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Opět po roce a opět bez sněhové nadílky, té jsme se naposledy dočkaly v roce 2010, se v pondělí 24. prosince sešlo na 
rudolecké návsi necelých padesát občanů Rudolce a jejich známých na vánočním setkání. Tradičně mezi třetí a čtvrtou 
hodinou odpolední se schází občané před štědrovečerní večeří popřát si bohatého Ježíška, krásné, klidné a pohodově 
prožité vánoční svátky. 
I při letošním setkání zněly živě koledy a skladby s vánoční tématikou v podání pětice muzikantů z hudebního tělesa 
Březováček. Příjemně vyzdobená veranda rudolecké hospůdky a vánoční stromeček na návsi dokreslovaly vánoční 
atmosféru, bohužel příroda se choulila spíše do podzimního počasí. 
Pro účastníky bylo připravené svařené červené víno, které zajistila radnice města, několik sousedů doneslo k ochutnání 
své vánoční cukroví, objevily se i krásně vypadající a chutné chlebíčky. Pozdravit občany a popřát příjemné prožití svátků 
přijel i pan starosta se svou oblíbenou medovinou. Při družné debatě utekla hodinka jako voda a pak již všichni spěchali 
připravovat večerní hostinu. Přátelé, příští rok při oblíbené akci opět na viděnou! 
 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ RUDOLCE 
 

Složení zastupitelstva města Březová po podzimních volbách: 
MIROSLAV BOUDA – starosta města, kancelář 1. patro – č. dv. 1, telefon: 352 633 522, e-mail: bouda@mu-brezova.cz 
JAROSLAV BĚLÍČEK – místostarosta,  e-mail: belicek@mu-brezova.cz 
JOSEF BRANDL – 1. radní               Mgr. MICHAL BEDEČ – 2. radní          KVĚTOSLAVA ŠAFNEROVÁ – 3. radní  
Ostatní členové zastupitelstva města: 
PETR KORTUS      JAN JIŘÍČEK              HANA DRENKOVÁ 
Mgr. SOŇA HRUŠKOVÁ     Mgr. ZUZANA STAŇKOVÁ Ph.D.       JAROSLAVA JABORNICKÁ REMETOVÁ 
LUBOMÍR BOUKAL      Bc. MARTIN NIKODÉM            VLADIMÍRA SOLTÉSZOVÁ 
 

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘEZOVÁ 
 

mailto:bouda@mu-brezova.cz
mailto:belicek@mu-brezova.cz


 

 

Březová – část obce Rudolec 

 

stránka 2 
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Tak máme za sebou další ročník kulinářské soutěže, která se 
uskutečnila v sobotu 27. října v oblíbené destinaci občanů, 
„rudolecké hospůdce“. Po loňských dvanácti vzorcích, se letošního 
klání o nejlepšího kuchaře Rudolce zúčastnilo opět dvanáct výtvorů, 
kterými se soutěžící pokusili zapůsobit na chuťové buňky porotců. 
Téma kulinářského klání, výrobky z listového těsta upraveného jako 
pochutina k pivu. 
Letošní porota byla opět tříčlenná, tradiční porotce Růžu a Laca 
Szolarovi z Březové doplnila Jana Řádová, nestor rudoleckých akcí a 
dlouholetá občanka naší vísky, pod přísným dohledem našeho pana 
starosty. Po necelé hodince ochutnávky porotců a sečtení bodů 
vyhlásila hlavní organizátorka Hanka Drenková výsledky. 
A jak vše dopadlo? Od čtvrtého místa dozadu se s minimálními 
bodovými rozdíly umístily vzorky, které dodaly Monika Maslenová 
č.2, Denisa Schneiderová, Jitka Hrbáčková č1., Franta Schneider, 
Gágovi č.1, Jitka Hrbáčková č.2 a Gágovi č.2 Pomyslnou bronzovou 
medaili získaly dva vzorky, č.7 Andrea Gildeinová č.2 a vzorek č.6 
Hanka Drenková č.2 se ziskem 23 bodů. Na stříbrném stupínku se 
opět objevily dva vzorky se ziskem 25 bodů, Monča Maslenová č.1 a 
se vzorkem č.9 Andrea Gildeinová č.1. Vítězkou soutěže o nejlepšího 
kuchaře Rudolce se po roční pauze opět stala Hanka Drenková a 
potvrdila tak kulinářskou nadvládu Horňácka. Její houbové muffiny s 
č.10 a ziskem 27 bodů se tak staly vítězným vzorkem, recept najdete 
níže pod článkem. 
Vítězem mini soutěže Dolňácka se staly hned tři vzorky, o které se 
zasloužily Denisa, Jitka a František. 
Vítězka soutěže Hanka Drenková se tak stala opět na rok držitelkou 
putovní vařečky „kuchař Rudolce“, kterou jí předal pan starosta spolu 
s tuctem plzeňských piv v putovní dřevěné přepravce, kterou město 
Březová soutěž podpořilo. S ukončením kulinářského klání, bylo 
vyhlášeno téma na rok 2019, tentokráte „krkovice na sto způsobů“. 
Tak se snažte a v průběhu roku zkoušejte! 
 
