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CELKOVÝ POHLED NA OBEC NAŠICH PŘÁTEL NA VYSOČINĚ 

 
 

SETKÁNÍ RUDOLCŮ NA VYSOČINĚ 
Již od května připravovala parta kolem starostky moravského Rudolce paní Dany Pavlasové letošní setkání občanů 

našich malých, spíše malinkých obcí. Posuďte sami, moravská obec má 200 obyvatel a ta naše 150, na Moravě je kolem 
80 stavení, u nás kolem 60. Od roku 2011 se pravidelně každý rok občané těchto vísek setkávají a tak to letošní mělo 
malé 5. výročí. K nepravidelným setkáním docházelo ale i před tímto rokem. Nakonec bylo datum setkání stanoveno na 
sobotu 19. září 2015. Nu a tak v sobotu ráno kolem sedmé hodiny ranní se vydala na dalekou cestu krásným minibusem 
společnost rudoleckých občanů pod dohledem „lodivoda“ Tondy Janury. Velitel výpravy z pracovních důvodů za námi 
dorazil na Moravu až v pozdních odpoledních hodinách. 

           
 

Na setkání s našimi kamarády, které bylo naplánováno na náměstí ve Velkém Beranově, jsme dorazili 
s půlhodinovým předstihem. Po krátké době však dorazila i výprava z nedalekého Rudolce. Po vřelém přivítání, kde 
nechyběly ani slzy štěstí, jsme vyrazili do blízké Jihlavy, kde se uskutečnila první část našeho setkání. Prvním chodem byl 
společný oběd v Ježkově pivovarské restauraci, ale více se povídalo o zážitcích účastníků od posledního setkání, než 
papalo.             pokračování na str.2 
        

 

JEŽKOVA PIVOVARSKÁ RESTAURACE U JIHLAVSKÉHO PIVOVARU 
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 Po obědě nás již čekala první fáze z poznávání okolí našich přátel a to návštěva jihlavského pivovaru. Pivo se 
v Jihlavě vařilo již ve 14. století. První skutečná sladovnická statuta byla potvrzena městskou radou Jihlavy v říjnu 1579. 
V roce 1748 Marie Terezie stanovila ve městě Jihlava konečný počet právovárečných domů na 123. Všichni majitelé těchto 
práv jednoznačně vtělilo v roce 1859 svoje právo várečné do nového, dnešního Pivovaru Jihlava. Ten byl otevřen 4. dubna 
1861. Pivovar sám však jako rok svého vzniku označuje rok 1860, kdy začal fungovat jako významný hospodářský subjekt. 
V současnosti vlastní pivovar ryze česká pivovarnická společnost Pivovary Lobkowicz. Vaří se zde pivo podle původních 
receptur. Určitě nejznámější je jedenáctistupňový JEŽEK, v roce 2011 a 2012 získal ocenění Sdružení přátel piva jako 
JEDENÁCTKA ROKU. Vyrábí se zde několik druhů piva jako namátkou červený a zelený Velikonoční Krasličák, 
Svatomartinský speciál, Čertovský speciál atd. Součástí prohlídky byla návštěva varny, spilky a ležáckých sklepů, která byla 
zakončena ochutnávkou zdejších produktů. „Znalci“ piva, kteří již někdy ochutnali jihlavské pivo pod zn. Ježek, by se 
nestačili divit, jak je zdejší pivo ochutnávané přímo v pivovaru dobré. Po návštěvě zdejšího pivovaru jsme vyrazili na 
jihlavské náměstí, kde nás čekal další skvost. 

        
 

Tím skvostem byla návštěva jihlavského podzemí.  Je to 
systém podzemních chodeb zvaný jihlavské katakomby. Je 
s rozlohou 50 000m2 a délkou asi 25 km po znojemském 
podzemí druhý nejrozsáhlejší v České republice. Katakomby 
se nacházejí pod celým městem a pod většinou městských 
památek. Tato historická a technická pamětihodnost je 
jedním z posledních dochovaných pozůstatků činnosti 
středověkých jihlavských horníků, neboť většina starých 
stříbrných dolů v okolí města zanikla. Chodby vznikaly 
nejspíše z hospodářských důvodů a to k uchovávání zboží, 
potravin nebo sudů s vínem. Dále se zde ukládaly ke zrání 
sudy s pivem, které se vařilo v každém třetím domě. Vlastní 
chodby se rozkládají ve dvou patrech. První patro, které se 
hloubilo převážně ve 14. století se rozkládá v hloubce 2 – 4m 

a to druhé tvořené převážně v 16. století v hloubce 5 – 7 m pod povrchem. V sedmdesátých letech 20. století se začali 
hloubit tkz. kolektory, ve třech podložích, s využitím pro inženýrské sítě. První podloží v hloubce 8 m, druhé v hloubce 16 – 
18 m a třetí v 22 m. Většina z nich ale dosud čeká na své využití, důvodem jsou finanční prostředky.  

