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NOVÁ OBSLUHA RUDOLECKÉ HOSPŮDKY 
 V pátek 28. července byl znovu zahájen provoz rudolecké 

hospůdky. Novými pronajímateli budovy jsou Denisa a František 
Schneiderovi ze Sokolova. Kdo se zúčastnil otevření hospůdky 
určitě nelitoval, příjemná obsluha, kvalitní pivo, dobré nealko 
alkoholické nápoje, zmrzlinový mrazák, něco k pivu a zakousnutí, 
pamlsky pro děti a jako prémie obsluhy řízečky. 

Po provedení chystané rekonstrukce budovy, by se sem 
rádi nastěhovali a chystají i převedení kuchyně z prozatím 
pronajímané hospody v Sokolově. Jak se vše povede ukáže čas a 
především rychlost rekonstrukce celého objektu.  

No a co nás čeká při návštěvě? Na verandě modrobílé 
kostkované podsedky na lavicích a ve stejném provedení ubrusy na 
stolech. Vlevo před vstupními dveřmi do objektu kuřácký koutek. 
Pokud vstoupíme do vlastní hospody, určitě na první pohled 
zaujme rekonstrukce baru v novém hávu, nová je i celková 
výzdoba na zdech, kde se dobře kloubí styl country 
s motorkářskými motivy. Nově je hospůdka vybavená mrazákem 
na zmrzlinové pochutiny, je vyměněno sklo v krbových kamnech a 
vedle baru se vyjímá nová prosklená lednice. V měsíci září se znovu 
objevil nezbytný kulečník, aspoň pro hosty z řad rudoleckých 
občanů. No a schválně co jsem si nechal na závěr? Nový nábytek, 
stoly, židle i rohová lavice u stolu pro štamgasty. Nábytek je 
vyroben z tvrdého bukového dřeva a nahradil původní vybavení, 
které se po renovaci opět vrátilo zpět do znovuotevřené hospůdky 
na Kamenici. 

Nejbližší akce na které se můžete těšit. V sobotu 28. října 
kulinářská soutěž o nejlepšího kuchaře Rudolce s podtextem 
„bůčkyáda“ neboli bůček na jakýkoli způsob. V sobotu 11.listopadu 
se můžete těšit na společné posezení občanů při „svatomartinské 
huse“. Porci nebo porce si můžete u obsluhy již rezervovat. V pátek 
8.prosince se uskuteční 9.ročník oblíbené soutěže „zeliáda“, tak 
nezapomeňte již nakládat. A snad se uskuteční i vánoční turnaj 
v kulečníku. Otevírací dobu najdete na poslední stránce. 

Všechna čest a sláva patří především MěÚ Březová za 
znovuotevření dvou hospůdek v jednom roce v integrovaných 
obcích. Převážná část tíhy břemene tohoto úkolu ležela na bedrech 
jednoho člověka. Nemá rád když se jmenuje, ale přesto určitě víte 
komu patří největší poděkování. DĚKUJEME! 

 

2013 

 
 

DENISA (VLEVO) A FRANTIŠEK (ZA PULTEM) 
SCHNEIDEROVI 
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PŘETAHOVANÁ PRO MALÉ I VELKÉ 

 
 

DĚTSKÁ RADOST NEZNÁ MEZÍ 

 
 

PŘÍPRAVA A MASKOVÁNÍ DĚTÍ 

 
 

DĚTI SE BAVILY S DOSPĚLÝMI 

 
 

DĚTSKÉ  ROZLOUČENÍ  S  PRÁZDNINAMI  A  VEČER  S COUNTRY  PÍSNIČKOU 
 V sobotu 2.9.17 se na Rudolci po čtyřech letech opět 

obnovila tradiční akce „Dětské rozloučení s prázdninami“ a 
následující „Večer s country písničkou“ pro dospělejší část 
obyvatel naší obce a příchozí. 