 

 
 

KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2018 
 

VÍTĚZKA SOUTĚŽE A KUCHAŘ RUDOLCE 2018 

 
 

VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A DOBRÁ NÁLADA 

 
 

POROTA PŘI SVÉ BOHULIBÉ ČINNOSTI 

 
 

Ingredience:  
25g másla + na vymazání formy na muffiny, 1 lžička oleje, 1 malá 
nasekaná cibule, 2-3 stroužky rozmačkaného česneku, 350g 
mražených hub (nejlépe), hrst zelené petrželky, 100 ml smetany 
(může být i méně), 400g listového těsta, 1 vejce, celý kmín, 
hrubozrnná sůl 
Postup přípravy:  
Máslo a olej rozpálíme na pánvi, přidáme cibuli a opékáme 5 minut. 
Pak vmícháme česnek a houby, osolíme a po dalších 5 minutách 
přidáme petrželku, smetanu. Necháme projít varem a odstavíme, aby 
směs trochu vychladla. Formu na muffiny vymažeme máslem a 
vyložíme kolečky vykrojenými z listové těsta. Do každé takto 
utvořené mističky vložíme lžíci směsi. Okraje listového těsta 
pomažeme vejcem a přikryjeme „pokličkami“ z těsta. Malinko 
přitlačíme a pomažeme zbytkem vajíčka. Posypeme kmínem a 
hrubozrnnou solí. Troubu předehřejeme na 200°C a pečeme 25-30 
minut. 
DOBROU CHUŤ!!! 
 

Vítězný recept Hanky HOUBOVÉ MUFFINY 
 

HOUBOVÉ MUFFINY, VÍTĚZ SOUTĚŽE 2018 

 
 