Co dodat, krásné a poučné odpoledne. Poté jsme se již přesunuli do centra dění dalšího programu našeho setkání, 
moravské vesničky Rudolec. Po kulturně vzdělávacím odpoledni se členové výpravy ubytovali v nedalekém komplexu 
dětského tábora u Chroustova na břehu velkého rybníka. No a pak již následovala společenská část našeho pobytu. Od 
19:00 hod. se konala v místním sále taneční zábava. Největším zážitkem bylo vystoupení místního dobrovolného spolku 
žen, který si připravil kulturní vložku. Děvčata převlečená za „lidožroutky“ se za zvuků libé hudby pustily do našeho 
velitele zájezdu, mimochodem jim to velice slušelo. Jak to vše dopadlo ale ví pouze účastníci. Živá debata, spoustu tance, 
jídla, občas i něco na povzbuzení a doplnění tekutin, to vše doprovázelo letošní setkání v jeho večerní části. Nedělní 
společná snídaně a předání upomínkových předmětů završilo letošní moravské setkání.  

Moc se nám vážení přátelé u Vás líbilo a doufáme, že aspoň částečně se budeme moci revanšovat při Vaší návštěvě 
u nás na Rudolci v příštím roce.    Účastníci zájezdu z Rudolce 

        
 

Rudolec u Březové 

          JIHLAVSKÉ PODZEMÍ/KATAKOMBY 
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VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ V NAŠÍ STODOLE 

 
 

Sobota 5. září byla svědkem 4. ročníku memoriálu 
Karla Lorenze ve hře zvané petanque s rekordní účastí 12-ti 
dvojic. I přes chladnější počasí a nepříjemný studený vítr se 
soutěžící pustili do urputných bojů již od 13:30 hod. Turnaj 
se odehrál na krásně střiženém pažitu naší louky, pod 
víceúčelovým hřištěm, o který se postaral náš kamarád 
Tonda. Zúčastněné dvojice byly rozlosovány do tří skupin a 
účast ve finálové části měli zajištěnou vítězové jednotlivých 
skupin a nejlepší dvojice na 2. místě. 

Každá zúčastněná dvojice donesla jako zápisné 
cenu, které pak byly rozděleny podle hodnoty k 
jednotlivým umístěním a tak i poslední dvojice byla za své 
snažení odměněna. Zaslouženým vítězem se stala dvojice 
Tomáš Sloboda – Václav Hazuka, která jako jediná nenašla 
po celý turnaj přemožitele. Druhé místo obsadila dívčí 
sestava Květa Zemanová – Blanka Bulková a bronz si na své 
konto připsali manželé Janurovi. Nepopulární bramborová 
medaile zůstala pro Hanku Drenkovou a jejího vnuka Jiříka. 

K výborné náladě všech zúčastněných určitě 
přispělo i dobré papání v podobě grilované krkovičky, 
nějakého loku piva či vína, teplých nápojů a připravených 
lahůdek.  

Závěrečné vyhlášení vítězů se uskutečnilo v naší 
rudolecké stodole, která se na konci prázdnin oděla do 
nového čistého hávu. Tato krásná stavba slouží nejen 
rudoleckým občanům již čtvrtým rokem. Díky všem za 
účast a ahoj na příštím kulatém ročníku. 

