
Vážení spoluobčané, vážení rodáci, vážení hosté. 
 
               
            Dovolte, abych i já Vás jménem organizátorů i jménem svým co nejsrdečněji přivítal 
při oslavě 110. výročí založení hasičského sboru v Zahrádce. Stalo se tradicí, že od roku 1976 
pravidelně každých 5 let tyto oslavy spojujeme se setkáním rodáků, kdy se ve velkém počtu  
sjíždí nejen rodáci, ale též jejich děti, vnoučata, někdy i pravnoučata, aby si mohli 
připomenout místo, kde se ti jejich babičky a dědové narodili. Já si myslím, že je to taková 
dobrá příležitost, aby si v této uspěchané době, každý, kdo má nějaký vztah k této obci, 
zavzpomínal a připomněl doby dávno minulé. Chtěl bych Vám hlavně připomenout, co se 
v obci událo za posledních pět let, kdy jsme se s mnohými z Vás viděli naposled.    
              
            Před pěti léty při oslavách 105. výročí založení SDH, které se již konaly v těchto 
prostorách "Hasičského klubu" jsem hlavně chválil a děkoval členům SDH, kteří se zasloužili 
o to, že máme prostory, kde se můžeme setkávat a pořádat různé akce. Jen připomenu, že ta 
hlavní rekonstrukce se uskutečnila v roce 2008 a v podstatě za necelý půlrok byla hotová. Od 
té doby se provedly další úpravy a vylepšení, což můžete vidět na vlastní oči. Sice prostory 
jsou to malé, ale domnívám se, že pro velikost naší obce dostatečné, přesto už se rodí návrh 
dalších úprav na rozšíření těchto prostor.  
             
          Nemohu proto hned v úvodu začít jinak, než opět chválou pro místní SDH, který i v 
těchto posledních pěti létech neubral na své aktivitě a akcí, které se v hasičském klubu 
pořádají je skutečně hodně, hlavně pak s porovnáním se s některými sousedními obcemi. Jen 
pro připomenutí některé pravidelné akce pořádané každoročně - vepřové hody s hudebním 
doprovodem, letní grilování rovněž se zábavou, pravidelné zasedání zastupitelstva OÚ 
Čížkov. Tradicí se stává pořádání turnaje v karetní hře "Prší" a oslavy Silvestrů koncem roku. 
Kromě akcí SDH Zahrádka se těchto prostor využívá pro pořádání různých občanských oslav 
u příležitosti životních výročí. Samostatně bych chtěl vyzdvihnout jednu akci, která se v 
prostorách hasičského klubu konala v loňském roce 15.8.2016 pod názvem "Příběhy věcí". 
Jednalo se o výstavu s doprovodným pořadem, o které je natočené video Dušanem Skalou a 
které si můžete zakoupit jako vzpomínku na naši obec. Je to opravdu zajímavé připomínající 
historii starých časů a obce jako takové. Akce tohoto druhu vyžadují kromě organizačních 
starostí také zajištění občerstvení s dobrým pivem, případně s drobným pohoštěním, 
doprovázené někdy promítáním sportovních a jiných pořadů přes internet. Všechno to je o 
ochotě některých členů sboru, neboť pochopitelně to vyžaduje velké úsilí a věnování svého 
osobního času této činnosti. Nechci nikoho jmenovat, abych neurazil, ale přesto si neodpustím 
poděkovat osobně Dušanovi Skalovi, který se stal novým starostou SDH Zahrádka po 
rezignaci původního starosty v dubnu 2015 a je tím hlavním "tahounem" SDH Zahrádka. 
Poděkování pochopitelně patří všem členům SDH, kteří se podílí ve svém volném čase na 
chodu SDH, který je v obci jediná organizace, která ve spolupráci s OÚ Čížkov se stará o 
vzhled a fungování obce. Jen připomenu, že na valné hromadě SDH konané 2.1.2016 byl 
doplněn výbor SDH takto: 
                                           Dušan Skala - starosta 
                                           Jan Havlík st. - místostarosta  
               
                Z akcí, které se v posledních pěti létech uskutečnili v naší obci bych připomněl 
úpravu komunikací v části obce "Chalupy" a části Smetalky (balená drť) v roce 2011, 
vyřezání trní v některých lokalitách obce, úprava terénu cvičebního hřiště u hasičského klubu, 
úprava prostor u hasičského klubu (zámková dlažba), přístřešek na dřevo, úprava prostoru 



před klubem na dětské hřiště. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci SDH s dětmi pořádáním 
různých akcí včetně účasti družstva na soutěžích okrsku Čížkov. 
            