TÉMA 2019 – KRKOVICE NA STO ZPŮSOBŮ 
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Již od počátku měsíce října se připravovali rudolečtí zelináři na každoroční vrcholné klání, o nejlepšího zelináře Rudolce. 
Poctivě utajovali rodinné receptury a zaručeně nejlepší směs zašlapávali do zeláků, spolu se zelím, většinou z Křimické 
oblasti. Netrpělivě očekávali výsledky svého snažení, aby ochutnali to svoje „vítězné zelí“. Někteří dokonce zelák otevřeli 
až těsně před soutěží. 
V pátek večer 7. prosince nadešel konečně dlouho očekávaný den. Zelináři své vzorky předali paní hospodské Denise 
Schneiderové v rudolecké hospůdce, která každému vzorku přiřadila číslo a soutěžní zelí dala anonymně pod tímto číslem 
do soutěže. Bylo symbolické, že na desátém ročníku této soutěže se sešlo deset soutěžních vzorků zelí. Každý host 
rudolecké hospůdky pak dostal dvě bodovací karty, na které po ochutnávce zelí napsal zelí, které mu nejvíce chutnalo. 
Potom karty vhodil do klobouku a po ukončení ochutnávky, jednotlivé karty byly přiděleny ke vzorkům zelí. Vyhrálo zelí, 
které mělo nejvíce karet a bylo zajímavé sledovat, jak rozdílné byly chutě jednotlivých hostů a soutěžících. Vzorkům pak 
paní Denisa přidělila jména jednotlivých zelinářů. 
Na prvním místě se umístila se svým zelím, zelinářka Hanka Drenková s počtem 8-mi karet. Že jablko nepadlo daleko od 
stromu potvrdil její syn Honza, který se svým zelím skončil na druhém místě s počtem 6-ti karet. Třetí místo patřilo 
Blance Bulkové a její zelí ohodnotili hosté restaurace 5-ti kartami. O čtvrté místo se dělilo zelí Tondy Janury a Pepy Bulky, 
u kterých přistály 4 karty. Páté  místo patřilo zelí ze Zároklí  a zelinářce Jitce Gogolové, hodnotitelé jí přidělili 3 karty. Na 
šestém místě se umístila  zelí tří zelinářů a to Gity Fašinové, Míry Gogoly a druhý vzorek Hanky Drenkové. U těchto zelí, 
byly položeny shodně 2 karty. Sedmé a poslední místo, k překvapení všech účastníků, patřilo Monice Gajdošové, která 
marně vyhlížela, zda u jejího zelí přistála alespoň jedna karta. Bohužel žádná nepřistála. 
Titul „Nejlepší Rudolecké zelí“ na jubilejním 10-tém ročníku, tak poprvé získalo zelí z Horňácka, díky Hance Drenkové a 
podle počtu přidělených karet zaslouženě. 
Po ukončení soutěže, jak již je zvykem, soutěžní vzorky převzal náš pan hostinský František Schneider a uvařil z nich 
tradičně velmi chutnou zelňačku. Všem soutěžícím i hostům restaurace chutnala a personálu rudolecké hospůdky za 
obsluhu, pomoc při soutěži a  výbornou zelňačku, patří náš dík. 
Příští ročník bude mít ve svém logu dvě jedničky. Tak ať se při příští soutěži, přidělí co nejvíce prvních míst. Už se na 
novou zeliádu těšíme a doufáme, že se zdraví, opět za rok u této tradiční soutěže sejdeme. 
 
 

 
 

RUDOLECKÁ ZELIÁDA 10. ROČNÍK 

MOMENTKY Z JUBILEJNÍ ZELIÁDY 2018 

 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; leden 2019; číslo 28 
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Devětadvacátého sjezdu řeky Ohře 
na Silvestra se letos zúčastnilo 22 
nadšenců vodáckého sportu. Mezi 
nimi i tři zástupci naší vísky. Kuba 
Gajdoš, Tomáš Sloboda a jediný 
účastník všech ročníků gága. 
Výborná parta a pravá 
silvestrovská nálada, co víc si mohl 
člověk přát. 

 

MIKULÁŠ NA RUDOLCI 
 

ÚČASTNÍCI SILVESTROVSKÉ OHŘE 2018 

 
 

MIKULÁŠ NA RUDOLCI 2018 
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Ve středu, ve večerních hodinách, 5. prosince obcházel stavení na Rudolci Mikuláš 
za doprovodu sličného anděla a dvou hrůzostrašně vypadajících čertů. Jak je 
patrné z přiložených fotografií, Mikuláš s andělem působili tak uklidňujícím 
dojmem, že ani dva pekelní čerti nevzbuzovali u dětí skličující pocity. Naše 
fotografie jsou z návštěvy na Rudolci č. p. 80. Přesto, že obešli na Rudolci pouze 
pár stavení, obdarovali svými balíčky na dvacet dětí, které budou na jejich 
návštěvu asi ještě dlouho vzpomínat. Slovy Mikuláše: “Ačkoli jsme navštívili pouze 
několik stavení, tak nám to trvalo více jak dvě hodiny a je to náročné hlavně na 
stabilitu!“. 
Celé akce, ve vlastní režii se chopili členové futsalového klubu FC Rudolec ve 
spolupráci s rudoleckou mládeží.  