 
 

ÚČASTNÍCI TURNAJE V AKCI 
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 4. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA LORENZE 
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RUSKÉ KUŽELKY, BEZ OMEZEMÍ VĚKU A POHLAVÍ 

 
 

Na svatého Václava, 28. září 2015, se utkalo v již 
tradičním turnaji v ruských kuželkách třináct závodníků 
všech věkových kategorií. 7. ročník memoriálu Karla Štursy, 
který zastřešoval městský úřad Březová, a pořadatelem pro 
tento rok byla rodina našeho kamaráda, se uskutečnil 
v krásném prostředí verandy naší stodoly. Jako každý rok 
se přišli zkušení matadoři a matadorky utkat o hodnotné 
ceny a titul vítěze tohoto klání. Nominace do finálové 
pětice probíhala dvoukolově a v prvním kole excelovaly  
Budiská Stáňa a Bulková Blanka. Na chvostíku prvního kola 
se objevily  obě Jitky, Hrbáčková a Gogolová. Ovšem druhé 
kolo podstatně zamíchalo pořadím závodníků a zatím co 
Stáňa Budiská se nominovala do finále, Blanka Bulková 
zcela propadla. Nejlepšími  závodníky druhého kola, byli  
Drenková Hanka a Hrbáčková Pavlína. Závodní pole 
druhého kola uzavírali závodníci Matyáš Pavelec, Honza 
Petrovič a Gogolová Jitka. Do finálového rozstřelu, se tak 
nominovalo pět závodníků, kdy z 5. místa postupovala 
Petrovičová Tereza, ze čtvrtého místa Gajdoš Michal, ze 
třetího místa Budiská Stáňa, z druhého místa Hrbáčková 
Pavlína a z místa prvního, Hanka Drenková. 

Finále této pětice probíhalo na 8 hodů a v něm si 
udržela 5. místo Terezka Petrovičová, Pavlína Hrbáčková 
špatným druhým hodem, přišla o druhé místo z nominace 
a skončila ve finále čtvrtá. Zdatně jí sekundovala v 5. a 8. 
hodu vedoucí závodnice nominace, Hanka Drenková, která 
skončila ve finále na třetím místě. Vyrovnané výkony mimo 
drobné klopýtnutí v 7. hodu, vyneslo Stáňu Budiskou na 
místo druhé. Překvapením celého memoriálu byl závodník 
ve vietnamkách, Michal Gajdoš, který svými  vyrovnanými 
hody zaslouženě obsadil první místo a získal titul 
přeborníka v ruských kuželkách pro rok 2015.  Na tomto 
základě se někteří zneuznaní závodníci snažili tohoto 
závodníka diskvalifikovat pro nesportovní obuv, ale 
vzhledem ke krásnému slunnému dni byl protest zamítnut 
jako neoprávněný. 

Celou akci obětavě zastřešoval po stránce 
občerstvení závodníků, Tonda Janura a Rudolečtí občané, 
kteří finančně přispěli na  pohoštění a špekáčky mu zdatně 
sekundovali. Vzhledem k počasí, atmosféře a dobré 
pohodě, které provázely celý memoriál, se již většina 
závodníků těší na 8. ročník tohoto memoriálu, který 
proběhne opět v září příštího roku. 
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 7. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA ŠTURSY 
 

KRÁSNÉ ZÁZEMÍ RUDOLECKÉ STODOLY 

 
 

TRADIČNÍ POCHOUTKA RUDOLECKÝCH 
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VOLEJBAL RUDOLEČTÍ VERSUS UČITELÉ ISŠTE 

V pondělí 29.6.2015, sehráli rudolečtí volejbaloví 
nadšenci, přátelské volejbalové utkání, s učiteli ISŠTE 
Sokolov. Zápas proběhl od 16.30 hodin, na hřišti v Rudolci. 
Jednalo se o druhé přátelské utkání, těchto amatérských 
uskupení a proto za Rudolec hráli hráči, všech věkových 
kategorií.  Rudolečtí byli důstojným  soupeřem učitelům a 
jejich hra se zlepšovala set od setu. Mezi nejlepší hráče tento 
rok patřili mladí perspektivní volejbalisté Toník a Pepa 
Kábrtovi, Nina Bláhová a Pavlína Hrbáčková, kteří tvořili jádro 
celého našeho týmu. Důstojně jim sekundovali na síti a v poli, 
veteráni Tonda Janura a Květa Zemanová. Tradičně jako 
každý rok pomohla k jediné výhře našeho týmu i Jitka 
Hrbáčková a velkou oporou byli i hráči Pepa Kábrt starší a 
Gita Fašinová. Nejcennější na hře našeho týmu byla 
vzájemná opora, pospolitost a obětavost při reprezentaci 
naší obce. Vše s obdivem a chválou komentoval i bývalý 
hejtman a současný poslanec sněmovny Parlamentu České 
republiky, pan PaeDr. Josef Novotný, zapálený volejbalista a 
sportovec, který zde byl přítomen. 

