KRONIKA 2002
Volby 2002
O roku 2002 by se dalo říct, že byl rokem voleb. V červnu se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, v říjnu volby do Senátu Parlamentu ČR a v listopadu komunální volby.
Parlamentní volby- termín konání: pátek 14. 6. 2002 od 14.00 do 22.00 hodin, sobota 15. 6.
2002 od 8.00 - 14.00 hodin.
Složení volební komise : zapisovatelka - Libuše Melcrová
předseda komise- Josef Bureš (ODS)
členové: Alena Bernášková (KSČM)
Jaroslav Bernášek (Republikáni Mir. Sládka)
Lenka Hronková (Strana venkova-spojené obč. síly)
Eva Parkmanová (delegovaná starostou obce)
Výsledky voleb: 1.
ODS
120 hlasů
2. - 3. ČSSD
111
KSČM
111
4.
Koalice
30
5.
Strana venkova-spojené občanské síly
13
6.
Strana zelených
8
7. - 9. Volba pro budoucnost
6
Republikáni Mir. Sládka
6
Sdružení nezávislých
6
10.
ODA
5
11.-12. Naděje
3
Strana zdravého rozumu
3
13. - 15.Česká strana národně sociální
1
České soc. demokratické hnutí
1
Strana za životní jistoty
1
Voličů zapsaných v seznamu - 754, voleb se zúčastnilo 425 voličů = 56%
Senátní volby: I. kolo proběhlo ve dnech 25. a 26. října
Volební komise: zapisovatelka - Miluše Melcrová
předseda komise - Josef Bureš (ODS)
členové - Miloš Jelínek (KSČM)
Milena Hradcová Stanislav Jirkal delegováni starostou
Lenka Hronková obce
Eva Parkmanová –
Voličů 752, volilo 179 . Volební účast = 23,8 %

Výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
1. Miloslav Pelc
ODS
2. Filip Celba
KSČM
3. Ivan Havlíček
ČSSD
4. Bohuslav Kuneš
US-DEU
5. Jan Bartoň
Sdruž. nezávislých
6. Ladislav Půlpán
bezpartijní
7. František Povolný
ODA a ED

63 hlasů
41
27
18
17
12
0

II. kolo - termín konání: 1. a 2. listopad 2002
Do druhého kola postoupil p. Miloslav Pelc z ODS a p. Filip Celba z KSČM.
V Cítolibech vyhrál p.Miloslav Pelc se 158 hlasy, druhý kandidát Filip Celba získal 122 hlasů.
Senátorem za celý volební obvod se stal p. Miloslav Pelc.
Volby do zastupitelstev obcí - termín konání 1. a 2. 11. 2002.
Volební komise ve stejném složení jako u voleb senátních.
V obci byly ustanoveny dvě kandidátní listiny - kandidátka ODS a kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů "Za Cítoliby krásnější".
Kandidátní listina ODS:
1. Petr Jindřich
38 let, podnikatel
9. Jiří Hotový
38 let, strojvedoucíl
2. Ivanka Dvořáková 61 let, důchodkyně
10. Alena Petržilková 42 let, podnikatelka
3. Milena Bernášková 35 let, zdrav.sestra
11. Václav Ekrt
59 let, zemědělec
4. Ivanka Makariusová 54 let, st. zaměst.
12. Miroslav Šponiar 68 let, hasič
5. Taťána Bártová
36 let, sanitářka
13. Václav Kryl
69 let, důchodce
6. Hana Vaicová
46 let, účetní
14. Vendelín Šponiar 68 let, důchodce
7. Alenka Špeciánová 64 let, účetní
15. Václav Mužík
74 let, důchodce
8. Jaromír Makarius 44 let, podnikatel
Kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů "Za Cítoliby krásnější":
1. Václav Karban
53 let, starosta
9. Milan Postl
41 let, řidič
2. Josef Neudert
37 let, podnikatel
10. Helena Typoltová
42 let, úřednice
3. Jiřina Nováková
54 let, ref. pam.péče
11. Jitka Wasrbauerová
45 let, úřednice
4. Alena Němcová
42 let, ředitelka MŠ
12. Luboš Vokrouhlík
57 let, hasič
5. Stanislav Hádek
65 let, důchodce
13. Zdeněk Vaic
44 let,automechanik
6. Petr Menčík
57 let, seřizovač
14. Věra Pokorná
39 let, knihovnice
7. Svatopluk Bláha
44 let, obch. zástupce 15. Petr Renč
28 let, řidič
8. Zdeňka Ryčková 55 let, vedoucí Sazky
Celkový počet osob zapsaných ve volebním seznamu 752, volilo 475 občanů = 63%.
Postup při přidělování mandátů: sečetl se počet všech hlasů. Patnáct mandátů se rozdělilo podle
poměru hlasů,které získaly jednotlivé strany, tj. 2:1. Sdružení nezávislých tedy získalo deset
mandátů, ODS pět.
Na zvolení kandidáta měl vliv nejenom počet získaných hlasů, ale i pořadí na kandidátce!

