
Vážení rodáci, přátelé a spoluobčané, 

Je mi ctí, že mohu zahájit oficiální část v pořadí již osmého setkání rodáků naší obce a 
srdečně Vás tady u nás v Zahrádce ale i v hasičském klubu vítám.  

Poslední setkání se uskutečnilo zde v těchto místech před pěti léty, které utekly jako 
voda a vy se již určitě těšíte, že se dnes opět potkáte a promluvíte se svými kamarády 
a přáteli z mládí.  

Letošní rok končí číslicí šest a to neznamená nic jiného než, že místní hasičský sbor 
slaví kulaté narozeniny. Věk je to již tak vysoký, že už není žádného pamětníka, který 
by založení sboru pamatoval. Nicméně díky dochovanému zápisu z této události víme, 
že se tak stalo v neděli 14. Ledna 1906. Ve 2 hodiny odpoledne v hostinci pana Matěje 
Černého začala první Valná hromada, na které byl hasičský sbor v Zahrádce ustaven. 

Stodesetiletá existence našeho sboru měla svůj vývoj a prošla různými fázemi. Od 
nutnosti chránit majetek lidí před požáry, které v dřívějších dobách rozhodně nebyly 
ničím neobvyklým. Přes zavedení profesionálních hasičských jednotek, jež pozornost 
dobrovolných sborů přesunuly do požárního sportu. Až do dnešní doby, kdy po zániku 
tradičních míst k setkávání, jakými byly hospody ale třeba i místní prodejny, se 
snažíme udržet alespoň nějaký společenský život na vesnici. 

Tato úloha hasičů hrála napříč historií vždy zcela zásadní roli. Připomeňme jen zdejší 
ochotnické divadlo, hasičskou knihovnu, pořádaní bálů, zábav, ale i tak zvaných 
„výletů“ či průvodů na Hůrku při různých výročích. Dá se říci, že hasiči byly vždy u 
všeho, co se v Zahrádce dělo a kdo nebyl hasič, jako by nebyl.  

Dnes žijeme ve zcela jiné době a já osobně považuji tuto společenskou aktivitu 
našeho sboru za to nejdůležitější, co v současnosti děláme. Upřímně také doufám, že 
to je snad i vidět. Podíváte-li se na stránky obce, sami uvidíte, že tady v Zahrádce 
nezahálíme.  

Dovolte mi tedy využít příležitosti, abych na tomto místě poděkoval všem aktivním 
členům, kteří se na fungování hasičského sboru podílejí. Je tu sehraná parta lidí, která 
tu za poslední roky udělala neskutečný kus práce a obětovala hasičskému sboru a 
Zahrádce mnoho času a energie. Za to všem upřímně děkuji. 

Rád bych také poděkoval obecnímu úřadu v Čížkově a zastupitelstvu, které v čele se 
starostou Ing. Zdeňkem Tomáškem naše aktivity všestranně podporuje a pomáhá 
nám plnit naše sny. 



Před osmi lety, když jsme zde z bývalé prodejny a úřadovny MNV vytvářeli hasičský 
klub, snili jsme o tom, že zde bude jednou zavedená voda, abychom nemuseli na 
každou akci nosit barely, že zde bude normální splachovací záchod či zvuková 
aparatura, projektor a tak dál…těch snů bylo hodně.  

Když se zde rozhlédnete dnes, uvidíte víkendově fungující hospodu, dětské hřiště,.. 
ten, kdo má chytrý telefon tomu se již jistě přihlásilo místní wifi internetové 
připojení…zkrátka uvidíte spoustu splněných snů, které by bez finanční pomoci 
obecního úřadu neexistovali.  

Podívám-li se do budoucnosti v zásadě máme dva sny. Ten první je krátkodobý a 
souvisí s přístavbou hasičského klubu, abychom ještě měli nějaké zázemí pro výčep a 
kuchyň. 

Ten druhý sen je dlouhodobý a týká se samotné budoucnosti místní sboru. Asi všichni, 
jak tu jsme, bychom si přáli, aby nějaká budoucnost vůbec byla. V podobně malých 
obcích, jako je Zahrádka už hasiči dávno zanikli a de.fakto tam uhasl i veškerý 
společenský život. Jak za malou chvíli uvidíte, naději tu máme, je sice ještě malá a 
v drtivé většině má ženské pohlaví, ale my děláme vše proto, aby naše děti, děti 
z hasičského kroužku měly k tomuto místu vztah, aby se sem těšili a vraceli. 