Na sety jsme prohráli 3:1, ale to vůbec není důležité. 
Důležité je, že obě družstva byla spokojena s úrovní zápasu a 
přátelskou atmosférou, která celé klání doprovázela. Pokud 
naši mladí hráči o prázdninách potrénují a ti starší si s nimi 
občas zahrají, může být výsledek dohodnuté odvety na září, 
zcela opačný. 

Učitelé ISŠTE, kteří zde oslavovali konec školního 
roku, vyjádřili obdiv nad úrovní a službami naší rudolecké 
stodoly, našeho sportovního areálu a zázemí, které se jim 
dostalo a děkují všem, těm, kdo se o to postarali. 

 PODZIMNÍ BŘEZOVSKÝ CYKLOVÝŠLAP 
Organizátoři letos připravili tradiční Podzimní cyklovýšlap na 26. září a již počátek prezence v 9:00 hod. 

naznačoval hojnou účast na této oblíbené akci. Do okolí Slavkovského lesa se nakonec vydala necelá sedmdesátka 
vyznavačů cyklistiky a celá řada dalších vyrazila na cestu i z jiných míst. Výšlap byl naplánován směrem na Lobzy, 
Podstrání, Rovnou, Kostelní Břízu, s cílem na Rudolci. Zájemci mohli zvolit i delší trasu, tedy z Rovné pokračovat na Dolní 
a Horní Lazy a přes Oboru zpět na Kostelní Břízu a do cílového Rudolce. V Rudolci místní pohostinství pro účastníky 
zajistilo občerstvení. Počasí letos účastníkům přálo, a tak vyjadřovali spokojenost a pěli slova chvály na adresu 
organizátorů, komisi sportu březovské radnice. 
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A OPĚT BEZ ROZDÍLU VĚKU A POHLAVÍ 

 
 

MOMENTKA Z PŘÁTELSKÉHO KLÁNÍ 

 
 

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

 Výběr několika telefonních čísel kam se lze obracet 
v případě havárie nebo v případě tísně. 
Plyn    - 1239 (pohotovostní služba) 
      777 650 060 (p. Malý) 
Pohotovostní služba vodárny - 352 304 111 
Pohotovostní služba elektro - 840 850 860 
Univerzální tísňová linka - 112 
Hasičský záchranný sbor - 150 
Hasiči Březová   - 728 419 349 (Miroslav Lukáš) 
      723 878 867 (Jaroslav Pudil) 
Policie    - 158 
      352 621 551 (policie venkov) 
Rychlá záchranná služba - 155 
Lékařská pohotovost   
352 520 347 (16:00 – 21:00 hod., So + Ne 9:00 – 19:00 hod.) 
352 520 195 (zubní So + Ne 9:00 – 14:00 hod.) 
 

KDYŽ DOJDE K HAVÁRII … 
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FC RUDOLEC INFORMUJE   
soutěžní ročník 2015 – 16“ 

Sedláci Staré Sedlo – FC Rudolec 8 : 6 (5 : 2) Venca Hazuka 4, Pavel Peterka 2 
FC Rudolec – Dacani Král. Poříčí   4 : 5 (3 : 3) Pavel Peterka 2, Vláďa Kroft a Kuba Gajdoš 
HRB Královské Poříčí – FC Rudolec 2 : 4 (0 : 1) Venca Hazuka 2, Míra Walter a Pavel Peterka 
Termiti Loket „C“ – FC Rudolec  3 : 4 (2 : 2) Petr Brláš 2, Tomáš Sloboda a Míra Walter 
FC Rudolec – 1.FK Josefov  6 : 9 (2 : 6) Lukáš Szolar, Míra a Pavel Peterkovi po 2 
AC Lítov „B“ – FC Rudolec  4 : 5 (2 : 3) Franta Křenek 2, Lukáš Szolar, M. a P. Peterkovi 
FC Rudolec – SKP Detektiv Sokolov „B“ 7 : 5 (3 : 4) Venca Hazuka a Míra Walter 2, Standa Hradský,           

Michal Gajdoš a Pavel Peterka 
FC Chodov United – FC Rudolec 7 : 2 (3 : 0) Standa Hradský, Petr Brláš 
FC Rudolec – Směs Tatrovice 5 : 8 (2 : 3) Venca Zeman 2, Honza Drenka, Venca Hazuka a 

Míra Peterka 
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Několik zajímavostí  
Doposud nejvyšší návštěva byla na utkání našich borců 
v Chodově, kde se přišlo podívat na utkání 25 diváků. 
Divácký průměr je zatím 13 diváků na utkání. Přesně 
tento průměr dosahují naši borci v domácím prostředí. 
V utkáních venku máme průměr 16 diváků. 
Střelci zatím nastříleli v 54 utkání 546 gólů, tj. průměr 
na utkání 10 branek. Nejvíce gólů padlo v utkání Směs 
Tatrovice – La Koruna Sokolov a to 22. Hosté zvítězili 
17 : 5. Největší debakl si odvezli hráči FC Chodov ze 
hřiště La Koruny a to v poměru 17 : 0.  