Dětskou akci naplánovaly děvčata z Rudolce na 17:00 
hod., ale trochu ostýchavé děti se trousily za doprovodu svých 
rodičů s menším či větším zpožděním až do půl šesté. Připravený 
dvouhodinový program byl však dodržen a smůlu tak měly pouze 
děti, které se této podařené akce nezúčastnily. Pro cca 20 dětí 
byl připraven program plný soutěží a her, které plnily najednou i 
za účasti hravých dospělých! U známých i méně známých her 
docházelo tak k velmi komickým situacím, u kterých se všichni 
celé dvě hodiny dobře bavili. Až to někdy vypadalo, že se více 
baví dospělí než děti. Asi u toho vzpomínali na svá dětská léta. 
Příjemnou atmosféru dokládají fotografie, které pořídil Pepa 
Bulka. Více jich můžete shlédnout na stránkách obce v položce 
kulturní a společenské aktivity. Poděkování patří především Gitě 
Fašinové, Květě Zemanové a Jitce Derflerové za přípravu a MěÚ 
Březová a obsluze rudolecké hospůdky za ceny a pochutiny pro 
děti. 

V následujícím programu, který se z důvodu ne příliš 
uspokojivého počasí odehrál v rudolecké stodole, kde hrálo pro 
rudolecké občany hudební uskupení šesti hudebníků pod 
vedením pana Petra Volmuta. Více jak čtyřhodinové vystoupení 
bylo směřováno výhradně na známé „odrhovačky“ z oblasti 
country a folk muziky. Od kapely jsme se dočkaly velmi kladných 
ohlasů od prostředí ve kterém si mohly zahrát. Zpestřením 
večera bylo i grilování a obsluha hostů večera v podání nových 
pronajímatelů hospůdky Denisy a Franty Schneiderových ze 
Sokolova. Příjemně prožitý den všech účastníků! 

 
 

A DOMLOUVÁME DALŠÍ PÍSNIČKY – COUNTRY VEČER 

 
 

TAK A JSME PŘIPRAVENI NA DALŠÍ HRU 
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A PŘI VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 
 

VÍTĚZNÁ DVOJICE VE HŘE 

 
 

DOŠLO I NA ŽONGLOVÁNÍ 

 
 

NEJMLADŠÍ HRÁČKA TURNAJE PŘI SVÉM HODU 

 
 

DĚTI A PAINTBALL 

 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 
V sobotu 23. září se od 14:00 hod. uskutečnil za 

příjemného počasí 6. ročník memoriálu Karla Lorenze v 
pétanque dvojic. Původní termín turnaje 16.9. byl z důvodu 
nepřízni počasí, přeložen na tento víkend. Turnaje se 
zúčastnilo šest dvojic, které nelenili a přišli nejen zavzpomínat 
na dobrého kamaráda, ale se i pobavit a lehce protáhnout své 
tělo. Bohužel do rekordní účasti dvanácti dvojic v roce 2015 
dost chybělo, že by Rudolec zlenivěl. 

Turnaj se hrál systémem každý s každým do sedmi 
vyhraných bodů (koulí). Po rozlosování se zdálo, že největšími 
favority turnaje budou dvojice Míra – Jarda a Tonda – Vláďa. 
Ovšem všem vypálily rybník Hanka s Blankou, které celým 
turnajem prošly bez jediné porážky a největší problém měly 
překvapivě s „omladinou“ (Baruška-Maty-Gita-Kuba). Další 
dvojice byly velmi vyrovnané a rozhodovaly maličkosti. 

Na druhém místě skončily Jitka s Mírou se třemi 
vítězstvími, o třetím místě rozhodovalo skóre, když tři dvojice 
dokázaly zvítězit ve dvou zápasech v pořadí, třetí Míra s 
Jardou, čtvrtí Tonda s Vláďou a na pátém místě Stáňa s Gágou. 
Omladina s jedním vítězstvím uzavřela pořadí letošního 
ročníku. 

Příjemné tříhodinové odpoledne pak završil hlavní 
pořadatel Tonda Janura vyhlášením výsledků. Pepa Bulka Vám 
nabízí foto z turnaje. Tak na příštím ročníku!!! 
 

