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Vážení spoluobčané, 
v druhé polovině října byl schválen projekt 126. výzvy OPŽP na nákup nádob na tříděný odpad. Tímto 
schválením bude Knínicím poskytnuta dotace ve výši 85 procent na nákup tzv. barevných popelnic. 
Bude následovat výběrové řízení a po dodání popelnic se i v Knínicích, tak jako v okolních obcích, 
rozjede svoz podle druhu odpadu. Tenhle svoz by mohl začít fungovat patrně ve druhé polovině roku 
2021. Městys Knínice žádal též o dotaci na kompostéry pro občany, celkem 90 ks. Tato dotace by se 
měla schvalovat během měsíce listopadu. Uvidíme, zda budeme úspěšní. 
Během uplynulého měsíce došlo k výmalbě částí prostorů budovy radnice. Jedná se o výmalbu obřadní 
síně, spodní chodby a schodiště. Zejména obřadní síň výmalbu se zapravením spousty prasklin ve zdivu 
potřebovala. 
Dle plánu pokračuje oprava chodníku v ulici Vanovská, akce jde bez problémů. 
Provozovatel vodovodní sítě, firma Aquatic s.r.o., provedla připojení vodovodního řádu do oblasti Pa-
dělky II. k rozestavěnému domu. V této lokalitě bylo již o prázdninách posíleno čerpadlo, tak aby byl 
v lokalitě vyšší tlak vody. Uvedené nové připojení bude stačit i na zásobování vodou budoucí výstavbu 
rodinných domů v této lokalitě. 
Městysem Knínice byl zakoupen nový sypač za obecní malotraktor. Sypač je určen jak pro sůl, tak i drť. 
Na tento sypač jsme žádali na jaře o dotaci, ale poté, co byly všechny dotace z Jihomoravského kraje 
zastaveny z důvodu koronaviru, jsme pořídili sypač bez dotace. 
Vzhledem k neustále rostoucím číslům pozitivních na COVID, jsme letos neorganizovali zájezd do 
termálních lázní, je zrušen i zájezd do vinného sklípku v Čejkovicích. Po domluvě bude letos zrušena  
i tradiční Mikulášská nadílka. 
Zůstávejte všichni ve zdraví.    

Petr Grénar 
starosta městyse  

Informace  z  radnIce
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Pomoc občanům a seniorům
Vážení spoluobčané, v případě potřeby vám Úřad městyse Knínice nabízí zajištění ochranné rouš-
ky, popřípadě nejnutnější nákupy potravin či léků. Obrátit se můžete do kanceláře Úřadu městyse 
Knínice na tel. 516 465 423, mob. 774 654 232.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2020
www.volby.cz

Kalendář městyse Knínice
Městys Knínice připravuje pro rok 2021 stolní kalendář s fotografiemi městyse. 

Zájezd do vinného sklepa do Čejkovic – ZRUŠEN
Zájezd do vinného sklepa do Čejkovic, plánovaný na sobotu 14. 11. 2020 je s ohledem na vydaná 
opatření Ministerstva zdravotnictví zrušen. O náhradním termínu vás budeme informovat.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – ZRUŠENA
Vzhledem k vydaným omezením v souvislosti s koronavirem se letos neuskuteční ani tradiční Mi-
kulášská nadílka, která měla proběhnout v sobotu 5. 12. 2020. 

Palivové dříví
Nabízíme palivové dříví za cenu 300 Kč/bm, s dopravou 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm 
s DPH. Zájemci se mohou hlásit emailem na um@mestyskninice.cz, nebo telefonicky (popř. SMS) 
Pavlovi Pechovi mob. 721 600 374. 

Městys Knínice pořídil nové rozmetadlo pro zimní údržbu chodníků a komunikací.

Vymalovaná obřadní síň.
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odpady
TDO: liché úterý – 3. 11., 17. 11.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle. 
Reklamace svozu p. Hejlová, tel. 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (21. 11.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
7. 11., 28. 11. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100, 
Knínice 101.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH. 