Dopředu postoupil pouze ten,který získal o 10% více hlasů,než byl průměr pro volební stranu.

Zvolení zastupitelé: Sdružení nez. kandidátů
ODS
Alena Němcová
365 hlasů
Jaromír Makarius
232 hlasů
Václav Karban
345 hlasů
Petr Jindřich
199 hlasů
Jiřina Nováková
315 hlasů
Ivanka Makariusová 192 hlasů
Josef Neudert
265 hlasů
Miroslav Šponiar
186 hlasů
Stanislav Hádek
214 hlasů
Alena Petržilková 183 hlasy
Petr Menčík
258 hlasů
Svatopluk Bláha
274 hlasů
Zdeňka Ryčková
249 hlasů
Milan Postl
295 hlasů
Helena Typoltová
291 hlasů
Před ustavujícím zasedáním ZO odstoupila Ing.Makariusová (ODS). Na její místo tedy postoupil 1.
náhradník z této strany - p. Jiří Hotový.

Pohyb obyvatel
V roce 2002 zemřelo 10 občanů, z toho sedm mužů a tři ženy. Narodilo se 15 dětí - šest chlapečků a devět holčiček. Přistěhovalo se 16 nových obyvatel (deset mužů a šest žen), naopak
odstěhovalo se jich 21 (jedenáct mužů a deset žen).
V konečném součtu tedy zůstal počet obyvatel stejný.
Zemřelí
-10
Narození
+15
Odstěhovalí -21
Přistěhovalí
+16
-31
+31
V neděli 15. září zemřel po dlouhé nemoci nejstarší občan Cítolib MUDr. Vincenc Veselý. Bylo mu
93 let. Smuteční obřad se konal v pátek 20.9.2002 v kostele Sv. Jakuba v Cítolibech.
Nejstarším občanem je nyní p. Jan Písecký (1910), občankou pí. Emilie Pelcová (1909).

Dění v obci
Leden:
RO schválila smlouvu s ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. o zabezpečení dopravní obslužnosti
územního obvodu obce Cítoliby pro rok 2002. Za plnění této služby zaplatí obec v roce 2002 částku
34.944,- Kč, tj. 2.912,- Kč měsíčně.
RO schválila prořezání stromů v obci firmou Honka za cenu 28.480,- Kč.
Byl navýšen poplatek za jednorázový odvoz TKO na 38,- Kč.
Změna úředních hodin na poště: 8.00 - 10.30 a 14.00 - 16.00 (od 2. 1. 02)
Končí cukrárna pí. Tittlové.

Únor:
Navýšení sazeb za využívání kontejneru ve sběrovém dvoře: vědro 10,- Kč, stavební kolečko - 30,Kč, přívěs za auto 150,- Kč. Tříděný odpad (papír, sklo, plasty) a železo bez poplatku. Na jaře a na
podzim se koná bezplatný svoz nebezpečného odpadu.

Březen
12. 3. 02 proběhlo jednání o navrhované změně hranic katastrů obcí Cítoliby a Chlumčany.

Obě strany se dohodly na tom, že posun katastrální hranice není nutný. Byl zakoupen druhý
křovinořez Mountfield pro pracovníky VPP.
Na dohodu od Úřadu práce nastoupilo 5 zaměstnanců na VPP (veřejně prospěšné práce). Jedná
se o údržbu zeleně a úklid obce. Mzdové náklady hradí úřad práce. Dohoda trvá do konce
června.

