futsalového turnaje o pohár starosty města Březová. 

Futsalisté tak po novoročním turnaji, který pořádají v lednu, mají i svojí druhou akci tentokráte v letním období. Turnaj 
byl přípravou na mistrovskou podzimní část. A většina zúčastněných týmů také tak k tomu přistoupila. Turnaj se odehrál 
bez zbytečných ostrých zákroků a tak trochu v pohodě. Jak brzy turnaj začal, tak také brzy skončil. Příčinou byla slabší 
účast. Z oslovených deseti týmů se nakonec přihlásily jen čtyři. Malá kaňka na jinak precizně připravené akci. Vítězem 
turnaje se stali borci z CHEZY Sokolov, kteří v boji o vítězství v turnaji porazili náš tým 3:2. Třetí místo obsadil tým 
rudoleckých mladíků „Boči team“, který v přímém souboji o bronz porazil AC Lítov. Nejlepším brankářem byl vyhlášen 
Vladimír Kroft z FC Rudolec a nejlepším střelcem turnaje se stal Roman Boček z „Boči team“. 

 
 

 

Nohejbalový turnaj trojic 
V sobotu 20. září se po třech letech opět 

uskutečnil na Rudolci turnaj v nohejbalu trojic. 
Zájem o tento turnaj byl tak veliký, že pořadatelé, 
spíše pořadatel Honza Drenka musel některé 
zájemce odříci. Tento sport se v Čechách těší 
obrovské popularitě, a že není jen prioritou mužů, 
dokazují i naše fotografie z průběhu turnaje. 

Vítězem turnaje se stal Oňa tým ve složení 
J. Oncirk, J. Krytinář a P. Brláš se čtyřmi vítěznými 
zápasy, na 2. místě byl tým Březová KKL, 3. místo 
obsadil Pavel Suchý se svými soukmenovci. No a 
mimo medailové pozice se umístili domácí týmy 
v pořadí 4. místo Rudolec „1“, 5. místo Rudolec „2“ 
a konečné 6. místo obsadil Rudolec EEEH.  

V příštím roce je určitě na co navazovat a 
je na zvážení pořadatele zda nepozvat více 
mužstev. 

 
 

 

DOMÁCÍ TÝM PŘI TURNAJI S RUDOLECKOU OMLADINOU 

 
 

 

CELKOVÝ POHLED NA NÁŠ KRÁSNÝ AREÁL 

 
 

 

Bowling na Březové 
V multifunkčním centru na Březové 

zahájili občané Rudolce svoje tréninková klání 
v bowlingu. Chystají se opět přátelská utkání 
s Radnicí Březová a tak zájemci, kteří mají chuť 
reprezentovat svojí vísku, níže jsou pro Vás další 
termíny, kdy si můžete své umění v porážení 
kuželek zdokonalit. 
     30. října: čtvrtek 17:00 – 19:00 hod. 
     13. listopadu: čtvrtek 17:00 – 19:00 hod. 
     27. listopadu: čtvrtek 17:00 – 19:00 hod. 
     10. prosince: středa 17:00 – 19:00 hod. 
Těšíme se na Vaší účast, případně i diváckou! 
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 FC Rudolec informuje 
A začala nám nová sezóna. Pro Rudolecký futsal svým způsobem výjimečná, po loňském postupu poprvé v historii 

hraje vyšší soutěž. A s jakým kádrem do soutěže naši borci vstoupili? Brankáři: Křenek František a Kroft Vladimír, obránci: 
Hazuka Václav, Gajdoš Jakub, Peterka Pavel, Zeman Václav a Gajdoš Michal, útočníci: Walter Miroslav, Sloboda Tomáš 
(kapitán mužstva), Hradský Stanislav, Brláš Petr, Drenka Jan a Szolar Lukáš.  

Po vítězném prvním utkání, kdy porazili venku 1. FC Michal Sokolov 5:0 (1:0) branky: Peterka Pavel 2x, Gajdoš 
Jakub, Hazuka Václav a Walter Miroslav, se na místním víceúčelovém hřišti utkali naši futsalisté v prvním domácím 
mistrovském utkání ve vyšší soutěži s mužstvem Dacani Královské Poříčí a ani v domácím utkání neztratili a po vítězství 
5:2 (2:2) jen potvrdili, že i v nové soutěži nemusí hrát roli outsidera. Branky vstřelili Sloboda Tomáš 2x, Walter Miroslav 
2x a Hazuka Václav. Dočkali jsme i slov chvály od předsedy okresní komise futsalu pana Jana Roda, zároveň rozhodčího 
utkání, na prostředí a krásné hřiště, dle jeho slov jedno z nejhezčích v okrese. 

Ve třetím kole nastoupili naši borci na horké půdě HRB Královské Poříčí a vítězstvím 6:4 (2:1) jen potvrdili, že jim 
tato soutěž může sedět. O branky se podělili Walter Miroslav 3x, Brláš Petr 2x a Sloboda Tomáš. Ani ve čtvrtém kole 
nenašli naši borci přemožitele a po vítězství 4:3 (0:2) nad mužstvem Směs Tatrovice si udrželi neporazitelnost. Branky 
vstřelili Peterka Pavel 2x, Sloboda Tomáš a Szolar Lukáš. V pátém kole jsme přivítali na našem hřišti jednoho z největších 
favoritů soutěže na postup FK Josefov. Po velmi vyrovnaném průběhu a smůle v koncovce jsme ale odešli se vztyčenou 
hlavou, i když porážka 1:2 (0:1) určitě ještě dnes mrzí. Branku Rudolce zaznamenal Hazuka Václav.  

