Jiříkovská zima

Ledové sevření Paní Zimy již povolilo. Ustaly třeskuté mrazy a sněhová pokrývka
zmizela. Na výslunních je již příjemně teploučko a člověk se může s radostí rozhlédnout po
krajině pomalu se probouzející pod prvními hřejivými paprsky sílícího slunce.
V takových dnech, byť ještě trochu mrazivých, je radost se projít probouzející se
přírodou. Okolí Jiříkova je k tomu zvlášť příhodným místem. Skýtá nesčetné množství cest a
cestiček vedoucích lukami, přes potoky i lesy. Hned za vsí se zdvihá kopec Skalka s lesíkem,
odkud je možno vidět celý Jiříkov jako na dlani a možno je dohlédnout i na sousední vesničky
Miřátky a Vepříkov, v dálce pak na městečko Habry. Od Jiříkova není daleko ani k vrchu
Vizáb, jenž je se svými 598 metry nejvyšším bodem v okolí. Příjemnou je i procházka přes
starobylou náves nebo kolem majestátního Jiříkovského rybníku.
Jiříkovské okolí je plno tichých zákoutí, do kterých se může člověk uchýlit před
leckdy hektickým tempem každodennosti.
Jarní procházka kolem Jiříkova však není, byť se tak může z prvních řádků zdát,
hlavním tématem tohoto článku. V něm se hodlám ohlédnout za odcházející zimou a
vzpomenout události v naší obci.
Asi největší zimní událostí, při které se sejde nejvíce Jiříkováků, bývá Výroční
hasičská schůze, která se koná tradičně druhý lednový pátek. Letos to byl pátek třináctého, ale
toto smolné datum se na schůzi nikterak neodrazilo a schůze proběhla v naprostém pořádku a
v příjemné atmosféře. Během schůze bylo osazenstvo seznámeno s výroční zprávou o činnosti
Sboru, která byla osazenstvem přijata stejně jako plán činnosti na rok 2012. Formální část
schůze pak byla završena velmi příjemnou událostí, a to přijetím nové členky do našeho
Sboru, který tak nyní čítá celkem 31 členů, což je v poměru k celkovému počtu obyvatel naší
milé obce opravdu úctyhodné číslo. Z tohoto počtu je pak 21 mužů a 10 žen.
Hasičský sbor byl v Jiříkově založen již v roce 1929 a od té doby nepřetržitě trvá a těší
se náležité úctě i oblibě, která je patrná z aktivního přístupu jeho členů.
Tento aktivní přístup se projevuje především účastí na okrskových hasičských
soutěžích, v nichž především družstvo mužů sklízí pravidelně velmi dobrá ocenění. V roce
2001 bylo založeno i družstvo žen, které se soutěží též účastnilo, pak ale svou aktivitu načas
utlumilo. V posledních letech je však opět činné. Jedná se nejen o zapojení se do příprav
pravidelných jiříkovských nohejbalových turnajů, nýbrž i o účast na okrskových soutěžích.

Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov se může zdát, oproti jiným SDH, malým, přesto je
však velmi aktivním nejen po stránce účasti na výše zmíněných okrskových soutěžích, nýbrž i
v rámci celé obce. Členové místního Sboru se starají o úklid obecních prostranství i prostor,
účastní se častých brigád pro obecní účely, ale především se starají o pořádání společenských
akcí, jako jsou nohejbalové turnaje, na něž jsou zváni nejen ti, kteří si chtějí aktivně
zasportovat, ale i obyvatelé Jiříkova a okolí.
I letos plánujeme dva nohejbalové turnaje, jedná se o již pátý ročník Turnaje o Jiříkův
pohár, který se uskuteční v polovině července. V červnu se pak uskuteční druhý ročník
nočního nohejbalového turnaje nazvaného Nočník. Na oba tyto turnaje si Vás, Vážení čtenáři,
dovoluji pozvat.
Vyhlídkou na léto však nechci přehlédnout jaro, které k nám pomalu přichází a dává o
sobě vědět nesmělými slunečními paprsky, zpěvem ptactva a prvními, drobounkými kvítky
bledulek.
Do těchto jarních dní, Vám, jménem naší obce, přeji mnoho příjemně prožitých chvil
.
Petra Rajterová

