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Rád bych Vám všem popřál šťastné a veselé Vánoce 

a úspěšný nový rok 2023. 

Úvodní slovo starosty 
ážení spoluob-
čané, poprvé jako 
nově zvolený sta-

rosta naší obce se na Vás ob-
racím prostřednictvím Lo-
chovických listů. Od voleb 
uběhlo pár měsíců a já i mís-
tostarosta Vladimír Chot 
jsme se v těchto začátcích s 
úřadem a celou agendou 
obecního úřadu seznamo-
vali a nadále ještě nějaký čas 
seznamovat budeme. Proto 
Vás hned takto ze začátku 
žádám o trpělivost, jsme te-
prve na startu naší cesty, 
máme vizi a odhodlání v 

dobrých věcech, které tady 
nepochybně byly, pokračo-
vat, některé měnit a nové za-
vádět. Ovšem nic se nedá 
udělat lusknutím prstu, 
chce to čas a už zmíněnou 
trpělivost. Také bych rád 
poděkoval předešlému ve-
dení a zastupitelům obce za 
jejich práci. Jistě měli jsme 
rozdílné názory, ale myslím, 
že je na místě ocenit kaž-
dého, kdo má zájem o ve-
řejné dění a obětuje svůj čas 
a elán být součástí veřejné 
správy. Novým a starono-
vým zastupitelům přeji 

mnoho úspěchů v jejich 
práci pro obec a věřím, že se 
nám společně povede obec 
posunout k ještě lepším zítř-
kům. 

Velice mě potěšil Váš zájem 
o veřejná zasedání, jako 
první ustavující, tak i ná-
sledná zasedání zastupitel-
stva. Budu velice rád, když 
to takhle bude i nadále. Je 
důležité mít zpětnou vazbu 
od Vás všech, abychom my, 
jakožto Vaši zástupci, vedli 
obec tak, aby se nám všem 
tady žilo co možná nejlépe. 
A právě proto potřebujeme 

i Vaše nápady, názory a 
konstruktivní kritiku.  

Dva měsíce ve vedení obce 
jsou velmi krátká doba na 
to, abychom dělali jakékoliv 
závěry. Přesto si dovolím 
vypíchnout za mě tři nejdů-
ležitější věci, které jsme 
zvládli. Je to smlouva na do-
dávky elektrické energie, 
smlouva na dodávky zem-
ního plynu a rozpočet obce 
na rok 2023. Možná si ří-
káte, že to není mnoho, ale 
pro mě jsou to základní pi-
líře, bez kterých by se obec v 
následujícím roce neobešla. 

V
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Pak jsou tu „drobnosti“ 
jako různé opravy, sociální 
sítě obce, výkup pozemků, 
na kterých jsou místní ko-
munikace a další. Také bych 
rád zmínil, že za tuto dobu 
jsme měli více jak 70 růz-
ných jednání a schůzek, 
které byly jak seznamovací, 
tak odborné. Bohužel jsme 
museli přijmout i nepopu-
lární rozhodnutí v podobě 
zdražení poplatku za komu-
nální odpad a stočné. I přes 
navýšení je obec v těchto 
oblastech ztrátová a dotuje 
služby ze svého rozpočtu. 
Nic není vždy jen růžové, 
proto víme, že došlo i k pár 
věcem, které se nepovedly, 
za všechny bych rád zmínil 
nesvítící vánoční strom u 
zdravotního střediska. Když 

se první adventní neděli roz-
svítila vánoční výzdoba na 
lampách veřejného osvět-
lení, vypadalo to jako vždy 
hezky, ale bohužel strome-
ček nic. První překážka, 
která vyvstala, byla absence 
plošiny, jelikož závada byla 
ve výšce. Když se konečně 
povedlo dostat se k poško-
zenému kabelu, zjistilo se, 
že snad v celé republice není 
stejný, prostě nemohli jsme 
ho nikde sehnat, a tak stro-
meček zůstal neosvětlený. 
Pro někoho banalita, pro ji-
ného neschopnost, ale stalo 
se. 

