Obecní úřad Krňany společně se sdružením Mezi řekami, Třebsín – Závist, Teletín – Chlistov,
Krňany – Šejtovka, Umělecká agentura Jaroslava Pelíška a SDH všech obcí vás zvou na slavnost

KRŇANY 950
1061–2011
k výročí prvního písemného zápisu roku 1061
o obci Krňany, majetku kláštera na Ostrově

Plastika Ukřižovaný,
bronzový románský krucifix z doby vzniku kláštera na Ostrově
nalezený ve vykopávkách po povodni v roce 1799.

30. dubna 2011
Vzpomínková slavnost
115 let pěstování jahod v Čechách,
Krňanech – Teletíně na statku Chlistov
14.00

Teletín – Chlistov

≥ Udělení Čestného občanství in memoriam Rudolfu
Strimplovi za účasti současných členů jeho rodiny, hostů,
českých a moravských jahodářů, za nástupu sborů
dobrovolných hasičů z Teletína a okolních obcí. Slavnost
proběhne u pamětní desky na statku, kde Rudolf Strimpl
působil a pěstoval jahody.

16.00

17.00

Mistrovské utkání v kopané

≥ TJ Krňany – Vestec na místním hřišti TJ Krňany

Teletín – zbrojnice SDH, venisáž

≥ Zbrojnice SDH Teletín. Prohlídka míst, kde na Chlistově
a v Teletíně působil Rudolf Strimpl. Nově instalovaná soška
sv. Floriána jako připomínka zakladatele místního Sboru
dobrovolných hasičů Rudolfa Strimpla. Představení původní
kroniky rodu Strimplů, kterou sestavila Helena Chodounská,
vnučka Rudolfa Strimpla.

15.00

vojenské tábory, keltská vesnice a řemesla, dětský koutek.
Program zajišťuje UMĚLECKÁ A PRODUKČNÍ AGENTURA
Jaroslav Pelíšek.

Přátelské posezení

≥ Stavba májky, oslava „čarodějnic“, pečení selete.
Informace: Mezi řekami – V. Šmerák, mob. 603196678,
info@mezirekami.cz, www.mezirekami.cz

26. června 2011
20.00

Jahodový bál

≥ Jahodové knedlíky z pole Rudolfa Strimpla, hospoda
U Tůmů – Krňany, knedlíky po celý den, tancovačka
od 20.00 hod.

2. července 2011
13.00
≥ Vysvěcení poutní kapličky pod Teletínským lomem
na cestě z Teletína do Vysokého Újezdu, opravené z iniciativy
občanů Teletína. Slavnost pokračuje posezením ve zbrojnici
SDH Teletín. K zhlédnutí bude výstava foto k výročí 115 let
jahod v Čechách – Rudolf Strimpl a ukázka z Ostrovského
žaltáře z období vzniku kláštera na Ostrově.

15.30

4. června 2011
13.00

Krňany, kaplička Panny Marie

≥ Setkání všech obyvatel, hostů a návštěvníků u pomníku
obětí I. a II. světové války – slavnostní uložení kamene
s datem 950 let obce Krňany, vysvěcení nové vlajky a znaku
obce Krňany, umístění obrazu Panny Marie z Ostrovského
žaltáře do kapličky u památníků, příjezd Keltů se solnými
vozy a průvod v dobových kostýmech na louky slovanského
osídlení nad Krňany

14.00

Slovanské louky nad Krňany
(nad školou)
14.05 Poselství Keltů
14.30 Halapartna – divadelní představení
14.05 Country skupina DAKOTA
15.30 In Flamenus – fakírské představení
16.00 Grdecorps Praha, bojová ukázka
16.30 Country skupina DAKOTA
17.30 Sokolnická ukázka
18.00 Historické hasičské sbory
18.30 In Flamenus
19.00 Hudba
20.00 Vývoj palných zbraní – střelecká ukázka
20.30 Taneční zábava do 04.00
21.30 In Flamenus – ohňová show
V prostoru bude otevřena po celou dobu slavnosti Taverna,
staročeská hospoda U Tůmů a občerstvení. Tržiště
s dobovými předměty, lukostřelnice, výstava palných
zbraní, historická vojenská technika, koně, výstava dravců,

≥ Mše v kostele narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu
s přímluvou za všechny padlé, umučené a odvlečené ze
všech válek a bojů o existenci místních obyvatel v období
950 let místní historie.

16. července 2011
17.00
≥ Třebsínská zvonička + setkání šerifů okolních osad
V rámci tradičního festivalu se sejdou šerifové okolních
osad na hlavním pódiu festivalu s malou připomínkou výročí
regionu a jeho osídlování trempy.
www.trebsin.cz/zvonicka/

23. července 2011
Závěr oslav
≥ TJ Krňany : SVĚT
37. výročí obnovené tradice kopané v Krňanech 1974–2011.
Závěrečná slavnost 950 let Krňan na hřišti TJ Krňany.

Pokyn pořadatelů: Využijte parkoviště aut na silnici ve směru z Krňan
na Netvořice, Benešov. Neparkujte ve směru na Vysoký Újezd nebo
Hradišťko! A před kapličkou v Krňanech!
Publikace Mezi Vltavou a Sázavou – Krňany 950 v prodeji
od srpna 2011 včetně fotoreportáže z oslav 950 let s vloženým
DVD Vystěhování, historie obcí za II. světové války.

