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Rudolecký kotlík 
Tak jsme se vážení přátelé a nadšenci tohoto hudebního 
žánru opět dočkali. V sobotu 20. června 2015 se od 14:00 
hod. naší malou integrovanou vesničkou ponesou country, 
folk, tramp a bluegrassové tóny od skupin a hudebních 
uskupení, které tomuto žánru hudby propadli. Letošní 
ročník slaví malinké a to 5. výročí a opět se uskuteční na 
louce pod zrekonstruovaným víceúčelovým hřištěm, které 
sloužilo první tři ročníky našeho festivalu jako hlavní 
aréna. Toto prostředí nad rudoleckou roklí si všichni loňští 
účastníci festivalu hodně pochvalovali. 

Stavění máje 
Ve čtvrtek 30. dubna se na Rudolci uskuteční tradiční pálení čarodějnic a stavění máje. Program zahajuje již 

v 17:00 hod., kdy máte možnost vyzdobit vršek máje. Vezměte tedy své ratolesti, nebo své blízké a přijďte mezi 17:00 a 
19:00 hod. pomoci vyzdobit májku. Vrchol májky se zdobí pentlemi z barevného krepového papíru, nebo barevné látky. 
Na vršek se také dá přivázat nějaký předmět, třeba láhev s alkoholem, plyšová hračka apod. Každá rodina nebo stavení 
by mělo mít na májce své pentličky nebo upomínku. Dokažte svou účastí, že Vám na společenském životě v Rudolci 
opravdu záleží a nestavíte se k němu zády.  

Po 19:00 hod. by mělo dojít ke vztyčení máje. Vztyčení máje je vždy velice zajímavá podívaná, tak Vám 
doporučujeme se přijít podívat. Po celou dobu bude otevřená rudolecká stodola, kde se můžete občerstvit a od osmé 
hodiny si můžete i zatančit, nebo jen poslechnout příjemnou muziku.   

Pálení čarodějnic 
V ten samý den, před magickou filipojakubskou 

nocí, dojde k zapálení hranice s čarodějnicí, jako ochrana 
úrody a celého hospodářství před neúspěchem. Zapálení 
hranice s čarodějnicí se uskuteční, až se začne stmívat, 
tedy někdy kolem 20:30 hod. Děti, které přijdou 
v maskách, nebo s lampióny čeká sladká odměna. Všechny 
rudolecké občany zve srdečně pořadatel akce, futsalový 
klub FC Rudolec pod vedením Honzy Drenky. 

Kácení máje se uskuteční v sobotu 30. května od 
19:00 hod., i na tuto akci jste srdečně zváni. 
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 Vánoční setkání 2014 
Ve středu 24. prosince občané Rudolce se již posedmé sešli na návsi pod vánočním stromečkem, aby si vzájemně 

popřáli šťastné a veselé svátky a bohatého ježíška. Od 15:00 hod. k navození sváteční vánoční atmosféry hrálo hudební  
 

HUDEBNÍ USKUPENÍ BŘEZOVÁČEK 

 
 

NA VERANDĚ RUDOLECKÉ STODOLY 1 

 
 

NA VERANDĚ RUDOLECKÉ STODOLY 2 

 
 

Silvestrovská voda 2014 
Jako každý rok, tak i letos se naši Rudolečtí vodáci zúčastnili tradičního silvestrovského sjezdu Ohře, společně s 

vodáky ze Sokolova a Kraslic. Počasí jim přálo a voda v Ohři běžela jak o závod, takže úsek ze Šabiny do Sokolova zdolali v 
krátkém čase a bez nehody. Po ukončení plavby si popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku 2015 a již se domluvili na 
společném sjezdu v  příštím roce. 

Ve večerních hodinách se sešli vodáci s dalšími občany v rudolecké stodole, aby společně přivítali Nový rok 2015 
za hudební produkce DJ Pepy Kábrta. Tak ať se v letošním roce všem vše vydaří! 

uskupení Březováček pro místní koledy a písničky s vánoční 
tématikou. Popřát zúčastněným přišel i starosta města pan 
Miroslav Bouda se svou oblíbenou medovinou. Letos 
poprvé se hlavní program setkání konal pod verandou 
rudolecké stodoly. Ti, kteří se dostavili, si mohli pochutnat 
na svařeném vínku, popovídat si před štědrovečerní večeří 
se svými sousedy. Letošního setkání se ale zúčastnilo 
oproti loňsku podstatně méně sousedů. Je opravdu na 
pováženou, že se akcí na Rudolci zúčastňuje zhruba jen 30 
procent jeho obyvatel. Jednou za čas by si mohl každý 
udělat trochu času a podívat se mezi své rudolecké 
souputníky! Tak snad příští rok. 

