Jiříkovské léto
„A bylo léto.“ Tak začínával známý večerníček „Broučci“ na motivy pohádky Jana
Karafiáta. Takto nostalgicky si při ohlédnutí za pomalu odcházejícím létem můžeme již
povzdychnout i my.
Můžeme se však také pozastavit a zamyslet se co hezkého a nového nám přineslo.
Ačkoli jsme v červenci a srpnu prožili dosti deštivých i chladných dnů, přeci jen se na nás
slunce také zasmálo, a o to víc jsme si léta vážili. Především nás Jiříkovské potěšilo, že pěkné
počasí panovalo z 10. na 11. června a také 16. července.
V těchto dnech totiž na místním hřišti proběhly nohejbalové turnaje trojic. 10. 6.
v 19:30 byl zahájen noční nohejbalový turnaj, organizátory nazvaný. „Nočník“. Turnaje se
zúčastnilo celkem patnáct družstev a díky pořadatelskému týmu složeného z členů místního
Sboru dobrovolných hasičů se vše podařilo organizačně zvládnout. Sportovní klání pod
hvězdami přilákalo také množství diváků a fanoušků, pro něž, stejně jako pro sportovce, bylo
připraveno bohaté občerstvení. Dovolím si vyjádřit slávu vítězům, čest poraženým a divákům
velký dík za návštěvu. Noční nohejbalový turnaj byl příjemným a zábavným zpestřením
v dosavadní tradici turnajů, které SDH Jiříkov již několik let pořádá.
Na klasický nohejbalový turnaj však nebylo zapomenuto. Již čtvrtému ročníku
nohejbalového turnaje o „Jiříkův pohár“ bylo vyhrazeno datum 16. 7. O jeho organizaci se
opět zasadili členové místního SDH. Předchozí ročníky tohoto turnaje se vyznačovaly
deštivým počasím. To však tentokrát ukázalo svou přívětivou tvář a turnaj se odehrával pod
slunečným nebem. Sobotní den věnovalo přátelskému sportovnímu klání celkem dvanáct
družstev. Věříme, že pro zúčastněné hráče i diváky byly oba jiříkovské turnaje příjemnou
akcí. Na tomto místě bych ráda vyjádřila díky a uznání všem, kteří se na přípravě obou
turnajů podíleli a nemalou měrou se zasloužili o jejich hladký průběh a příjemnou atmosféru.
A protože místním organizátorům nadšení a elán nechybí, pokusí se k řadě
nohejbalových turnajů v příštím roce přiřadit i turnaj v ryze amatérském volejbale.
Mezi letní události v Jiříkově bezesporu patří i fakt, že sem byl po několika letech
zaveden autobus, který v 15:30 vyjíždí z Habrů. Smutné je, že se tak stane na úkor autobusu,
který spojoval Habry s Jiříkovem v 16:30. Tento spoj měl být úplně zrušen a jen díky
značnému úsilí obecních zastupitelů se podařilo docílit alespoň toho, že v pondělí, v úterý a
ve čtvrtek bude zaveden výše zmíněný spoj v 15:30.

Podstatně se tak ulehčí rodinám s dětmi, které musely na autobus po odpoledním
vyučování ve škole nemyslitelně dlouho čekat. Za takové situace byli rodiče nuceni do Habrů
pro děti dojíždět autem, což třikrát týdně v různých časech a při pracovních povinnostech není
zrovna snadné.
Toto nově zavedené autobusové spojení je vítané, přesto však věřím, že je jen první
vlaštovkou. Stav dopravní obslužnosti obcí Jiříkov a Proseč je totiž i přes tento nový spoj
žalostný a je tristní, že se stav nijak nemění. Nově zavedené spoje, které by obce Jiříkov a
Proseč, spojovaly nejen s městečkem Habry, ale i s Chotěboří a Havlíčkovým Brodem, by
totiž velmi ulehčily jiříkovským a prosečským občanům i jejich dětem v dojíždění za prací,
lékařem, školou, ale i zájmovými kroužky, kterých v Habrech není dostatek. Dopravní
obslužnost by neměla být jen prázdným pojmem či pouhou marketingovou záležitostí.
I přes tento poněkud skeptický závěr mého příspěvku si dovolím jménem obce Jiříkov
popřát všem čtenářům tohoto periodika příjemný závěr léta a v dalším čtvrtletí mnoho
příjemných a šťastných dní.
Petra Rajterová

Výsledky Nočního nohejbalového turnaje:

Výsledky Turnaje o Jiříkův pohár:

1. Lučice

1. Jiříkov IV

2. Jiříkov A

2. Hlinsko

3. Jilem

3. Jiříkov I

4. Ostružno

4. Jilem

5. Fomin

5. Miřátky I

6. Jiříkov C

6. Sedletín

7. Sedletín

7. Miřátky II

8. Kmíňáci

8. Bosí bozi