V naší obci bylo tradicí, že 
zde byl finanční a kontrolní 
výbor, které jsou povinné ze 
zákona. Jsem velice rád, že 

jsme zvolili ještě kulturní 
výbor, který nám dle mého 
názoru chyběl. Obce po-
dobné velikosti často mají 
řadu různých výborů, není 
to nic nestandardního. Jed-
nou z hlavních kompetencí 
kulturního výboru bude vy-
tváření Lochovických listů. 
První výsledek držíte právě 
v rukou. Věřím, že se práce 
bude nadále dařit. Vaše 
podněty budou vítány. 

K aktuální finanční situaci 
naší obce. Jistě vnímáte si-
tuaci nejen v naší republice, 
ale v celé Evropě, zdražo-
vání téměř všeho stojí obec 
velké finance stejně jako 
každého z nás. Všichni také 
nejspíše víte, že se blížíme k 
finalizaci sportovní haly. 

Tato stavba obec stojí ne-
malé finanční prostředky a 
v následujícím roce ještě stát 
bude. Dále se můžete podí-
vat na rozpočet obce na ná-
sledující rok. Je schválený se 
schodkem 5 milionů korun. 
Tento schodek bude finan-
cován z přebytků let minu-
lých. Musím upozornit na 
to, že pokud by obec nedo-
plácela ještě sportovní halu, 
rozpočet by ztrátový nebyl. 

Na závěr bych Vám všem 
rád popřál šťastné a veselé 
Vánoce a úspěšný nový rok 
2023. Věřím, že tuto neleh-
kou dobu překonáme a vy-
jdeme z ní zkušenější a sil-
nější. 

Ing. Tomáš Komínek, 
starosta obce Lochovice

 

 

Zastupitelstvo obce Lochovice 

 

Výbory 

Ing. Tomáš Komínek, starosta Finanční výbor: Michal Dvořák, předseda, 

Josef Ondráček, Petra Urbanová, členové Vladimír Chot, místostarosta 

Libor Císař  

Michal Dvořák Kontrolní výbor: Viktor Šmejkal, předseda 

Roman Ernest, Ing. Ján Neščák, členové Roman Ernest 

Barbora Markuláková  

Ing. Ján Neščák Kulturní výbor: Jakub Šabat, předseda 

Mgr. Jana Kolomazníková, Tomáš Knápek, 

Petr Kolařík, DiS., Mgr. Michaela Perníková, členové 

Josef Ondráček 

Jakub Šabat 

Viktor Šmejkal  

Antonín Vintr  
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Okénko základní školy 
Přišel krásný adventní 
čas, přípravy na ne-
jočekávanější svátky v 
roce jsou v plném 
proudu. I naše škola 
se pomalu připravuje 
na konec roku 2022. 

Vánoční dekorace zdobí třídy i chodby a děti nedočkavě 
vyhlížejí prázdniny. 

Od září jsme udělali spoustu práce. Pojďme si společně při-
pomenout akce, které v naší škole proběhly. Na samotném 
začátku školního roku se konal „Projektový den prevence“ 
zaměřený na emoce a duševní pohodu našich žáků nejen ve 
škole, ale i v každodenním životě. Žáci si připomněli pravi-
dla a důležitost jejich dodržování. Ve 
škole máme od září dvě třídy prv-
ňáčků. Nastavená tradiční vzájemná 
mezigenerační spolupráce mezi prv-
ňáčky a žáky devátého ročníku při-
spívá k podpoře dobré adaptace no-
vých žáků na školní prostředí. 

Studijní pobyty učitelů v zahraničních 
školách umožňují seznámit se s jiným 
způsobem vzdělávání, s jiným reži-
mem školy. I my jsme umožnili našim 
učitelům náhled do kvalitního zahra-
ničního školství díky projektu Šablony 
III. V říjnu tak absolvovaly dvě uči-
telky zahraniční stáž v Anglii. Inspiraci a hledání nových 
metod moderního vyučování čerpáme také prostřednic-
tvím vzdělávání celého pedagogického sboru. V listopadu 
jsme se zaměřili na kurz kritického myšlení. Metody to-
hoto učení vědou žáky k přemýšlení v souvislostech a ke 
kritickému přístupu k informacím. Ve středu 2. 11. 2022 
pak uspořádala naše škola otevřené hodiny s využitím 
těchto metod pro další pedagogy z okolních škol v rámci 
Středočeského kraje. Šest našich pedagogů připravilo cel-
kem pět vyučovacích hodin pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. 