KnIHoVna
Nová provozní doba: 
STŘEDA 16.00–19.00 hodin.

Výměna kontejnerů na sklo
Městys Knínice prostřednictvím DSO Technické služby Malá Haná zajistil výměnu kontejnerů  
a zvonů na sklo na všech sběrných hnízdech v obci. Nově byl umístěn kontejner na sklo u sběrného 
hnízda u hřiště. 

Prosíme občany, aby na sběrných hnízdech ukládali tříděné odpady, do příslušných kontejnerů 
(sklo, papír, plast, textil). Všechny ostatní odpady, jako jsou např. železo, matrace, autoskla a další 
ukládejte prosím ve sběrném dvoře. Do kontejnerů na sklo nepatří keramika (hrnky, talíře, mísy), tu 
dávejte do popelnic na směsný komunální odpad. Děkujeme.
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Distanční výuka
Určitě mohu říci za ostatní vyučující, že je nám velmi líto, že nevídáme děti v lavicích. Kontakt 
s dětmi je pro nás stěžejní. Podzimní distanční výuka je naštěstí trochu jiná než na jaře. Zavedli 
jsme online hodiny prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Díky této aplikaci můžeme učit 
na dálku přes internet. Někdy nám komplikuje život připojení k internetu, ale pereme se statečně. 
Musím děti velmi pochválit, k hodinám se připojuje většina dětí, jsou moc šikovné a je vidět, že 
technika je dnešním dětem blízká. Od 5. ročníku využíváme také školní systém, ve kterém děti 
pracují na pracovních listech a dalších úkolech.  
Snažíme se využít všechny prostředky výuky na dálku, stejně však všichni doufáme, že tento stav 
bude krátkodobý a brzy se potkáme tváří v tvář.  Věřím, že se těší nejen učitelé, ale i děti. 
Přeji vám pevné zdraví a osobní pohodu. 

Jitka Vaňková

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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Říjen v mateřské škole
Říjen nám přinesl ten pravý podzim. Děti změny v přírodě pozorovaly na školní zahradě, v okolí 
Knínic, ve Vážanech a kolem maringotky. Pokračovalo ochutnávání plodů podzimu, které odstarto-
valo už v září. Děti porovnávaly chutě různých druhů jablek, hrušek a oříšků.
Do školky k nám přijela paní Adámková a pan Sedlák se psy Ashley a Garrym. Připravili si pro nás 
program na školní zahradě. Děti si zkusily základní cvičení se psy, péči o psí srst a mohly si zahrát 
na veterináře a ovázat psovi ,,zraněnou“ tlapku.

Děti z Berušek si ve třídě připravily úžasnou a bohatou výstavku ovoce a zeleniny. Různé plody 
děti poznávaly zrakem, čichem, hmatem a velikou část expozice i chutí. Malí herci si nacvičili 
představení ,,O veliké řepě“, na fotbalovém hřišti se naši sportovci vyřádili při hrách a závodech, 
umělci z Berušek vytvořili papírové ježečky a začínající vědci zkoumali barvy duhy, pozorovali 
změny počasí a experimentovali s větrem.

Školkáčci ze Sluníček si taky nachystali přehlídku podzimních plodů. Ty potom řadili podle ve-
likosti, porovnávali tvar, váhu a samozřejmě nechyběla oblíbená ochutnávka. Podzim se promítl 
i do výtvarné činnosti. Děti kouzlily s obrázky a vytvořily obří zavařeniny. Paní učitelky s dětmi 
rozvíjely matematické představy při hrách na nakupování. Při procházkách Sluníčka pozorovala 
podzimní počasí, zemědělské stroje a krásy říjnové přírody.

