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Knižní novinky v knihovně – leden 2022
Patrik Hartl: 15 roků lásky. Bourdon 2021, 496 stran.
Nová kniha oblíbeného českého autora a režiséra. Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy
působí nepravděpodobně.
Paula Hawkins: Pomalu hořící oheň. Ikar 2021, 304 stran.
Nový román autorky Dívky ve vlaku – knihy, která se
stala fenoménem.
Shari Lapena: Jeden z nás. Kalibr 2020, 280 stran. Nový

strhující psychothriller z pera bestselleristky Shari
Lapeny, mistryně nečekaných zvratů.
Fotbaláci – Záhada začarovaného hradu. Santiago
Roberto. Host 2021. Ochutnávka knižní série Fotbaláci,
mnohem více příběhů než pouze o fotbale.
Ezopovy bajky. Jiří Žáček, Adolf Born. Slovart 2020.
Převyprávění Ezopových bajek od Jiřího Žáčka s krásnými ilustracemi Adolfa Borna.

Místní lidová knihovna v Křivsoudově
Místní lidová knihovna v Křivsoudově má dlouhou
tradici. Knihovna sídlí v prvním patře obecního úřadu.
Jedná se o takzvanou neprofesionální knihovnu, což znamená, že základní knihovnu zřizuje a provozuje městys Křivsoudov a knihovna je otevřena pouze několik
hodin týdně. Obec přispívá na provoz knihovny stejně
jako nákup nových knih na doplnění knihovního fondu,
takže uživatelé knihovny mají k dispozici knižní novinky.
Knihovna je obsluhována Městskou knihovnou Benešov,
která plní funkci pověřené knihovny a poskytuje metodickou podporu, stejně jako knihy z výměnného fondu.
Knihovna v současnosti obsahuje okolo dvou tisíc svazků, převážně české i světové beletrie, ale rovněž naučné
literatury a knih pro děti. Knihovnu v roce 2021 navštěvovalo 15 registrovaných čtenářek a čtenářů, celkově však
byla knihovna navštívena 135× a návštěvníci si vypůjčili
celkem přes 400 knih.
V současnosti byla zahájena modernizace knihovny.
Do roku 2021 vedla knihovnu Marie Štěpánková a za její
dlouholetou činnost a starost o knihovnu jí patří velký
dík. Od ledna 2022 jsem převzala knihovnu jako nová
knihovnice. Součástí modernizace knihovny je revize
a přeuspořádání knihovního fondu, obalování knih a průběžné doplňování knihovního fondu o nové knihy. Byly
vytvořeny webové stránky knihovny (http://knihovna-krivsoudov.webnode.cz), kde najdete všechny potřebné
informace o knihovně, aktuality a kontakty. Součástí je

Žádost
Žádáme občany, aby zamezili volnému pohybu svých
psů po obci.
Dále žádáme občany, aby dodržovali pořádek u sběrných nádob (hlavně u budovy č. p. 63 – bývalá budova
Jednoty) a správně třídili odpady do jednotlivých sběrných nádob.
ÚM Křivsoudov

rovněž facebookový profil. Byla upravena otevírací doba
a knihovnu můžete nyní navštívit každé pondělí od 15
do 17 hodin. Změny otevírací doby jsou oznamovány na
obecní vývěsce a na internetových stránkách knihovny.
V průběhu jara 2022 probíhá dotazníkový průzkum
knihovnických potřeb v obci. Dotazník lze vyplnit již
nyní online přes webové stránky knihovny, kde najdete
rovněž pokyny pro vyplnění dotazníku. Dotazník v papírové verzi si lze vytisknout z webu knihovny, vyzvednout
či vyplnit přímo v knihovně nebo na obecním úřadě.
Březen je již tradičně měsícem čtenářů. Tento rok bude
hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách
udržitelný rozvoj. V průběhu roku rovněž plánujeme rozšířit nabídku knihovny i akcí. Knihovna registruje nové
čtenářky a čtenáře, dospělé i děti, takže pokud rádi čtete
či sháníte konkrétní knížku, rádi vás v knihovně přivítáme. V případě dotazů či komentářů nás prosím neváhejte
kontaktovat.
Elena Vačkářová