Během podzimu proběhla školní kola vědomostních 
olympiád a soutěží z dějepisu, českého jazyka, přírodopisu 

i chemie. Radost máme z dosaženého výsledku žáků 6. 
třídy, kteří v anglickém jazyce získali první místo v okres-
ním kole soutěže „Podzimní WocaBee šampionát“. 

Kvalitní vzdělávání se neobejde bez dobré spo-
lupráce s rodiči. 

S mnohými jsme se ve škole potkali na netradičních tříd-
ních schůzkách, tzv. tripartitách. 

Neformální setkání pak proběhlo především na „Vánoč-
ním jarmarku“. Velice nás potěšil vysoký zájem návštěv-
níků i slova chvály. Děkujeme všem rodičům a široké veřej-
nosti za podporu a finanční štědrost, kterou odměnili naše 
žáky za jejich úsilí a snahu. Bohatý zisk z prodeje využijí 
třídy pro uskutečnění třídního výletu. 

 

Blíží se konec roku a je na místě poděkovat. Moje poděko-
vání směřuje nejprve ke zřizovateli školy a novému vedení 
obce Lochovice nejen za finanční podporu, ale i vstřícnost 
a ochotu. Pokračujeme tak v dobře nastavené vzájemné 
spolupráci i komunikaci. Děkuji také všem pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkům za jejich pracovitost, 
sounáležitost a stálý pedagogický optimismus.  

Přejeme Vám klidné Vánoce a do nového roku 2023 
mnoho zdraví, lásky, pohody a šťastné úsměvy na Vašich 
tvářích. 

Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy
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Vánoce ve školní družině 
Znovu po dvou letech jsme mohli zahájit advent společ-
ným vystoupením s dětmi z mateřské školy na rozsvícení 
vánočního stromečku v Lochovicích. Pro tuto slavnostní 
příležitost jsme nacvičili krátké pásmo vánočních koled. 

Na čtvrtek 1. prosince se celá škola chystala na Vánoční jar-
mark. Také děti z družiny si připravily vánoční výrobky na 
prodej. "Družinoví prvňáčci" si nacvičili říkanku Vločka, 
kterou doprovodily pohybem. Moc děkujeme všem, kteří 
si od nás nějaký výrobek zakoupili. Za utržené peníze na-
koupíme výtvarné potřeby do družiny. 

Celý prosinec se nese ve vánočním duchu. Máme vyzdobe-
nou družinu, každý den plníme úkoly z adventního kalen-
dáře, posloucháme koledy a hlavně se těšíme na Ježíška. 

Všem čtenářům Lochovických listů přejeme krásné a po-
hodové Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce 2023. 

Děti a vychovatelky ze školní družiny. 

Info ze školní jídelny 
Do nového školní roku 2022/2023 se do školní jídelny při-
hlásilo celkem 343 strávníků. Z tohoto počtu je 41 stráv-
níků z řad našich spoluobčanů. Pro všechny je nám velkou 
ctí vařit. 

Při sestavování jídelníčků dbáme na pestrost a kvalitu 
stravy, dodržujeme zásady zdravé výživy tak, aby jídla ob-
sahovala předepsané množství surovin – nutriční doporu-
čení (ryby, zelenina, ovoce, různé druhy masa, luštěniny, 
mléčné výrobky). Součástí oběda je také výběr ze tří druhů 
nápojů. Strávníkům nabízíme jídla převážně tradiční, ale 
také pokrmy, které se na běžném domácím jídelníčku ob-
vykle neobjevují. Přílohovou zeleninu připravujeme způ-
sobem, aby si zachovala co největší množství vitamínů a 
všech ostatních zdraví prospěšných a potřebných látek. 

Za celý kolektiv školní jídelny přejeme všem Vánoce plné 
štědrosti, pohody, lásky a spokojenosti. V novém roce 
hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. 

Ivana Masaryková, vedoucí školní jídelny 

Zprávičky z naší mateřské školy 
Nový školní rok 2022/2023 jsme zahájili v plné sestavě. 
Děti přivítaly tři krásně nazdobené třídy. Pro ty nejmenší 
to byla třída Broučci, pro prostřední třída Koťata a ty nej-
starší – předškoláky – přivítala třída Slůňata. 