Žabky tráví pondělí a pátek v areálu školky a okolí, v úterý, středu a čtvrtek podnikají delší výšlapy 
nebo se přesouvají do zázemí u maringotky.
 Děti venku pozorovaly mraveniště, vybarvující se podzimní krajinu, změny kolem rybníka. U ma-
ringotky jsme párkrát rozdělali oheň, opekli si rohlíky, naučili jsme se několik nových pohybových 
her. Z výtvarného řádění dětí vzniklo pár krásných papírových pejsků, šneci z luštěnin a záclonová 
strašidýlka. Ve třídě Žabek přivítaly nové kamarády. Africké šneky Bleska a Maxe. Děti se o ně 
svědomitě starají. 

Budoucí prvňáčci z celé školky průběžně vypracovávají pracovní listy a někteří začali docházet na 
edukační skupiny. Tam se zdokonalují ve svých dovednostech a hlavně se seznamují s prostředím 
základní školy. 

Kolektiv učitelek MŠ
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Odehrané zápasy

SPORT
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����������������������������	���	�	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	������

��������	����������
���� ����	� ����� ���� ������� ������

�� ������� ��������� ���� ���� ���� �!���

"� �� ��!��"�" ������� ���� �#�� �$%&'���

#�� #$��%��� ������� ���� �#�� �()*'���

�&�'��#(�#����'�)�*!�+����(
���� ����	� ����� ���� ������� ������

�� ������� 	�,�-��� ���. �#�� �$%&'���

#�� ���!�%��� ������� ����� �+�� �) ,���

�&�'��#(��'(�/���01��)�*!�+����(
���� ����	� ����� ���� ������� ������

�� ������� ��2���!� ���3 �#�� 	&'($-'���

"� 4�� �� ������� �5�6 ���# .'/0 1���2�	&$/1�3�

#�� 7�8!�%�"�" ������� �5�9 �#�+
�,�0'4!'�3�2��,��5�6�7�2���8�(1�3�2�
.'/0 1���

�&�'��#(��:(#/���01��)�*!�+����(
���� ����	� ����� ���� ������� ������

�� ������� ��2���!� ����. ���9 3:!�;���

"� 4�� �� ������� ���5 �#�� �,3:!�;���2��<(�!���

���������	���



7

Pavel Lajšner
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Historické fotografie
Vážení občané, zejména dříve narození, prosíme vás o zapůjčení či darování fotografií a různých 
pamětných dokladů, spojených s historií fotbalu v naší obci. Snažíme se rozšířit a zdigitalizovat 
kroniku knínického fotbalu v celém časovém období od roku 1941. Předem děkujeme za ochotu. 
Jako inspiraci předkládáme vybrané fotografie. 
Kontakt pro poskytnutí zmíněných dokumentů – Stanislav Horák, telefon: 603 553 496.

Vedení TJ Malá Haná Knínice
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HISTORIE

ZDRAVÍ

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Z historie zdejších spolků…
Agrární dorost v Knínicích

(110. výročí založení)

Politika je krásná, ale ze všech nejkrásnější
je politika československá. Protože je tak těžká.

Antonín Švehla 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (strana a její členové se zkráceně nazývali agrárníci) byla 
významná česká a československá agrární politická strana.  Pod názvem Česká strana agrární byla založena 6. ledna 
1899. V r. 1905 se spojila s moravským agrárním hnutím a přijala název Československá strana agrární.  Od r. 1906 
vydávala ústřední list s názvem Venkov a jejím typickým znakem byl zelený čtyřlístek.
Před vypuknutím I. svět. války byli agrárníci druhou nejsilnější politickou stranou, která měla v  českých zemích 
celkem 125 okresních organizací sdružujících 2467 organizací místních s 91194 členy. K r. 1907 měla strana 80 
okresních sdružení Agrárního dorostu a postupně se rozvíjely další přidružené organizace jako např. Sdružení agrár-
ních akademiků.  Strana měla dominantní vliv v Agrární bance založené v r. 1911.
V r. 1919 přijala Agrární strana název Republikánská strana československého venkova, od r. 1922 pak Republi-
kánská strana zemědělského a malorolnického lidu. Postupně se stala nejvlivnější politickou stranou u nás. Svého 
vrcholu dosáhla ve volbách do poslanecké sněmovny v r. 1935, kdy získala 1 176 593 hlasů, které se promítly do 
45 mandátů. V l. 1938-39 byli agrárníci hlavní složkou nově ustanovené Strany národní jednoty, v níž se sloučili 
s ostatními menšími pravicovými stranami. Strana národní jednoty zanikla vznikem Protektorátu Čechy a Morava, 
kdy část členstva založila stranu Národního souručenství. Po válce byli agrárníci výslovně zakázáni (vyčítala se jím 
především kolaborace) a její členové přešli především k národním socialistům a částečně k lidovcům.
Od října 1909 až do své smrti v r. 1933 byl předsedou Agrární strany velkostatkář, politik a také předseda tří česko-
slovenských vlád Antonín Švehla. V r. 1935 se předsedou agrárníků stal Rudolf Beran.

