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Ustavující zasedání ZM Březová 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Březová se konalo v pondělí 3. listopadu 2014 od 17:00 hod. v kinosále 

na Březové. V tomto volebním období se budeme setkávat s následujícími členy ZM. 
Miroslav BOUDA – starosta města, tel. 352 633 522, e-mail: bouda@mu-brezova.cz 
Jan JIŘÍČEK – místostarosta  
Josef BRANDL – 1. radní; Eva RUNTOVÁ – 2. radní; Květoslava ŠAFNEROVÁ – 3. radní  
Ostatní členové Zastupitelstva města Březová: Petr KORTUS, Lukáš SZOLAR, Bc. Michal BEDEČ, Mgr. Andrea 

KÁVOVÁ, Mgr. Milena HALČINSKÁ, MUDr. Hana HAVLÍKOVÁ, MUDr. Lenka FIŠEROVÁ, Lubomír BOUKAL, Bc. Martin 
NIKODEM a Jana STRNADOVÁ. 

V Radě města Březová zasednou Miroslav Bouda, Jan Jiříček, Josef Brandl, Eva Runtová a Květoslava Šafnerová. 
RM bude mít pod palcem i jednotlivé komise mj. sociální a zdravotní, výstavby, kulturní, sportovní a pro integrované 
obce. Ty budou mít svoje ustavující schůzky v dohledné době a v příštím čísle Vám přineseme jména, na která se 
v jednotlivých oblastech budete moci obracet se svými náměty, stížnostmi či požadavky. 

Všem výše jmenovaným přejeme ve volebním období pevné nervy, hodně zdraví a neutuchající úsilí při rozvoji 
našeho krásného města a okolí. 
 ASOR končí k 31.12.2014!!! 

Po více jak šestiletém působení se členové ASORu rozhodli ukončit 
činnost svého dobrovolného občanského sdružení. Pojďme si je cca podle věku 
představit. Karel Lorenz, Irena Lorenzová, Karel Štursa, Hanka Drenková, Jaroslav 
Maslen, Dana Janurová, Tonda Janura, Stáňa Budiská, Josef Bulka, Vláďa Budiský, 
Josef „gága“ Gajdoš, Blanka Bulková, Miroslav Mrázek, Květa Zemanová, 
Miroslav Gogola, Jitka Gogolová, Monika Gajdošová, Josef Zeman, Jan Drenka a 
Jitka Hrbáčková. Nelze samozřejmě zapomenout ani na další lidičky, kteří se na 
činnosti podíleli. Anička Kumberová, Blanka Brabcová, Pavel Kumbera, Šárka 
Hauptmannlová, Jaroslav Hauptmannl, či starosta města pan Miroslav Bouda a v 
neposlední řadě i členové našeho futsalového mužstva. 

Jen namátkou od roku 2008 pořádalo sdružení spoustu kulturních a sportovních akcí, nevyjímaje ani akce pro 
děti. Mezi nejznámější určitě patří country-folk festival „Rudolecký kotlík“. Z dalších můžeme jmenovat Josefovské 
maškarní zábavy, mikulášské nadílky, sousedské setkání pod vánočním stromečkem. Ze sportovní oblasti memoriály 
Karla Štursy a Karla Lorenze, kulečníkové turnaje, bowling či výlety na kolech. Velmi oblíbené jsou také různé kulinářské 
soutěže. ASOR opět navázal kontakt s občany Rudolce, moravské vesničky mezi Jihlavou a Žďárem n. S. Od července 
2011 odpracovali členové ASORu na zkrášlení obce 1701 bezplatných brigádnických hodin. Ostatní občané 592, což 
v součtu činí 2293 brigádnických hodin, tj. číslo, které si určitě zaslouží smeknout klobouk. 