Uběhly více jak tři měsíce a děti mají za sebou mnoho zá-
žitků a dobrodružství. Nejmladší děti Broučci si i přes po-
čáteční slzičky zvykly a poznávání světa s rybkou Nemem 
je velmi baví. Koťata tento školní rok provází pohádkové 
postavy Bob a Bobek a Slůňata již splnila velkou část 
úkolů, které jim připravují pohádkové postavy z večer-
níčků. Kromě každodenního zajímavého programu, který 
dětem paní učitelky připravují, k nám přijela tři divadla a 
proběhlo vánoční fotografování dětí. Pro děti byly připra-
veny projekty "Podzimní hrátky", "Halloween" a projekt 
"Cesta za svatomartinským světýlkem". Děti byly z těchto 
akcí přímo nadšené. Předškoláci navíc absolvovali pla-
vecký výcvik. Ale do konce kalendářního roku nás ještě 
čeká mnoho dalších zajímavých zážitků. 

Nejkrásnější měsíc prosinec jsme zahájili hned první ad-
ventní neděli zpíváním koled při rozsvícení stromečku ve 

statku. Také jsme pomáhali a zároveň se účastnili příprav 
vánočního jarmarku konaného pro širokou veřejnost. 
Hned 5. 12. nás v naší mateřské škole navštívil Mikuláš se 
svojí družinou. Přes počáteční dětské obavy jsme vše 
zvládli. Zazpívali jsme jim písničky a děti za to dostaly od 
Mikuláše, andělů a čertíků drobné dárky. 

Pilně jsme natrénovali vánoční besídky, abychom svým ro-
dičům a blízkým ukázali, jak jsme šikovní. Při vánočním 
posezení si budeme zase připomínat různé lidové zvyky a 
potěšíme se dárečky, které nám Ježíšek s předstihem do 
každé třídy přinese. Ještě nás navštíví divadélko s krásnou 
vánoční pohádkou.  

A až se zase sejdeme v novém roce ve svých tří-
dách, tak nás budou čekat další akce a nové zá-

žitky. A o nich vám napíšeme zase příště. 

Přejeme vám krásné Vánoce, spoustu pohody, lásky, klidu 
a do nového roku 2023 hodně zdraví! 

Děti a zaměstnanci MŠ Lochovice 
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Lampionový průvod 
V letošním roce se 13. listopadu konal 
již 4. ročník Svatomartinského lampi-
onového průvodu, který byl co do po-
čtu účastníků velice úspěšný. Trasa 
vedla od místní hasičské zbrojnice Ku-
bištovou ulicí směrem ke kolejím pod 
lesem, poté kolem hřbitova, školy a 
zámku do přilehlého parku. Konec 
trasy byl u Kiosku na fotbalovém 
hřišti. Nechyběla ani strašidla. Průvod 
zahájil duhový vodník a po cestě po-
stupně na děti číhal hejkal, čaroděj-
nice, smrťák, mnich, rytíř, bílá paní, 
vodník a na závěr v parku zatančily 
lesní víly. Během průvodu dohlíželi na 
bezpečnost neohrožení dobrovolní 
hasiči, kteří velice efektivně řídili do-
pravu na frekventovaných místech. 
Na konci trasy čekalo účastníky pří-
jemné občerstvení v Kiosku a u 

Knappuccina. Jako odměnu dostaly 
děti buřtík na opečení a tradiční pa-
mětní list. Mimo jiné nechyběla ani 
ohňová show v podání Petry Kříž-
kové. Tato akce už u nás má zřejmě 
svou tradici a vždy proběhne v bez-
vadné atmosféře. Velké poděkování si 
zaslouží všichni zúčastnění hlavně 
ohromně šťastné děti. Dále pak 
opravdu velké DÍKY všem, kdo se po-
dílel na organizaci: Hasiči Lochovice, 
všechna strašidla, Renata Schumová, 
Kiosek Slovan, Jana Komínková, 
Hanka Dvořáková, Petra Eberman-
nová, Zuzka a Tomáš Knápkovi, pla-
káty a pamětní listy Petr Kolařík a také 
díky OC Ondráček za sponzorský dar! 