Sobota 15.12.18 se opět stala dnem, kdy si dali dostaveníčko milovníci kulečníku, 
konkrétně hry zvané pool (kulečník s dírami). Tato na Rudolci velmi oblíbená hra se 
v tento den dostala na výslunní zájmu rudoleckých občanů. Letošního turnaje 
dvojic se zúčastnilo rekordních 14 hráčů, kteří byli den předem z rukou Stáni 
Budiské rozlosovány do dvojic. 
Turnaj se hrál systémem každý s každým na časový limit 25 minut. Kolik her tedy 
hráči odehráli, tolik měli možnost získat bodů. V případě, že se blížil konec 
časového limitu a hra nebyla dohrána, přišel na řadu rozstřel a vítěz si odnesl 
kýžený bod.  
Přesně v 10:00 hod. byl turnaj zahájen úvodním střetnutím a program akce pelášil 
až se zastavil na čase 19:10 hod. Překvapivě na posledním místě skončili jedni 
z favoritů Tonda a Jarda se ziskem 5 bodů, na šesté příčce se umístili Franta 
s Mírou, kteří získali o jednu hru více. Pěknou pátou příčku vybojovali, a to doslova, 
Stáňa s Vláďou K. se ziskem 7 her. V posledním zápase celého turnaje si to rozdali 
dvojice o třetí místo. Poražení Květa s Vláďou B. tudíž obsadili čtvrtou příčku, i když 
v celém turnaji měli o jednu hru lepší skóre. Bronzovou příčku po vítězství 
v posledním zápase získali Mrazík ml. s Tomášem. Na pomyslném stříbrném 
stupínku skončila dvojice ve složení Delfín - Kuba, která odehrála celý turnaj na 
vysoké úrovni. Nevyvarovali se však jednomu výpadku, v zápase o trofej turnaje 
nestačili na dvojici Kubrt – gága. Ta turnaj odehrála bez jediné porážky a 
zaslouženě celou akci opanovala. 
Velké poděkování od všech zúčastněných patří obsluze hospůdky za možnost 
uskutečnění turnaje, který se hrál více jak sedm hodin. Tak příště na dalším 
nějakém turnaji na viděnou! 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ V KULEČNÍKU 
 

SILVESTROVSKÁ OHŘE 2018 
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CENA VODY PO PĚTI LETECH POROSTE, JEN O INFLACI  

Jak už to bývá, závěr roku někdy přináší i ne zcela pozitivní zprávy. Tou je letos fakt, že po pěti letech stagnace zřejmě 
dojde od příštího roku opět k mírnému navýšení ceny vody. Podle dosavadních výsledků projednávání ceny v příslušných 
orgánech je na obzoru mírný nárůst, byť minimální, a to o výši předpokládané inflace, tedy v průměru o 2,4 %. Po 
několika letech  maximálního utlumování dopadů nárůstu vstupů na spotřebitele se již jeví jako nezbytné další opětovný 
nárůst nákladů do ceny částečně promítnout. Každoroční průběh schvalování ceny vody pro následující rok je proces 
složitý. Vždy před samotným schvalováním cen vodného a stočného se setkají zástupci provozovatele a zástupci majitelů 
vodohospodářského majetku. Majitele na těchto jednáních zastupují představitelé měst Sokolov, Březová a Loket a 
projednávají se konkrétní jednotlivosti týkající se cen, aby byl následně dostatečný časový prostor tyto záležitosti 
projednat a schválit ve všech orgánech. Následně je záležitost předmětem jednání výkonného výboru majitele 
vodohospodářských zařízení, tedy společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., jejímiž společníky jsou obce, které do 
společnosti vložily svůj vodohospodářský majetek ke společnému provozování. 
Posléze se cenový návrh předkládá ke schválení valné hromadě společnosti, a to po předchozím pověření a schválení 
zastupitelstvy všech dotčených měst a obcí. Tato valná hromada se uskuteční 14. prosince. Je pravdou, že cena vodného 
a stočného v našem regionu patří k těm mírně nadprůměrným, avšak je nutno připomenout, že zdejší vodárenské 
zařízení je velmi rozmanité a na provoz náročné, kdy je třeba čerpat vodu z nádrže Horka do různých vzdálených 
vodojemů, je třeba provozovat mnoho desítek čistíren odpadních vod, na jejichž provoz navíc doléhá stále se zpřísňující 
legislativa, a v neposlední řadě se investuje do celé řady nových vodovodů a vodárenských zařízení, což se také v ceně 
vody projevuje. V současné době opět dochází i k nárůstu ceny odebírané surové vody od Povodí Ohře, k nárůstu cen 
energií, je nutné řešit též mzdové náklady především u dělnických a technických profesí, které již celou řadu let nebyly 
navyšovány. Přesto bylo dohodnuto, že nárůst vodného a stočného pro rok 2019 bude jen v úrovni předpokládané 
inflace, což v konečném důsledku přestavuje cca 1,20 Kč za metr krychlový za vodné a 0,90 Kč za stočné. Se zbytkem 
navýšených nákladů se tedy bude muset vyrovnat ve svých nákladech provozovatel. Ještě připomeňme, že konečná 
účtovaná cena je u nás dvousložková, a proto se poněkud rozdílně navýšení projeví u různých typů odběratelů. Tzv. 
druhá složka za stálou platbu za fakturační vodoměr totiž vyjde při vyúčtování výhodněji u hromadných odběrů např. v 
bytových domech, kde se na jeden vodoměr pomyslně „složí“ několik odběratelů (domácností), než u odběrů např. v 
rodinném domě, kde za vodoměr platí jen jedna rodina. 