Důvodem ukončení činnosti je malá aktivita ostatních rudoleckých občanů, kteří se z různých příčin nechtějí 
angažovat v tomto sdružení. Proto se členové ASORu rozhodli rozpustit své sdružení a přesunout svoji aktivitu na pole 
dobrých sousedských vztahů. Na základě dobrovolnosti chtějí pokračovat v činnosti ve spolupráci s co možná nejširší 
skupinou obyvatel. Důkazem toho, že by takováto spolupráce mohla fungovat, byla mimořádně povedená akce 
„Rudolecký Halloween“. Náměty, nápady, připomínky, co v obci zlepšit apod., můžete prezentovat nebo podávat každý 
pátek od 19:00 hod. na pravidelných schůzkách rudoleckých občanů v místní hospůdce, nebo je předat zástupci Rudolce 
v komisi pro integrované obce města Březová. 

mailto:bouda@mu-brezova.cz
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POROTCI SE ZAČÍNAJÍ ROZKOUKÁVAT 

 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; prosinec 2014; číslo 8 

 Rudolecká řízkyáda 
Tak to máme úspěšně za sebou. V sobotu 18. října se v 

rudolecké hospůdce uskutečnila další kulinářská soutěž, tentokráte 
se soutěžilo o nejlépe připravený plněný řízek v trojobalu. 
V soutěži se nakonec prezentovalo 12 vzorků, z toho 10 vzorků 
rudoleckých občanů a 2 vzorky občanů Březové. Do poroty hlavní 
organizátor Hanka Drenková nominoval čtyři občany Březové a to 
paní Růžu Szolarovou, v ten den slavícího narozeniny „Laca“ 
Szolara a manželskou dvojici doplnili Pavel Suchý a Láďa Hora. 

Hodnocení porotců začalo s mírným zpožděním a než 
všechny vzorky ochutnali a vyhodnotili, tak uběhla dobrá hodinka. 
Porotci hodnotili vzhled – barvu řízku, chuť a aranžmá na talíři. 
Bodové hodnocení pro každou kategorii měli stanoveno v rozmezí 
1 – 5 bodů. Maximálně mohli udělit každému vzorku 15 bodů.  

Vezměme to pěkně popořádku. 33 bodů stačilo Tondovi s 
„horňáckou ňamkou“ na poslední místo. Předposlední Dana s 
„překvápkem“ získali 37 bodů. A dále již to bylo až do třetího místa 
velmi vyrovnané. Dana a Jitka se podělili o 9. místo ziskem 41 bodů 
se „zlatou vařečkou“ a „cibuláčkem“. 42 bodů získaly opět dva 
vzorky a to Blanka a Jitka se vzorky s názvem „při čekání na porotu 
jsem vystydl“ a „blaf und blaf“ – 7. místo. 43 bodů stačilo Monice 
k 6. místu se vzorkem „plněný řízek Ládi Hrušky“. Petr a jeho 
„březovák“ obsadili místo 5. se ziskem 44 bodů. O 3. místo se opět 
dělily dva vzorky, Hanka a Honza se svými „propadák“ a „šmoulův 
řez“. 2. místo patří Honzovi a jeho „rudolecký smraďoch“ získali 48 
bodů. Vítězem se stala Terka s 52 body a svým „Gänse Schnitzel“. 

Hlavní organizátorce děkujeme za pěkný večer, panu 
starostovi za předání hlavní ceny, putovní vařečky nejlepšího 
rudoleckého kuchaře a už se těšíme na další prima námět pro příští 
soutěž. Na poslední stránce v rubrice „Z receptů našich občanů“ si 
můžete vyzkoušet, co vlastně Terka Petrovičová vytvořila. 
 

 
 

Rudolecké vepřové hody 
V sobotu 25. října se na Rudolci uskutečnila pravá staročeská zabijačka. Pod vedením 
zkušených „řezníků“ Tondy Janury a Martina Slováka se členové ASORu, při jedné ze svých 
posledních akcí, rozhodli vyzkoušet si svoje dovednosti při přípravě oblíbených českých 
pochoutek z pašíka. Na konci jejich snažení byly k ochutnání připraveny „prdelačka“ 
s kroupami, zabijačkový guláš, vepřové výpečky, ovárek, jitrnice, jelítka a tlačenka. 