Duben:
3.4. proběhlo výběrové řízení na prodloužení kanalizace v ulici Zeměšská. RO vybrala jako
dodavatele firmu Bier-Trans z Líšťan.
Počátkem dubna byla v Cítolibech otevřena výdejna léků. Její existenci prosadila obvodní
lékařka MUDr. Anna Weberová se zástupci OÚ. Provozuje ji Pharm. Dr. Marcela Tesařová,
majitelka lékárny V Poliklinice. Lékárna má otevřeno 3x v týdnu, aby si občané, místní i ze
spádových obcí, po návštěvě cítolibského střediska mohli vyzvednout léky. Lékárna nabízí také
vitamíny, čaje, mléčnou výživu pro kojence, pleny a také veterinární léčiva. OÚ přispívá na
provoz výdejny částkou 1.000,- Kč měsíčně.
Rada obce schválila opravu vozu SDH Cítoliby Škoda 706 RTO dle nabídky Autoservisu Skršín
v celkové výši 318.000,- Kč, kdy Město Louny poskytne 191.000,- Kč a obec Cítoliby 127.000,Kč.
Vnuk p. Miroslava Borla Bedřich Ambrož (student ČVUT, fakulty elektrotechnické) instaloval
na internetu cítolibské stránky. Adresa je citoliby.wz.cz/ou.

Květen:
22. 5 RO projednala a schválila návrh starosty na provedení změny Územního plánu obce
Cítoliby.

Červen:
RO rozhodla převést na pracovní poměr u OÚ Cítoliby tři pracovníky VPP na údržbu zeleně a
úklid obce z důvodu neprodloužení smlouvy Úřadem práce na 7. a 8. měsíc.
7. června otevřen hostinec Na Růžku pana Vladimíra Fibicha.

Červenec:
Ředitelka MŠ pí. Němcová požádala OÚ o obnovení nátěrů v MŠ. RO rozhodla zajistit
požadované nátěry prostřednictvím pracovníků určených na VPP.
Financování stavby - Prodloužení kanalizace na Zeměšské ulici - smluvní cena na tuto stavbu
činí 674.989,- Kč. SVS poskytne částku 472.000,-Kč, obec Cítoliby bude tedy do stavby
investovat 202.989,- Kč.
Firma Bier-Trans předložila RO kalkulaci na prodloužení vodovodu na TN za cenu 359.171,Kč. RO s touto cenou souhlasí.

Srpen:
OÚ vešla v jednání s JUDr. Trkovským ohledně právního zastupování obce a uzavřela s ním
mandátní smlouvu o právní pomoci.

Povodně
V první polovině letošního srpna postihly Českou republiku rozsáhlé povodně. Po jihu

Čech a hlavním městě Praze zasáhla povodňová vlna i náš Ústecký kraj, kde napáchala
obrovské škody. Labe dosahovalo výšky až 12m, přičemž obvyklá hladina je 2,5 m.
Ředitelka ZŠ pí. Vurbsová ve spolupráci s Červeným křížem Louny vyhlásila v pátek 16. 8.
02 v obci sbírku humanitární pomoci. Občané Cítolib nosili do budovy školy potřebné věci,
jako dezinfekční, úklidové a hygienické potřeby, deky, košťata, balené vody a konzervy.
Sbírka pokračovala ještě v sobotu dopoledne. Poté byly shromážděné věci převezeny do
Loun a letecky přepraveny do Roudnice nad Labem.
V pondělí 19. 8. 02 po 10. hodině odjelo prvních 53 hasičů z Lounska, včetně devíti hasičů z Cítolib, do Roudnice nad Labem. Naše jednotka SDH byla poté přeložena do obce
Račice, nedaleko Štětí, kde pomáhala odstraňovat nemalé škody. Další misí naší jednotky
byly obce Lounky a Brzánky u Roudnice nad Labem.
RO schválila 21. 8. 02 příspěvek 20.000,- Kč na pomoc obci Chodouny - část Lounky a
rozhodla uspořádat veřejnou sbírku ve prospěch této obce . 18. 9. 2002 byla veřejná sbírka
vyhodnocena a vynesla částku 11.450,- Kč. V neděli 1. září pořádal Nadační fond K. B.
Kopřivy v předsálí Dělnického domu koncert s podtitulem "Posezení na konci léta".
Účinkovali: Collegium flautini a Příležitostné klavírní trio ve složení Eva Nožinová-housle,
Bedřich Ambrož-klavír a Věra Pokorná-flétna. Výtěžek z této akce - 1.705,- Kč byl odveden
Červenému kříži Louny na pomoc lidem postiženým povodněmi.