Miroslav Bouda, starosta města 
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RUDOLECKÝ KOTLÍK 2019 
 Vážení přátelé country-folk muziky, hlavní program 9. ročníku 

našeho festiválku je hotov a zbývá doladit doprovodný 
program, kde určitě počítáme s dětským dnem pro naše 
„prcky“, nebude chybět tetovací studio, objeví se koníci, hasiči 
z Březové a další atrakce. Těšíme se Vaší návštěvu! 
Program country-folk festivalu v hlavní aréně: 
13:00–14:00 hod. SWING PÁRTY BAND – Nová Role, swingová 
kapela, hrají písničky např. Voskovce, Wericha, J. Suchého, 
písničky 30 – 60 let 
14:10-14:30 hod. Duo Adam Valenta & Klára Nesvarbová – 
talenti z dětské soutěže Březovský lístek 
14:40-15:40 hod. PĚTNÍK – Praha, acapella, bez doprovodu 
hudebních nástrojů, www.petnik.cz/cze/index.php  
15:45-16:00 hod. písničkář Martin Mosch (Březovský lístek) 
16:15-17:15 hod. TAXMENI – Praha, legenda millitary country, 
odkaz: www.taxmeni.cz 
17:25-17:40 hod. Duo Lucka–Kiki - Lucie Šreinová, Kristýna 
Vášová, talenti z dětské soutěže Březovský lístek 
18:00-19:00 hod. FAJNBEAT – Praha, folk-rock, autorská 
tvorba, odkaz: www.fajnbeat.cz 
19:15-20:15 hod. NOVÁ SEKCE – Praha, bluegrass, autorská 
tvorba, odkaz: www.newsection.cz 
20:35-21:35 hod. HRADNÍ DUO – Rakovník, keltský a 
historizující folk-rock, www.hradniduo.cz 
21:50-??? hod. KAMELOT tribute – Praha, country-folk, vlastní 
i převzatá tvorba od legendární skupiny Kamelot 

 