 
 

VÍTĚZKA SOUTĚŽE TEREZA PETROVIČOVÁ S HANKOU 
DRENKOVOU A PANEM STAROSTOU 

 
 

OČIŠTĚNÝ PAŠÍK 

 
 

ZÁZEMÍ VEPŘOVÝCH HODŮ 

 
 

PŘÍPRAVA POCHOUTEK 

 
 

KONEČNÉ DÍLO 
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Rudolecký Halloween 
 

HALLOWEEN. TENHLE STRAŠIDELNÝ SVÁTEK CO TO VŮBEC JE 
HALLOWEEN – Svátek duchů, původním názvem „Samhain“ 

(konec pohanského léta), oslavoval duše zemřelých, kteří dle keltské 
tradice vycházeli právě v tento den mezi živé. Nabízí se i pozdější jeho 
spojení s křesťanským svátkem „Dnem všech svatých“. Slaví se 31. 
října především v anglicky mluvících zemí. K typickému Halloweenu 
patří  zapálené vydlabané dýně, strašidelné masky a obcházení 
domácností.  

Přestože kořeny Halloweenu jsou opravdu prastaré a jako 
mnoho dalších svátků čerpají z pohanských oslavných rituálů, mnozí 
jejich původ a zrod vidí v Americe. Není tomu tak. Je ale pravda, že 
právě v Americe je tento svátek jeden z nejoblíbenějších. Oslavuje se v 
rodinách, školy pořádají mnoho akcí spojených s Halloweenem. Oslavy 
připomínají spíše veselý strašidelný karneval. Pečou se dýně a dýňové 
koláče. Nakupují dekorace, zdobí domy i jejich okolí. Skupinky dětí ve 
strašidelných maskách chodí od domácnosti k domácnostem a 
koledují o sladkosti. Pořádají se zábavné soutěže a všichni se vesele a 
strašidelně baví.  

K dýním se vztahuje legenda o Hrozném Jackovi, který byl tak 
ukrutný, že při své cestě na odpočinek ho nechtělo ani samotné peklo. 
Od té doby musel chodit Jack o Halloweenu po zemi a svítit si svou 
vydlabanou dýní a hledat někoho, kdo by ho následoval. Díky tomuto 
pověstnému příběhu se vydlabaným dýním říká Jackovi lucerny.  

Na tuto tradici se pokusili navázat také organizátoři z naší 
malé vesničky. Mezi hlavní tahouny patřili Gita Fašinová a Tereza 
Petrovičová. Samozřejmě bez přispění a práce mnoha dalších lidiček 
by se tato akce jen těžko zvládala. V sobotu 1. listopadu od 16:00 hod. 
se naplnila vyzdobená rudolecká stodola dětskou drobotinou ve 
strašidelných maskách a pořadatelé, mimochodem také ve slušivých 
kostýmech, měli plné ruce práce, aby nápor necelých sedmdesáti dětí 
zvládli.  

Celé dvě hodiny měli děti o zábavu postaráno. Uvnitř stodoly 
plnili úkoly v kreslení poslepu a hledání klíče ve strašidelné bedně plné 
bílých myší a venku na verandě lov jablek ústy, hledání pokladu 
v bahně a vypouštění duchů/strašidel (sestřelování balónků). Ve 
stodole byla také malá dílnička, kde si děti mohly vyrobit papírovou 
masku nebo malou strašidelnou lucerničku. O tuto dílničku byl mezi 
dětmi mimořádný zájem. Ti šťastní, kteří si vylosovali lísteček s mumií, 
se zúčastnili soutěže i se svými rodiči, kteří své ratolesti obalovali 
toaletním papírem do co nejhezčí mumie. Následovala soutěž o 
nejstrašidelnější smích a soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni. Z osmi 
vydařených soutěžních vzorků zvítězila dýně s č. 4 manželů 
Petrovičových. Vyvrcholením dětského Halloweenu byla stezka 
odvahy nejen pro děti a především závěrečné rozdávání zasloužených 
odměn pro děti. Organizátoři zvolili netradiční formu předávání a to 
rakev plnou dobrot, kde zbylo něco na zub pro každého účastníka.  

Rozzářené oči dětí byly tou největší pochvalou pro 
organizátory akce a samozřejmě také velice kladné odezvy od  rodičů 
dětí. Poděkování patří všem dětem a jejich rodičům za účast, 
organizátorům celé akce, poděkování za sponzorské dary patří Baby 
centrum Březová, paní Ireně Fořtové z firmy Fořt & synové 
krematorium pohřební ústav s.r.o., Momentive Specialty Chemicals 
a.s. a městu Březová. Musíme jen doufat, že organizátoři neusnou na 
vavřínech a příští rok nám připraví akci ještě o stupínek vyšší kvality. 
 