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Leden:
p. Jiří Vorel
p. Josef Brixí
pí Marie Brzoňová
pí Anna Hrdinová
Únor:
pí Marie Pražáková
p. Jan Švančar
pí Marie Krátká
pí Marie Svitáková
Březen:
p. Vlastislav Krill
p. Antonín Pinsner
pí Marie Limburská

75 let
82 let
84 let
75 let
60 let
60 let
82 let
86 let
65 let
82 let
90 let
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USNESENÍ

Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 15. 12. 2021
Zastupitelstvo:
a) Schvaluje:
1. schodkový rozpočet na rok 2022 v paragrafech,
a to příjmy v částce 15 966 000 Kč, výdaje v částce
20 266 000 Kč. Plánovaný schodek ve výši 4 300 000 Kč
bude kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let
2. vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023
v příjmech i výdajích v částce 14 430 000 Kč, vyrovnaný
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 v příjmech
i výdajích v částce 14 030 000 Kč, vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 v příjmech i výdajích
v částce 14 140 000 Kč a vyrovnaný střednědobý výhled
rozpočtu na rok 2026 v příjmech i výdajích v částce
14 540 000 Kč
3. rozpočtové opatření č. 8
4. vyrovnaný rozpočet MŠ Křivsoudov pro rok 2022 v příjmech i výdajích v částce 3 104 030 Kč
5. vyrovnaný střednědobý výhled MŠ Křivsoudov na rok
2023 v příjmech i výdajích v částce 3 214 030 Kč, na rok
2024 v příjmech i výdajích v částce 3 274 032 Kč
6. přerušení provozu MŠ Křivsoudov v době vánočních
prázdnin od 22. 12. 2021 do 31. 12. 2021
7. smlouvu se ZES Křivsoudov o zemědělském pachtu
č. 234
8. prodloužení licenční smlouvy ZEIS na kalendářní rok
2022
9. schvaluje finanční dar pro TJ Sokol Křivsoudov ve výši
60 000 Kč
10. smlouvu č. IP-12-6011564/3 mezi ČEZ Distribuce a městysem Křivsoudov o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku parc. č. 2635/47 v k. ú. Křivsoudov
11. podání žádosti o dotaci „rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Křivsoudov“ z programu podpora obnovy
a rozvoje venkova od Ministerstva pro místní rozvoj
12. zvýšení ceny palivového dřeva KPZ za 400 Kč s DPH
za prostorový metr od 1. 1. 2022
b) Pověřuje pana starostu podpisem:
1. smlouvy se ZES Křivsoudov o zemědělském pachtu
2. licenční smlouvy ZEIS na kalendářní rok 2022
3. smlouvy na finanční dar pro TJ Sokol Křivsoudov
4. podpisem smlouvu č. IP-12-6011564/3 mezi ČEZ Distribuce a městysem Křivsoudov o zřízení věcného břemene
5. podáním žádosti o dotaci „rekonstrukce sociálního
zařízení MŠ Křivsoudov“ z MMR
c) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 22. 11. 2021
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