Dne 23. října 1910 byla v Knínicích založena místní jednota Agrárního dorostu Českomoravské strany agrární. U 
jejího zrodu stál mladý knínický rolník a jinak absolvent Zimní hospodářské školy v Boskovicích Jaroslav Dvořáček. 
Cílem hnutí byla především snaha o vzdělání mládeže a povznesení moravského venkova. 

MUDr.Rula Machačová
ordinační doba
ŠEBETOV  BOSKOVICE
Po  07.30–10.00  12.00–15.00 poradna pro kojence (12-13)
Út  11.00–13.00  07.00–10.30
St  07.30–10.00 poradna pro kojence (9–10) 12.00–14.30
Čt           – 07.00–11.30
Pá  07.30–10.00  10.30–13.00
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První náznaky organizování venkovské mládeže v našem regionu lze zaznamenat již v r. 1908, kdy se kolem kostela 
ve Vanovicích scházela mládež z řady okolních obcí. V r. 1909 se z podnětu třebětínského rodáka Daňka uskutečnila 
v Letovicích první veřejná schůze venkovské mládeže, což byl vlastně první krok k vytvoření politické organizace 
agrárního dorostu. Ke skutečnému rozvoji hnutí agrárního dorostu však došlo teprve až pod vedením absolventa 
vyšší hospodářské školy Františka Bohatce z Pamětic. Díky němu a aktivitě již zmiňovaného Jaroslava Dvořáčka 
byla v Knínicích 23. 10. 1910 uspořádána schůzka venkovské mládeže, na níž byla ustanovena první místní jednota 
v oblasti Malé Hané, která sdružovala mladé lidi z Knínic, Vážan, Sudic, Šebetova, Pamětic, Drválovic a Vanovic. 
Vedle Jaroslava Dvořáčka a Františka Bohatce promluvil na schůzi i mladý rolník Hugo Wenzl z Unerázky, který 
všechny přítomné informoval o cílech a zásadách nového politického hnutí. Brzy na to začaly v okolních obcích 
vznikat další jednoty, díky čemuž mohla být 13. 11. 1910 svolána do Boskovic ustavující schůze okresní organizace 
agrárního dorostu. Na počátku února 1911 byla v Sudicích založena 1. krajská organizace dorostu pro Malou Hanou. 
Do jejího čela se hned zpočátku dostali lidé pokrokoví a vzdělaní, většinou absolventi boskovické hospodářské 
školy. K prvním kulturním počinům organizace patřil v r. 1911 pořádaný velký selský ples v Knínicích, který se stal 
významným reprezentačním podnikem té doby. 
Po vytvoření samostatné Československé republiky v r. 1918 se činnost agrárního spolku rozvinula naplno. Hrála se 
divadla, úspěšně se rozvíjela spolupráce se Sokolem, hasičstvem a dalšími zájmovými skupinami, organizovaly se 
pěvecké a hudební kroužky. V polovině třicátých let již sdružovalo hnutí agrárního dorostu na Malé Hané 28 místních 
jednot. V té době patřil mezi jeho významné představitele také knínický rodák Josef Filip (podrobněji Zpravodaj 
X/2020).
Jak jsme si již řekli, agrární dorost se významně podílel na společenském dění v obci. Z jeho podnětu byla například 
při příležitosti prvního výročí úmrtí předsedy Antonína Švehly uspořádána dne 18. 11. 1934 před radnicí slavnost, 