 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; prosinec 2014; číslo 8 

 



 

 

 

Březová – část obce Rudolec 

 

stránka 4 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec vodníků v Rudolci 
Samozřejmě jen symbolicky, jako již poněkolikáté před zimním obdobím odstranili členové ASORu v sobotu 8. 

listopadu v odpoledních hodinách z vodní hladiny horního rybníka v rudolecké rokli naše vodníky. Toto opatření se vždy 
děje z bezpečnostních důvodů. Při případném zamrznutí hladiny rybníka by totiž mohlo dojít k nenapravitelným 
škodám na postavičkách vodníků, což by jistě byla velká škoda. A tak tedy Míra Gogola s Tomášem Slobodou vyndali 
naše vodníky a převozník „gága“ je v pořádku dopravil na břeh. Vodníci prošli očistnou kůrou a byli uloženi k zimnímu 
spánku. Na jaře se ale na hladinu rybníka určitě vrátí. Součástí této akce byla i volná jízda na nafukovacím člunu, neboli 
raftu, pro zájemce z řad rudoleckých občanů. Této atrakce se účastnili hlavně naši nejmenší. 

Po zapálení ohně v parádním ohňovém koši se účastníci mohli nejen ohřát, ale zároveň si i opéct donesené 
laskominy, většinou se jednalo o různé typy buřtů, které již v chladném podvečerním počasí určitě všem zúčastněným 
přišly k duhu. Na jaře se při osazování vodníků těšíme na Vaší účast. 
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7. ročník Rudolecké „Zeliády“ 
V sobotu 29. listopadu od 19.00 hodin v Rudolecké hospůdce proběhl sedmý ročník soutěže „Rudolecká 

zeliáda“.  Soutěž měla  vysokou úroveň a zelí  všech soutěžících se s přibývajícími ročníky „Zeliády“ neustále zkvalitňuje. 
Hodnotitelé měli velmi těžkou úlohu, vybrat mezi soutěžními vzorky zelí to nejlepší. Přesto nejvíce bodů a tudíž 
zaslouženým vítězem se stalo zelí manželů Gajdošových z Dolňácka, které získalo 189 bodů. Na druhém místě se 
umístila Helena Trepáková ze Sokolova se svým zelím, které získalo 183 bodů. Třetí místo obsadili zelináři Pepa a Blanka 
Bulkovi, se ziskem 180 bodů. Manželé Gogolovi Jitka a Míra vsadili na jistotu a do soutěže přihlásili vzorky dva. První 
vzorek, se ziskem 175 bodů obsadil čtvrté místo a druhý, se ziskem 162 bodů místo páté. Na místě šestém se umístilo 
zelí Jitky Hrbáčkové a Honzy Drenky. Tomuto zelí hodnotitelé udělili 151 bodů. To že na Horňácku zelí neumí, svědčí 
velmi malá účast soutěžících a jediný vzorek z této oblasti od Hanky Drenkové  se umístil na pěkném, ale bohužel 
posledním místě, se ziskem 129 bodů. 

Poprvé byla předána i putovní cena za první místo „Iron Cabbage from Nepomuk“, což je kovová hlávka zelí na 
podstavci se jmény všech vítězů, kterou do soutěže vyrobil a věnoval nepomucký kovář Václav Nauš.  

Ve zbytku večera proběhla volná zábava s hudbou a tancem. O hudební doprovod se tradičně zasloužil náš 
kamarád Václav Loprais. Díky jeho výběru písniček jsme si zazpívali a zavzpomínali na léta šedesátá a dobře jsme se 
bavili. Pořadatel všem soutěžícím, hodnotícím a hostům tohoto večera děkuje za příjemnou atmosféru a podíl na 
občerstvení ve formě domácích výrobků, které po ochutnávce zelí přišlo všem vhod. Doufáme, že osmý ročník, který nás 
čeká v prosinci 2015, bude stejně povedený a hlavně přejeme všem, abychom se na něm ve zdraví zase sešli. 
 