 

6. ROČNÍK  MEMORIÁLU  KARLA  LORENZE 
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Čtvrtek, 28. září, sv. Václav, svátek, krásné počasí, 
příjemná atmosféra, rekordní účast, grilovačka. To byly základní 
stavební kameny 9. ročníku memoriálu Karla Štursy v ruských 
kuželkách. 

Krásného počasí využili občané Rudolce k rekordní účasti 
na této akci. Zatím největším počtem hráčů se mohl pochlubit rok 
2013, kdy se memoriálu zúčastnilo 16 hráčů. Letošního ročníku se 
aktivně zúčastnilo 22 hry chtivých lidiček. A když k tomu 
připočteme příchozí, včetně pana starosty s jeho neodmyslitelnou 
motorkou, opravdu důstojná atmosféra. 

V první části turnaje nastoupily dvě kategorie hráčů. Ta 
dětská hrála již o celkové umístění a ta dospělácká tuto část 
pojala jako kvalifikaci na finále, jelikož se čekalo na dalšího 
účastníka, který měl pracovní povinnosti. Vítězem dětské 
kategorie se stal Adam Sloboda, který se svým výkonem 118 
kuželek by obsadil v celkovém pořadí 2. místo, včetně finále. Což 
plně dokazuje fakt, že tato hra nezná věkovou hranici. Na druhém 
místě se umístil Matyáš Pavelec výkonem 102 kuželek, třetí místo 
obsadil Lukáš Sloboda s 83 shozenými kuželkami a na čtvrtém 
místě skončil Honzík Drenka (nejmladší to účastník), který se po 
třech hodech vydal za jinou zábavou. 

Finálovou část pro dospělé hrálo 18 účastníků na osm 
hodů. Po prvních třech hodech, vypadli dva hráči s nejmenším 
počtem shozených kuželek a pak již vždy po každém hodu 
odstoupili další dva hráči. V konečném pořadí se na třetím místě 
umístila Gita Fašinová se ziskem 117 kuželek, když v rozstřelu na 
jeden hod podlehla svému bráškovi Jakubovi, který se stejným 
počtem shozených kuželek obsadil 2. místo. Vítězem 9.ročníku 
memoriálu Karla Štursy se stal docela suverénně Venca Hazuka 
(na sv. Václava asi nemohl vyhrát nikdo jiný) se ziskem 122 
kuželek. 

Všichni účastníci se dobře bavili a za svoji snahu byli po 
právu odměněni občerstvením připraveným z darů, které nám 
přivezli naši přátelé k setkání Rudolců a jistě si pochutnali i na 
grilovaném masíčku. Za vydařenou akci patří dík hlavnímu 
organizátorovi memoriálu Honzovi Drenkovi. Tak příští rok při 
jubilejním desátém ročníku na viděnou. 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 9. ROČNÍK  MEMORIÁLU  KARLA  ŠTURSY 
 

TAK TOTO BY SE KARLOVI JISTĚ ZAMLOUVALO, VPRAVO MOMENTKY 
Z MEMORIÁLU A VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
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        Prase je zvíře, jehož maso lze maximálním možným způsobem využít pro gastronomickou úpravu. Na rozdíl od 
jiných domácích zvířat se z prasete zpracují téměř všechny vnitřnosti, o mase samozřejmě nemluvě. Celkové ztráty z 
hmotnosti vepře se pohybují (v závislosti na váze prasete) kolem 10%, což je hodnota, které u většiny užitkově chovaných 
zvířat nedocílíme ani náhodou. Kde vůbec jaký druh masa na praseti najdeme napovídá obrázek.  