               Pokud jde o počet obyvatel v obci, na posledním setkání v r. 2011 jsem uváděl, že 
trvale bydlících občanů bylo 47 a tak jsem si připravil takový přehled i pro tento rok a vyšlo 
mi že počet skutečně trvale bydlících je v současnosti 38 občanů. Zde bych chtěl zdůraznit, že 
to není skutečný stav trvale přihlášených, ale těch, které zde potkáváme a které jsou zde nejen 
o víkendech. Snad je i zajímavé, jak to je po jednotlivých částech obce včetně počtu chalup 
trvale obydlených, rekreačních, chat: 
                    Ves         - 4 obyvatelé (2 objekty obydlené, 8 objektů k rekreaci) 
                    Chalupy  - 13 obyvatel (5 objektů obydlených, 13 objektů k rekreaci, 11 chat,  
                                      2 objekty k prodeji            
                    Smetalky - 21 obyvatel (8 objektů obydlených, 14 objektů k rekreaci, 1 chata) 
          V této souvislosti bych chtěl připomenout příručku, kterou jsem zpracoval v roce 1976 
u příležitosti prvního setkání rodáků a je založena ve zde vystavené Kronice obce Zahrádka 
ve fotografii. V té jsou uvedeny počty obyvatel od roku 1850 a tyto informace jsou uvedeny v 
zápisu v první kronice z roku 1930, kde vzpomíná na historii obce Zahrádka Jan Bárta 
Zahrádecký a nechce se mi ani věřit, že v Zahrádce mohlo být tolik obyvatel. Jen připomenu: 
                                                                   r. 1850 - 280 obyvatel 
                                                                   r. 1920 - 428 obyvatel  
                                                                   r. 1930 - 250 obyvatel 
                                                                   r. 1961 - 154 obyvatel 
                                                                   r. 1985 - 79 obyvatel  
Zajímavé je též připomenutí počtu účastníků na setkáních rodáků dle přiložených presenčních 
listin: r. 1976 (70 let založení SDH)  - v hospodě "U Černých" ještě nebyla presenční listina 
          r. 1986 (80 let SDH) - 197 účastníků 
          r. 1991 (85 let SDH) - 175 účastníků 
          r. 1996 (90 let SDH) - 147 účastníků 
          r. 2001 (95 let SDH) - 162 účastníků 
          r. 2006 (100 let SDH) - 205 účastníků (konalo se v Penzionu) 
          r. 2011 (105 let SDH) - 192 účastníků 
Z přehledu vyplývá, že dnešní setkání rodáků je v pořadí osmé. 
               
          A jen krátce informace, kdo v uplynulých 5-ti létech zemřel případně, kdo se narodil. 
Rozloučili jsme se s Václavem Palackým z čp. 41, který zemřel 2.4.2014 ve věku 74 let. 
Pokud jde o narození nových občánků, jednalo se převážně o děti, které počítáme k naší obci, 
přestože s rodiči bydlí v jiných městech resp. obcích. Před pěti léty jsem uváděl, že za 
poslední 3 roky se narodilo 6 dětí (5 holčiček a 1 kluk), Takže za období od posledního srazu 
k těmto přibyly 4 děti (3 holčičky a 1 kluk). 
           
V tomto místě bych ještě připomněl nejstarší občany obce: 
         - paní Zdeňku Šelmátovou z čp. 30 (nar. 11.11.1923 - 92 let) 
         - paní Helenu Berouškovou z čp. 19 (nar. 20.2.1924 - 92 let) - v současnosti bydlí mimo 
                                                                                                             u dcery          
         - pan Václav Talůžek z čp. 11 (nar. 7.5.1931 - 85 let)    
 
 
              Na úplný závěr bych ještě chtěl připomenout, že zásluhou zde přítomného Dušana Skaly 
byly vytvořeny před léty Webové stránky obce Čížkov, které byly v roce 2012 vyhodnoceny jako 
nejlepší v krajském kole soutěže o Zlatý erb a roku následujícího pak získaly druhé místo. 



Připomínám to proto, že mnozí z Vás vlastní internet a tím pádem můžete dostávat aktuální 
informace o dění nejen v naší obci, ale též o obcích celého OÚ Čížkov. A chtěl bych všechny 
ujistit, že informace jsou vždy aktuální a hlavně doprovázené fotografiemi z těchto akcí.   
 
                Děkuji Vám za pozornost, rád se s většinou z Vás pozdravím osobně a přeji Vám všem 
pevné zdraví, spokojenost a přání opětovného setkání za pět let při oslavách 115. výročí založení 
hasičského sboru v Zahrádce. 
 
 
 
 
 
Zahrádka 11.7.2016. 
Vypracoval: Václav Černý – kronikář obce 
 
 
  