Září:
Občanské sdružení Cesta naděje požádalo OÚ o poskytnutí obecních prostor pro setkávání
romských dětí a mládeže. RO požádala JUDr. Trkovského o přípravu nájemní smlouvy.
12. 9. 02 byla podle demoličního výměru zbourána stará hasičárna.
RO projednala žádosti o přidělení zeminy a rozhodla poskytovat zeminu pouze žadatelům z
Cítolib.
RO projednala odkoupení tří pozemků (č.824/13, 227/4 a 204/4) od pí. Profousové. Odhadní
cena činí 1.160,- Kč, pí. Profousová požaduje částku 3.780,- Kč. RO doporučila uvedené
pozemky za požadovanou cenu odkoupit.

Říjen:
Ředitelka ZŠ Cítoliby pí. Vurbsová předložila RO žádost o udělení výjimky z průměrného
počtu žáků ve třídě, podle § 6 Školského zákona, z průměrného počtu žáků v ZŠ Cítoliby.
Dle informace pí ředitelky bude ve školním roce 2002/2003 chybět 9 žáků. Ředitelka však
požaduje příspěvek pouze pro pět žáků, tj. cca 150.000,- Kč. Současně je třeba upozornit na
to, že v měsíci červnu byl vydán zákon, kterým je zrušena povinnost hradit neinv. náklady za
žáky, kteří plní docházku v jiné obci, ale přitom mají možnost navštěvovat ZŠ v místě
bydliště. Toto opatření přinese obci úsporu cca 60.000,- Kč.
Dne 11. 10. 02 proběhla kolaudace vodního díla "Cítoliby, Zeměšská ulice, rozšíření
kanalizace.

Listopad:
Proběhly volby do zastupitelstva obce. Dne 13. 11. 02 se konalo ustavující zasedání nově
zvoleného ZO. Starostou obce byl opět zvolen Václav Karban (1949), místostarostou Josef

Neudert (1964).
13.11. 02 se poprvé sešel dětský romský klub -Cesta naděje.
Dne 29. 11. 02 proběhla kolaudace vodního díla "Cítoliby, Tyršovo náměstí - rozšíření
vodovodu"

Prosinec:
Začínají pracovat nově zvolené komise, OÚ a MŠ zajišťují vše potřebné pro změnu právní
formy MŠ z organizační složky obce na příspěvkovou organizaci, což je od 1. 1. 2003 dle
zákona 284/02 nutné.
K 31. 12. 02 proběhla inventarizace majetku obce.

Kulturní akce: pořádané OÚ Cítoliby ve spolupráci s Babincem
6. 1. 02 - Tři králové (iniciativa pí. Pokorné)
10. 2. 02 - Dětský maškarní bál (hrál p. Vorel)
30. 4. 02 - Zájezd do Prahy (divadlo Brodway) na nový český muzikál Kleopatra. Účast-29
občanů, cena vstupenky 495,- Kč, dopravu uhradil OÚ.
7. 5. 02 - Zájezd spolu s OÚ Líšťany do divadla Most na hru Nejkrásnější válka (80,- Kč)
29. 6. 02 - Dětský den (spolupráce s SDH)
1. 9. 02 - Posezení na konci léta - Collegium Flautini
26. 9. 02 -Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech (20 z Cítolib, 5 z Brloha)
16.11.02- Podzimní posezení pro seniory (p. Stehlík)
14.12.02- Adventní posezení spojené s výstavou fotografií Michala Čeliše, oděvů a oděvních
doplňků Terezy Ivy Noskové a aranžovaných suchých květin Aleny Petržilkové.
Zpestřením byla ukázka baletu studentky konzervatoře Nely ...... .
26.12 02-Vánoční setkání v kostele sv. Jakuba - pásmo koled pro sbor a komorní orchestr.

