Muzeum
A GALERIE ORLICKÝCH HOR
V RYC H N OV Ě N A D K N Ě Ž N O U

EXPONÁTY NA VÝSTAVU ZAPŮJČILI:

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v O. h.
Sbor dobrovolných hasičů Deštné v O. h.
Radek Slavík, Týniště nad Orlicí
Zdeněk Zidka, Rychnov nad Kněžnou

Kurátorka výstavy: Mgr. Tereza Vinterová
Info: tel. 494 534 450
www.moh.cz, mail moh@moh.cz
Výstava potrvá do neděle 30. listopadu 2014
Otevřeno denně mimo pondělí
9 - 13 a 14 - 16 hodin

Vlevo nahoře: Prapor SDH Rychnov nad Kněžnou z roku 1931. Nahoře: Požár Šklíbovy kolářské dílny v Rychnově nad Kněžnou.
Vpravo dole: Sbor dobrovolných hasičů v Rychnově nad Kněžnou počátkem 20. století.

Muzeum
A GALERIE ORLICKÝCH HOR
V RYC H N OV Ě N A D K N Ě Ž N O U

zve všechny zájemce do výstavních prostor
muzea v I. patře Kolowratského zámku
v Rychnově nad Kněžnou k návštěvě výstavy

OHEŇ

DOBRÝ SLUHA,
ALE ZLÝ PÁN

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN.
Toto známé úsloví měli naši předkové zažité na
vlastní kůži mnohem častěji, než my dnes. S požáry se
různým způsobem snažili bojovat celá staletí.
Teprve druhá polovina 19. století dala vzniknout
Sborům dobrovolných hasičů – spolkům mužů a později
i žen, kteří byli ochotni nasazovat své vlastní životy
pro záchranu životů, zdraví a majetku svých sousedů.
Ještě později si někteří odvážní lidé začali vybírat tuto
náročnou práci za své zaměstnání.
Tato výstava chce být alespoň malou poctou práci
tisíců hasičů, kteří žili v kraji pod Orlickými horami.
Impulsem k uspořádání této výstavy byl velkorysý dar
řady předmětů spojených s hasičskými dějinami, které do
Muzea a galerie Orlických hor v minulém roce předali
poslední dobrovolní hasiči z Rychnova nad Kněžnou. Ve
městě nadále působí už jen hasiči profesionální.

Z HISTORIE HASIČSTVA
NA RYCHNOVSKU

Soubor praporů rychnovských dobrovolných hasičů.

Motorová stříkačka SDH Plasnice z roku 1938.

...Pak jsme mluvili řeči, jenom aby si dítky
nehrály se sirkama, což by bylo neštěstí, neb vítr
vane do vesnice. Vtom Zilvar zapálil jeden barák,
obyvatelé křičeli: "Hoří!" Já byl hasič a troubil
jsem "tú-lá!" a Kemlink bubnoval a pravil: "Na
vědomost se dává, že vypukl požár." Obyvatelé
bědovali a vynášeli nábytek i dobytek a pohořelí
pravili: "Jsme my to ale chudáci!“
Když požár nejvíce zuřil, tak Bevjal Antonín
pravil: "Lidičky, zachovejte rozvahu, neb takovou
pohromu nepamatují ani nejstarší pamětníci.“
Čeněk Jirsák stál opodál a šklebil se, ale jenom
trošku, a pravil, to není žádný opravdivý požár,
když se nezvoní na poplach. Když u nás hořel
hraběcí špýchar, tak se zvonilo na všechny zvony
a někteří vybíhali ven v podvlíkačkách, jak byli,
protože to bylo v noci.
Bejval to uznal, já jsem to taky uznal, všichni
to uznali a Bejval pravil: "Tak zvoň na poplach!"
A Čeněk Jirsák zvonil a tak si s námi hrál, ačkoli
nikdo nechtěl, aby si s námi hrál.
Veškerá dědina lehla popelem a Éda Kemlink si
popálil kalhoty a brečel, že takhle nemůže domů.
Karel Poláček: Bylo nás pět.