CELKOVÝ POHLED NA VODÁCKÉ NADŠENCE 

 
 

VODÁCI Z RUDOLCE NA OHŘI 
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Novoroční turnaj ve futsale 
 

V sobotu 3. ledna si dalo na Rudolci dostaveníčko osm futsalových mužstev při 10. jubilejním ročníku novoročního 
turnaje. Od ranních hodin bojovali s přibranou váhou přes svátky zástupci z Královského Poříčí, CHEZy Sokolov, AC Lítov, FK 
Josefov, Bohemie Sokolov, Březové, AC Hlavna a domácích FC Rudolec. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých 
svedly boje o co možná nejvýhodnější postavení pro rozhodující zápasy o umístění v turnaji. Duely se hrály na 2 x 10 minut 
s cca minutovou přestávkou.  

Ve skupině „A“ zvítězili bez ztráty bodu domácí hráči, kteří v souboji o první místo porazili mužstvo Březové 4:1. Na 
třetím místě skončilo, mužstvo AC Hlavno a na čtvrtém místě obhájci loňského vítězství družstvo Bohemia Sokolov. Ve 
skupině „B“ v boji o první místo zvítězilo v dramatickém souboji mužstvo FK Josefov až v penaltovém rozstřelu nad CHEZou 
Sokolov, když v normální hrací době skončilo střetnutí remízou 1:1. Třetí skončili hráči AC Lítov a na čtvrtém místě mužstvo 
Dacani Kr. Poříčí. 

Ve dvou následujících semifinálových kláních zvítězili překvapivě vždy papírově slabší mužstva. Nejprve hráči 
Březové porazili FK Josefov 2:0 a poté FC Rudolec CHEZu Sokolov 2:1, když domácí museli otáčet nepříznivý stav 0:1. Další 
zápasy již určovaly konečné pořadí jednotlivých mužstev v turnaji. V souboji o 7. místo zvítězila Bohemia Sokolov nad hráči 
z Kr. Poříčí a po loňském úspěchu, tak Bohemka skončila až na sedmém místě. V utkání o 5. místo trochu překvapivě 
zvítězili borci AC Hlavno nad AC Lítov 2:1. O již medailové umístění se střetla mužstva FK Josefov a CHEZA Sokolov, po 
vítězství tentokráte v řádné hrací době 2:1 slavili bronz hráči FK Josefov. V bratrovražedném finále a za již velmi těžkých 
podmínek, hustého sněžení, v opatrně hraném zápase zvítězil domácí FC Rudolec nad Březovou 1:0. Vítězství to bylo 
opravdu zasloužené, neboť jako jediný tým v průběhu turnaje neztratil ani bod. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen 
Zdeněk Zeman z družstva Březové a nejlepším střelcem Ladislav Číž s pěti brankami z mužstva CHEZA Sokolov. 

Jako zázemí turnaje opět posloužily „Rudolecká stodola“ a „hospodářská budova“ s toaletami a teplými sprchami. 
Všichni účastníci turnaje pěli slova chvály na organizaci turnaje, skvělé prostředí a někdy prý i hodně vytopenou stodolu. 
Jediné co tomuto areálu už asi chybí je umělé osvětlení hřiště, aby se turnaj mohl v pohodě dohrávat i za šera, které 
udeřilo o něco dříve, než organizátoři počítali a to zásluhou hustého sněžení. Případně aby se turnaj mohl rozšířit o další 
mužstva, která projevila zájem na turnaji startovat a mohlo se tak využít i času za zimního podvečera. Hřiště by se dalo 
využívat v zimním období i v pracovním týdnu k tréninkovým účelům po skončení ranní pracovní doby. Příští již 11. ročník 
se opět uskuteční první sobotu v novém roce a určitě se máme zase na co těšit. 
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VÍTĚZI TURNAJE – FC RUDOLEC 