 

 

ŠIKOVNÉ RUCE RUDOLECKÝCH OBČANŮ PŘI TVORBĚ HALLOWEENSKÝCH DÝNÍ, VÍTĚZEM č. 4 (čtvrtá zleva) 

 
 

VLEVO: NOVÁ 
PUTOVNÍ CENA 
„RUDOLECKÉ 
ZELIÁDY“ KOVOVÁ 
HLÁVKA ZELÍ. 
VYROBIL JÍ MISTR 
KOVÁŘSKÝ PAN 
VÁCLAV NAUŠ 
Z NEPOMUKA. 
 
VPRAVO: VÍTĚZNÁ 
DVOJICE MANŽELÉ 
GAJDOŠOVI 
S NOVOU PUTOVNÍ 
CENOU A PANEM 
STAROSTOU 
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Ve středu 31. prosince 2014 se 
koná v Rudolecké stodole od 20:00 hod. 
silvestrovská maškarní party. Přijďte se 
pobavit se svými sousedy a přivítat Nový 
rok. Topíme dřevem ve velkých kamnech, 
které nazýváme „Rudolecký SATTAN“. 
Příjemné nekuřácké prostředí, kuřáci mají 
možnost uspokojit své choutky na přilehlé 
verandě. 

Maškarní výbava účastníků je 
vítána, hudba zajištěna, možnost si 
vyzkoušet karaoke, zpěv do mikrofonu 
podle běžícího textu. O půlnoci možnost 
odpálit vlastní pyrotechniku na návsi před 
hospůdkou. Zajištěno občerstvení, výběr 
cca jako v Rudolecké hospůdce. 

Vstupné je 100,- Kč na osobu, 
zdarma dostanete půlnoční přípitek 2 dcl 
šampaňského a každá osoba dostane 2 x 
chlebíček. Vstupenky je nutno zajistit 
dopředu v Rudolecké hospůdce nebo u 
paní Fašinové na tel. č. 605 111 903. 

Ukončení akce se předpokládá po 
odpadnutí posledních účastníků. Všichni 
jsou velmi vřele zváni! 

 
 

 

Setkání občanů Rudolce pod vánočním stromečkem 
Ve středu 24. prosince se koná již tradiční setkání občanů Rudolce pod vánočním stromečkem. Přijďte od 15:00 

hod. na náves před rudoleckou hospůdku si popovídat před štědrovečerní večeří se svými sousedy, popřát jim šťastné a 
veselé vánoce, bohatého ježíška a hodně štěstí a zdraví do Nového roku. K dostání svařené červené víno, k navození 
vánoční atmosféry koledy a písničky s vánoční tématikou. Ukončení akce kolem 16:00 hod. Doufáme, že přijde i pan 
starosta. Všichni Rudolečtí občané jsou srdečně zváni!!! 

 

Silvestr 2014 
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Vánoční kulečníkový turnaj 
V sobotu 6. prosince se na Rudolci uskutečnil vánoční kulečníkový turnaj jednotlivců ve hře zvané pool. Turnaje 

se zúčastnilo devět hráčů v kategoriích děvčata a chlapci. Mezi ženami zvítězila Květa Zemanová se šesti body, na druhém 
místě skončila Jitka Derflerová s pěti body, na třetím místě se umístila Stáňa Budiská se třemi body a čtvrté místo 
obsadila naše hospodská Gita Fašinová s dvěma body. V kategorii chlapců zvítězil Vláďa Budiský se ziskem sedmi bodů, 
na druhém místě skončil Jarda Maslen se ziskem šesti bodů, o třetím místě rozhodoval vzájemný zápas, který nakonec 
posunul na třetí místo Tondu Januru se ziskem pěti bodů. Taktéž pět bodů ale čtvrté místo získal Jirka Derfler a páté 
místo obsadil Josef Gajdoš se ziskem tří bodů. 

Za příjemnou atmosféru, parádní občerstvení i věcné ceny, které soutěžící obdrželi, děkujeme paní Gitě Fašinové, 
naší hospodské. A už se těšíme na další turnajové vystoupení v této tak oblíbené rudolecké hře. 

 
 

 

MEDAILISTKY KATEGORIE DĚVČAT 

 
 

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI NA NÁVŠTĚVĚ U MANŽELŮ DERFLEROVÝCH 
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Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrolu si můžeš udělat na poslední stránce výtisku! 

