Letní události v Jiříkově

Léto se přiblížilo ke svému konci a pomalu přicházející podzim dává o sobě vědět
jiskrnou ranní rosou, poletujícími babími léty a zvolna padajícím listím.
Na tomto místě bych však, Vážení čtenáři, obrátila Vaši pozornost na zvolna
odcházející minulé čtvrtletí a na události v obci Jiříkov v tomto období.
Léto zde bylo poklidné a společenský ruch se soustředil především k místnímu hřišti,
kde se pravidelně setkávají hráči nohejbalu a v jiných dnech i hráči volejbalu. Především však
pro příznivce prvního ze zmiňovaných sportů byly uspořádány, jako již tradičně, dva
nohejbalové turnaje. Jednalo se o druhý ročník nočního nohejbalového turnaje trojic, jenž byl
uspořádán z 15. na 16. června. V napjatém a kvalitním sportovním souboji si nejlépe vedlo
družstvo Lučice, jež celý turnaj vyhrálo.
V červenci, konkrétně 14. dne tohoto měsíce, byl uspořádán pátý ročník turnaje o
Jiříkův pohár. Jedná se též o nohejbalový turnaj trojic, jenž je pořádán pod záštitou místního
Sboru dobrovolných hasičů a je organizován právě z jejich řad. Letos navštívilo zdejší hřiště
celkem 12 družstev. Jiříkov sám sem vyslal družstva dvě, přičemž nejlépe se umístil tým
starších mužů. Pozornost si také získal i jiříkovský „dorost“, který překvapil velmi pěkným
umístěním na šesté příčce. Nejlépe se však vedlo družstvu z Hlinska, které turnaj vyhrálo a
bylo oceněno Jiříkovým pohárem i cenami.
Pro hráče i pro diváky bylo zajištěno občerstvení i příjemné posezení na lavičkách
kolem hřiště i pod pergolou. Pro hráče ze všech družstev byly také připraveny ceny, z nichž
nejvíce jich věnovala firma Autolog z Chotěboře, za což jí patří poděkování. Největší dík však
patří členům místního Sboru dobrovolných hasičů, kteří se podílejí na organizaci těchto
turnajů a kteří se tímto snaží nejen o uspořádání sportovní akce, nýbrž i o uspořádání akce
společenské, na níž se přijdou pobavit a příjemně si posedět Jiříkovští, i lidé z okolí.
Tolik tedy o velkých letních společenských událostech v Jiříkově. Mimo ně však život
v Jiříkově stále pulsuje, někdy rytmem pozvolným, někdy rychlejším, tak, jak to bývá. Věřím,
že v uplynulých letních dnech převažovaly ty dobré a poklidné a že na ně zbudou jen ty
nejvřelejší a nejmilejší vzpomínky.
Do dalšího čtvrtletí Vám, Vážení čtenáři, přeji mnoho dobrých dní a hřejivé léto
alespoň v duši.
Petra Rajterová