během níž byla osazena „Švehlova lípa“.  Úvodní řeč pronesl agrárnický poslanec Martin Martinásek, poté promluvil 
starosta František Krejčíř, který převzal lípu do opatrování obce. Slavnost byla hojně navštívena, neboť – jak dokládá 
obecní kronika – se jí zúčastnilo všechno občanstvo i školy.
Rok 1935 se nesl v duchu oslav pětadvacátého výročí založení místní jednoty Agrárního dorostu. V jarních měsících 
iniciovali její členové založení zahrádky u pomníku padlých, na jejímž financování se poté menší částkou získanou 
z výtěžku loňské Švehlovy slavnosti podíleli. Začátkem října uspořádal agrární dorost ve škole a v sokolovně výstavu 
ovoce a polních plodin, která se setkala s velkým zájmem. Slavnost byla ukončena 6. října odpoledne táborem lidu, 
na němž promluvili představitelé agrárnické strany v čele s poslancem Dominikem Nejezchlebem-Marchou. Událost 
měla ohlas i v tisku, kdy brněnský týdeník „Zájmy kraje“ z 6. 10. 1935 v souvislosti s tím mimo jiné uvedl: „Tento 
23. říjen roku 1910 bude památným dnem pro agrární dorost knínický, pro mládež knínickou a okolní, neboť vybu-
dováno tu něco, dán tu základ k něčemu velikému, vytknuty tu veliké cíle. Pozvednouti toho našeho mladíka, tu naši 
dívku z toho všedního života k lepším ideám, k lepšímu žití. Dáti té budoucnosti našich vesnic lidi lepší, vzdělané, 
charakterní, a tak zlepšiti ten život venkovský, učiniti ho životem lásky, totiž pěstovati mezi sebou přátelství, vidět 
nesvém bližním přítele, bratra, tvora s lidskou duší a působiti tak dobro, nečekajíce za to žádné odměny.“  Konečně 
17. prosince byla uspořádána Švehlova besídka, na které přednášel odborný učitel J. Kovařík a zazpíval smíšený sbor 
agrárního dorostu.
Dne 16. února 1936 uspořádala jednota Agrárního dorostu z popudu svého – jak zmiňuje kronika – „čilého činov-
níka Josefa Filipa z čp. 23“ na radnici přednášku, na níž přednosta ústavu pro agrární operace z Brna promluvil  
o výhodách scelování pozemků. Jeho slova se setkala se zjevným ohlasem, neboť podle kroniky „zrovna po před-
nášce se někteří pokročilí rolníci přihlašovali k scelování“.  Otázka scelování však byla nakonec daleko složitější, 
než jak se na první pohled zdálo. Předejme slovo opět kronice, v níž se dále uvádí: „23. února jednalo obecní 
zastupitelstvo o přistoupení obce k zamýšlené agrární operaci. Z Lidové strany se vytýkalo agrárníkům, že takové 
dílo se začíná stranicky. Bylo navrženo, aby obec znovu pozvala odborníka a po jeho novém výkladu aby obecní 



11

zastupitelstvo teprve rozhodlo o přistoupení ke scelování. - Druhá přednáška o scelování se konala 3. března. Nato 
8. března obecní zastupitelstvo hlasy lidovců a hlasy T. Látala a J. Kopala ze strany soc. dem. proti hlasům ostatních 
se rozhodlo nepřistupovat v nynější době před stavbou měšťanské školy ke scelování.“