V dalších dvou kolech jsme doplatili na úzký kádr a spoustu chybějících hráčů. V šestém kole jsme prohráli s AC 
Lítov „C“ 3:8 (3:4), kdy hlavně ve druhém poločase již našim pěti borcům došly síly. Branky vstřelili Peterka Pavel 2x a 
Hazuka Václav. A v zatím posledním odehraném zápase jsme doma podlehli SKP Detektiv Sokolov „B“ 5:6 (2:3). Zde 
můžeme jen žehrat na spoustu zahozených šancí. V průběhu druhého poločasu jsme již prohrávali 2:5, ale po heroickém 
výkonu jsme minutu před koncem dokázali vyrovnat. Bohužel snad 20 vteřin před koncem utkání jsme po hrubé chybě 
na vlastní polovině inkasovali rozhodující gól. Branky vstřelili Peterka Pavel 2x, Hazuka Václav, Brláš Petr a Walter 
Miroslav. Velká škoda ztracených bodů v tomto zajímavém a na góly bohatém zápase. 
 

 Tabulku střelců zatím vede 
Štáhlovský Daniel z týmu SKP Detektiv s 21 
přesnými zásahy. Následují Neudert Jakub s 
17 brankami a třetí Michalec Václav 16 gólů 
oba Termiti. Nejlepší střelec Rudolce Peterka 
Pavel je s osmi góly na 14. místě. Walter 
Miroslav je devatenáctý se 7 brankami, 
Hazuka Václav 24. místo s 5 zásahy, 34. 
Sloboda Tomáš 4, 43. Brláš Petr 3 a o 76. 
místo se dělí Gajdoš Jakub a Szolar Lukáš 
s jedním gólem. 
 V tabulce domácí zápasy jsme zatím 
na šestém místě a v tabulce venkovních 
zápasů držíme třetí místo. 
V osmém kole jsme zvítězili v Chodově 5:2. 
Podrobnosti v příštím čísle. 
Program závěrečných tří kol podzimu: 
18.10. FC Rudolec – Termiti Loket „C“ 
     Od 10:00 hod., vedoucí tým tabulky 
25.10. La Koruna Sokolov – FC Rudolec 
1.11. FC Rudolec – L&C Braníci Sokolov 
   Poslední kolo podzimní části od 10:00 hod. 
 

FOTO Z PRVNÍHO DOMÁCÍHO ZÁPASU  
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Všechny použité fotografie jsou z archivu ASORu nebo MÚ Březová.                                                                                                               

Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Suroviny:  
5 g třezalky tečkované, 5 g jitrocele kopinatého, 5 g podražce křovištního, 5g 
prvosenky jarní neboli petrklíče, 3 g zeměžluče lékařské.  
Byliny je nejlépe sbírat osobně, ale lze je koupit i ve specializovaných 
prodejnách zdravé výživy. 
 

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
Zakládající člence ASORu, která se 

dožívá významného životního jubilea 
 

paní 
Stanislava BUDISKÁ 
 

oslaví 5. listopadu 2014 kulaté 
narozeniny, přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí, osobní a rodinné pohody, 
spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
 

Členové ASORu 
 

Pokud chcete na tomto místě popřát svým blízkým k životnímu jubileu, neváhejte a zavolejte nebo napište!!! 

 

Co nás čeká? 
V nadcházejícím období je nabitý program: 
   18. října – velká říjnová řízkyáda 
   25. října – zabijačkové hody 
   1. listopadu – oslava Halloweenu 
- od 16:00 hod. pro děti 
- od 19:00 hod. pro dospělé 
   22. listopadu – svatomartinská husa 
   6. prosince – rudolecká zeliáda 
   13. prosince – kulečníkový turnaj  
   24. prosince – setkání občanů Rudolce pod 
vánočním stromečkem od 15:00 hod. 
   31. prosince – od 20:00 hod. Silvestr v 
„rudolecké stodole“ 

 

 

 

Pranostiky na nadcházející období 
 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 
 

Předchozí čísla naleznete na internetových stránkách ASORu nebo na stránkách města Březová, pod kolonkou Rudolec. 

Stodola nezahálí 
Důkazem toho, že se stavba „rudolecké stodoly“ opravdu 

vyplatila, je zájem veřejnosti o využití prostoru k různým akcím. 
V uplynulém období se zde uskutečnily tři svatby, z toho i jeden 
svatební obřad (oddávajícím starosta Březové pan Miroslav Bouda). 
Dále bylo využito prostor stodoly u sportovních akcí (březovský 
cyklovýšlap, sokolovská padesátka, cvičení s Hankou, memoriál Karla 
Lorenze, memoriál Karla Štursy ad.) i dalších soukromých akcí. 

Z receptů našich občanů 
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Postup: 
Směs bylin nasypeme do hrnku, zalijeme 0,5 l vody a důkladně 

promícháme. Necháme přejít varem a okamžitě odstavíme. Necháme 15 
minut odstát a poté velmi, ale velmi opatrně, nejlépe přes plátýnko 
scedíme do půllitrového hrnku. Nedoslazujeme, a to ani medem. 

A nakonec ..... 
Otevřeme okno, čaj s odporem vychrstneme na dvůr či na ulici a 

prázdný hrnek doplníme až po okraj slivovicí. Pijeme táhlými doušky s 
úlevou a blaženým úsměvem. 

Dobrou chuť, recept Antonína Janury 
 

 

Horňácký čaj – super přírodní všelék 

 

Kontrola sudoku ze str. 3 
 

 