 
 

MOMENTKA Z UTKÁNÍ RUDOLEC - BŘEZOVÁ 

 
 

SOUBOJ O TŘETÍ MÍSTO: JOSEFOV – CHEZA SOKOLOV 

 
 

RUDOLEC PRÁVĚ VSTŘELIL GÓL 
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 Rudolecká pálka 
 

V sobotu 21. února 2015, proběhl 2. ročník turnaje ve stolním tenise „Rudolecká pálka“. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích, mládež do 15-ti let, ženy a muži. Turnaj byl vyhlášen pro neregistrované a byl početně velmi dobře obsazen. 
Turnaje se zúčastnilo 5 hráčů do 15-ti let, šest žen a třináct mužů. Všechny tituly vítězů si však odvezli přespolní stolní 
tenisté. Čest rudoleckých stolních tenistů zachránila v  kategorii ženy Monika Gajdošová, která se umístila na 3. místě. 
Všichni stolní tenisté a jejich doprovod chválili pořadatele turnaje za organizaci a zázemí. Pozvali nás na nejbližší turnaj, 
který proběhne v  březnu v Bukovanech. Tak Rudolečtí, pořádně potrénovat a hrrr na ně.  

 

MDŽ na Rudolci 
 

Aktivisté z Rudolce ve spolupráci s kulturní komisí MÚ Březová uspořádali v sobotu 7. března od 19:00 hod. oslavu MDŽ. K 
tanci i poslechu hrál orchestr Březováček a DJ Pepa Kábrt. Velké překvapení ve formě předtančení si pro nás připravily 
Rudolecké cvičenky,  v čele s paní Hankou Drenkovou, za což sklidily velké ovace přítomných. Každá žena, která dorazila na 
zábavu, byla obdarována kytičkou, což se projevilo na dobré náladě a zábavě. Občerstvení zajistila ke spokojenosti hostů 
obsluha rudolecké hospůdky, za vedení paní Fašinové. Topič Tonda Janura se staral, aby v rudolecké stodole nikdo 
nenastydl a bylo příjemné teplíčko. Hostů bylo na poměry v Rudolci tentokrát opravdu hodně a to také díky členům 
Březováčku, kterým se u nás tak líbilo, že po skončení hudební produkce nešli domů, ale zůstali na zábavě a dobře se s 
místními občany bavili. Jen tak dál a příští rok na shledanou. 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ RUDOLECKÁ TENISTKA MONIKA GAJDOŠOVÁ  

 
 

MOMENTKA Z TURNAJE 

 
 

PŘEDTANČENÍ NAŠICH DĚVČAT 

 
 

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR AKCE, ŽE BY PROBLÉM? 
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V sobotu 2. května od 
15:00 hod. se na rybník Malá 
Medvědice v rokli vrátí naši 
vodníci Kebule a Kebulka. Pro 
děti bude připraven táborák 
s možností opéci si buřta, 
kterého dostanou a mají šanci 
se svézt na gumovém člunu 
(raftu) za asistence zkušeného 
vodáka. Platí i pro dospělé! 

 
 

 

Josefovská zábava 
Pepíci z Rudolce a okolí uspořádali v pátek 20. března od 20:00 hod. pro své kamarády a fandy posezení s kytarou 

a zábavou s příjemně laděnou tombolou v pohodové atmosféře rudolecké hospůdky a bohatým občerstvením. Krom 
tradičních rudoleckých Pepíků (Pepa „Josef Bulka“ a Pepa „Josef gága Gajdoš“) se na zábavě objevili i další, Pepa „Josef 
Zeman“ ze Žatce, bývalý to občan Rudolce a přátelé z vodáckého klubu sokolovské chemičky Pepa „Josef kvído Kopecký“ 
a Pepa „Josef bígo Mlejnek“. Po úvodním slově a tradičním kolečku se osazenstvo bavilo při dalším bodu programu a to 
zpíváme s kytarou. Za mistrovského vedení našeho kamaráda Vency Lopraise hráli Kvído, Wittný, Bígo a Honza. Ostatní 
„křoví“ se snažilo ze všech sil přispět svými hlasivkami. Velký úspěch sklidila tombola se svými tradičními i netradičními 
cenami. Největší úspěch měl plný pytel třísek na zátop. Bohaté občerstvení, mimochodem opravdu výborné, připravené 
manželkami rudoleckých Pepíků, (včetně toho přespolního), se ani nestačilo spořádat, i když veselá zábava trvala dlouho 
přes půlnoc. 
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Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrolu si můžeš udělat na poslední stránce výtisku! 