http://www.taxmeni.cz/
http://www.fajnbeat.cz/
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FC RUDOLEC – 14. ROČNÍK NOVOROČNÍHO TURNAJE 
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Nadšenci futsalu nebo chcete-li malé kopané ze Sokolovska a 
Karlovarska si dali v sobotu 5. ledna dostaveníčko na Rudolci 
při již 14. ročníku novoročního turnaje v tomto sportovním 
odvětví. Letošního ročníku se zúčastnilo všech osm 
přihlášených družstev, která se postupně představila 
v osmnácti utkáních hraných po celý den. Každé mužstvo tak 
odehrálo minimálně čtyři zápasy, ti úspěšnější potom pět. Od 
půl deváté ráno se na našem víceúčelovém hřišti představila 
družstva FC Rudolec, AC Lítov, FC Svatava, FK Josefov, Raptors 
Sokolov, Celtic Citice, FC Dolní Rychnov a zástupci krajského 
města pod názvem karlovarská Sebranka. 
Šedesát tři hráčů bojovalo s přibranou váhou přes svátky za 
podpory více jak dvaceti jejich fanoušků. Je nutno dodat, že 
letošní počasí účastníkům příliš nepřálo, po vydatném sněžení, 
měli pořadatelé plné ruce, nohy práce, aby připravili hrací 
plochu do přijatelného stavu. Což se jim nakonec podařilo a 
tak se turnaj odehrál na solidním terénu. Pochvala patří všem 
zúčastněným hráčům za korektní přístup, i když se bojovalo a 
na vlhkém povrchu to trochu klouzalo, hrálo se fair-play bez 
sebemenšího zranění a v přátelské atmosféře. 
Skupinu „A“ jednoznačně ovládl obhájce putovního poháru 
celek Celtic Citice s nejlepším útokem, druhá příčka patřila 
mužstvu KV Sebranka, třetí místo obsadil nováček z Dolního 
Rychnova a čtvrtá sympatickému týmu AC Lítov. Ve 
vyrovnanější skupině „B“ obsadili první místo domácí borci, 
kteří jak se později ukázalo, jako jediní dokázali porazit vítěze 
turnaje. Druhá příčka patřila družstvu FK Josefov a do zápasu o 
páté místo se kvalifikovali borci Raptors Sokolov. Čtvrté místo 
zbylo na dalšího nováčka FC Svatava. Po této základní části 
přišly na řadu zápasy o celkové umístění v turnaji.  
V prvním semifinále prohráli domácí s mužstvem KV Sebranka 
až v penaltovém rozstřelu po výsledku 3:3. Jako jediné 
mužstvo neprohrálo zápas v základní hrací době, ovšem 
penaltová rozuzlení nás odsoudila k zápasu o třetí místo. 
Druhé semifinále bylo taktéž velmi vyrovnané a z vítězství se 
radovali hráči FK Josefov po výsledku 2:1. V zápase o sedmé 
místo porazila FC Svatava jednoznačně tým AC Lítov a o páté 
místo dominoval Raptors Sokolov nad hráči z Dolního 
Rychnova. Vyrovnaný zápas o třetí místo nakonec pro sebe 
rozhodli domácí borci a odsoudili tak obhájce prvenství 
k bramborové medaili. Vítězem 14. ročníku se stali hráči FK 
Josefov po velmi dobře takticky zvládnuté hře. 
Turnaj na krátkou chvíli navštívil i pan starosta Březové. Velké 
poděkování patří rozhodčím, především Honzovi Vetchému, 
který odpískal převážnou část zápasů a v ostatních jej zastoupil 
Vláďa Kroft. Nejlepším brankářem turnaje se stal Láďa Lukeš, 
nejlepším střelcem Kuba Švandrlík s osmi zásahy, oba z FK 
Josefov. Jako zázemí opět posloužily naše skvělá „Stodola“ a 
víceúčelová budova (šatna, sprchy, WC). O žaludky a žíznivé 
krky se výborně postarali Tomáš a Kuba z Rudolce. 
Celý turnaj výborně pořadatelsky zvládl Honza Drenka!!!  
Příjemné prostředí, družná a kamarádská atmosféra dodává 
akci punc nezaměnitelnosti a jen potvrzuje, že se turnaj líbí a 
je potřeba v něm pokračovat. Jen tak dál, opět na shledanou 
při jubilejním 15. ročníku! 

 

DOMÁCÍ TÝM FC RUDOLEC NA NOVOROČNÍM TURNAJI 2018 
Zleva nahoře: Jirka Zadražil, Jirka Derfler, Standa Hradský, 

Míra Walter a Pavel Peterka 
Zleva dole: Martin Utíkal, brankář Franta Křenek,                        

Pavel Neumann a Venca Hazuka 

 
 

JUBILEJNÍ 15. ROČNÍK NOVOROČNÍHO TURNAJE 
 

SOBOTA  4. LEDNA 2020 
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Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na další stránce výtisku! 
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VÍTĚZ 14. ROČNÍKU TURNAJE, TÝM FK JOSEFOV 

 
PORAŽENÝ FINALISTA, KV SEBRANKA 

 

JIRKA DERFLER PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ ZA 3. MÍSTO 

 

MOMENTKA Z UTKÁNÍ FC RUDOLEC – FK JOSEFOV 3:1 

 

PRO DĚTI BYL MIKULÁŠ NA RUDOLCI OPRAVDU 
ZÁŽITEK. MIKULÁŠ V PODÁNÍ HONZY DRENKY A 

ČERTI – TOMÁŠ SLOBODA A VENCA HAZUKA. 
NA SNÍMKU BOHUŽEL CHYBÍ NÁŠ ANDÍLEK. 