Bok je část čtvrtě jatečně opracované půlky jatečného skotu, telat, jehňat, ovcí, prasat i koní. U prasat se nazývá též 
bůček, u telat, ovcí a jehňat se označuje jako pupek. U dospělého skotu se dále dělí na bok s kostmi a bok bez kostí. 
Vymezení boku jako dílu masa při bourání je odlišné v závislosti na druhu poraženého zvířete, vždy se však jedná skutečně o 
bok, tzn. boční část těla, bez hřbetu a páteře. U prasat tvoří podklad boku hrudní části všech žeber, žeberní chrupavky a 
hrudní kost. Vepřový bok s kostí je možno i vykostit způsobem "na žebírko", při kterém jsou žebra odřezána a prodávána 
zvlášť. V těchto tzv. masitých kostech" musí být alespoň 30% masa. Maso je tvořeno hlavně svaly břišní stěny, tzn. příčný, 
šikmý vnější i vnitřní a přímý sval břišní, dále přímý sval hrudní a u prasete, koně a ovcí také mezižeberní svaly, prsní a 
pilovité svaly.  

 

„BŮČKYÁDA“ – „BŮČKOBRANÍ“ 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na poslední stránce výtisku! 

 

V sobotu 28. října máte možnost na rok získat putovní vařečku pro nejlepšího kuchaře Rudolce. Od 18:00 hod. 
můžete představit vybrané komisi svůj výtvor. Pro letošní rok byl zvolen „bůček na jakýkoli způsob“. Bůčkyáda nebo 
bůčkobraní, to si vyberte, se uskuteční v naší hospůdce. Přijďte se pochlubit svým kuchařským uměním a ochutnat jak vaří 
Vaši sousedi. Obhájcem titulu je Andrea Gildeinová z Horňácka. Tak hodně úspěchů při výběru receptu, přípravě samotné 
pochutiny a v sobotu v hojném počtu do hospůdky!!!  

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 1 – vepřová hlava         2 – lalok 
3 – hřbetní sádlo         4 – krkovička 
5 – plecko          6 – pečeně 
7 – vepřová pečeně         8 – panenská svíčková 
9 – žebra (bůček s kostmi)  10 – bůček (bez kostí) 
11 – plec (horní šál, dolní šál a ořech) 

  12 – kýta 
  13 – zadní a přední kolínko 
  14 – zadní a přední nožička 
  15 - ocásek 

 

 

RUDOLECKÁ ZELIÁDA 2017 

VLEVO: VÍTĚZOVÉ                
POSLEDNÍHO 

ROČNÍKU V ROCE 
2015 RUDOLECKÉ 

ZELIÁDY BLANKA A 
PEPA BULKOVI 

 
 

VPRAVO NAHOŘE: PUTOVNÍ CENA 
„RUDOLECKÉ ZELIÁDY“ KOVOVÁ HLÁVKA 
ZELÍ. VYROBIL JÍ MISTR KOVÁŘSKÝ PAN 

VÁCLAV NAUŠ Z NEPOMUKA. 
 

 
 

V pátek 8. prosince od 19:00 hod. se v rudolecké hospůdce uskuteční 9.ročník soutěže v domácím nakládaném zelí. 
Nakládáme již podesáté (loni zavřená hospůdka), tak se nenechte zahanbit a nakládejte!!! Pro nováčky přikládám jeden 
z možných receptů, ale je jich spousty jen vybrat ten vyhrávající. Tak hodně úspěchů!!! 

Ingredience: 10kg zelí, 10 ks cibule krájí se na kolečka, 200 g kuchyňské soli, 20 g kmínu, 10 g koprových semínek a 
pro zvýraznění chutě (není nutné) 250 g mrkve, 500 g jablek na čtvrtky a několik bobkových listů.  

Na dno sudu nebo zelňáku rozložíme celé zelné listy. Na zelné listy pokládáme nakrouhané zelí smíchané předem 
s kořením a cibulí a pěchujeme. Důležité je každou vrstvu zelí důkladně stlačit. Jestliže přidáváme do nakládaného zelí jablka, 
tak je rovnoměrně rozložíme do každé vrstvy. Když je sud plný a zelí stlačené, necháme jej týden v teple (kole 18°C). Zelí 
musíme v sudu zatížit, pozor na čistotu zátěže. Poté do žlábku u nádoby nalijeme vodu, dáme do sklepa či spíže (asi 8 – 10°C) 
a zelí necháme kvasit několik dalších týdnů. Pokud zelí během kysání vylučuje příliš málo šťávy, nahradíme ji převařenou a 
vychlazenou slanou vodou (na 1 litr 20 g soli). Objeví-li se povrchová plíseň, musíme ji ihned odstranit. 
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RENOVACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ  