USNESENÍ Č. 1
Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 16. 2. 2022
Zastupitelstvo:
a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1
2. výběr dodavatele na stavbu „Intenzifikace ČOV Křiv2
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soudov“ VHST s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov, IČ: 02464471 a smlouvu o dílo
podání žádosti o dotaci „intenzifikace ČOV Křivsoudov“ od Ministerstva zemědělství a zároveň podání
žádosti dotace ke Středočeskému kraji ke spolufinancování akce
smlouvu na výkon činnosti technického dozoru investora při realizaci intenzifikace ČOV Křivsoudov s Vodakem Humpolec, s.r.o.
smlouvu s TS Vlašim s.r.o. na svoz směsného komunálního odpadu na rok 2022
smlouvu s TS Vlašim s.r.o. na svoz tříděného ostatního
odpadu na rok 2022
smlouvu s TS Vlašim s.r.o. na svoz směsného plastu na
rok 2022
smlouvu s Ekoso Trhový Štěpánov, s.r.o. o uložení odpadu
finanční dar pro FC Křivsoudov na rok 2022 ve výši
40 000 Kč
návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Křivsoudov roku 2021 do fondů
účetní závěrku MŠ Křivsoudov za rok 2021
vyřazení nepotřebného majetku MŠ Křivsoudov dle
seznamu
prodej části pozemku parc. č. 18/1 z kterého byl oddělen pozemek parc. č. 18/9 o výměře 1290 m2 za cenu
150 Kč/1m2
prodej části pozemku parc. č. 1122/1, z kterého byl oddělen díl „a“ o výměře 188 m2 za cenu 150 Kč/1m2
smlouvu o dílo na obnovu lesa po kalamitě s Lesy
Tulach s.r.o., Křivsoudov 149
Pověřuje pana starostu podpisem:
smlouvy o dílo na „Intenzifikace ČOV Křivsoudov“
VHST s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov,
IČ: 02464471
podáním žádosti o dotaci „intenzifikace ČOV Křivsoudov“ od Ministerstva zemědělství a zároveň podání
žádosti dotace ke Středočeskému kraji ke spolufinancování akce
příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora při realizaci intenzifikace ČOV Křivsoudov
smlouvy s TS Vlašim s.r.o. na svoz směsného komun.
odpadu na rok 2022
smlouvy s TS Vlašim s.r.o. na svoz tříděného ostatního
odpadu na rok 2022
smlouvy s TS Vlašim s.r.o. na svoz směsného plastu na
rok 2022
smlouvy s Ekoso Trhový Štěpánov o uložení odpadu
smlouvy na finanční dar pro FC Křivsoudov na rok 2022
smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 18/9 o výměře
1290 m2
smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1122/1, díl „a“
o výměře 188 m2
smlouvu o dílo na obnovu lesa po kalamitě s Lesy
Tulach s.r.o.,
zadáním vypracování znaleckého posudku ceny
pozemku parc. č. 84/1
Bere na vědomí:
kontrolu zápisu ze dne 15. 12. 2021
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

O historii dvora a budovy zámečku č. p. 67 mohu podle svého poznání z padesátých let uvést, že stavba byla
kamenná se zdmi silnými kolem jednoho metru, se dvěma vchody do obytné části a kanceláří účetních, v níž
přede mnou úřadovali Jaroslav Fiala a Josef Hradský.
Za ní byl archiv s průchodem do bývalé „svobodárny“
a pozdější kuchyně závodní jídelny v níž se vystřídalo
několik kuchařek. Odtud vedlo kamenné schodiště do
poschodí, kde byla původně také kancelář oddělení statku od r. 1955 vedená p. Josefem Vejsadou a účetními Františkem Dočekalem a Václavem Čeledou, dále s techniky
oddělení Křivsoudov.
Za schodištěm bydlela rovněž německá rodina p. Josefa Hollera a Fischerových. V č. p. 138 žila rodina Pinsnerových. Celé horní patro bylo již modernější s velkými
okny na jih do zahrady. V pravém štítě bylo jedno okno
zazděné. Dole byl vchod do závodní jídelny za malou klenutou chodbičkou, vedle byl klenutý oblouk se skladem
uhlí pro deputátníky a venkovními suchými záchody.
Celá budova byla obložena kamennými deskami, krytá
taškami, pod střechou měl dřívější majitel holubníky,
byly tu i zbytky původních okapových žlabů. V levé
polovině budovy pod schodištěm byla zřízena prádelna
s pozdějším statkovým skladem drobného nářadí a pracovními oděvy a obuví. Bylo to také před mým odchodem
do penze mé skladnické pracoviště převzaté po p. Janu
Krýzovi a Jaroslavu Zemanovi.
Parčík před zámečkem pamatuji z padesátých let
jako prostor pro skladování dřeva a výběhy pro drůbež
zaměstnanců statku /ČSSS/ Havlíčkův Brod, kteří zde
v č. p. 67 tehdy bydleli. Ohrazený byl drátěným plotem.
Před nimi tu bydleli za německé protektorátní správy
i správcové a vedoucí pracovníci statku Pelhřimov se
svými rodinami. Následovali vedoucí a technici statku Dol. Kralovice od r. 1957, s nimi svobodní pracovníci
a učňové ve „svobodárně.“ Vedlejší závodní jídelna zřízená oddělením Křivsoudov zajišťovala vedle obědů i svačiny pro brigádníky při sklizňových pracích. V posledních
letech 20. století tu byly i sklady vč. postřiků a chemikálií.