 

HUDEBNÍ PRODUKCE NAŠICH KAMARÁDŮ 

 
 

BOHATÁ PEPÍKOVSKÁ TOMBOLA 

 
 Vodníci se vrátí na Malou Medvědici 
 
 

 

Z LOŇSKÉ PLAVBY DĚTÍ 

 
 Město Březová - obecně závazná vyhláška č. 2/15  

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území obce Březová a přilehlých obcí včetně 
nakládání se stavebním odpadem. 

Co to pro občany Rudolce přináší? Začít se chovat 
mravně a třídit papír, sklo a plasty do kontejnerů ve sběrném 
dvoře. Do velkého kontejneru se již nesmí vozit stavební a 
demoliční odpad (suť, cihly, beton apod.). Stavební odpad není 
odpadem komunálním. Pro odložení objemného (matrace, 
koberce, nábytek …) a stavebního odpadu je možné objednat 
kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. 
Objednávky přijímá městský úřad. 

Podrobněji se s vyhláškou můžete seznámit na 
internetových stránkách města Březová v sekci úřední deska. 

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.4.2015. 
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INDIÁNSKÁ JEZDECKÁ SHOW LÁDI BURIANKA 

 
 

VÝUKA COUNTRY TANCŮ PŘI 3. ROČNÍKU 

 
 

SVATEBNÍ TANEC NA 2. ROČNÍKU 

 
 

WESTERNOVÉ VYSTOUPENÍ PEPY JUNGA 
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 Z historie „Rudoleckého kotlíku“  2011 - 2014 
2011 – 1. ročník 
Celá akce se zrodila v hlavě našeho pana starosty Míry 

Boudy za vydatné pomoci Pepy Zemana. Bohužel Pepa si již 
užívá života v jiné části České republiky. Od prvního ročníku leží 
značná část příprav i vlastní organizace na bedrech občanů 
Rudolce. V průběhu akce se na pódiu vystřídalo šest country-
folk kapel. Nádherná muzika v podání skupiny ALISON z Kraslic; 
klasická country v podání skupiny PROSTATA z Březové; 
příjemné vystoupení kapely DRC Ostrov s vlastními skladbami; 
výborná country muzika v podání skupiny KV EXPRES z 
Karlových Varů; co dodat ke skupině TULÁCI z Ostrova - zlatý 
hřeb večera; no a naši kamarádi ze skupiny HOW-WADA. 
 

 
 

2012 – 2. ročník 
V hlavním programu vystoupilo sedm hudebních těles. 

Jako první se opřeli do svých nástrojů VRABCI Z ČECH, trio 
hudebníků předvedlo svůj repertoár, staročeské písničky ve 
stylu skupiny Šlapeto. A poté již nastoupili skupiny s žánrem, 
který vévodil typu festivalu. Nováček na festivalu habartovští 
FÍCI, příjemná muzika a určitě si našli mezi diváky své příznivce, 
na Rudolci vždy vítáni ostrovští DRC, asi nejoblíbenější skupina 
ALISON z Kraslic s jejich hudbou s irskými motivy, výborná 
folková muzika v podání skupiny SPEKTRUM z Horního 
Slavkova, nenapodobitelní TULÁCI z Ostrova a závěr festivalu 
obstarala skupina ULICE z Rotavy. 
 

 
 

2013 – 3. ročník 
I v tomto ročníku se na pódiu vystřídalo sedm kapel. 

