
Vážení spoluobčané, vážení rodáci, vážení přátelé.

Přijměte srdečné pozvání do Zahrádky.

Před pěti léty v roce 2006 se uskutečnilo setkání rodáků a přátel obce Zahrádka spojené s oslavami 100. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů. Tradice vzpomínek a oslav založení sboru každých pět let trvá již od roku 1976 a proto
nechceme ani v tomto roce, kdy vzpomínáme 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, tuto tradici porušit. Jelikož 
se jedná o velmi nákladnou a náročnou akci, bylo rozhodnuto, že oslavy budou skromnější oproti těm před pěti léty, kdy se 
zúčastnilo více jak 200 osob.
     Od doby oslav 100. výročí v se toho v Zahrádce mnoho událo. K nejvýznamějším událostem patří adaptace a celková 
rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice a bývalé prodejny, díky níž vznikl v obci zcela nový společenský prostor, kde 
se zahrádečtí občané setkávají při různých akcích pořádaných SDH. O tom, co se v Zahrádce děje se můžete nejlépe 
přesvědčit na nových internetových stránkách obce Čížkov - www.obec-cizkov.cz.

SDH Zahrádka

1) Slavnostní zahájení ve 14 hodin.
2) Slavnostní zasedání SDH
3) Ukázka požárního útoku dětských hasičů a hasičské techniky
4) Program pro děti (soutěže, hry, trampolína)
5) Videoprojekce ze současnosti a historie Zahrádky
6) Živá hudba k tanci a poslechu až do nočních hodin.

Přihlášku prosím zaslat nebo potvrdit e-mailem do 15. června 2011.
adresa: Jiří Šelmát, Zahrádka čp. 29, Čížkov 335 64, e-mail: dusan.skala@post.cz

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ K 105. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLÝCH HASIČŮ V ZAHRÁDCE.

Potvrzuji účast na oslavách 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce, které se konají 
v sobotu 6. srpna 2011. 

                                                  ..................       .................................………………………          ...........................................
                                                   počet osob                           Jméno a příjmení                                       Podpis příp. telefon

......................................................................................................................................................................................................................

V sobotu 6. srpna 2011 od 14 hodin v areálu hasičské zbrojnice.

Program:

Tohoto zasedání se mohou zúčastnit všichni spoluobčané a rodáci obce. Po celé odpoledne a večer bude pro všechny 
zúčastněné připraven zajímavý program a občerstvení. V podvečerních a večerních hodinách Vám k poslechu a dobré 
náladě zahraje živá hudba.

Věříme, že se jedná o vyjímečnou příležitost, kdy se lze po létech podívat do Zahrádky a setkat se opět s rodáky obce, 
spoluobčany a přáteli, které jste dlouho neviděli.

Jelikož pro organizátory se jedná o velmi náročnou akci, prosíme o potvrzení předběžných přihlášek. Děkujeme.

www.obec-cizkov.cz

Přihláška

......................................................................................................................................................................................................................

Sbor dobrovolných hasičů v Zahrádce Vás srdečně zve na