Upozornění

Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2022 je v platnosti
nová Obecně závazná vyhláška městyse Křivsoudov
č. 2/2021, týkající se místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Vyhláška je k nahlédnutí na stránkách městyse Křivsoudov: www.mestys-krivsoudov.cz.
Dle této vyhlášky je poplatníkem poplatku:
• fyzická osoba přihlášená v obci nebo
• vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Dle této vyhlášky tedy i rekreanti, kteří vlastní na
území obce nemovitost jsou povinni zaplatit poplatek
za KO ve výši Kč 500,– a to nejpozději do 31. 3. 2022.
Na vlastní náklady si zajistit popelnici o objemu
110 litrů.

Německé rodiny, které zde bydlely, přestěhované ze
statku Martinice, které přijaly české občanství a dožily zde své životy a odpočívají na zdejším hřbitově. Kéž
odpočívají v pokoji v naší české zemi.
Před výstavbou nových garáží a kanceláří statku býval
prostor před zídkou parku místem pro vozy a stroje. Vedle kanceláří v osmdesátých letech rostly stříbrné smrky,
před nimi byl vlajkový stožár a vývěsní skřínka, řada
smrčků byla i před garážemi.
V začátku 21. století byla budova zámečku prázdná
a začínala chátrat. Propadla se část střechy, také zahrádky zarostly plevelem. Na čas byla budova sice vyhlášena
státem chráněnou památkou, ale po zrušení této ochrany
byla budova v restituci vydána soukromníkovi z Ostravska, který ji později prodal zdejší společnosti ZES.
V roce 2016–2017 byla postupně zdemolována, zdivo
rozdrceno a zámeček v Křivsoudově zmizel do roku 2018
ze světa. Bohužel toto zbourání nebylo nikým fotograficky zdokumentováno, ani památkáři prý neprojevili
zájem o tuto zaniklou památku z historie naší obce. Tak
se svět mění a naše děti již nebudou vědět, že i u nás býval
zámek.
Jedinou dokumentací zámku je amatérský obraz
namalovaný kolem r. 1910 místním malířem p. J. Motyčkou, manželem zdejší pí poštmistrové. Tento obrázek je
spolu s vyobrazením dvora v Jenšovicích součástí pamětní knihy o Křivsoudově z let 1276–2001.
Na závěr musím dodat, že je to opravdu velká škoda
pro Křivsoudov a jeho dávnou historií. Pro mne to byla
památka na mladá léta. Jediným důkazem její existence mi jako bývalému kronikáři zbyla patnáctikrejcarová mince o průměru 3,5 cm vydaná v r. 1807, nalezená
v základech původní staré budovy při stavbě garáží
již bývalého státního statku Křivsoudov, po půl století kolektivního hospodaření pod státní správou a před
čtvrtstoletím v 1993 zaniklého.
Tolik pro zbytek pamětníků těchto starých časů zapisuji své vzpomínky.
Antonín Toula
Z-BOX nově i u nás! (u budovy č. p. 97 Křivsoudov)
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si můžete nechat doručit své zásilky.
Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, jsme pro
vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna. • Nonstop provoz – Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin
denně • Snadná a rychlá obsluha – Stačí vám pouze mobilní
aplikace Zásilkovna • Myslíme ekologicky – Z-BOX je napájen
solárním panelem a vyžaduje jen minimum elektřiny
Jak na to?
Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu • V košíku zvolte doručení na výdejní místo • V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte
Z-BOX • Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu! • U Z-BOXu zapněte
na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem
a otevře schránku s vaší zásilkou.
ÚM Křivsoudov
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INFORMACE

Byl v Křivsoudově zámek?

