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OSLAVY 130.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
Úvod přílohy nemohu začít jinak než zmínkou o svatém
Floriánovi, patronovi všech hasičů. V sobotu 2.července
musel nad areálem u fotbalového hřiště létat těsně nad zemí.
Vždyť počasí, které svou přítomností zajistil, bylo, v porovnání s nedělí, jako malované.
A tak okolo desáté hodiny začala na louku najíždět technika potřebná k výkonu hasičské činnosti. A že se bylo na co
dívat! Vždyť nejstarší ruční stříkačky měly v rodném listu
zapsán úctyhodný rok 1882.
Součástí slavnostního zahájení bylo ocenění zasloužilých
členů sboru a to nejen „domácími“ ale i Okresním a Ústředním sdružením hasičů Čech,Moravy a Slezska.

Odpoledne vystoupily mažoretky ze Základní
umělecké školy v Úpici pod vedením paní
Kašparové. Sbor dobrovolných hasičů z Úpice
předvedl zásah a vyproštění zraněné osoby
z havarovaného auta. Návštěvníci ocenili i
vystoupení skupiny historického šermu Rego
z Vrchlabí. Jedinou akci, kterou se nepodařilo
uskutečnit, byl seskok parašutistů. Na silný vítr
neměl svatý Florián asi správné zaklínadlo.

A tak pan Pěnička nahradil
operativně
letecké
modely
hasičským vozem. Dlužno dodat,
že dopolední hudební produkci
zajistil Jarda Bárta se skupinou
Minimax a odpoledne, večer i část
noci
nad
ránem
pořádně
roztočila hudební skupina Meta.

Jen co kohout párkrát zakokrhal a hlavy přestaly bolet, byl tu 5.červenec a XIV. ročník
soutěže požárních družstev v požárním útoku „O putovní pohár obce Hořičky“. Účast byla
převeliká a čítala 21 družstev. Loňské prvenství obhajovali hasiči z Nahořan, kteří nakonec
obsadili pěkné třetí místo, když pohár brali soutěžící z Velkého Třebešova, kterým na záda
dýchali borci z Vysokova. Konkurence byla veliká, a tak je potřeba ocenit, že obě naše
družstva (vzato průměrem) skončila v první desítce.

Ani ženy se nenechaly se svými stříkačkami zahanbit a stupně vítězů byly obsazeny
v následujícím pořadí: Černčice, Chvalkovice, Hořičky. Nutno vyzdvihnout výborný výsledek
družstva na třetím místě, který o slabou půlminutku mohl pomýšlet na metu nejvyšší…

Z podkladů fotografických i písemných, které poskytnul pan Zdeněk Efler, zpracoval (mn).

