Mezi řekami

KRŇANY 950
Fota z chystané publikace k výročí mikroregionu z archivů občanů:
Krňany — Šejtovka — Třebsín — Závist — Teletín — Chlistov — Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie
Krňany – křižovatka z doby Keltů

Průběh chystaných oslav

Publikace o dějinách Krňan a regionu

Oslavy výročí 950 let od první písemné zprávy o obci
Krňany a okolním regionu proběhnou od května do
července 2011 a vyvrcholí 23. července 2011 položením
pamětního kamene, průvodem a živými obrazy z dějin
regionu na loukách nad Krňany za účasti Keltů, Husitů,
Švédů a vojsk, která zdejším krajem táhla. Účastní se
dobrovolní hasiči z Krňan, Třebsína a Teletína s historickou
technikou a TJ Krňany – kopaná se na svém hřišti utkají
s výběrem světa. Na Třebsínské zvoničce 16. července
se sejdou šerifové všech okolních osad a v restauraci
U Novotných vykouří dýmku míru s domorodci. V kostele
Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu se uskuteční
5. července slavnostní koncert k výročí.

Publikace k výročí a historii regionu Mezi řekami
– Krňany 950 vyjde v dubnu 2011. Součástí budou
unikátní informace o vystěhování regionu a cvičišti SS
za druhé světové války s vloženým DVD s dokumentem
Vystěhování + faksimile historické kroniky Krňan.
Poprvé bude publikována zpráva o prvním jahodáři
v Čechách Rudolfu Strimplovi, u pamětní desky na
Chlistově se sejdou jeho vnuci. Čtenáři se na besedách
v historické hospodě U Tůmů v Krňanech nebo
v Třebsíně v Dolejšově restauraci dozvědí o těžbě zlata
z doby Keltů a jejich následovníků, osadách trempů
a mnoho dalšího z historie ostrohu mezi řekami
Vltavou a Sázavou.

Informace, sběr dalších foto a historických materiálů, objednávky publikace:

Občanské sdružení Mezi řekami a OÚ Krňany
tel.: +420 603 196 678,
OÚ Krňany tel.: +420 242 413 681
v.smerak@seznam.cz
www.mezirekami.cz (funkční od 15. listospadu 2010)

Vysoký Újezd

Teletín

Krňany – První republika

Třebsín

Krňany – základní kámen školy

Svatý Ján – Proudy

Hotel a restaurace U Novotných – Třebsín

Teletín kolem roku 1900

Divadelní spolek v Teletíně

Hasiči – Teletín 1903

Doma – I. světová válka – Třebsín

Red River

Myslivecké sdružení Teletín, Krňany

Rudolf Strimpl s rodinou – Chlistov

Vodáci – Vltava

TJ Krňany

Divadlo – Krňany

Třebsín – Vystěhování 1945

Třebsín – rodáci

Hasiči – První republika

Sázava – Třebsín

Zvonička – Třebsín

Vysoký Újezd – kostel Narození
Panny Marie

Štěchovická přehrada

