Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní slavnostní schůzi.
Je tomu již 130 let, co podbřežští a skalečtí občané se přihlásili do župy Albrechtické. Za dobu
existence sboru jeho organizací prošlo několik generací skaleckých občanů. Spojovala je myšlenka
vzájemné ochrany, života a majetku svých spoluobčanů před požárem. Tato základní myšlenka
je nosnou i pro dnešní sbor dobrovolných hasičů. Sbor však plní i roli nositele kulturních a
společenských akcí. Hasičské heslo zní: Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě. Dnešní generace si dosti
dobře neuvědomuje, co to tehdy dalo práce, námahy a sebeobětování, aby sbor již jednou založený
rostl, mohutněl a sílil v dalších letech. A kdo takový spolek udržuje při životě? Jsou to zase jen lidé,
členové takového spolku. Podle toho, jací jsou, kolik poctivosti, práce a nadšení vloží do své spolkové
činnosti také každý takový spolek či organizace vypadá. Musíme říci, že náš sbor takové nadšence
ve svých řadách měl a dosud má a doufám, bude mít i do budoucna. Musíme i dnes vyzvednout vůli,
práci a čas, který spolkové hasičské činnosti obětují i dnešní nadšenci, kteří vše dělají zdarma a
na úkor svých rodin. V dnešní době profesionalizace tohoto oboru jsme svědky v mnoha vesnicích
ukončení sboru dobrovolných hasičů. Ať už z důvodu nezájmu mladých lidí nebo nezájmu obecních
zastupitelů. Můžeme být tedy právem hrdí, že Podbřezí-Skalka mezi takové nepatří a podpora obce je
příkladná.
K dnešnímu dni sbor čítá 88 členů a členek a je pevnou součástí okrsku č. 2 Dobruška. Co se týká
technicky - historické a současné, sbor vlastní ruční přenosnou stříkačku Knauf-Vídeň z roku 1868,
motorovou stříkačku Tatra od firmy Hrček a Neugebauer z roku 1934, dále pak motorovou stříkačku
PS12 a plně vybavené vozidlo Magirus pro 9 členů posádky. V posledním 5tiletém období se nám
podařilo svépomocí zrekonstruovat bývalou hasičskou zbrojnici. Uspěli jsme i s žádostí o dotaci
na vlek za automobil a víceúčelový party stan. Po dlouhé době jsme letos byli pořadateli okrskového
cvičení. Co se týká kulturních a společenských akcí, pořádáme tradiční hasičský ples, koncert dechové
hudby Opočenky, taneční zábavu a již tradiční je skalecký „Srandamač“. Samozřejmostí je i třídenní
Kateřinské posvícení. Každoročně se scházíme na výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů
a byli jsme pořadateli i okrskové výroční valné hromady. Účastníme se mnoha akcí při oslavách
okolních sborů, výstavy historické techniky v Litoměřicích a na dobrušském náměstí prezentujeme
sbor na Dni bezpečnostních složek. Dále spolupracujeme s našimi kolegy z Polské republiky.
Nezapomínáme ani na naše dříve narozené členy a jubilanty. Pravidelně oceňujeme naše členy
čestnými uznáními a hasičskými vyznamenáními. Ne jinak tomu bude i dnes. Veškeré dění je
prezentováno na internetu.
Závěrem Vám chci poděkovat za pozornost, všem činným členům i jejich rodinám za práci
ve prospěch sboru a Vám všem přeji pevné zdraví a doufám, že si oslavy všichni pěkně užijeme.

