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                OČKO  7-8/2018  - júl - august
mesačník pre nevidiacich a slabozrakých Nitrianskeho regiónu. S podporou Mesta Nitra vydala SINA Nitra n.o. a ZO ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra 
0911/328 921, 0911/328922, hovoriaciweb@gmail.com

Upozornenia: 
	Qardo a ruské kolky 11. augusta o 10:00 hod.
	Na dole uvedené zájazdy a rekondičný pobyt sa môžete hlásiť  a uhradiť účastnícke  poplatky u nás na Nedbalovej ul. každý pondelok a štvrtok od 8:00 hod. do 15:00 hod.  (ostatné dni bez záruky), alebo telefonicky 0911 328922 p.Držíková, v prípade jej neprítomnosti na KS ÚNSS Nitra. 
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Zájazd na Hontiansku parádu
Navštivime veľký festivaľ ľudových remesiel, poľnohospodár- stva a folklóru  v Hrušove, okr. Veľký Krtíš. 
Z programovej ponuky: 12 gazdovských dvorov (tradičné pečenie chleba, včelárstvo, kováčstvo a iné), stará poľnohospodárska technika a práce, vystúpenia folklórnych súborov v amfiteátri.   
Termín – 18. 8. 2018 (sobota) 
  8:00 hod. - odchod - parkovisko medzi AS a ŽS v Nitre 
10:00 hod.-  príchod do Hrušova - individuálny program
17:45 hod. -  odchod z Hrušova            
19:30 hod. -  návrat do Nitry
Účastnícky poplatok 10,- € zahŕňa len dopravu, vstupné a zľavy sú  rozdielne, každý si ho musí každý vybaviť sám. Držitelia ŤZP, dôchodcovia nad 65 r., študenti, deti od 6 do 15 rokov platia 5 €, deti do 6 rokov majú vstup zdarma, ostatní  majú vstupné 8 €.  O zľave pre sprievodcov ŤZP s č.p.   nemal usporiadateľ v čase uzávierky jasno.  
Neodkladajte Vašu prihlášku, pokiaľ do pondelka 6. augusta nebude prihlásený dostatočný počet osôb, budeme zájazd rušiť. 
Valašská olympiáda
V júnovom čísle Očka sme zverejnili upútavku na návštevu Valašskej olympiády, ktorá sa uskutoční v piatok 17. augusta
v Lhotke nad Bečvou na Morave. Na olympiádu pocestujeme mikrobusom už vo štvrtok 16. augusta o 9:00 hod. od areálu Železničnej stanice v Nitre. Naším prvým cieľom bude Camping Rožnov pod Radhoštěm, kde sa ubytujeme (chatky alebo murovaná budova). Tu chceme stráviť poobedie a večer podľa svojho gusta – bazén priamo v kempe, návšteva Valašského skanzenu, opekačka alebo grilovačka. V piatok ráno sa mikrobusom presunieme do Lhotky, Tam nás čaká: 
	10 netradičných disciplín – každý si môže vybrať.
	Koncert  speváčky Aleny Terezie Vítek od (15:30 hod.) 
	Sprievodný program - prezentácie kompenzačných pomôcok, guláš, valašské špeciality a iné mňamky.  

Štartovné 50 Kč. To nie je zahrnuté v účastníckom poplatku 25,- €. Ten obsahuje len dopravu a ubytovanie v kempe. 
Účasť nám umožnila SONS v ČR,  pobočka Vsetín. 

Rekondičný pobyt opäť v Dudinciach
Na základe požiadavky viacerých členov (i hlasovania na zájazde do Bratislavy) sme pre tento rok zabezpečili rehabilitačný pobyt v hoteli Jantár Dudince a to v dňoch 4.  až 10. novembra 2018 (7 dní, 6 nocí). Pobyt začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami, takže stihneme aj voliť.  Čo pobyt ponúka:
- 6 dní plná penzia + 1 deň polpenzia
- 6 nocí - 2-3 lôžkové izby, príslušenstvo, TV,   chladnička
- 10 procedúr podľa vlastného výberu (masáže, zábaly,  
   prísadové kúpele, Yacuzzy, inhalácie a iné)
- voľný vstup do hotelového bazéna, a posilňovne
- 1x zábava so živou hudbou a 1x ochutnávka vín
Účastnícky poplatok: Plná cena pobytu je 171 EUR na osobu + 6 € za pobyt v kúpeľnom meste. ZO ÚNSS prispeje účastníkom dopravou osobitným autobusom tam i späť.
POZOR! Cenová politika hotela je nastavená nasledovne: 
1 osoba 342 euro, druhá osoba zdarma, musí nás teda byť párny počet, aby sme mohli garantovať cenu. Kto sa bude hlásiť sám, pokúsime sa ho s niekým spárovať. Objednaných máme 30 miest, preto sa hláste bez odkladu. Poplatok je nutné uhradiť u nás najneskôr do 15. októbra. 

Biela pastelka 2018
Tento rok vstupujeme už do 17-tého ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. Po trojici mužov – športovcov sa stala ambasádorkou po prvý raz žena – skvelá Adela Vinczeová. Pani Adela už natočila propagačný spot a podpísala tričko.  
Hlavným zbierkovým dňom bude piatok 21. september, ale už od 15. júla môžete zbierku podporiť zaslaním SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti operátorov Orange, Telekom a O2. 

Odhlasovali sme si vyšší členský príspevok
Výročná členská schôdza ZO ÚNSS Nitra, ktorá sa konala 28. apríla 2018, väčšinou hlasov – 50 zo 79 – rozhodla, o zvýšení členského v ZO Nitra z 5,– na 10,– €. Dôvodom je, že členské príspevky predstavovali len 15% našich príjmov, z čoho už sa nedá zaplatiť ani členská schôdza, pričom ZO dotuje prakticky všetky ďalšie akcie. Členovia ďalej schválili správy o činnosti a hospodárení, tohtoročný plán činnosti a rozpočet. Zvolili si staronový výbor v zložení: Josef Zbranek – predseda, Jana Hrnčárová – podpredsedníčka, Eva Prokopová – hospodárka, ďalšími členmi sú: Peter Bujna, Ladislav Fúska, Jana Pogranová, Eva Prokopová, Rastislav Šabík, Terézia Uharčeková, Iveta a Peter Zbranekovi. 

Ako sa skončili naše akcie
Na memoriáli Zlatky Bielickej 7. júla sa stretlo 68 účastníkov. Privítali sme aj Zlatkinho syna Ivana s manželkou. V sprievode svojej pani a členov ÚR ÚNSS Vladimíra Cintulu a Dušany Blaškovej sa zúčastnil aj predseda ÚNSS pán Branislav Mamojka, medzinárodný punc akcii dodala 12-členná výprava zrakovo postihnutých turistov z Olomouca. Rekreačné súťaže, dobrá nálada, tri desiatky hodnotných cien a účastnícke tričko potešili všetkých prítomných. 
Počasie nám prialo aj 14. júla v Bratislave. 41 účastníkov si užilo jazdu loďou, Ríbezľové slávnosti na Devíne a cestu turistickým vláčikom Blaváčikom, spojenú s návštevou Bratislavského hradu. 
 
Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra, n.o.
Skúšky skupiny súboru RADOSŤ - Každý pondelok o 9:30 h.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - Každý štvrtok o 9:30 h. 
Skupina OČKO má cez jprázdniny voľno. 


Očko 7-8/2018 – spracoval Josef Zbranek