Zdravotní okénko: Čím podpořit naše zdraví, naši imunitu?

NA POKRAČOVÁNÍ

Imunitní systém brání náš organismus proti všemu, co by
ho mohlo ohrozit, ať jsou to viry, bakterie, plísně, kvasinky,
či jiné mikroorganismy. 70 % imunity sídlí v zažívacím
traktu. Proto je správné stravování důležitou složkou prevence proti mnoha onemocněním. Základem je vyvážená
strava, která neobsahuje příliš tuků, ale není ani příliš nízkokalorická. V zimních měsících, kdy je nedostatek slunečního svitu, méně vitamínů, mnozí to proto řeší pomocí různých tabletek a chemických látek. Často zbytečně užívají
antibiotika přesto, že existují antibiotika přírodní, nebo
potraviny, které fungují proti virům.
Tak například naši imunitu zvyšuje česnek. Snižuje
krevní tlak a hladinu cholesterolu, prospívá srdci, působí
proti kornatění tepen, proti infekcím, kašli, rýmě a plísním.
Obsahuje vitamíny A, B, C, E, selen, vápník a jód. Podobně
působí i cibule. Šťáva z cibule, která vznikne po smíchání
s medem, nebo s cukrem, pomáhá při kašli, nebo při obtížích s dýchacími cestami. Vysoký obsah vitamínu C má
křen, který obsahuje železo, hořčík, draslík, vápník, fosfor.
Z ovoce se doporučují citróny, borůvky, fíky a další. Boha-

tým přírodním zdrojem vitamínu C je například růžičková
kapusta, paprika, šípky a černý rybíz. Vitamín C bychom
měli zvýšit právě v období zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění, či při nachlazení a v době větší fyzické,
nebo psychické zátěži. Blahodárně působí nejen v tomto
zimním období také med, propolis, skořice a zázvor.
Z jídelníčku bychom měli vyřadit rafinovaný cukr. Stačí
cukr přírodní z běžné stravy. Pokud někdo už sladit musí,
doporučuje se med, nebo cukr třtinový. Imunitě neprospívá přílišná konzumace masa a bílé mouky.
Jako přírodní antibiotika působí i některé bylinky, jako
tymián, mateřídouška a třapatka nachová ve formě čajů,
nebo se mohou přidávat i do masa. Odolnost proti virům,
bakteriím a dalším infekcím, a to mnohé z Vás překvapí,
zvyšují také houby, a to i sušené.
Vše, co je důležité pro prevenci chřipky platí i před onemocněním koronavirem. Jedná se o dodržování základních hygienických pravidel, vyhýbání se velkému seskupení osob, omezování kontaktu s nemocnými a o ochranu
dýchacích cest.
Ila Sůrová

