SI

Zvukový systém 7.1

Program kina Šebetov
Pátek 9. března – THOR: RAGNAROK

Akční dobrodružství – hodnocení CSFD.cz 82 %
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas
do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový
nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému
spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.
Klasický formát, české znění, nevhodný do 12 let, 130 minut, www.falcon.cz.

Březen v pranostikách
/7./ Na svatého Tomáše oraniště jsou jak kaše.
/10./ Svatá panna Viktorie obrázky na okna ryje.
/12./ Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu
otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře.
/19./ Na svatého Josefa když jest krásný čas,
bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh,
bude mokro a neúroda.
/21./ Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
/25./ Do matičky boží tráva neroste i kdyby
ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste
i kdyby ji palicí zatloukal.
/30./ O svatém Kvirinu je teplo i ve stínu.
/31./ Na Kvida už končí zima.

Zápis do ZŠ Šebetov

Česká letní komedie
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym a David společně
s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy
neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční
wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové
dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese
jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také
sok v lásce.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 95 minut, www.falcon.cz.

Pátek 23. března – ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Pátek 6. dubna – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Animovaná komedie
Příběh plný dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně
horko a chvíli zase hodně velká zima.
Hlavní hrdinkou příběhu je odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se
z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere s nadhledem, zasněný Kai se o něco hůře vyrovnává se svou
popularitou, kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mladé dívky. Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do
hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.
Do trollích hor k Ormovi totiž také dorazí Rolan, mladík vyhledávající hrdinské činy, který se v trollích legendách dočte o
starobylém kouzelném trollím Kameni ohně a ledu. Pochopitelně jej jako pravý hrdina musí hledat a nalézt! A když se k nim
ještě připojí drsná a krásná pirátka Alfida, je na pořádný zmatek v trolím království zaděláno.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 89 minut, www.cinemart.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.
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v jiný vhodný termín stanovený po předchozí telefonické
dohodě na telefonním čísle 516428971.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru
písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své
výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Pátek 16. března – BAJKEŘI

Romantická komedie o cestě do pelíšku
Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh filmu se odehrává na konci
50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Každá tato generace má svoji
představu o tom, jak k štěstí dojít a jisté je, že si k němu musí cestu vybojovat cestu sama.
„Ve filmu jsem studentka Daniela, holka, která si o prázdninách u tety v zahradnictví najde lásku. Jenže to se jejímu tátovi v Praze
moc nelíbí a snaží se jí ve vztahu s Mirkem všemožně zabránit,“ popsala Anna Fialová svoji roli v tomto příběhu, jejímž
předobrazem byla maminka scénáristy Petra Jarchovského. „Byl zvláštní pocit a chvíli mi to trvalo, než jsem si uvědomila,
že vlastně hraju maminku Petra,“ dodala herečka, jejíž rodiče ztvárňují Martin Finger a Aňa Geislerová.
Právě tato postava se neobjevila v kultovních Pelíšcích. „Maminka už byla v té době, o které jsem v Pelíšcích psal, vdaná
a bydlela se svojí rodinou jinde. Měl jsem potom vůči ní takový pocit dluhu, že z tohoto příběhu vypadla, a tak jsem v Zahradnictví
sáhl právě po jejím portrétu od momentu jejího příchodu na svět až do jejích dvaceti let, kdy si brala mého tátu,“ vysvětlil
scénárista Petr Jarchovský. Nápadník je třetí, závěrečná kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem
Jarchovským považují za své "životní dílo".
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 113 minut, www.cinemart.cz.

59. ročník

Obnova operátu Šebetova
V minulém Zpravodaji jsem Vás informoval o záměru
Katastrálního úřadu provést v naší obci obnovu operátu. Nyní
přináším další dvě důležitá sdělení.
OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Šebetov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Boskovice (dále jen „katastrální úřad“)
č.j. RO-1/2018-731, že v katastrálním území Šebetov obce
Šebetov bude dne 25.4.2018 zahájena revize katastru
nemovitostí a potrvá přibližně do 29.11.2019.
Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní
oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající
z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména
povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo
na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich
vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li
se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo
k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny
pro zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize
možné v budově katastrálního pracoviště Boskovice, kancelář
č. 33, 3. patro, v pondělí a středu od 8:00 do 15.30 hod., nebo