Jan a Kateřina Šabatovi, 

pořadatelé 

Adventní akce v Lochovicích 
Advent v Lochovicích začal tradičně 
první adventní neděli rozsvícením 
vánočního stromku na zámeckém 
statku. Po dvou letech skromnějších 
oslav se tentokrát akce odehrála s veš-
kerou parádou. Pro organizátory a je-
jich skvělé pomocníky z řad lochovic-
kých dobrovolných hasičů vše začalo 
o pár týdnů dříve, 5. listopadu, kdy se 
pokácel strom věnovaný paní Jarosla-
vou Štětkovou a dobrovolní hasiči ho 
následně s pomocí těžké techniky 
pana Křížka a pana Krofty dopravili 
na statek a zde vztyčili. S jeho nazdo-
bením si vyhrál David Krahulec.  

Předvánoční náladu si na statek přišel 
užít patrně rekordní počet lidí. 
Na uvítanou všichni dostali výborné 
perníčky, na které zadělala paní Jiřina 

Komínková a upekly je dámy a slečny 
ze SDH Lochovice. O dobré jídlo a 
pití se postaraly stánky Knappuccino, 

Sole in Forno a dobrovolné hasičky u 
klobásového a svařákového stánku or-
ganizátorů. Stromečku požehnal pan 

Uvízlo v sítích… 

 

Starosta Tomáš Komínek a mís-
tostarosta Vladimír Chot položili 
věnec při příležitosti 104. výročí 
vzniku samostatného Českoslo-
venského státu dne 28. října u pa-
mátníku padlých ve světových vál-
kách. 
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farář Stefan Michal Wojdyla a na vá-
noční notu nás naladila skupina Sax-
tet a děti a paní uči-
telky ze Základní a 
mateřské školy Lo-
chovice. Přesně v 
17:00 se stromek roz-
zářil. Paní Renata 
Schumová za organi-
zátory moc děkuje 
všem výše jmenova-
ným, bez kterých by 
se akce nedala pořádat. Poděkování 
patří i obci za pomoc s propagací. 

V neděli 4. 12. se uskutečnil první roč-
ník Lochovického pekla. I pořada-

tele překvapila velká 
účast dětí a rodičů. 
Tolik malých hříš-
níků na jedné hro-
madě se jen tak ne-
vidí. Děti statečně pl-
nily čertovské úkoly a 
na závěr s nimi za je-
jich celoroční pro-
hřešky zúčtovala pe-

kelná váha a samotný Lucifer. Velké 
poděkování patří pořadatelům 

Knappuccino, Sole in Forno a Jízdě 
svobodných rytířů – JK šerm. 

A nakonec ve středu 7. 12. se opět po 
dvouleté odmlce na statku zpívalo. 
Připojili jsme se k celorepublikové 
akci „Česko zpívá koledy“ a spo-
lečně si u rozsvíceného stromku zazpí-
vali několik klasických koled za dopro-
vodu Českého rozhlasu.  

Mgr. Michaela Perníková

Rybáři Lochovice 
V letošním roce jsme jakožto místní skupina Lochovice 
českého rybářského svazu zorganizovali několik povede-
ných akcí. V červnu jsme na místním koupališti uspořádali 
dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo přes 20 
dětí. 

 
V červenci jsme na rybníku Nohavice společně s naší nad-
řízenou místní organizací Hořovice pořádali rybářský tá-
bor, který si děti náramně užily. Na začátku srpna se ko-
naly již tradiční rybářské slavnosti na místním fotbalo-
vém hřišti, kam dorazilo okolo 500 lidí. Akci večer zakončil 
koncert kapely Akrobat. Na podzim jsme měli napláno-
vané dva výlovy rybníků, a sice místního koupaliště, kde se 
vylovil hlavně kapr velikosti K2 a K3. Následně bylo vylo-
veno Brodí. V tomto rybníce na nás také čekalo velké 
množství kaprů i amurů a menší množství dravých ryb. 
Ryby byly distribuovány do dalších chovných zařízení 
místní organizace Hořovice. V průběhu roku jsme 

společně s místní organizací Hořovice zarybňovali naší 
krásnou řeku Litavku, a to hlavně lososovitými rybami, 
které jsou pro tento typ řeky typické.  