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 
Jistě jste zaregistrovali, že v těchto dnech radnice města přistoupila k renovaci dětského koutku. Ten původní již 

dosloužil, dřevěná konstrukce již neodpovídala bezpečnostním požadavkům. Trouchnivějící dřevo, vypadané zábradlí již 
zasloužilo výměnu. Nová konstrukce je v kombinaci plechu a plastu a měla by sloužit déle než ta původní. Nová stavba je 
sice o dost menší, ale získali jsme jednu novinku a to houpacího koníka. Když jsem se ptal své vnučky jak se jí koník líbí, její 
názor mne překvapil. „Dědo víš, když si chodíme hrát, tak nikdy nechodíme sami, ale aspoň ve dvou. A když se jeden houpe 
a druhý na něj kouká, tak tě to nebaví. Kdyby byly aspoň dva, to by bylo super.“  

A pak jsem uvědomil, že všude kde jsem tuto atrakci viděl, tak opravdu byly dvě, umístěné kousek od sebe a to i ve 
vodáckých kempech, které často navštěvuji. Samozřejmě jen tam kde mají dětská hřiště, ale nikde jsem neviděl pouze 
jednu. Zajímavý názor z řad dětí, které nejvíce tento koutek využívají. Není to náhodou pro radnici impuls k zamyšlení a 
naplnění jejich přání? Na druhé straně velké poděkování za provedenou rekonstrukci. 

REVITALIZACE RUDOLECKÉ ROKLE  
Firma DEKONTA zpracovala projektovou dokumentaci pro územní řízení. Cílem projektu je v území Rudolecké rokle 

vytvořit příjemné rekreační území se dvěma vodními plochami. Projekt řeší území jako celek, v rámci jeho realizace bude 
provedeno: zajištění přilehlého svahu, odtěžení stávajících sedimentů, vytvoření nových hrází, instalace výpustních zařízení, 
opevnění koryt odtoků a přítoků, vytvoření litorálních zón (zóna na okraji vodní plochy, střídavě suchá a zaplavovaná, 
bohatě osazená rostlinami, bohatě osídlená vodními živočichy – zejm. žábami) a ozelenění celého prostoru. 

Jedná se o novostavbu soustavy dvou malých vodních nádrží. Jejím účelem je zvýšení biodiverzity a vodní retence a 
navrácení tak přirozeného přírodního prostředí v místě stavby. Výstavbou nádrží také vznikne retenční prostor, který v 
případě intenzivních dlouhotrvajících dešťů transformuje případnou povodňovou vlnu. Jedná se o stavbu trvalou, která se 
bude postupně přirozeně vyvíjet. Vývoj bude určen vodním režimem, který bude v lokalitě nově navozen vzniklými 
společenstvy rostlin a živočichů. Zejména se předpokládá samovolné osídlení tůněk obojživelníky a dalšími ohroženými 
živočichy z povodí. Předpokládaný termín zahájení je jaro příštího roku. 
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CRAZY 
HORSES 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; březen 2016; číslo 14 

 