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci
(dále jen “oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen
„zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů,
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se
souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.
Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním
průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může
ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby
před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka
a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení
zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu;
přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření
a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím
upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad
nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty
překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání
značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník
nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění
měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit.
Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou
značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví
a může za to být pokutován.
OZNÁMENÍ
Obec Šebetov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále jen „katastrální
úřad“) č.j. OO-1/2018-731, že v katastrálním území Šebetov,
v zastavěné části obce Šebetov bude dne 4.4.2018 zahájeno
zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu
budov pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním.

Šebetovský zpravodaj

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic
písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí
kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo
na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 4.4.2018 trvalým
způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých
pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do
větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic
druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka
nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich
vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým
plánem), která změnu dokládá.
Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného
oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic
není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení
nových souborů geodetických a popisných informací
katastrálního operátu (§ 42 odst. 6 katastrálního zákona). Za
nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu
může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku
katastru.
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu
s ustanovením § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice
svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout,
že hranice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2
katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení
pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice
zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do
větších půdních celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona).
Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu
správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem
vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř. zachované
hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně
upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci
(dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat
a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo
oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost
prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel
zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen
poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka
a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení
zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu;
přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření
a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím
upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad
nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty
překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání
značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník
nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění
měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto

značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit.
Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou
značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického zákona
porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to
pokutován.
------------------------------------------------------------

Nyní se pokusím jednoduše a srozumitelně vysvětlit, čeho
se týkají tato sdělení a co mohou občané očekávat
v nejbližších týdnech a měsících.
V nedávných letech proběhly v obci pozemkové úpravy
extravilánu, tedy vnější části obce - polností, sadů či lesů, díky
kterým je tato část obce digitálně zmapována a vlastnicky
vypořádána. Intravilán, tedy zastavěná vnitřní část obce je
však stále v podobě analogové /papírové/ mapy. Stát se
zavázal, že do roku 2020 budou všechna katastrální území
digitalizována. Pro zdárné zvládnutí tohoto úkolu se bude
většina analogových území digitalizovat prostým nasnímáním
papírových map do digitálního formátu a jejich citlivým
zakomponováním do digitálních geografických systémů.
Mapové podklady intravilánu Šebetova jsou však natolik
nepřesné a neodpovídající skutečnému stavu, že po letech
vyjednávání byla pro Šebetov vyhlášena výjimka, kdy se obec
Šebetov bude mapovat. Tedy že se reálně zaměří stávající
situace a ve spolupráci s vlastníky nemovitostí se bude tvořit
nová digitální mapa intravilánu, která by měla do maximální
možné míry zpřesnit dosavadní papírový operát a operáty
dřívějších pozemkových evidencí.
Ze zástupců státní správy a samosprávy byla jmenována
komise, která bude zjišťovat hranice a prověřovat vlastnické
údaje. Vlastníci nemovitostí budou písemnou formou
prostřednictvím Katastrálního úřadu vyzýváni k účasti
a součinnosti při šetření svých hranic. Toto šetření bude
probíhat postupně po jednotlivých částech obce. Komise se
bude seznamovat s názorem vlastníka, kde se dle jeho vědomí
nachází reálná hranice. Po těchto zjištěních se bude digitálně
zaměřovat stav a porovnávat s dosavadní mapou. Při
nesouladu se bude opakovaně šetřit a projednávat. Prosím Vás
tedy o pochopení, když budete k účasti na šetření zváni
opakovaně.
Čekají nás více jak dva roky složité a komplikované práce,
jejímž výsledkem by měla být přesná digitální mapa
intravilánu Šebetova, která bude odpovídat realitě. V příštím
vydání Zpravodaje Vás seznámím s členy komise a dalšími
důležitými informacemi.

