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12.00 U
 nově upravené pamětní desky Rudolfa Strimpla na Chlistově nad Teletínem vzpomenou
občané zakladatele SDH Teletín a prvního jahodáře v Čechách.
13.00 U
 pomníku padlých za I. a II. světové války v Teletíně s tichou vzpomínkou na dobu
vystěhování obce spolu s občany obcí nastoupí SDH Teletín a sbory Okrsku Vys.Újezd.
Promluví Vladimír Mühlbach.
13.15 Z
 brojnice SDH Teletín – občané, SDH Teletín a sbory Okrsku Vysoký Újezd nastoupí
k slavnostnímu vysvěcení historicky prvního praporu SDH Teletín.
13.30 Předání ocenění členům a spolupracovníkům SDH Teletín.
13.45 O
 bčané Teletína, hasičské sbory a hosté sejdou k renovované kapličce sv. Jana Nepomuckého, která bude slavnostně po opravách vysvěcena.
14.00 S polečenské odpoledne.
Zbrojnice SDH Teletín

Rudolf Strimpl, zakladatel SDH Teletín 1903

Sbor dobrovolných hasičů Teletín 1903

Zve SDH Teletín

Sbor dobrovolných hasičů Teletín 2013

SDH Teletín, Okrskové
cvičení 2011

Stručná historie SDH Teletín
Co znamenal Rudolf Strimpl pro Povltaví a Teletín jako první český jahodář, je známo, ale už méně, že
založení hasičského sboru se stalo právě na jeho popud, a to dne 9. června 1903. Předsedou sboru se
stal tehdejší starosta obce Josef Heřman z č.p. 11, velitelem sboru byl jmenován Vincenc Čeněk Fulín,
jednatelem František Zikán. V akci „hasičská stříkačka do každé vesnice“ se dostalo i na Teletín. Dne 13.
června 1903 došlo k posvěcení ruční, čtyřkolové, dvoupístové hasičské stříkačky, která zářila novotou.
Na jedné straně byl nápis „Obec Teletín“ a na druhé „rok 1903.“
Je nutné si připomenout, že první písemné zmínky o obci Teletín jsou datovány již rokem 1379.
Některé lidové pověsti řadí Teletín dokonce až do 12. století a je doloženo, že pozdější osídlení vzniklo
na stezkách pravěkých lovců, jejichž kostry byly nalezeny u budované cesty mezi Teletínem a Vysokým
Újezdem v polovině minulého století.
Z historie SDH Teletín si můžeme připomenout některá zajímavá období. Třeba v roce 1930 bylo
konáno, podle zprávy velitele Václava Nováka, 12 cvičení, z toho 2 veřejná a jedna účast při hašení ohně
u A. Petráška ve Vysokém Újezdu. V roce 1931 konečně dochází na to, že se bude moci postavit památník místním občanům padlým v první světové válce. Na schůzi dne 19. září 1931 bylo usneseno, aby byl
památník odhalen 4. října 1931. Na práce spojené s postavením pomníku se hlásili všichni členové sboru.
A tak péčí teletínských hasičů byl postaven památník z jednoho kusu teletínské žuly a černá deska na něm
nese jména padlých místních občanů v první světové válce.
V roce 1934 bylo pod patronací hasičského sboru vybudováno v sále přízemní hospody u Dvořáků
malé jeviště s kulisami a ostatním nezbytným vybavením pro provozování ochotnického divadla. Mezi
ochotníky nechyběli ani členové sboru a ochotnická představení pro děti i pro dospělé měla velký úspěch.
Hasičstvo jahodářského kraje se také rozhodlo uctít pietním způsobem památku dobrodince zapomínaného a krásného kraje. V neděli 29. srpna 1937 se pak konalo slavnostní odhalení pamětní desky, umístěné
na obecním domku na Chlístově, kde žil a pracoval Rudolf Strimpl. Slavnost se konala za překrásného
letního dne za ohromné účasti celého kraje, včetně příbuzných a dětí zemřelého Rudolfa Strimpla.
V roce 1939 došlo 15. března k obsazení republiky Němci a v roce 1942 bylo celé území mezi
Vltavou a Sázavou po Benešov vystěhováno a bylo zde zřízeno cvičiště SS. Po II. světové válce se již píše
nová historie SDH Teletín.
V roce 1946 byla zakoupena benzinová motorová stříkačka od fy Stratílek, Vysoké Mýto, typ SM 31,
r.v. 1946, mobilní, o celkové váze 631 kg (stříkačka 161 kg a podvozek 470 kg). K tomu obdržel sbor
přídělem z Prahy šestimístné osobní auto zn. Horch, který předtím používal zastupující protektor Čech
a Moravy Reinhard Heydrich. V pozdějších letech došlo k další výměně stříkačky za modernější vybavení
a sbor se soustavně zapojoval do společenského dění v kraji, účastnil se pravidelně okresních soutěží.
Novým impulzem do činnosti SDH Teletín byl rok 1989 a pozdější léta. V roce 2003 si připomněli
členové sboru 100 let od vzniku SDH Teletín v roce 1903. Byla dostavěna a rozšířena zbrojnice sboru se
spolkovou místností. SDH navázal na předválečné tradice zejména uctěním památky jeho zakladatele Rudolfa Strimpla, 30. dubna 2011 při příležitosti výročí 115 let prvních jahod v Čechách. Společně s dalšími
sbory na setkání u pamětní desky R. Strimpla z roku 1937 si připomněli jeho význam pro Povltavský kraj.
Ještě téhož roku umístili na rekonstruovanou zbojnici sošku sv. Floriána, která byla slavnostně za účasti
širokého okolí vysvěcena. Členové sboru se také podíleli na obnově kapličky na původní cestě z Teletína
do Vysokého Újezdu a kapličky sv. Jana Nepomuckého v obci. Byla obnovena tradice Hasičkých plesů
a členové sboru se účastnili společně s obyvateli Teletína řady dobrovolných akcí nebo finančních sbírek.
Rok 2002 byl rokem, kdy celá řada vesnic a měst byla postižena v srpnu velkou povodní. Členové sboru
pomáhali i s technikou 4 dny obětavě ve Štěchovicích a prostřednictvím sbírky přispěli dalším postiženým.
V roce 2013 oslaví SDH Teletín 110 let své činnosti. Při té příležitosti bude vysvěcen historicky první
prapor SDH Teletín. Tak jako na svém počátku je základem jeho činnosti dobrovolná práce a zájem pomoci
jak obci Krňany – Teletín, tak širokému okolí.
Podle historických pramenů

SDH Teletín 2012

Svěcení sv. Floriána 2011

SDH Teletín a občané Teletína 2012

Výbor SDH Teletín:

Kontrolní a revizní RADA
SDH Teletín ve složení:

(stav k 1. 5. 2013)

Starosta: Jiří Papírník
Velitel sboru: Vratislav Drábek
Jednatel a náměstek starosty:
JUDr. Stanislav Mrázek
Strojník a zástupce velitele: Jiří Vališ
Hospodář a kronikář: Ing. Vladimír Mühlbach
Materiálně technický referent: Roman Šubrt
Člen výboru: Jaroslav Pospíšil, Karel Šubrt,
Jiří Janovský

Václav Šmerák, od roku 2011 Dagmar Kohoutová
Alena Drábková – revizor
Martin Oktábec – člen