Než vás seznámím s tím, co vás tu dnes čeká, musím poděkovat sponzorům, kteří u 
příležitosti setkání rodáků věnovali našemu sboru finanční příspěvek. A sice 
manželům Červenkovým, mysliveckému spolku Čížkov – Zahrádka a Honebnímu 
společenství. Moc Děkujeme. 

Přes sebou na stolech máte nejen sladké dobroty, které pro vás napekly místní ženy, 
ale i nápojový a z druhé strany jídelní lístek, aby jste měli přehled o tom, co všechno si 
u nás můžete dát.  

Po skončení této oficiální části je pro vás připravená projekce dokumentu, který jsem 
natočil k loňské výstavě historických artefaktů. Uvidíte zde skoro padesát současných 
obyvatel Zahrádky. Video je plné historických fotografií, ale i filmů. Zde bych rád 
upozornil na nedávno získané záběry z roku 1941, které natočil profesor Vojtěch 
Ježek. Uvidíte i spoustu záběrů na Zahrádku z ptačí perspektivy. Řekl bych, že toto 
video se 78 minutovou stopáží je průřezem současností i historií této krásné obce a 
pokud k Zahrádce máte nějaký vztah, určitě si ho nenechte ujít. Upozorňuji, že tento 
dokument si zde také můžete zakoupit na DVD.  



Uvnitř na sále jsou pro vás připraveny nově svázané kopie místních kronik 
k nahlédnutí, originály už jsou umístěny v archivu v Blovicích, ale také foto kronika 
obce, kterou vytvořil dlouholetý kronikář pan Václav Černý. 

A Na závěr jsem si nechal bonbonek, dárek k 110. Narozeninám, ten uvnitř na sále 
nemůžete přehlédnout. Po 10 letech jsme vytvořili nové a hlavně rozšířené hasičské 
tablo, kde najdete jednak drtivou většinu současných členů, ale i mnoho našich 
předků, kteří se na fungování SDH podíleli. Nově tam naleznete kolem 115 portrétů. 

Děkuji za pozornost a předávám slovo kronikáři obce panu Václavu Černému. Zde si 
dovolím ještě malou vsuvku, protože musím prozradit, že pan Černý je v Zahrádce 
v pořadí třetím kronikářem a své poselství příštím generacím píše již 37 let. Déle psal 
kroniku pouze pan Augustin Moravec z Čečovic.  

Dále bych poprosil starostu obce Čížkov pana Zdeňka Tomáška o několik slov. 

Děkuji a nyní bychom si mohli dopřát trochu potěšení z naší nejmladší generace, 
dětem ze zahrádeckého hasičské kroužku se kterými přichází jejich vedoucí paní 
Kateřina Havlíková. 

Kdybychom žili před sto léty, asi bychom neměli problém se sháněním hudby na 
podobnou akci, neboť tehdy byl skoro v každé chalupě muzikant. Připomeňme jen 
muzikantské rody Komanců ze vsi či Košanů zde z Kovárny. Dnes je situace naprosto 
odlišná, muzikanty bychom v Zahrádce jen těžko hledali. Nicméně dva tu máme a tak 
jsem rád, že sem mezi nás mohu pozvat pravnuka pana Josefa Trhlíka od Dolejších ze 
vsi Jiřího Waldmanna, který nám přichází zahrát i svým otcem Václavem Walmannem 
n trubku. 

Na závěr oficiální části našeho setkání bych rád vyzdvihl ještě jedno výročí, a to 
opravdu veliké a pro naši obec poměrně zásadní. Za dva roky v roce 2018 to budeme 
slavit 700 let od první písemné zmínky o obci Zahrádka. A tak mi dovolte, abych vás již 
dnes pozval na oslavy, které se budeme snažit za dva roky uspořádat. 

Děkuji Vám za pozornost a jménem sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce Vám přeji 
příjemné a krásné odpoledne. 

 

16.7.2016                                                                                                       Dušan Skala 