Po celý rok s výjimkou letních prázdnin ve-
deme dětský rybářský kroužek. Děti mají o ry-

bářský sport tak velký zájem, že kroužek je 
rozdělený na dvě skupiny. 

Na závěr bych rád poděkoval všem našim členům, ale i 
ostatním lidem, kteří nám pomáhali zrealizovat všechny 
výše zmíněné akce. Zároveň chci všem popřát veselé Vá-
noce a šťastný nový rok 2023. 

 

Petrův zdar! 

Vladimír Chot, 

předseda místní skupiny rybářů
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TJ Slovan Lochovice 
V listopadu jsme odehráli naše poslední fotbalové utkání v sezóně 
2022/2023 a tak Vám přinášíme zajímavou infografiku. 

V tomto roce se ještě můžeme potkat a osobně si popřát. Přijměte 
tedy naše pozvání na Silvestrovský fotbálek, který se koná na 
hřišti dne 31. prosince 2022 od 13:00 hodin. 

Fotbalová sezóna bude v příštím roce pokračovat až 
v březnu, ale my se jistě uvidíme v únoru na 

Sportovní Maškarní zábavě! 

Rádi bychom Vám i touto cestou popřáli krásné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku 2023 Vám přejeme především zdraví, 
štěstí a mnoho úspěchů, ať už sportovních nebo v životě vůbec. 

Miroslav Šumera, předseda 

Činnost lochovických hasičů 
6.9.2022, 17:43 - Neumětely u přejezdu P596 

Jednotka vyjížděla na likvidaci, přes trať, padlého stromu bránícího 
průjezdu vlaku. Pár minut po výjezdu se ale siréna ozvala znovu. Naše 
kapacity však byly vyčerpány a do další akce tak byli povolání borci z 
SDH Bavoryně-Stašov. Tímto kluci díky! Ten den si "užili" asi všechny 
sbory. 

15.9.2022, 17:00 - Lochovice 

Likvidace dvou hnízd nebezpečného hmyzu ve školce v Locho-
vicích. Jedno v nástěnném hydrantu, druhé v zemi, a to jsme asi 
ještě neviděli. Kolik cm se dokáží zavrtat a zabydlet?! No, snad 
se ty mršky už neobjeví. 

18.9.2022, 10:30 - Lochovice 

Likvidace stromu, který odněkud připlul a zrovna u lávky v Lo-
chovicích, se zaseknul. Neřád. Docela jsme se vyřádili. 

1.10.2022, 7:00 až někdy do rána dne druhého - 
Rpety 

Čerpání rybníku pro nedělní výlov u obce Rpety. S kolegy z 
SDH Lhotka, část družstva strávila krásný víkend u rybníka, kde 
kluci čerpali vodu za pomoci všech možných (i nemožných) čer-
padel. 

5.11.2022, 8:00 - Lochovice 

Sobotní dopoledne strávené kácením, naložením, převozem a 
umístěním Vánočního stromku na statku Zámek Lochovice. 

13.11.2022, 16:30 - Lochovice 

Lampiónový průvod. Jsme rádi, že jsme se opět účastnili a měli 
možnost alespoň trochu zajistit bezpečnost. Díky! Příští rok 
jsme opět připraveni! 

25.11.2022, 9:33 - Hořovice 

Taktické cvičení. Jednotka vyjížděla na požár kulturního domu 
v Hořovicích, kde mělo být uvězněno cca 30 lidí. Jednalo se 
opravdu jen o cvičení. Žádný oheň, žádní zranění ani ohrožení. 
Jen zjišťování dojezdových časů jednotek a jejich spolupráce na 
místě zásahu. 

7.12.2022, 15:00 - Lochovice 

Stejně, jako asi většina SDH a HZS, jsme drželi minutu ticha pro 
uctění památky hasiče, který tragicky zahynul při zásahu. 

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023 bez 
nehod. 

Hasiči Lochovice
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Fotogalerie Inzerce 

 
Lampionový průvod 

 

 
Zpívání na rozsvícení vánočního stromku 

 

 
Lochovické peklo 
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Volba prezidenta České republiky 

Volba prezidenta České republiky se koná ve dnech 

13. a 14. ledna 2023. 

Případné druhé kolo prezidentských voleb se koná 
ve dnech 

27. 1. – 28. 1. 2023. 