Jako první začínala festival country skupina KV EXPRES. Poté 
Habartovští FÍCI a jejich  příjemná folková muzika. Dále 
následoval hlavní bod festivalu, což bylo vystoupení Jana 
Vančury a skupiny PLAVCI, toto vystoupení sklidilo zasloužené 
ovace a bylo skutečným vrcholem festivalu. Mile překvapila i 
skupina BODLO. Tradiční a vítaný host festivalového dění, 
skupina ALISON z Kraslic opět předvedla příjemné vystoupení s 
hudbou na irské motivy, a  vždy bezvadní TULÁCI z Ostrova,  
celý country folk festival završili. Potom již  následovaly taneční 
kreace účastníků, až do  pozdních večerních hodin, které 
doprovázela skupina ULICE z Rotavy, uctívající folk-rock. 
 

 
 

2014 – 4. ročník 
Rekordní ročník co do počtu kapel i návštěvnosti. 

Festival, zahájila skupina DRC z Ostrova, následovalo velice 
příjemné ladygrassové překvapení v podání dívčího uskupení 
OD PLOTNY SKOK z Litoměřic. Klasika v podání KV EXPRES, 
která opět nezklamala, hřeb večera a legendární plzeňská 
skupina COP s Mírou Leichtem. Dalším účinkujícím byla skupina 
ZHASNI z Nového Boru, nominována na cenu Anděla za rok 
2013 v kategorii folk a country. Závěr festivalu obstarali již 
tradiční hosté, irský folk v podání skupiny ALISON z Kraslic, 
folková skupina FÍCI z Habartova a již tradičně skupina ULICE 
z Rotavy se svým tanečním folk-rockem. Festival navštívilo 
přes, určitě spokojených, 500 nadšenců folkové muziky. 

 
 Letošní kulatý ročník má i další jubilea. Skupina Poutníci, slaví letos 45 let na české hudební scéně. Loketská 

skupina Roháči oslaví 40 let, rotavská skupina Ulice slaví 20 let a zároveň na festivalu chce pokřtít své nové CD.  
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FC Rudolec informuje 
Sotva stačilo nastoupit jaro a už máme v soutěži odehraná tři kola. V tom prvním se naši futsalisté na domácím 

hřišti utkali s posledním týmem tabulky 1.FC Michal Sokolov, který do té doby nezískal ani bod.  Posílení hosté byli celý 
první poločas lepším týmem a zaslouženě vedli po půli 0:1. Druhý poločas byl již v režii domácích, kteří se probudili ze 
zimního spánku a brankami Standy Hradského 2x a Pavla Peterky 2x zvítězili 4:2. Těžký soupeř na začátek jarní části 
soutěže, který dokázal ve druhém kole porazit do té doby vedoucí, ale značně oslabený FK Josefov 11:3. Ve druhém 
jarním kole zajížděli naši hráči do nedalekého Královského Poříčí k utkání s Dacany. Po vyrovnaném prvním poločase 1:1 
však dost nešťastně prohráli 2:3. Obě branky vsítil Míša Gajdoš. Ve třetím kole přivítali v přímém souboji o páté místo 
mužstvo HRB Královské Poříčí. Přes značné oslabení hlavně zadních řad kdy chyběli brankář Franta Křenek a obránci 
Pavel Peterka, Kuba Gajdoš a Venca Hazuka dokazovali naši borci od začátku utkání kdo je pánem na hřišti. Velice dobře 
zahrál Míša Gajdoš a ostatní hráči se k němu přidali solidními výkony včetně brankáře Ládi Krofta. Po prvním poločase 
vedli naši borci 6:1 a utkání dotáhli k rekordnímu vítězství v letošní sezóně a utkání vyhráli 10:3. O branky se podělili Míša 
Gajdoš 4x, Tomáš Sloboda 2x, Míra Walter 2x, Venca Zeman a Standa Hradský. Škoda je porážky s Dacany v Královském 
Poříčí, mohli jsme atakovat třetí příčku celkové soutěžní tabulky.  

 

V tabulce domácích zápasů jsme se již vyhoupli na čtvrté místo (po podzimu 8.). Pomohli nám k tomu solidní 
výkony v obou dosud odehraných domácích zápasech. Ovšem v tabulce venkovních zápasů jsme klesli na šestou pozici, 
na třetí La Korunu Sokolov ovšem ztrácíme jen jeden bod. V tabulce prvních poločasů jsme si o jedno polepšili a jsme na 
desátém místě se ziskem třinácti bodů, za tři vítězství a čtyři remízy. V tabulce druhých poločasů jsme zatím na 
lichotivém třetím místě se ziskem 26-ti bodů, osm vítězství a dvě remízy. V tabulce jarní části jsme po třech kolech na 
druhém místě za vedoucími Termity z Lokte se ziskem šesti bodů. 

