Jiříkovský podzim
Zima o sobě dala vědět prvním sněhem velmi brzy, avšak jako by si to rozmyslela,
stáhla svůj bílý háv a my se ještě mohli těšit poměrně teplým podzimkem. Který však přeci
jen vystřídala bílá nadílka i tuhé mrazy. Během tohoto pestrého podzimu se ve společenském
a kulturním ruchu Jiříkova událo několik akcí.
Na konci října, konkrétně 26. dne onoho měsíce, se v místním obecním domku
uskutečnila přednáška o povaze a charakteru severské chůze (tzv. nordic walking). Přednášku
proslovila profesionální certifikovaná lektorka tohoto sportu a hojné posluchačstvo
obeznámila jak s pozitivními účinky severské chůze na páteř a správné držení těla, tak i na
svalstvo a fyzickou kondici. Předvedena byla i správná technika, kterou bylo možno vzápětí
po přednášce vyzkoušet. Přednáška totiž byla doplněna i praktickou ukázkou v podobě
lektorovaného „výšlapu“ po okolí Jiříkova. Byť ten den počasí příliš nepřálo, přeci jen
přestalo pršet a vycházka se mohla uskutečnit. Všem zúčastněným tak umoudřené počasí
zajistilo velmi příjemné a zábavné odpoledne.
Mezi další podzimní akce, které se v Jiříkově uskutečnily, patří vánoční výtvarné
dílny, které pro děti připravil a zorganizoval místní Klub žen a jichž se zúčastnily děti
z Jiříkova i z okolí v hojném počtu. První dílnička byla věnována výrobě vánočních dekorací,
předmětů a ozdob a uskutečnila se 24. listopadu. Děti na ní předvedly svou zručnost i nadšení
pro společnou zábavu. To pak potvrdily i při druhé dílničce, která se konala 8. prosince a byla
zasvěcena zdobení perníčků, které se dětem moc povedly a připravily domů maminkám
sladké překvapení. Velkou měrou se na zdaru této akce podílela i paní Dana Miřátská
z Kamene, která byla tak laskavá a všechny zúčastněné trpělivě učila, jak perníčky zdobit. Za
její vlídnost a milou přítomnost jí velmi děkujeme.
Velký dík patří také všem zúčastněným dětem, které svou bezprostředností, vtipem i
zručností rozzářily celé tyto dvě předvánoční soboty.
Věřím, že tyto dílničky byly pro všechny zúčastněné a především pro děti příjemně a
užitečně strávenými chvílemi, a že takových bude ještě mnoho.
Vážení čtenáři, do období adventu Vám přeji mnoho šťastných chvil a poklidné
vánoční svátky.
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