Jaro v Jiříkově

Na samém prahu léta se k Vám, Vážení čtenáři, obracím se zprávami o dění v obci
Jiříkov v předcházejícím jarním čtvrtletí.
Významnou událostí těchto dní byla hasičská okrsková soutěž, jež se letos uskutečnila
v Horní Krupé u příležitosti oslav stopadesátiletého výročí od založení tamního SDH. Den
soutěže připadl na 26. květen, tedy již tradičně na poslední sobotu tohoto měsíce. Pořadatelé i
soutěžící jistě velmi ocenili přátelskou tvář, kterou tento den ukázalo počasí a jistě tak
přispělo k příjemné atmosféře, se kterou se v Krupé mohl každý setkat.
Jiříkovský Sbor dobrovolných hasičů vyslal do soutěžního klání jak družstvo mužů,
tak i družstvo žen, které se přípravě na tuto soutěž věnovalo již od brzkého jara a to za
laskavého a trpělivého vedení pana Petra Pipka, starosty naší obce. Úsilí a čas, který jsme
přípravě na soutěž všichni věnovali, se zúročilo ve třetím místě, které obsadilo družstvo
jiříkovských žen a ve čtvrtém místě pro družstvo mužů.
Snahu na hasičském cvičišti a nadšení pro věc se pak naše ženské družstvo rozhodlo
nasměrovat i na hasičskou soutěž pořádanou ve Vepříkově. Jednalo se o první ročník noční
soutěže, jež byla složena ze dvou klání- ze soutěže o Pohár starosty a o Memoriál M.
Zadražila. Přes poněkud podmáčenou trať a noční chlad obsadilo družstvo žen první místo
v soutěži o Pohár starosty a to s časem 22,33 s. Jedná se o zatím největší úspěch jiříkovského
ženského družstva a bylo přivítáno hromadným nadšením všech Jiříkováků, a to jak těch, kteří
přijeli fandit na místo, tak i těch, kteří se o té novině doslechli později. Další část této noční
soutěže byla pojata jako smíšená, tedy se na trati pro ženská družstva a se dvěma „béčky“
utkala družstva mužů i žen, bez odlišení. V této konkurenci se naše ženy umístily na osmém
místě (z celkových devatenácti) v čase 25,57, jenž byl opět nejrychlejším ze všech ženských
družstev.
Obě soutěže, kterých se letos SDH Jiříkov zúčastnilo, byly poznamenány jak dobrou
náladou a příjemnou atmosférou, tak i úspěchem. Za něj družstvo jiříkovských žen vděčí jak
svému elánu, tak také panu Petru Pipkovi, jenž nám věnoval notnou dávku trpělivosti ale také
svůj volný čas, kterého nemá nazbyt, jelikož se věnuje i trénování dětského družstva
hasičského sboru v Kameni, kam dojíždějí děti i z okolních vesnic. Velký dík Petru Pipkovi
patří nejen za předané zkušenosti a za vedení při trénincích, ale především za vlídný přístup,
za podporu a uklidňování ve vypjatých okamžicích před soutěží i před samotným startem a
také za podíl na dobré náladě, která vždy panovala a snad bude panovat i nadále.

Jarní a letní měsíce ve společenském a obecním životě Jiříkova však kromě hasičského
sportu patří i nohejbalu.
V noci z 15. na 16. června SDH Jiříkov uspořádal druhý ročník nočního
nohejbalového turnaje, tzv. „Nočníku“. Předcházející deštivé dny tvořily vrásky na čelech
organizátorů, avšak páteční slunce je rozehnalo stejně tak, jako rozehnalo dešťové mraky.
Počasí ukázalo svou přívětivou tvář, a byť večer bylo větrno, nepršelo a zima nebyla tak
sužující. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 družstev jak z přilehlého okolí, tak i z míst
vzdálenějších, jako je např. Hlinsko, jehož tým se jiříkovských nohejbalových turnajů účastní
již několik let.
Jiříkovští vyslali do turnaje tři týmy, z nichž nejlépe se umístil Jiříkov I, který obsadil
pátou příčku, sedmé místo pak vybojoval Jiříkov II a Jiříkov Hájovna celý žebříček uzavřel
dvanáctým místem. Medailové pozice oceněné poháry a hodnotnými cenami obsadilo na
prvním místě družstvo Lučice, na druhém družstvo s názvem No Name a bronzovou příčku si
vydobylo Hlinsko.
Noční nohejbalový turnaj se protáhl do ranních hodin a byl pro hráče jistě náročným,
oceňujeme tedy, že se rozhodli jej zúčastnit a věříme, že prožili v naší obci příjemný večer a
ráno a že se zúčastní i dalšího ročníku tohoto podniku. Organizátoři věří, že se jim tímto
turnajem podařilo uspořádat nejen sportovní klání, ale také společenský večer a příležitost
k setkání a k příjemnému posezení. Všem, kteří se na tomto večeru podíleli a připravili jej
patří velký dík a uznání, především pak panu Luboši Špitálníkovi, starostovi SDH.
Na tomto místě bych ráda vyjádřila naději, že se vydaří i další plánovaný nohejbalový
turnaj trojic, tzv. Turnaj o Jiříkův pohár. Ten je naplánován na 14. července, snad i v tento
den bude přát počasí a celá akce se vydaří.
Jiříkovský obecní ruch tedy pulsoval čilým tempem a věřím, že tomu tak bude i
nadále.
Vážení čtenáři, tímto optimistických konstatováním uzavírám okénko do dění v naší
obci a přeji Vám příjemné prožití dalšího čtvrtletí, které, jak doufám, bude zalito slunečními
paprsky a plno dobrých dní.
Petra Rajterová

