Jiříkovský podzim

V mém dalším jiříkovském příspěvku bych ráda čtenáře seznámila s děním v naší obci
za poslední čtvrtletí.
Podzimní měsíce nesou se u nás především ve znamení příprav na zimní období.
Cvrkot všedních dní však každoročně příjemně naruší tradiční výlov obecního rybníka,
ležícího pod Jiříkovem, ve směru na obec Jilem. Rybníček je to sice vcelku malý, leč ryb se
v něm vždy najde dostatek a poptávka zájemců je vždy uspokojena. Výlov provádí
dobrovolníci z obce pod vedením pana Bárty, jemuž náleží zásluhy za péči o tento rybník.
Tento výlov se koná vždy 17. listopadu, letos však počasí překvapilo ledovou krustou
na rybníce a tak byl výlov odložen na příští rok. Vánoční tabule však dozajista ohrožena
nebude.
Přípravami na vánoční čas žije i místní klub žen, jenž je volnou setkávací organizací
místních dam všeho věku, začleněnou do Českého svazu žen. Tento spolek se aktivně
zapojuje do obecních záležitostí především různými drobnými akcemi pro děti.
Tyto dámy organizovaly Dny dětí a také se vždy staraly a starají o to, aby Mikuláš s
Čertem přinesli včas nadílku. V adventním čase pak společně s dětmi zdobí obecní stromeček
ozdobami z „domácí dílny“ své i dětí. Tento spolek též pravidelně v tomto čase peče cukroví
a věnuje jej Léčebně dlouhodobě nemocných v Havlíčkově Brodě. Letos pak, již druhým
rokem, ze své sbírky splní přání dětem z dětského domova, jež jsou zavěšena na Stromě
splněných přání na náměstí v Havlíčkově Brodě.
Tato organizace není příliš vidět, ale jejich zásluhy jim nemůže nikdo upřít. Navíc je
tento spolek též možností se prostě jen sejít a zčeřit tak tok všedních dní.
Tolik tedy z podzimního obecního ruchu v Jiříkově. Věřím, že i zimní měsíce, tak jako
ty podzimní, budou provázeny spokojeností a klidem. A to tím spíš, že přichází advent. Čas
klidu a pokoje.
Vážení a milí čtenáři, přeji Vám jménem naší obce příjemné prožití Vánočních svátků
i dnů následujících.
Petra Rajterová

