Zpráva starosty SDH v Podbřezí a Skalce za rok 2020 - 2021
Vážení hosté dámy a pánové, sestry a bratři hasiči.
Vítám Vás po dvouleté odmlce zde v hostinci Skalka na výroční valné hromadě sboru.
Naposledy jsme se zde sešli na počátku roku 2020. Covidová situace nám neumožňovala
se scházet,ale přesto činnost našeho sboru úplně nezanikla.
Toto období nás připravilo o oslavu 135 výročí od založení sboru. Neuskutečnily se
ani prověrky techniky a okrskové soutěže. Také setkání hasičské historické techniky
v Litoměřicích bylo odloženo.
Tata doba nás v uvozovkách připravila o hasičské plesy a výroční valné hromady sboru.
Přesto činnost úplně neuhasla. Průběžně jsme recyklovali s hasiči a získali tak finance
do pokladny. Dále se nám podařilo každé léto uspořádat taneční zábavu na hřišti pod
zámkem Skalka.
I Skalecký srandamač se konal vždy počátkem září. V loňském roce jsme ho pojali tak
trochu jinak,jako výroční valnou hromadu, kde jsme mohli konečně předat ocenění našim
členům,které jsme měli připravené na oslavu 135. výročí založení našeho sboru.
Také v rámci možnosti jsme se snažili zachovat tradici Kateřinského posvícení a to alespoň
položením věnce k pomníku.
V roce 2021 jsme za podpory OÚ společně s dechovou hudbou Valanka uspořádali oslavu
a to hudbou u pomníku a na návsi. Doufám, že letošní rok nám již dovolí uskutečnit akce,
dle předloženého plánu, který jste všichni obdrželi při prezentaci dnešní schůze.
V roce 2025 doufáme, že sbor oslaví 140 výročí od založení a rádi bychom u této příležitosti
vydali knihu o historii hasičů zde v Podbřezí a Skalce.
Pokud by někdo chtěl přispět nějakým článkem nebo fotografií či jiným materiálem budeme
rádi. Také naši členové, kteří se starají o historickou techniku v této době nezaháleli.
Překvapení je směřováno k příštím oslavám.
V této nelehké době oslavili někteří naši členové významné životní jubileum, ke kterému
jsme jim v rámci možností popřáli.
A co nás čeké v dalším období kromě plánu práce?
Neustále se potýkáme s nedostatkem místa v hasičské zbrojnici a rádi bychom získali nové
prostory jak již bylo navrženo před několika lety do plánu práce rozvoje obce.
Rádi bychom do činnosti zapojili naše mladé členy a získali členy nové pokračovatele
hasičských tradic zde v Podbřezí a Skalce.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se jakým-koli způsobem podíleli na činnosti našeho
sboru v době covidové a pocovidové.
Děkuji za pozornost
Pavel Mervart starosta SDH