Humanitární sbírka
Dovolte nám nejprve poděkovat a vyjádřit vděčnost za
spolupráci, kterou jste s námi navázali již dříve. Vážíme si
času, který nezištně věnujete přípravě a organizaci sbírky
použitého šatstva a dalších potřeb z domácnosti pro Diakonii
Broumov a následně potřebným lidem.
Opět se na Vás a Vaše občany obracíme s prosbou
o uspořádání takovéto sbírky. Požadavky na materiální pomoc
neustále vzrůstají a my nejsme schopni ji bez Vaší pomoci
i nadále v plném rozsahu zajistit. Působením řady komerčních
firem, které textil prodávají především do zahraničí, totiž
textilu výrazně ubývá. Sbíráme následující:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v pevné krabici kvůli poškození při transportu
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)

březen 2018

- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek
- znečištěný a vlhký textil
Věříme, že se s námi zapojíte do pomoci lidem, kteří to
opravdu potřebují. Všem dárcům předem srdečně děkujeme!
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu: 224 316 800,
224 317 203, www.diakoniebroumov.cz.
Darované věci můžete odkládat v přízemí obecního
úřadu do pondělí 30. dubna 2018.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
10.3. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2,
telefon 607 812 963
11.3. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
17.3. MUDr. Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
18.3. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
telefon 516 474 018
24.3. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 735 056 656
25.3. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
30.3. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
31.3. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, tel. 516 474 310
01.4. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
02.4. MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 724 081 182
07.4. Dr. Gudko Iurii, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 265
08.4. Dr. Guresh Marjana, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 264

článek o lécích proti alergii a mnoho dalšího. Nabízíme
i časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu vždy poslední
sobotu v měsíci, tedy 31. března 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 8. března, 22. března
a 5. dubna 2018. Případné reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek.
Bioodpad se přes zimní období neodváží.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Zmírňování následků zimního období /plužení místních
komunikací/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil 737 786 554/.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo 731 413 488. Internet od společnosti UNET – telefon
604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Plánované akce v obci
Na cvičení pro starší ženy jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 do 18 hodin.
Orientální tanec je jeden z nejkrásnějších forem pohybu,
který vyjadřuje energii a radost. Probuďte v sobě ženskost
a smyslnost v kroužku, který vede každou středu od 18 do 19
hodin v tělocvičně ZŠ Šebetov paní Vendula Kammererová.
Každý čtvrtek od 8:15 hodin do 9:15 hodin Vás zveme
do tělocvičny místní ZŠ na cvičení nejen pro maminky
na mateřské. Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Ivana
Liznová. Kdo by chtěl více informací, volejte 776 339 083.
Nebojte se vzít podle svého uvážení děti s sebou.

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Klípky-střípky
* V souvislosti s uzavírkou silnice II/150 ulice Dukelská
v Boskovicích je od 5. března 2018 do 31. října 2018 přes obec
Šebetov vedena objízdná trasa.
* Odpadová firma SUEZ Boskovice upozorňuje, že s ohledem
na provozní podmínky mohou nastat drobné časové změny
svozu SKO /popelnic/. Svozové časy se můžou z různých
důvodů měnit a popelnice by proto měly být vystaveny daný
den od časného rána (tj. ideálně od předchozího večera).
* Mrazivé únorové počasí prokázalo, že bylo nutno tepelně
zaizolovat všechny větrací průduchy budovy hasičské
zbrojnice, neboť zamrzaly rozvody ústředního vytápění. Jeden
radiátor se musel celý vyměnit, měl na sobě pět netěsností
a způsoboval úniky vody, poklesy tlaku a tím výpadky topení.
* V naší knihovně si přečtěte březnové vydání časopisu dTest
s novými testy vajec, dětských cyklosedaček, prostředků na
mytí nádobí, letních pneumatik, USB flash disků a SD karet,

------------------------------------------Pronajmu ihned 1/2 zahrady, tj. 505 m2, p. č. 1428 v Šebetově.
Pozemek byl doposud zemědělsky využíván. Domluva možná
na telefonu 568888337. Radomír Čížek, Kojatín 37, 675 03.

-------------------------------------------

Vzpomínka
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale kdo tě měl rád, nepřestane nikdy vzpomínat.
Dne 2. března 2018 uplynulo 11 let
od úmrtí pana Jiřího Blahy ze Šebetova, který by
se 20. února 2018 dožil 77 let.
Stále
vzpomínají
a Jiřina s rodinou.

manželka

Marta,

dcery

Marta

