Zveme všechny nositele příjmení Krňanská – Krňanský i jejich příbuzné

Setkání Krňanských
v Krňanech

krňany 950 + 3

Krňany, 22. června 2013, 14.00 hodin, Obecní úřad a prostor před ním

Stibůrková Marie,
rozená Krňanská
Krňanská Františka

Krňanská Marie

Obyvatelé obce Krňany v roce 1910, Hostinec u Františka Zavadila, později Tůmova hospoda.

Program:
14.00 Zahájení, promluví starosta obce Josef Hušbauer a hosty
přivítají člen zastupitelstva, iniciátor setkání, Radek Svoboda společně s Václavem Šmerákem, Mezi
řekami.
Následovat bude: Seznámení
všech hostů, nositelů příjmení
Krňanská – Krňanský, s představením místních obyvatel s příjmením Krňanský, například s jedním
z posledních nositelů jména přímo
spojeného s Krňany, Janem Krňanským. Jeho otec Josef Krňanský se narodil v blízkých Hostěradicích, měl pět
synů a o nich a dalších osobnostech,
spojených s obcí Krňany a celým regionem, se na setkání dozvíte víc.
14.15 Historie Krňan a regionu
mezi Vltavou a Sázavou od kláštera
na Ostrově u Davle po Netvořice a Vysoký Újezd s gotickým kostelem Narození Panny Marie. Přednáší: historik
a ředitel Podblanického muzea ve Vlašimi Mgr. Radovan Cáder a autor publikace k výročí obce Krňany Mezi Vltavou

obec krňany

a Sázavou – 950 let, publicista Václav
Šmerák. Historii vystěhování obce
za II. svět. války a její proměny na SS
hof jako součást cvičiště SS jednotek
přiblíží historik Mgr. Michal Sejk z Krajského okresního archivu v Benešově.
14.30 Rodokmen Krňanských
z Krňan. Geneanologická společnost
AVEGENUS a Česká genealogická
a heraldická společnost představí rodokmen Krňanských, sestavený z dat
a záznamů o Krňanech a jejich obyvatelích od 17. století. Seznámí s taji
sestavování rodokmenů a dalšími zajímavostmi s návodem, jak si sestavit
vlastní rodokmen.
15.00 Osobnosti s příjmením
Krňanský. Představení osobnosti
němé éry českého filmu – režiséra Josefa Krňanského a jeho další tvorby
ve 30. letech minulého století. Představen bude i archiv filmů v nedalekém
Třebsíně, ze kterého čerpal například
filmový historik Karel Čáslavský. Přednáší: Filmový ústav se vzpomínkami

na dobu předválečného filmu. Pro zájemce bude také promítnuta ukázka
z tvorby režiséra Josefa Krňanského.
15.30 Možná, že přijde i Zdeněk
Izer. Krátké setkání s komikem a jedním z nejlepších současných bavičů,
který má kořeny svého rodu v Krňanech.
16.00 Zakončení oficiální části
setkání a předání signované publikace Mezi Vltavou a Sázavou
s datem setkání všem účastníkům
s příjmením Krňanská – Krňanský.
Následuje pozvání před Obecní úřad
a společné památeční foto, ochutnávka krňanských jahodových knedlíků
a seznámení s historií prvního českého
jahodáře Rudolfa Strimpla, který žil
na nedalekém Chlistově v obci Teletín.
Pro zájemce bude promítnut film Vystěhování a střihový film z tvorby Josefa
Krňanského, ukázky z výstupů Zdeňka
Izera. Setkání bude doprovázet hudební
vystoupení s řadou dalších zajímavostí.
V prodeji budou publikace Mezi Vlta-

Setkání obyvatel Krňan u místní školy při příležitosti 70.výročí vystěhování obce
za II. světové války 16. června 2012

vou a Sázavou, Almanach a první díl
průvodce Toulky mezi Vltavou a Sázavou. V druhém díle, který připravujeme,
bude již i kapitola o rodu Krňanských
a této akci. Budeme rádi za každé další upozornění, životopisy,
fotografie, které můžete přivézt
s sebou, zaslat poštou nebo poslat
mailem. Zveřejníme je rádi s vaším

Informace na: www.mezirekami.cz, www.krnany.cz, mob. 603 196 678.
Držitelé jména Krňanská – Krňanský se mohou předem hlásit na mail: v.smerak@seznam.cz,
mob. 724 548 741 nebo 603 196 678
Příspěvky na pořádání akce jsou dobrovolné.

souhlasem na setkání a v chystané
publikaci.
18.00 Zakončení setkání Krňanských v Krňanech.
Srdečně zve obec Krňany
a Sdružení Mezi řekami.