Prodej zámku
Počátkem roku 2002 projevila zájem o koupi zámku firma ICKM z Prahy.Jednatel f.p.
Mauro Piccini opakovaně navštívil obec a prohlédl si zámek. Jelikož existovala rezervace
zámku pro pana Fišera, který chtěl tento objekt v průběhu asi dvou let již několikrát (bohužel
bezvýsledně) odkoupit, rozhodlo ZO tuto rezervaci zkrátit o dva měsíce, tj. do 30. 4.
02.Firma ICKM nabídla cenu 4 mil. korun, odhad činil 6 mil. Kč. Po vzájemné dohodě
nakonec f. ICKM akceptovala požadavek OÚ na kupní cenu 5 milionů. Dne 15. 5. 2002 byla
s firmou Amiens (která zastupuje f. ICKM) uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o koupi
nemovitostí. Stejného dne byla u notářky JUDr. Ivany Demutové v Žatci složena na účet
"úschova u notáře" částka 5 mil. korun. Dne 11. 9. 02 byla podepsána smlouva o koupi
zámku a 24. 9. 02 vydal SF ŽP ČR souhlas s doplacením půjčky poskytnuté obci na
plynofikaci. Zůstatek půjčky činil 3.582.000,- Kč. Tato částka byla dne 22. 10. 02 poukázána
JUDr. Demutovou z účtu "úschova u notáře" Státnímu fondu životního prostředí ČR. Tím
byla půjčka splacena a 26. 11. 02 zaniklo zástavní právo u Komerční banky Žatec (která obci
poskytla bankovní záruku) na objekt zámku. Tímto byl prodej zámku završen a zůstatek
kupní ceny - částka 1.418.000,- Kč se stává příjmem obce. Bohužel bude muset být ještě
vrácena dotace 100.000,- Kč, která byla obci poskytnuta OkÚ Louny na opravu střechy
zámku.

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Sbor čítá 69 členů, z toho 13 žen. Výbor je stejný jako v minulém roce.
1. 4. 02-první dubnová noc letošního roku se tragicky zapsalo do historie města Louny. Při
zřícení části hotelu Oharka zahynulo šest hostů z Polska. Krátce po profesionálním zboru z
Loun dorazilo na místo neštěstí, které osvětlovaly vysoké plameny, i 15 dobrovolných hasičů
z Cítolib, kteří se podíleli na záchranných pracech a odklízení trosek několik dní. Po několikaměsíčním vyšetřování byl za příčinu nehody označen el. boiler ve špatném technickém
stavu.
V sobotu 26. 10. 02 byli za tuto akci oceněni na hradě Bouzov tři hasiči medailí Hasičského
záchranného sboru za statečnost. Jedním z oceněných byl i starosta cítolibského SDH pan
Zdeněk Havel.
30.4.02-akce "Pálení čarodějnic", nově byla vyhlášena soutěž o nejhezčí obrázek, model
čarodějnice. Nejlepší malí výtvarníci byli odměněni. Hasiči přichystali dětem jako překvapení hru
v pěně. Následoval táborák s opékáním buřtů.
18.5.02- "Staročeské máje".V obci je více jak 50 svobodných děvčat, k tanci u své májky
bylo, jako loni, vyvedeno 48 dívek. Kapela zahrála nejstarším občanům, jimiž byli MUDr.
Veselý a paní Pelcová. Nejmladším občánkem byla Štěpánka Renčová. Po 17. hodině byla
zatančena Česká beseda, letos tři kola, tj. 12 párů. Po obci doprovázela průvod kapela vedená
panem Plecháčem. Počasí bylo slunečné, takže i účast občanů byla velká. Slavnost byla
zakončena posezením v hasičárně, kde hrál k tanci i poslechu p. Milan Beneš.
červen 02- pomoc hasičů při pořádání Dětského dne
srpen 02- čištění rybníku na návsi , výjezd jednotky (9 hasičů) do povodňových oblastí.
31. 8. 02- Oslavy 125. výročí založení SDH Cítoliby. Akce byla zahájena v 10.30 starostou
sboru p. Zdeňkem Havlem. K vidění byla výstava požární techniky, staré i té nové, fotografie
z nejrůznějších akcí z dob minulých, výstava diplomů, pohárů a medailí jež během let hasiči
získali. Pro odvážné zvědavce byla k dispozici vysokozdvižná plošina, z které byl obrovský
rozhled. Následovalo námětové cvičení, cílem byla škola. Po přesunu techniky a všech
přihlížejících se pokračovalo před hasičárnou. Na řadě byla ukázka vyprošťování osob z
hořícího automobilu. Následovalo pět netradičních soutěží o ceny. Absolutním vítězem byl
Sláva Roubal ml. aktivní člen SDH Cítoliby. Od 14 hodin hrál v hasičské zbrojnici p. Beneš.
2.-6.9.02- II. ročník akce "Kreslíme zážitky z prázdnin" - zúčastnilo se 21 dětí.
11.-22.9.02- účast se dvěma vozy na lounské výstavě Autosalon 2002 na Výstavišti Louny.

