Z dění v obci Jiříkov

Vážení čtenáři, dovolte mi Vás v těchto řádcích alespoň krátce seznámit s děním v naší
obci. V předcházejících číslech tohoto čtvrtletníku nebylo Jiříkovu věnováno příliš
pozornosti, a protože si jí bezesporu zaslouží, rozhodli jsme se tuto chybu napravit.
S příchodem jara v Jiříkově ožila nejen aktivita na zahrádkách, ale také aktivita sboru
místních dobrovolných hasičů, jež sice není jediným spolkem, který v obci působí, ale
vykazuje největší aktivitu. Středem zájmu SDH se stala účast na okrskové soutěži, jež měla
již tradičně připadnout na poslední květnovou sobotu, tedy na 28. 5.
Letos tuto soutěž, u příležitosti stého výročí své existence, pořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Jilmu, který se své hostitelské role chopil s plnou vervou a pro účastníky soutěže i
pro její návštěvníky připravil příjemný program zpestřený hudbou i bohatým občerstvením.
Byť pořadatelům příliš nepřálo počasí, celá akce se velmi pěkně vydařila.
Dařilo se i jiříkovskému sboru, který letos na okrskovou soutěž vyslal dva týmy.
Družstvo starších mužů a po několikaleté přestávce i družstvo žen, které vystoupilo v nové
sestavě a které se přípravě na soutěž pod dohledem pana Petra Pipka věnovalo velmi pečlivě.
Za laskavost, čas, rady a trpělivost, kterou nám pan Petr Pipek věnoval, si zaslouží náš velký
dík.
Páteční či sobotní tréninky byly vždy provázeny příjemnou a veselou atmosférou a
jistě velmi přispěly k utužení našeho kolektivu. Poctivá příprava se projevila i na výsledku
ženského družstva- obsadilo krásné třetí místo. Stejně tak krásné třetí místo obsadilo i
družstvo mužů, které se již několik let po sobě drží na předních pozicích v okrskových
soutěžích. Místní Sbor dobrovolných hasičů tedy může s klidným srdcem uznat, že se mu
soutěž vydařila, a že Jiříkov reprezentoval se ctí.
Účast na okrskové hasičské soutěži však není jedinou aktivitou, kterou místní Sbor
vykazuje. V červnu a červenci plánuje uspořádat dva nohejbalové turnaje trojic, na něž si Vás,
Vážení čtenáři, dovoluji jménem SDH Jiříkov pozvat.
První z nich, turnaj o „Půlnoční pohár“ se uskuteční z 10. na 11. 6. Začátek je
naplánován od 19:30 a za umělého osvětlení se bude hrát do ranních hodin. Umělé osvětlení
bylo nainstalováno společně s novými pouličními lampami na začátku letošního jara a jeho

kvalita byla a je zkoušena při pravidelných hrách volejbalu. Účastníci turnaje tedy nemusí mít
obavy, že by umělé osvětlení oslňovalo a bránilo tak ve hře. Pro hráče a návštěvníky bude
samozřejmě připraveno bohaté občerstvení, které celý večer jistě zpříjemní.
Druhý nohejbalový turnaj, o „Jiříkův pohár“, se bude konat 16. 7. od 8. hodiny ranní,
kdy bude zahájena prezentace družstev. I na tomto turnaji bude pro hráče i návštěvníky
připraveno občerstvení. Zájemci o turnaj se mohou přihlašovat u p. Luboše Špitálníka
(tel.:724 062 198). Červencový turnaj v nohejbale se v Jiříkově se stává naší milou tradicí,
letos se bude konat již jeho čtvrtý ročník.
Do dalšího čtvrtletí roku 2011 tedy vkročil Jiříkov plný elánu a plánů na jaro i
nadcházející léto, jehož příjemné prožití, Vám, Vážení čtenáři, přejeme.

