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Dnes si nûco málo povíme o historii dal‰í obce na‰eho okresu. Ta je
úzce spojena s dûjinami sousední Svitávky a Letovic, kter˘m byl prostor
vûnován jiÏ v pfiedchozích pfiíspûvcích. ¤eã je o malé vesniãce, leÏící
v malebném údolí fieky Svitavy, a kdyÏ se z kteréhokoliv místa v obci roz-
hlédneme, uvidíme stránû, lesy a pfiírodu, která Vás ve v‰ech 4 roãních
obdobích pohladí po du‰i. Je asi i zbyteãné pfiipomínat, Ïe je obec sou-
ãástí Ïivota básníka Franti‰ka Halase, a Ïe opravdu v‰echny cesty vedou
do Kun‰tátu, Rozseãe a ZboÀku.

Pokud budeme chtít psát o ZboÀku,
musíme se zároveÀ zmínit i o Klevetovû,
kter˘ je jeho nedílnou souãástí o obû obce
jsou rozdûleny jen Ïelezniãní tratí.

V minulém ãísle jsme se dozvûdûli, Ïe
koncem 12. století byla Svitávka darována
premonstrátskému klá‰teru Hradisko
u Olomouce. Mezi darovan˘mi osadami
byl tehdy zmínûn i Zbonûk. První písemná
zmíÀka o této obci je z r. 1212 a nesla teh-
dy název Zbonovo. První letopoãet, kdy 
opravdu Zbonûk oÏívá, je rok 1563. Tehdy
se zde usazuje rod Jaro‰ov˘ch. Obec pat-
fiila farou, hfibitovem i ‰kolou ke Svitávce.
Dominantou návsi je kapliãka, postavená
v roce 1848, zasvûcená sv. Ludmile a sv.
Janovi, v její blízkosti stojí kfiíÏ z roku
1884, kter˘ byl postaven na náklady Jana
a Josefy Chloupkov˘ch.

Kronika je v obci vedena aÏ od roku
1919 doposud.

První historická zmínka o Klevetovû je
z roku 1749. Obec nebyla samostatná
a s Lhotkou a Sasinou tvofiila tzv. politic-
kou obec. 

Obû obce byly v roce 1968 slouãeny
s Letovicemi a dnes jsou jejich místními
ãástmi. V souvislosti s dûjinami Letovic
jsme si pfiipomínali, Ïe v 15. století získa-
li letovické panství páni z Boskovic. Roku
1544 pak poslední majitel z rodu Kry‰tof
z Boskovic prodal panství spolu s okolní-
mi osadami hrabûcí rodinû z Hardeku.

Zajímavostí, kterou by bylo ‰koda opo-
menout, je jedno z nejstar‰ích paleontologic-
ky studovan˘ch území Boskovické brázdy
a tím je „Zbonûcké nalezi‰tû” zkamenûlin
kfiídel ‰vábÛ, které je zafiazeno mezi nejv˘-
znamnûj‰í permské lokality v âR.
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