Sportovní klub Cítoliby
Dne 26. 9. 02 proběhla Valná hromada SK Cítoliby. Předseda klubu p. Stanislav Hádek zhodnotil činnost a hospodaření SK za uplynulé čtyři roky.
SK Cítoliby má dvě fotbalová družstva dospělých. Družstva hrají okresní soutěže se střídavými úspěchy. Družstvo dorostu hraje v A skupině Krajského přeboru, družstvo žáků hraje prim
v okresním přeboru pod vedením trojice rodičů- pí. Hronkové, p. Hrodka a p. Nejedlého. Dne
24. 5. 02 nabylo právní moci rozhodnutí soudu ve tři roky trvajícím sporu mezi SK Cítoliby a
bratry Muhlbergerovými o přiznání celé plochy starého hřiště. Bratři Muhlbergerovi si
nárokovali asi 3.600 m2. Soud prvního stupně na základě důkazů přiznal celou plochu ve

prospěch SK. Odvolací soud v Ústí n/L potvrdil rozhodnutí Okresního soudu a odvolání
potvrdil Nejvyšší soud ČR.

Zemědělství - začátek roku dobrý, deště v srpnu zapříčinily snížení potravinářské kvality
pšenice na krmnou a celkový výnos o asi 1,5t/ha. Výnos byl 47q/ha. Hospodář pan Keprta v
tomto roce pěstoval pšenici, řepku, fenykl a lesknici kanárskou. Začátkem roku odešel p
Vacek do důchodu a na místo agronoma nastoupila pí Škodová. Ve statku je zaměstnáno 5
stálých zaměstnanců, o žních se počet zvýší o 4-6 brigádníků. P. Keprta v tomto roce
zakoupil dva nové traktory zn Sáme.

Mateřská škola
V roce 2002 bylo v MŠ Cítoliby zapsáno 29 dětí, z toho 16 chlapců a 13 děvčat. Ředitelkou
je nadále pí Alena Němcová, učitelkou pí Monika Kolínková, školnicí pí Jaroslava Bláhová.
Školní jídelnu vede pí Dana Hejzlová (hospodářka) a vaří pí Lenka Římov ská.. Školku
navštěvuje logopedka pí Bednářová. Od května do června absolvovaly děti plavecký výcvik v
lounském bazénu. MŠ pořádá různé akce, jako Den dětí v MŠ, Stezka Ferdy Mravence
(hledání pokladu, rozloučení a pasování školáků, diskotéka a opékání buřtů), celodenní výlet
vlakem do Libochovic (zámecký park, výstava ručně vyřezávaných loutek), zářijový výlet za
přírodou společně s dětmi z MŠ Dobroměřice a Ročov, návštěvy lounského kina, Mikulášská
nadílka , pečení perníčků, nadělování dárků a rozloučení se starým rokem při svíčkách.

Základní škola
Celkový počet žáků činil k 30. 9. 2001 celkem 72. Vzrostl tedy o 2 žáky oproti
předcházejícímu školnímu roku. Během školního roku se odstěhovali 2 žáci, dva byli vráceni
zpět do MŠ k zaškolení. K 30. 6. 2002 byl stav žáků 68. Dle zahajovacího výkazu byl
průměrný počet žáků ve třídě 14,4. Škole byla povolena výjimka na 3 žáky Pedagogický sbor
zůstal ve stejném složení. Akce školy - Drakiáda, Masopust, Den Země, Jarmark a jiné.
Ozdravný pobyt se letos uskutečnil poprvé v Čechách. Konal se 14. - 19. 6. 2002 v
Nezabudicích na řece Berounce a hlavním tématem byly strašidla.

