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            V e s e l é 

            Zastupitelstvo obce přeje svým občanům, chalupářům a návštěvníkům hezké prožití 
Velikonočních svátků. Přáníčka přiložená v tomto čísle časopisu Vám vyráběli mládežníci a děti z klubu 
v Oldřichově v Hájích. 

                                           V e l i k o n o c e 

Stržový vrch a Lysé skály 
na Filipce v Oldřichově v Hájích 

Ráno, když okno otvírám, 
na lesy skály se zadívám. 

Jsou krásné v každou roční dobu, 
musím je obdivovat znovu a znovu. 

Na jaře, jasně zelené, 
na podzim pestře zbarvené, 

v zimě je přikryje bílá čepice, 
mám ráda tento kout velice. 

Drsný, leč krásný je tento kraj 
a houbařů velký ráj, 

kde krásněji by mohlo být, 
jsem šťastná, že zde mohu žít. 

                                                                                        

                                          Jiřina Třešńáková 



Oldřichovská skalní městečka zvou k návštěvě

♦ Lysé skály /Kahle Felsen, Teufelochfelsen/ 620 m.n.m. 

            Známá skalní bludiště leží na značené turistické cestě z  Oldřichovského sedla. Střední vrchol 
je snadno turisticky přístupný. 

♦ Voldříšek /Hemmrichtürml/ 590 m.n.m. 

            Jdeme-li značenou cestou z Oldřichovského sedla k Lysým skalám, dojdeme k nápadné skále 
/Gorila/, v místech, kde cesta přechází hřeben na severní stranu. Pokračujeme 50 m do sedla pod 
serpentiny cesty. Voldříšek se nalézá 40m jižně od těchto serpentin. Nacházíme se ve skalnatém terénu 
Kopřivníku.  
            Voldříšek je skála 10m vysoká a od severozápadu a východu má směrem k vrcholové štěrbině
nápadnou spáru. 

♦ Uhlířova čapka /Koehlermuetze, Feueresser/ 620 m.n.m. 
    
            Velmi známá horolezecká skála na východním úbočí Stržového vrchu je dobře patrná z Lysých 
skal i z Oldřichova. Náhorní stěna  měří 16m, údolní pak 25m. Na náhorní stěně najdeme nečitelnou 
zrezivělou desku na památku horolezce Karla Gahlera, který se zřítil v červenci 1906 ze severní stěny 
Festkogel v Alpách. Uhlířova čapka byla poslední skálou, kterou před odjezdem slezl z vrcholu, na 
kterém je zapuštěn jednoduchý kříž /původně z roku 1892/ je překrásný rozhled. 

♦ Kovadlina /Amboss/ 580 m.n.m. 

            Vyniká 30m vysokou údolní stěnou s obřím převisem a najdeme ji pod Uhlířovou čapkou. Na 
vrcholové plošině je posazen nesnadno přístupný skalní blok. 

♦ Skalní hřib / Pilzstein/ 670 m.n.m. 

            Severně od vrcholu Stržového vrchu na hřebeni z  Lysých skal najdeme hřib 7m vysoký s 10m 
dlouhým a 4m silným kloboukem. 

♦ Loupežnická jeskyně/ Raeuberhoehle/ 460 m.n.m. 
        
            Pověsti vypráví o loupežnické bandě Petra Vorbacha /popraven r.1470 ve Zhořelci/ a o lupičích 
zvaných Reichenberger, Golgenberger  z r.1849, kteří zde našli své působiště. Jeskyně je ve skalním 
stupni 3m vysokém, 5 x 3 x 2m velká, se vchodem 60 x 50cm. Nejsnáze ji najdeme odbočíme-li ze 
státní silnice asi 400m před hrází rybníka „ Šolcák“ směrem ze sedla a jdeme na jižní sedlo Březového 
kopce cca 400m, odtud pak 40m jižním směrem.  

♦ Skalní hrad /Burgstein, Gebirgstein/ 600 m.n.m. 

            Známá skála přímo na značené cestě ze sedla, prý kdysi sloužila silničním lupičům, 
ohrožujícím zemskou stezku, vedoucí nad Hřebenovým bukem /Kammbuche/. Dodnes jsou patrné do 
skály vytesané otvory pro trámy dřevěné tvrze. Na vrcholu skály najdeme velký skalní hrnec 
s dešťovou vodou a vlhkomilnou vegetací. 

/Vybráno z kroniky obce z roku 1967- pro ty z vás, kteří snad při hledání budete tápat, otiskneme 
 v příštím čísle orientační mapku s pozváním do dalšího skalního městečka/ 



Malé ohlédnutí  za plesovou sezónou
            Letošní sezóna začala plesem Sokola 20. ledna. Drobnou vadou na kráse u těchto 
plesů bývá  prostředí  tělocvičny, zato mívají příjemnou atmosféru a jsou hojně navštěvovány 
domácími milovníky tance. 
            Když připočteme mírné ceny, výborné večeře a spokojené návštěvníky, nezbývá než  
SOKOLU k vydařenému plesu gratulovat. 