FC RUDOLEC INFORMUJE  

Podzimní  zápasy sezóny 2017/18 
Sobota 19.8.2017 La Koruna Sokolov - FC Rudolec  8 : 7 (5 : 4), smolná porážka s vítězem loňského ročníku před 13 diváky, 
branky Rudolce Peterka Pavel 4, Träger Vladimír 2 a Peterka Miroslav.  
Sobota 26.8.2017 FC Rudolec - AC Lítov „B“ 6 : 6 (3 : 2), dvě minuty před koncem vedli domácí o dvě branky, utkání 
navštívilo 10 zklamaných diváků, branky vstřelili Träger Vladimír 3, Derfler Jiří 2, Dlesk Tomáš.  
Sobota 2.9.2017 Sedláci Staré Sedlo - FC Rudolec  5 : 1 (0 : 1), nepochopitelný výpadek našich borců ve druhém poločase 
před 9 diváky, mezi střelce se zapsal Träger Vladimír. 
Sobota 9.9.2017 FC Rudolec - Dacani Královské Poříčí  3 : 8 (0 : 5), výbuch v prvním poločase nás připravil o lichotivější 
výsledek před 10 diváky, branky Hazuka Václav, Walter Miroslav a Träger Vladimír.  
Sobota 16.9.2017 FC Těšovice - FC Rudolec  1 : 3 (0 : 0), konečně plný bodový zisk s nováčkem soutěže na jeho hřišti, o  
branky se podělili Peterka Pavel 2 a Dlesk Tomáš, utkání shlédlo 5 diváků. 
Sobota 23.9.2017 FCB St. Chodovská – FC Rudolec 8 : 11 (4 : 5), před 12 diváky střelecké hody, které nám vynesly další tři 
body, branky Walter Miroslav 4, Hazuka Václav 2, Hradský Stanislav 2, Šarišský David 2, Dlesk Tomáš. 
Sobota 30.9.2017 FC Rudolec  – Raptors Sokolov „B“ 4 : 9 (2 : 3), neúplná sestava domácích nestačila na vedoucí celek 
soutěže, za domácí se dvakrát trefili Peterka Pavel 2, Hradský Stanislav a Träger Vladimír, 6 diváků. 

V předposledním kole zajíždí náš celek v sobotu 7.října do Sokolova, kde jej čeká SKP Detektiv a v posledním kole 
v sobotu 14. října přivítáme na vlastním hřišti celek Termiti Loket „C“ od 9:30 hod. 
 
 
 
 
 

  

Střelci 
V tabulce střelců se dělí 

prozatím Pavel Peterka a  Vladimír 
Träger o 8.místo s osmi zásahy, 5 
branek vstřelil Miroslav Walter a 
patří mu 22.místo, o 40. místo se 
dělí se třemi brankami Tomáš 
Dlesk, Václav Hazuka a Stanislav 
Hradský, dvě branky dokázalo 
vsítit 20 střelců a patří jim 
51.místo, mezi ně patří Jiří Derfler 
a David Šarišský, 71.místo patří 25 
střelcům s jedním zásahem mezi 
nimi Miroslav Peterka. 

Zatím nejlepším střelcem 
soutěže je Antonín Sivák z FCB St. 
Chodovská s 15 brankami. 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 

Futsal I. třída - Sokolovsko  

MOMENTKA Z UTKÁNÍ RUDOLEC – RAPTORS „B“ 

 
 

NÁSTUP MUŽSTEV PŘED ZÁPASEM RUDOLEC – RAPTORS „B“ 

 
 

Jak hodnotit dosavadní účinkování mužstva v soutěži? V prvních dvou zápasech jsme ztratili 3 body v poslední 
minutě, La Koruna vsítila vítězný gól a Lítov u nás vyrovnal. Darovali jsme St. Sedlu 3 body. Opět se ukazuje, že hráčů 
máme dost, ale spíše na soupisce než v samotných zápasech. Další dva stabilně hrající hráči by se určitě hodili. Jedno 
velké positivum ovšem zde je. Společně s SKP Detektiv jsme nejslušnějším mužstvem soutěže, bez jediné obdržené žluté 
či červené karty. Jen tak dál chlapci a nějaký ten bodík přidat do konce podzimu. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

Kontrola sudoku ze str. 5 
 

 

MĚSTO BŘEZOVÁ INFORMUJE 
Po několikerých jednáních byla prozatím zkušebně zajištěna linková autobusová doprava z Březové na Kamenici. 

Nový jízdní řád je platný od 2. října. Ranní spoj na Kamenici vyjíždí z březovského autobusového nádraží v 7:32 hod., 
z Kamenice zpět na Březovou je odjezd v 7:40 a tento spoj pokračuje ještě do Sokolova, přes zastávku Sokolov, banka dále 
na dopravní terminál. Odpolední spoj pak jede z Březové v 14:00 hod. a z Kamenice zpět na Březovou v 14:08 hod. Spoje 
budou jezdit jen v pracovních dnech, byly zřízeny na základě požadavků občanů Kamenice a jsou určeny především pro 
dopravu školáků. 