Jaroslav Dvořáček pocházel z rolnické rodiny, která se hlásila k evangelickému vyznání.  Narodil se na čp. 113, 
což byl čtvrtlán, kde už v druhé pol. 18. st. hospodařil jeho předek Josef Krenar (*1758, syn tkalce Martina Krenara). 
Příjmení Krenar se v té době rovněž objevuje v přepisu Grenar, Krener či Kröner.
Statek později převzal Josefův syn Jan, který se v r. 1811 oženil s Marianou Ženatou ze Světlé. K r. 1826 jsou manže-
lé zapsáni na čp. 113 společně se dvěma syny Jakubem a Martinem a čtyřmi dcerami Veronikou, Josefou, Kateřinou  
a Annou. K r. 1842 byla Mariana Krenarová už vdovou a na statku žila společně s dcerami Josefou, Kateřinou a An-
nou. V r. 1851 se nejstarší ze tří sester, v tu chvíli již dvaatřicetiletá Josefa provdala za o deset let mladšího Františka 
Dvořáčka, syna rolníka Jana Dvořáčka z Borotína čp. 14. Manželé zůstali hospodařit na čp. 113, kde se jim vedle dcer 
Františky a Anny narodil i jediný syn Jan (*1852). V té době, tedy přesněji v r. 1856 dochází k přestavbě původně 
dřevěné obytné části domu na zděnou, což ostatně dodnes připomíná ozdobný štít s uvedeným letopočtem zazděný 
nad hlavním vstupem (vraty). 
V červenci 1875 se Jan Dvořáček oženil s rolnickou dcerou Marianou Bohatcovou z Pamětic čp. 12. V manželství 
narodilo celkem osm dětí, totiž dcery Marie (*1879), Anna (*1883–†1908), Božena (*1893; v r. 1920 se provdala 
za Josefa Ženatého do Vážan, jejich dcera Dobroslava se v r. 1944 provdala za Aloise Barvu z Knínic, s nímž poté 
zůstala bydlet v domě po svých prarodičích na čp. 113) a Augustina (*1895–†1918), a dále synové Josef (*1878;  
v r. 1903 se oženil s Josefou Bártovou ze Sudic a zde také trvale žil), Jaroslav (*1886–†1890), Bohuslav (*1889–
†1889) a nejmladší Jaroslav (*8. 6. 1891).  
Jak již víme, Jaroslav Dvořáček stál u zrodu místní jednoty Agrárního dorostu. Byl absolventem Zimní hospodářské 
školy v Boskovicích (viz níže). V r. 1925 se oženil s Emílií Boháčkovou, dcerou rolníka Františka Boháčka ze Sudic 
čp. 40. Rodina – Dvořáčkovi měli dcery Libuši, Vlastu a Jaroslavu – se odstěhovala do Otnic (okr. Vyškov), kde 
Jaroslav Dvořáček obdržel v r. 1938 domovské právo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zimní hospodářská škola v Boskovicích byla zřízena na základě usnesení z prosince 1883. Město za tím účelem 
zakoupilo za 6400 zl. dům čp. 75 v Brněnské ulici (dnešní Komenského ul.), který spolu s hospodářským vybavením 
a zahradou bezplatně věnovalo hospodářskému spolku pro zřízení hospodářské školy.  V r. 1884 byla budova pře-
stavěna a 3. února 1887 slavnostně otevřena. Vyučování bylo rozděleno do dvou ročníků, přičemž výuka v každém 
ročníku trvala sedm měsíců, od listopadu do května.
Během první světové války byl přijímán omezený počet žáků, vyučovalo se střídavě pouze v jednom ročníku. V r. 1922 
dostala škola název Zemská odborná škola hospodářská v Boskovicích.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K fotografiím v příloze
Prosím, pokud poznáváte někoho na fotografiích v příloze, ozvěte se mi. Předem děkuji.
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Příště
V prosinci uplyne 215. výročí bitvy u Slavkova. Jak se tato krvavá událost zapsala do jinak poklidného života zdejších 
obyvatel, si povíme v letošním posledním vydání Zpravodaje.

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz

Kurz vázání povřísel. (29. 2. 1935)
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RekonstRukce  chodníku  ve  vanovské  ulici