 

Mikulášská nadílka v Rudolci 
V pátek 5. prosince ve večerních hodinách obcházel stavení na Rudolci Mikuláš za doprovodu sličného anděla a 

tří hrůzostrašně vypadajících čertů. Mikuláš s andělem působili tak uklidňujícím dojmem, že ani tři pekelní čerti 
nevzbuzovali u dětí příliš skličující pocity. Je jen škoda, že služeb tohoto uskupení využilo velmi málo domácností. Naše 
fotografie je z návštěvy u manželů Derflerových na Rudolci. Celé akce se ve vlastní režii chopili členové futsalového klubu 
FC Rudolec, Jirka Derfler, Tomáš Sloboda a Venca Hazuka za přispění Elišky a Honzy Rajtmajerových. 

Posoudit vzhled této družiny měli i návštěvníci „Rudolecké hospůdky“, kterou při své cestě Rudolcem navštívili a 
určitě zpestřili svou přítomností večerní posezení místních hostů. Pokud tedy budete mít v příštím roce zájem o návštěvu 
tohoto realisticky vypadajícího uskupení, obraťte se na Tomáše Slobodu nebo Jirku Derflera. 

 
 

 

VÍTĚZ TURNAJE MEZI CHLAPCI VLÁĎA BUDISKÝ PŘI STRKU 
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FC Rudolec informuje 
8. kolo FC Chodov United – FC Rudolec 2 : 5 (0 : 0) Zasloužená výhra po velmi dobrém výkonu, když se o góly 

našeho mužstva postarali Szolar Lukáš 2x a po jedné trefě přidali Hazuka Václav, Sloboda Tomáš a Walter Miroslav. 
9. kolo FC Rudolec – Termiti Loket „C“ 1 : 6 (0 : 3) Velmi pěkná návštěva 27 diváků a jasná herní převaha v té 

době vedoucího mužstva tabulky. O jediný náš gól se zasloužil Standa Hradský.  
10. kolo La Koruna Sokolov – FC Rudolec 4 : 2 (0 : 0) A další z favoritů celé soutěže. Vyrovnané utkání, velmi 

dobrý výkon, porážka až v závěru utkání, kdy jsme hráli vabank bez brankáře a inkasovali rozhodující čtvrtý gól. Naše 
branky vstřelili Hazuka Václav a Szolar Lukáš. V souboji o první místo podlehli doma Termiti hráčům FK Josefov 3 : 5. 

11. kolo FC Rudolec - L&C Braníci Sokolov 7 : 6 (1 : 4) Nervy drásající utkání, kdy jsme už prohrávali 1 : 4 a posléze 
2 : 5 a 3 : 6. V předposlední minutě jsme stihli vyrovnat a v poslední minutě Kuba Gajdoš rozhodl o našem vítězství. Velmi 
špatný výkon obrany, kde chyběli Hazuka Václav, Peterka Pavel a Gajdoš Michal. Branky vsítili Brláš Petr 3x a po jedné 
trefě zaznamenali Hradský Stanislav, Sloboda Tomáš, Szolar Lukáš a již zmiňovaný Gajdoš Jakub.  

V prvním jarním utkání se střetneme v sobotu 28. března 2015 s týmem 1. FC Michal Sokolov. 
 

 

V tabulce domácích zápasů jsme zatím na nelichotivém osmém místě, kdy jsme dokázali pouze ve dvou 
domácích zápasech zvítězit. Ostatní tři jsme nezvládli a prohráli. Určitě mrzí porážky s Josefovem a Detektivem Sokolov. 
Ovšem v tabulce venkovních zápasů držíme velice slibnou třetí pozici, kdy jsme ze šesti utkání hned ve čtyřech naplno 
bodovali. Obdobné je to i v tabulkách prvních a druhých poločasů. V tabulce prvních poločasů jsme na předposledním 
místě se ziskem devíti bodů, dvě vítězství a tři remízy. V tabulce druhých poločasů jsme zatím na třetím místě se ziskem 
20-ti bodů, šest vítězství a dvě remízy. Nejprve si asi musíme nechat dát napráskat a pak to zběsile dotahujeme. 

