Veřejnosti se otevřela muzeav Býškovicícha Bělotíně
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Druhá část zdejšÍho muzea
pŤedstavuje,,B:ÍŠkovice na.
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hlavně historii obce, tradič.
ním Ťemeslrim a venkovské.
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nÍci zhlédnout renovovan
historickÝ nábytek a boho-
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Pro všechny zájemce a ná.
vštěvníky plati, Že muzeum v
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ních obcí a historik české vŽdy v pátek a bělotínské pak
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