Město Březová, Kulturní dům Březová zve na další ročník dětské tradiční pěveckou hudební soutěž BŘEZOVSKÝ 
LÍSTEK 2017. Soutěž se uskuteční v sobotu 14. října od 11 hod. dopoledne v kinosále Kulturního domu Březová. Akcí 
provede známý moderátor Aleš Pokorný a soutěžit se bude opět v kategoriích 6-10 let, 11-15 let a 16-18 let. Během 
programu vystoupí hosté skupina Trio P.E.S. a Matěj C.H. Celodenní vstupné činí 40 Kč. 

Důkazem toho, že se na rudolecké rokli opravdu pracuje je výše uvedené usnesení Rady města.  
RM schvaluje ve fázi projektové přípravy záměr revitalizace Rudolecké rokle – Soustava dvou malých vodních nádrží 
Rudolec. V rozsahu dle projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované spol. Dekonta a.s. RM schvaluje další 
projektovou přípravu záměru pro získání stavebního povolení.  

 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 Usnesení č.281/17 ze 7. řádného jednání RM Březová dne 11. září 2017 

OTEVÍRACÍ DOBA RUDOLECKÉ HOSPŮDKY 

OTEVÍRACÍ DOBA KAMENICKÉ HOSPŮDKY 

ČTVRTEK 17:00 hod. – 22:00 hod. 
PÁTEK  17:00 hod. – 23:00 hod. 
SOBOTA  15:00 hod. – 23:00 hod. 
NEDĚLE  15:00 hod. – 20:00 hod. 

 

ČTVRTEK 17:00 hod. – 21:00 hod. 
PÁTEK  17:00 hod. – 23:00 hod. 
SOBOTA  14:00 hod. – 23:00 hod. 
NEDĚLE  14:00 hod. – 21:00 hod. 

 

KINO ADMIRA – BŘEZOVÁ, ŘÍJEN 2017 
12.10.  Čtvrtek   19:00 hod.   SNĚHULÁK – krimi thriller USA/UK 2017, titulky, 120 min., 120,- Kč 
15.10.  Neděle   15:00 hod.   MY LITTLE PONY FILM – animovaná dobrodružná komedie, muzikál, USA/Kanada, 110,- Kč 
19.10.  Čtvrtek   19:00 hod.   GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ – sci-fi thriller USA 2017, titulky, 109 min., 110,- Kč 
20.10.  Pátek      17:30 hod.   BAJKEŘI – komedie, ČR 2017, 95 min., 120,- Kč, hrají: H. Vagnerová, A. Mišík, T. Matonoha … 
20.10.  Pátek      20:10 hod.   MATKA! – thriller horor, USA 2017, titulky, 115 min., 120,- Kč 
22.10.  Neděle   15:00 hod.   PŘÍŠERKY POD HLADINOU – animovaná dobrodružná komedie, 92 min., 50,- Kč 
26.10.  Čtvrtek   19:00 hod.  THOR: RAGNAROK – akční sci-fi, USA 2017, 130 min., 120,- Kč 
27.10.  Pátek      17:30 hod.  LOGANOVI PARŤÁCI – krimi komedie, USA 2017, titulky, 130 min., 100,- Kč 
27.10.  Pátek      20:00 hod.  HANS ZIMMER V PRAZE – záznam koncertu světoznámého skladatele filmové hudby, 160,- Kč, 
29.10.  Neděle   15:00 hod.  MIMI ŠÉF – animovaná rodinná komedie, USA 2017, 97 min., 40,- Kč 

 
 

Blahopřejeme 
Začátkem listopadu oslaví malé životní jubileum 

HONZA DRENKA 
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, osobní a rodinné 

pohody, spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
Občané Rudolce 

 
 

http://mu-brezova.cz/clanek/20507/7-radne-jednani-rm-brezova-dne-11-zari-2017.html