V tabulce divácké návštěvnosti jsme prozatím na třetím místě s průměrem 24 diváků na zápas. Děkujeme všem 
věrným a doufáme, že pokračující jarní část bude z pohledu diváků ještě zajímavější. V tabulce fair – play jsme posunuli 
z poslední pozice na místo desáté. I přes dvě žluté karty udělené v jarních zápasech pod nás klesly týmy FK Josefov a 
Dacani Královské Poříčí. Celkem máme na svém kontě devět žlutých a tři červené karty. 
 

Tabulku střelců  
zatím vede Štáhlovský Daniel z týmu SKP 

Detektiv s 35 přesnými zásahy. Následují Michalec 
Václav z celku Termiti Loket „C“ s 26 brankami a třetí 
Pospíšil Rostislav z La Koruna Sokolov s 22 góly. 

Nejlepší střelci Rudolce Peterka Pavel a Walter 
Miroslav jsou s deseti góly na 23. místě střelecké 
tabulky. Následují: 

33. Sloboda Tomáš – 8  
37. Hazuka Václav – 7 
45. Gajdoš Michal a Brláš Petr – 6 
54. Hradský Stanislav a Szolar Lukáš – 5 
91. Gajdoš Jakub – 2 
106. Zeman Václav – 1 

Branku zatím dokázalo vstřelit 136 hráčů. 
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Složení mužstva 
Brankáři: Franta Křenek, Láďa Kroft  
Obránci: Pavel Peterka, Míša Gajdoš, 
Venca Hazuka, Jirka Derfler, Venca 
Zeman a Kuba Gajdoš  
Útočníci: Tomáš Sloboda (kapitán), Míra 
Walter, Standa Hradský, Petr Brláš, 
Lukáš Szolar a Honza Drenka (vedoucí 
mužstva) 



 

 

 

Březová – část obce Rudolec 
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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 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Rudolecká stodola a cvičení 
V prostorách rudolecké stodoly se začíná rozmáhat cvičení 

žen, děvčat a nově i mužů a chlapců. 
Cvičení s Hankou – pondělí a středa od 18:00 hod., aerobní 

cvičení, které je zaměřeno nejen na spalování tuku, ale také na 
formování celého těla. Zájemci hlaste se na tel. č. 728 531 205. 

Cvičení s Gitou – pondělí a čtvrtek od 19:00 hod., vysoce 
intenzivní intervalový trénink zaměřený na zlepšení kondice, spalování 
tuků a zvyšování svalové hmoty.  

Zájemci hlaste se na tel. č. 605 111 903. 

Postup: 
Na vále zpracujte mouku se sádlem, zelím a jedním vejcem.  
Vyválejte placku asi půl centimetru silnou. Placku válečkem přeneste na 
plech, nakrájejte na čtverečky.  
Čtverečky  potřete rozšlehaným vejcem a posypte majoránkou.  
Pečte při 200 stupních do zlatohněda.  
Čtverečky pak od sebe oddělte nožem. 

Dobrou chuť. 
 

Zelníky 

 
Suroviny:  
500 g hladké mouky 
150 g sádla 
400 g kysaného zelí, vymačkaného a pokrájeného 
2 vejce, jedno rozšlehané 
hrst čerstvě nasekané majoránky 
sůl, můžete vylepšit slaninou nebo škvarky 

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
Občance Rudolce, která se dožívá 

významného životního jubilea 
 

paní 
Anička KUMBEROVÁ 
 

oslaví 28. dubna 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 
Duben:  Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. 
Květen:  Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 
Červen - Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

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

Z receptů našich občanů 

Kontrola sudoku ze str. 5 
 

 

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
Občance Rudolce, která se dožívá 

významného životního jubilea 
 

paní 
Květa ZEMANOVÁ 
 

oslaví 16. června 2015 kulaté 
narozeniny, přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí, osobní a rodinné pohody, 
spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
 

Občané Rudolce 
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