            Další ples 24.února organizovali  
opět v prostředí  Sokolovny  sokolové, za  
přispění  místních hasičů, Červeného kříže a 
obecního úřadu.  
Tento masopustní  ples byl bezkonkurenčně
nejúspěšnějším za několik posledních let. 
Začal vlastně již v sobotu ráno průvodem 
masek za vystrojeným koňským povozem. 
Veselému průvodu, který zval na ples dům 
od domu, neunikla ani televize NOVA, která 
pak odvysílala několik záběrů z maškarního 
veselí. 

            
            Večer měly masky vstup zdarma a sešlo 
se jich více než 30, z nich pak byla 
nejúspěšnější  „odvážná školačka“ 
v neodolatelném podání Mirka Tetoura. 
Všichni se výborně bavili, lituje každý, kdo 
nemohl přijít. 
           Z výtěžku plesu pak byl v neděli dotován  
dětský maškarní rej se spoustou dárků, ovoce a 
cen pro všechny děti, které se také skvěle 
pobavily. 

/Z leva Mirek a Karel Tetourovi/ 

            Posledním plesem sezóny byl hasičský ples 10.března, konaný v prostorách 
společenského klubu.  Sál praskal ve švech, seděli jsme si  vzájemně na klínech a tanec pak 
připomínal demonstrace na Václavském náměstí.  Kdo nepřišel včas, musel se spokojit 
s místem k stání a posezením dole v restauraci. Odměnou jim bylo alespoň vícestupňové pivo 
a možnost povečeřet. 
           I hasiči byli se svým plesem spokojeni. Kasa udělala cink. Mníšecká parta mladých se 
s námi poprala jen venku a při tanci nebyl nikdo ušlapán. 

Oficiální sezóna plesů již tedy skončila, ale my  Oldřichováci se již můžeme začít těšit  
na 3. letní ples  . 
  
                                                                                                                                              Svatoň Miroslav                                           
           



Kulturní akce

♦ 13.4.2001 /pátek/ - Vepřové hody v restauraci Beseda. Začátek od 19.00 hodin. K tanci a poslechu bude 
hrát živá country kapela.   

♦ 14.4.2001 tradiční velikonoční dětské hrátky  -začínají ve 14.00 hodin  na hřišti u obecního úřadu.
      V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sokolovny. 

♦ 16.4.2001 /pondělí/ - Diskotéka pro děti na sále Společenského klubu od 14.00 hodin. 

♦ 28.4.2001 /sobota/ - Oldies párty - hity 60-90 let na sále Společenského klubu od 21.00 hodin. 

♦ HELL FEST konaný dne 28.4.2001 odložen na konec května 2001.                                                                                                                
      
♦ 30.4.2001 /pondělí/ - slet čarodějnic. Po velkém úspěchu v loňském roce jsou všechny  
     čarodějnice a čarodějníci srdečně zváni k čarodějnickému průvodu a reji.  
     Sraz  30.4. v 17.00 hodin před obecním úřadem, směr letu sokolovna.  
     Košťata a dobrou náladu s sebou !!! 

SPORT
Během května až září probíhá v prostorách Sokolovny průběžný turnaj ve stolním tenise 

a kulečníku. Přihlášky  podávejte buď přímo v Sokolovně nebo u Tamanga.  
Informace o dalších sportovních akcích v červnovém čísle. 

Upozornění
♦ Sběr nebezpečného odpadu je možno svážet  ke kontejnerům za restaurací Beseda do 

20.4.2001 do 13.00 hodin nejdéle.  Žádáme všechny občany aby se soustředili tento 
odpad (lednice, televizory, barvy, oleje, autobaterie, pneumatiky apod.). Nejedná se o 
železný odpad. Ten je i nadále shromažďován k restauraci TJ Sokol. 

♦ Všem rodičům dětí od 7 do 12 let !!! 

Od dubna zahajuje činnost zájmový kroužek pro děti výše uvedeného věku zaměřený na hry, výtvarné 
práce, turistiku atp. Kroužek vedou členové klubu mládeže – Michaela Hanzlová, Blanka
Honsejková, Petr Martínek, Karel Tetour a Luboš Tichý. V případě celodenních výletů je zajištěn 
doprovod dospělé osoby. 
Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 19.00 hodin v prostorách klubovny.  
Těšíme se na další členy. 

!!!V tomto čase je klubovna vyhrazena pouze členům kroužku, pro ostatní  mládež jsou 
prostory uzavřeny!!!! 

Otevřeno zahradnictví Sáblíková od jara do podzimu nonstop. Telefon 048/514 68 43. 


