HOSPIC sv.JIŘÍ v CHEBU o.s., Vančurová 16, CHEB 350 02, IČO 22729909
Adresát:
Starosta a Rada města
LUBY
a
Prezident
Golf klubu Luby
________________________________
Dne : 2.října 2009
Věc: Poděkování a hodnocení PALIACUPU LUBY 2009.
V den státního svátku, v pondělí 28.9.09, uspořádalo Občanské sdružení pro “HOSPIC Sv. JIŘÍ
v CHEBU“ díky vstřícnosti a za významného přispění občanů, MěÚ LUBY a GOLF CLUB
LUBY (dále jen GCL), první charitativní akci v Karlovarském kraji ve prospěch tohoto
sdružení.
Programem tohoto dne byl jednak charitativní golfový turnaj pod záštitou JUDr. M. Veselého,
prezidenta ČGF, který se však pro služební povinnosti nemohl akce osobně zúčastnit. Slíbil však, že
při první vhodné příležitosti mezi golfistů – členy GCL rád přijde a s potěšením si zahraje na
Lubském golfovém hřišti.
Turnaje se zúčastnilo celkem 45 golfistů, čím akce získala velmi slušnou sportovní úroveň. Zvítězili
všichni zúčastnění, nejlepší sportovní výsledky byly oceněné drobnými věcnými darya vítězové
byly odměněny věcnými cenami a poháry (viz
foto). Na jejich nákup a další zajištění turnaje
přispěl p. Petr PAVLOVSKÝ částkou 5000,Kč. Vlastní výtěžek turnaje pro občanské
sdružení činil 50 % podíl ze startovného ve výši
400,- Kč , celkem tedy 9.000,- Kč. Turnaj byl
velmi dobře organizačně zajištěn pí.Gabrielou
PTÁČKOVOU, která spolu s manželem p.
Luďkem PTÁČKEM, vytvořili velmi dobré
podmínky pro odpolední akci pro děti.
Druhou stejně významnou části dne bylo Dětské
odpoledne s hrstí soutěží, záštitu nad touto části
převzal starosta města, p. Karel KUBEŠ, který
finančně přispěl na nákup potravin pro Opékání
buřtu. Akci organizačně zajišťovala osobně p.
místostarosta, Mgr. Miroslava HRABOVSKÁ se
členy sociální komise města. Náladu ilustruje foto
č. 2.
Velmi úspěšná byla i Drakiáda, kterou zajišťovala
p. Marie HRBKOVÁ – ředitelka MěDDM
v Lubech, podzimní den byl přímo stvořený pro
tento typ dětské zábavy, takže vše se dětem líbilo
(viz foto č.3).

Obr.č.3. Drakiáda.

Obr.č.4. Střelba ze vzduchovek
I další akce zaujali dětské účastníky akce, z nich
zvl. lukostřelba ( zajistila p.B.FOJTLOVÁ s členy
Oddílu lukostřelby v Chebu) a střelba ze
vzduchovek ( p.Luděk PTÁČEK, dobrovolníci
z Houslařské školy v Chebu – p.Milan STRAKA).
Nelze však nevzpomenout i vystoupení Pěvecké
sboru ZŠ v LUBECH ( pí.Eva Rücková), jejichž
vystoupení odpolední část programu zahájilo.
Obr.č.5. Lukostřelba.

Počasí „babího léta“ dovolovalo posezení i venku před klubovnou. Zde se o příjemnou atmosféru
postarali „DJ“ p. Karel JANOVEC (Cheb) a kytarová Country skupin p.Ing. Vladimíra VRBY.

Obr.č.6. Pěvecký sbor ZŠ.

Obr.č.7. „Country kytary“

Uvedené ilustruje že na zdraném průběhu akce se podílel tým lidi z různých institucí a kromě
jmenovaných i řada dalších „bezejmenných“ kteří svým podílem přispěli dobré věci. Občanské
sdružení oslovilo více než 20 podnikatelských subjektů města se zdvořilou žádosti o malý finanční
příspěvek pro občanské sdružení. Kromě těch, kteří se osobně podíleli na zajištění akce – npř. Ing.
Vladimír VRBA (fy Akustico) bez nároku na honorář a již zmíněného p.P.Pavlovského, na akci
přispěli:
 Mistr houslař Tomáš SKÁLA částkou 500,- Kč (poukazem na účet OS).
 p. JIRÁSEK
500,- Kč
 PASTRŇÁKOVI
200,- Kč a další již neindentikovatelní dárci, kteří
svůj příspěvek vložili do pokladničky Sbírky OS na úhradu projektové dokumentace
Hospice Sv. Jiří v Chebu odhadem cca 1.000,- Kč.

Finanční příspěvky z uskutečněné akce jsou sice pro občanské sdružení potřebné a důležité, ale
nejcennější a největším úspěchem akce je však skutečnost, že se významná skupina občanské
veřejnosti Lubska seznámila s tím, že i v KV kraji působí občanské sdružení hospicového typu,
seznámila s pojmy jako paliativní medicína, hospicová péče apod.
Ocenění zasluhuje i fakt, že občané svou účasti přispěli k úspěchu celé akce a svou různorodou
aktivitou podpořili vysoce humánní snahu, aby i náš kraj měl pro své občany vlastní hospic a
zpřístupnil jim tak péči, které umožní důstojné umírání a ukončení svého bytí ve společnosti svých
blízkých bez utrpení bolestí a strádáním z osamění v posledních chvílích na tomto světě.
Dovolujeme si Vás požádat touto cestou, aby jste tlumočili naše velké a upřímné poděkování za
spolupráci na této, dle našeho názoru, velmi úspěšné společensko-sportovní akci. Věříme, že se
za rok opět s Vámi všemi setkáme na obdobné akci v Lubech.
Celý svátečný den probíhal pod nynějším
dominantou Lubů – Rozhlednou „u Strejců“
vedle areálu GCL.
Rozhledna je sice
majetkem fy HORAL s.r.o. (p.V.Strejček), je
však bezplatně přístupná veřejnosti. Postupem
času se stává turistickou atrakci, kterou se
chlubí jak město Luby, tak i GCL, ale bohužel
zub času a povětrnostní vlivy ji nahlodávají.
Proto na závěr svého dopisu se na Vás
obracím se zdvořilou žádosti, aby jste spolu
Město i GCL projednali vyčlenění prostředků
z rozpočtů svých organizaci ve výši cca
50.000,- Kč na ošetření dřevěné konstrukce
rozhledny, ať vydrží ještě řadu let jako chlouba a zvláštnost Lubského regionu.
Ještě jednou děkuji občanům města za podporu našeho občanského sdružení a loučím se s přáním
dobrého prožití podzimu a zimy letošního roku a s naději aby rok 2010 byl alespoň o něco lepší!
MUDr. Ján Cabadaj
Občanské sdružení pro
Předseda a statutární zástupce
HOSPIC sv.JIŘÍ v Chebu o.s
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