Návrat do vlasti skončil smrtí

V neděli, dne 4. května roku 1919 nebylo v Bratislavě hezké
počasí. Bylo pošmourno, vál silný nárazový vítr, a protože
v předcházejících dvou dnech pršelo, byly půda i vzduch
plné vlhkosti. Kolem jedenácté hodiny dopoledne se nad
městem objevilo letadlo. Několikrát zakroužilo nad Dunajem a zamířilo k přistání.
Potom, jako kdyby si to pilot rozmyslil; letadlo znovu
vystoupalo vzhůru a udělalo velký oblouk, aby se pilot
dostal proti větru. Náhle se však téměř ve vzduchu letoun
/letadlo/ převrátil a zřítil se k zemi. Dvojplošník s kostrou
z ocelových trubek, dřevěnými křídly a dřevěnými nosníky
a lištami s plátěným potahem se změnil v hromadu trosek,
z níž vyšlehly plameny …
Muž v generálské uniformě.
Místní lidé, kteří sledovali přistání i havárii letounu, se
seběhli k změti trosek. Nejprve od nich odtáhli těla tří mužů
a vyprostili čtvrtého zpod motoru, protože hrozil požár, ale
vzhledem k malému množství benzínu v nádržích se ani
oheň nestačil rozhořet. Když na místo havárie dorazili vojáci a úředníci z ministerstva pro správu Slovenska, nebylo
kromě samotného vraku letadla už nic na svém původním
místě. Části letadla se rozletěly do vzdálenosti sta metrů
a některé si lidé odnesli, prý na památku.
Největší pozornost věnovali úředníci i vojáci čtyřem
mužům a zejména tomu, který měl pod koženou bundou
uniformu generála. Právě na jeho přílet několik dnů marně
čekali; byl několikrát odložen pro špatné počasí a nakonec
tak dobře utajen, že se o přistání letadla dozvěděli až ve
chvíli, kdy bylo téměř nad územím Slovenska. Onen muž se
jmenoval Milán Rastislav Štefánik a patřil spolu s Tomášem
Gar. Masarykem a Edvardem Benešem k vedení československého zahraničního odboje. V první vládě svobodného Československa zastával funkci ministra války, či také
vojenství… Do vlasti se vracel po dlouhých patnácti letech,
během nichž procestoval doslova celý svět.
Tvrdohlavý mladík měl úspěch.
Milán Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1880
v malé vesnici Košiariska na slovenském Záhoří /západní

Slovensko/, v rodině evangelického faráře-vlastence a slovanofila, který ho stejně jako dalších dvanáct synů a dcer
vychovával ve slovenském a slovanském duchu. Nadaný
chlapec vystudoval evangelické lyceum v Prešpurku /dnešní Bratislavě/, navštěvoval maďarské školy v Šoproni a Sarvaši a nakonec zamířil do Prahy na studium stavebního
inženýrství. Přátelil se s národně smýšlejícími slovenskými a českými studenty, kteří ho zavedli také na přednášky
profesora T. G. Masaryka. Stal se jeho stoupencem či přímo
obdivovatelem a ještě netušil, že se jejich cesty po mnoha
letech osudově protnou. Pro své liberální názory se nakonec
rozešel ve zlém s otcem.
Stavitelství však mladíka, který psal milostné básně a prožíval první lásky, nebavilo a tak přestoupil na universitu, kde
začal studovat astronomii. Problém byl v tom, že v Čechách
žádná hvězdárna nebyla – s podporou mecenáše se tedy
vydal do Curychu, kde vedle studia astronomie, matematiky a fyziky procházel prací na místní hvězdárně. Naučil
se dobře francouzsky a v říjnu 1904 ho na doktora filozofie
promoval proděkan pražské filozofické fakulty Jaroslav
Vrchlický. Trochu pikantní bylo, že právě v té době miloval jeho dceru Evu, ale jeho city nebyly opětovány. Novou
láskou se stala Ludmila Bílá, dcera ředitele žižkovské reálky. Tentokrát byl cit oboustranný, ale praktická maminka
požadovala, aby se dcera provdala za muže, který už bude
mít nějaké postavení. 
Václav Brixí

Noví občánci v roce 2021
Zahálková Sofie
Schůrek Frank

18. 3. 2021
28. 5. 2021

V roce 2021 zemřeli

p. Jaroslav Vilhelm
p. Jaroslav Vohralík
p. Jaroslav Fialka
pí Marie Prchalová
p. Jakub Vondrák

20. 1. 2021
15. 3. 2021
18. 4. 2021
5. 5. 2021
22. 12. 2021
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