 

Hodnocení dosavadních zápasů 
Kádr mužstva se oproti loňsku prakticky nezměnil. 

V dosavadním průběhu soutěže nastala jen jedna změna. Do 
kádru se po roční pauze vrátil Míra Peterka. Jak se nám 
v loňském ročníku vyhýbala zranění, tak v tom letošním již 
máme dvě zranění, která vyřadila hráče na delší dobu. 
V prvním případě šlo o nevybíravý zákrok brankáře z týmu 
Dacani KP na Kubu Gajdoše. Odnesly to dvě zlomené kůstky 
v nártu a dlouhodobé vyřazení. Je s podivem, že tento hrubý 
zákrok ocenili rozhodčí pouze žlutou kartou. V druhém 
případě došlo ke zlomení dvou žeber Tomáše Slobody po 
úderu loktem hráče z SKP Detektiv. Tento zákrok nebyl 
oceněn žádnou kartou! 

Jinak naši hráči hrají jako na houpačce, silnějším 
družstvům berou, slabším rozdávají. Hlavně poslední dva 
zápasy vůbec nezvládli. S týmy ke konci tabulky prohrály 
hlavně kvůli své nedisciplinovanosti. Opět se projevila slabší 
psychická odolnost, která nás připravila o důležité body. Před 
těmito zápasy jsme figurovali v tabulce fair-play na druhém 
místě. Po těchto zápasech jsme propadli na předposlední 
jedenáctou příčku. 

Mezi střelci se zatím nejvíce daří Pavlu Peterkovi 
s Vencou Hazukou, kteří shodně devětkrát rozvlnili síť za zády 
brankářů. S těmito zásahy zatím drží dvanácté místo v tabulce 
střelců. Té vévodí Jirka Prchal z La Koruny s 21 brankami. Do 
tabulky střelců se zapsalo již 14 našich borců. 
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 RUDOLECKÝ HALLOWEEN 
Jak ten rok ale rychle uplynul. Po prvním, velmi vydařeném ročníku, je zde opět tato zdařilá akce a podle příprav se dá 
očekávat další vylepšení programu. Zajistěte si proto co nejdříve pro své ratolesti vstupenky. Je jich jen omezený počet a 
mohlo by dojít k situaci, že se na Vás nedostane. Tak tedy v sobotu 31. října v rudolecké stodole. 

 

RUDOLECKÁ ŘÍJNOVÁ KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
Je tady brzy říjen a je již tradicí, že nás čeká další ročník kulinářské soutěže o putovní 

vařečku nejlepšího kuchaře Rudolce. V letošním roce se bude soutěžit o nejlepší 
plněný masový závitek (bez trojobalu). Putovní vařečku předá a opatří stuhou, minulá vítězka 
této soutěže, Terezka Petrovičová. Bude záležet na každém soutěžícím, jak se tohoto úkolu 
zhostí a tuto vařečku získá. Soutěž se uskuteční v „Rudolecké stodole“, ve středu 28. října 
2015 od 18.30 hod. 
O hodnocení se postará nezávislá porota a hodnotit se bude vzhled výrobku, chuť a barva. 
Vzorky závitků se budou přijímat do 18.15 hod. v Rudolecké stodole. 
 

 ČIŠTĚNÍ „MALÉ MEDVĚDICE“ A UKLÁDÁNÍ VODNÍKŮ K ZIMNÍMU SPÁNKU 
V sobotu 24. října proběhne tradiční čištění horního rybníka v 

rudolecké rokli od zarostlé trávy a nečistot. Naši vodáci  nejprve rybník vyčistí 
od narostlé trávy a poté uloží naše vodníky k zimnímu spánku. 

