
 

 
 
 
Vážení rodáci, hosté, vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce Čížkov i jménem 
svým také přivítal zde v Zahrádce na setkání rodáků. Takováto 
setkání se stala pravidlem i v ostatních částech obce Čížkov a 
dokazují, že láska k rodné hroudě je jedno z nejpevnějších životních 
pout. A jedná-li se o pouto k zahrádecké rodné hroudě, je to 
umocněné tím, že se rodáci vrací do pěkné a upravené obce, v níž 
trvale žijí domácí patrioti v převážně příjemné shodě s obyvateli 
rekreačních chat a chalup. Jednou z příčin tohoto souladu je aktivní 
život i v takto poměrné malé části obce. Nositeli aktivit jsou samotní 
občané ať vlastní iniciativou, nebo prostřednictví spolků, 
v Zahrádce hlavně hasičů a i  myslivců. Podíváme-li se třeba jen na 
tento areál hasičské zbrojnice, je to dílo převážně dobrovolné práce, 
jejíž výsledek slouží všem občanům. Nezaměnitelným přínosem pro 
Zahrádku, ale i obec Čížkov, je sběratelská a publikační činnost 
pana Antonína Bárty, vedení kroniky panem Václavem Černým a 
neutuchající iniciační , organizátorská a publikační  práce pana 
magistra Dušana Skaly, též zastupitele obce Čížkov. Zůstanu 
pouze u těchto třech jmen abych nezapomněl na kohokoliv , a 
zároveň s tím vyzdvihnul  práci Sboru dobrovolných hasičů 
v Zahrádce, který v současnosti slaví kulatých 110 let od svého 
založení. Sama historie sboru by dala velký prostor na dlouhý výčet 



jmen, úspěchů a událostí z let minulých i přítomných. Nedoceněná je 
práce hasičů  pro děti a hlavně s dětmi . To vše dohromady tvoří 
příznivé prostředí pro život v této části obce Čížkov. A obec Čížkov 
velmi ctí takovéto projevy občanských iniciativ a mohu bez uzardění 
konstatovat, že je velmi podporuje. Přejme si tedy, aby takováto 
příznivá atmosféra provázela život v Zahrádce i nadále. Vám všem 
přeji hlavně zdraví, stálý dobrý pocit ze sounáležitosti k Zahrádce a 
Vám, bydlícím mimo tuto krásnou  vísku, nepřestávající chuť se do 
Zahrádky vracet. Děkuji Vám za pozornost. 
 
V Zahrádce 16.7.2016 

Ing. Zdeněk Tomášek 
starosta obce Čížkov 

 
 