V tabulce divácké návštěvnosti jsme prozatím na třetím místě s průměrem 26 diváků na zápas. Děkujeme všem 
věrným a doufáme, že jarní část bude z pohledu diváků ještě zajímavější. 

Velké negativum, které hází horší světlo na jinak povedenou podzimní část mužstva, je suverénní poslední místo 
v tabulce fair – play. Sedm žlutých karet a tři vyloučení nejsou dobrou vizitkou. V jarní části je určitě co zlepšovat. 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; prosinec 2014; číslo 8 

 

Představujeme nové dresy pro jaro 
 

Tabulku střelců  
zatím vede Štáhlovský Daniel z týmu SKP 

Detektiv s 29 přesnými zásahy. Následují Michalec 
Václav z celku Termiti Loket „C“ s 21 brankami a třetí 
Rosenberg Jakub z L&C Braníci Sokolov s 18 góly. 

Nejlepší střelci Rudolce Peterka Pavel a Walter 
Miroslav jsou s osmi góly na 21. místě střelecké 
tabulky. Následují: 

28. Hazuka Václav – 7  
35. Sloboda Tomáš a Brláš Petr – 6 
45. Szolar Lukáš – 5 
80. Hradský Stanislav a Gajdoš Jakub – 2 
Celkem se do střelecké tabulky zatím vešlo 120 

střelců z jednotlivých mužstev, kteří se postarali o 626 
vstřelených branek. Průměr na utkání je 9,5 gólů. 
 



 

 

 

Březová – část obce Rudolec 

 

stránka 8 

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 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Postup: 
1) Na husím sádle osmažíme cibulku na nudličky, když začne sklovatět, 
přihodíme cukr a necháme zkaramelizovat, vmícháme okořeněná husí játra a 
osmažíme/podusíme 
2) Na pánvi (zvlášť a bez oleje) opečeme plátky slaniny 
3) Do slaniny zabalíme játra (uděláme váleček) 
4) Do kuřecího prsa prokrojíme kapsu, lehce posolíme, nenaklepáváme 
5) Vsuneme do kuřecího prsního řízku váleček s játry, můžeme zpevnit špejlí 
6) Obalíme v mouce, vejci, strouhance (do strouhanky můžeme přidat 
kukuřičné lupínky nebo ovesné vločky) 
7) Smažíme (nejlépe ve fritéze, není pak vysušený a hezky se propeče) 
 

Gänse Schnitzel - vítězný vzorek řízkyády 

 
Suroviny:  
4 prsní kuřecí řízky; 15 dkg silnějších plátků slaniny (nejlepší mají v Rabbitu na 

Březové ); 500 gr husích jater; koření do jater - 1 lžíce sójové omáčky, 
koření na paštiky (mají taky v Rabbitu); 1 větší cibule; 1/2 lžičky cukru 
 

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
Zakládající člence ASORu, která se 

dožívá významného životního jubilea 
 

paní 
Jitka GOGOLOVÁ 
 

oslaví 7. ledna 2015 kulaté 
narozeniny, přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí, osobní a rodinné pohody, 
spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
 

Občané Rudolce 
 

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

 

Pranostiky na nadcházející období 
 

LEDEN - Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
ÚNOR - Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 
BŘEZEN - Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

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

Co nás čeká? 
První tradiční akcí v roce 2015 na Rudolci bude 7. ročník 

novoročního turnaje ve futsalu, který se uskuteční v sobotu 3. ledna. 
Ještě v lednu by se měl uskutečnit 2. ročník „Rudolecké prakiády“. 
V únoru se chystá Valentýnský turnaj ve stolním tenisu a soutěž o 
stavbu nejhezčího sněhuláka. V březnu chystají starší občané oslavu 
MDŽ a na 20. března se připravuje tradiční Josefovská maškarní 
zábava. Celé toto období se již bude připravovat 5. ročník country-folk 
festivalu „Rudolecký kotlík“, který je naplánován na 20. června. 

Z receptů našich občanů 

Kontrola sudoku ze str. 6 
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Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
Zakládající člence ASORu, která se 

dožívá významného životního jubilea 
 

paní 
Monika GAJDOŠOVÁ 
 

oslaví 27. ledna 2015 kulaté 
narozeniny, přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí, osobní a rodinné pohody, 
spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
 

Občané Rudolce 
 