 

Nejlepším střelcem FC Rudolec na novoročním turnaji byl 
Pavel Neumann se šesti brankami. Martin Utíkal vsítil tři 
branky a po jedné brance docílili Venca Hazuka, Míra 
Walter, Jirka Zadražil a Pavel Peterka. 
První jarní mistrovský domácí zápas sehraje FC Rudolec 
v sobotu 6.4. 2019 od 9:30 hod. s LA Koruna Sokolov. 
Další domácí zápas pak 20.4. 2019 od 9:30 hod. s AC Lítov 
a hned následující víkend 27.4. 2019 od 10:00 hod. s SKP 
Detektiv Sokolov. Srdečně Vás zveme!!! 
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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. 7 
 

 

Občané Rudolce pod záštitou MÚ Březová pořádají v sobotu 16. února 2019 6. ročník turnaje 
ve stolním tenise neregistrovaných. Účastníci se mohou registrovat do tří kategorií, mládež do 
15-ti let, ženy a muži. Kategorie mládež do 15-ti let (max. 8 přihlášek) startuje v 10:00 hod., 
ženy (max. 8 přihlášek) a muži (max. 12 přihlášek) mají začátek naplánován od 13:00 hod. 
prezentace účastníků je nejpozději 15 min. před startem kategorie. Turnaj se odehraje 
v Rudolecké stodole. Občerstvení a teplo zajištěno. 
Přihlásit se můžete do pátku 15. února 2019 – Jan Drenka, Rudolec 87, tel. 606 812 969. 

RUDOLECKÁ PÁLKA 

Lásku od milovaných, 
přátelství od přátel,                        

k tomu kapičku štěstí,                             
moře osobní pohody                                           

a oceán zdraví                                   
v Novém roce                                               

2019 
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN - MDŽ 
Občané Rudolce ve spolupráci s kulturní komisí MÚ Březová pořádají v Rudolecké 
stodole oslavu Mezinárodního dne žen „MDŽ“ – aneb taneční zábava nejen pro 
seniory. Zábava se uskuteční v pátek 8. března 2019. K tanci a poslechu hraje 
reprodukovaná hudba - DJ. Začátek je naplánován na 19:00 hod. Každá žena obdrží 
kytičku, občerstvení zajištěno obsluhou rudolecké hospůdky, vstupné dobrovolné. 
Omezená kapacita, nutno si zajistit místo. Jste srdečně zváni, dosavadní oslavy dne 
žen se vždy velmi vydařily. 
Zajistit lze u pana Antonína Janury, Rudolec 95, tel. 602 658 877. 

RUDOLECKÝ ČLOBRDA V pátek 22. února 2019 od 18:00 hod. proběhne 4. ročník „RUDOLECKÉHO ČLOBRDY“. 
Navazuje na úspěšný třetí ročník, kde se vítězem stal Tonda Janura z Horňácka. Soutěž 
proběhne v rudolecké hospůdce, na třech hracích místech. Drobné občerstvení bude 
zajištěno vítězem předchozího ročníku a po ukončení turnaje, pokud se dohodneme 
s vedoucími hospůdky, bude zajištěn tradiční tatarák, který si každý účastník soutěže 
může předem objednat. Přihlášky do turnaje budou dostupné u baru hospůdky, 
včetně objednání tataráku a pořadatelé doufají, že účast bude alespoň stejná, jako u 
třetího ročníku. Finále turnaje bude odehráno, jak je tradicí, na velkém plátně. Těšíme 
se na Vás a rádi si s Vámi zahrajeme „ČLOVĚČE NEZLOB SE“. 

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC  

Jelikož další číslo našeho občasníku vyjde nejdříve v květnu, 
dovoluji si jménem chlapců z FC Rudolec Vás předčasně pozvat 
na „STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC“, které letos proběhne 
v úterý 30. dubna 2019 na festivalové louce. Mezi 17:00-19:00 
hod. přijďte se svými ratolestmi vyzdobit májku, každé stavení 
v obci by mělo mít na májce svoji stužku! Stavění máje je 
naplánováno na 19:00 hod., zapálení vatry pak kolem 21:00 hod. 
Děti s lampiónem nebo maskou (nejlépe čarodějnice) čeká 
sladká odměna. Od 17:00 hod. občerstvení v rudolecké stodole a 
od 20:00 hod. taneční zábava. Místo ve stodole si můžete zajistit 
u Honzy Drenky. Vstup dobrovolný! 
 