Pro naše nejmenší za odměnu opečeme přinesené buřty na hrázi u 
rybníka a poprosíme je, aby nám naše vodníky nechali v klidu na rybníce, až je 
z jara opět vrátíme zpět. Zároveň tím chceme poděkovat rudoleckým 
občanům, kteří přispěli finančními prostředky na zakoupení nového vodníka, 
kterého vyměníme za  vodníka „Kebuli“ a doufáme, že se již tato sbírka 
nebude muset opakovat. Proto v tuto sobotu vezměte své děti na rybník, kde 
se svezou na raftu a opečou si  špekáčky, a jak doufáme, stráví příjemné 
odpoledne spolu se svými rodiči. 
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Všechny použité fotografie jsou z archivu rudoleckých občanů nebo MÚ Březová                                                                                                                                      

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Houbový pekáček 

 

Pranostiky na nadcházející období 
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. V listopadu příliš mnoho sněhu a 

vody, to známka příští neúrody. Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro 
sady, lučiny i všechno osení. 

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

CRAZY HORSES 

Z receptů našich občanů 

Suroviny:  
20 – 25 pevných hub (velké 10 – 15 cm) 
trochu másla nebo oleje 
150 – 200 g anglické slaniny 
grilovací koření 
smetanu ke šlehání 
vařený brambor nebo chleba 

Postup: 
Budeme potřebovat asi dvacet pevných hub velkých tak 10 - 15cm, 
nejlépe hřibů nebo podhřibů. Nehodí se měkké babky a podobná  
 

Kontrola sudoku ze str. 5 
 

 

Blahopřejeme 
V nadcházejícím období se žádné kulaté výročí nekoná, ale přesto pro připomenutí. 

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny paní Stanislava BUDISKÁ a vedoucí našeho 
futsalového týmu Honza DRENKA. V prosinci se k oslavám přidají paní Dana JANUROVÁ a 
paní Jitka HRBÁČKOVÁ.  
 

přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, osobní a 
rodinné pohody, spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
 

Občané Rudolce 
 

Co nás čeká?  Mimo již výše uvedených, 8. ročník rudolecké zeliády, 
vánoční turnaj v kulečníku dvojic a jednotlivců, 24. prosince Vánoční setkání 
rudoleckých občanů pod stromečkem, silvestrovská voda – splutí části Ohře a 
rudolecký Silvestr. Více se dočtete na stránkách obce. 
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žoužel. Vybírejte při čištění ty správné kousky, pečlivě je prohlédněte, aby se do té dobroty nedostal slimák nebo brouk 
„ošklivák“ a hned je podélně překrojte a odložte do pekáčku. Pak si připravte trochu másla nebo oleje, anglickou 
slaninu, grilovací koření, smetanu ke šlehání a zapněte troubu na 250°C. Slaninu nakrájejte na kostičky a opečte na 
másle přímo v pekáčku. Pak do něj dejte houby posypané grilovacím kořením nebo paprikou, solí, pepřem a česnekem 
nebo nějakou jinou směsí, kterou máte rádi. Měla by být trochu ostřejší, a když houby předem opereme a nenecháme 
uschnout, lépe na nich koření  drží. Pak houby pečlivě polijte smetanou ke šlehání a dejte do rozpálené trouby. Po cca 
hodině má pekáček na stěnách božskou hnědou připáleninku a houby jsou dobře propečené. Šlehačka zmizela a nechala 
po sobě sosík jménem „nebíčko v papuli“. Podávejte s vařeným bramborem nebo chlebem. Dobrou chuť! 
 
 
 

Co se do čísla nevešlo 

 22. září bylo zahájeno kolaudační řízení II. etapy přestavby MFC Březová. V dohledné době bude stanoven termín 
prohlídky pro veřejnost. Plný provoz MFC lze předpokládat od počátku roku 2016.  

 V druhé polovině srpna byla  vymalována rudolecká stodola, teď se honosí novým hávem.  

 pan Josef Brandl se svým truhlářským týmem chystá zhotovení přístřešků za rudoleckou stodolou a hospodářskou 
budovou k ochraně uskladněného dřeva, potřebného k vytápění stodoly přes zimní období. 

 chystá se projekt na přestavbu objektu rudolecké hospůdky, rekonstrukce přízemí/hospody (nové sociální zařízení, 
studená kuchyně, sklady apod.) v patře dva nové byty 1 + 2, v podkroví turistická ubytovna 

Očkování psů proti vzteklině 
Sobota 24.10.2015 Rudolec 10:45 – 11:30 hod., očkování bude provádět MVDr. Sieberová, cena očkování je 100,- Kč. 


