Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná organizácia č. 66 Hlohovec
Kontaktná osoba : Anna Sobotová, tel.č.: 0915 586135

Správa o činnosti ZO ÚNSS za rok 2019

12.2.2019

Spoločenské posedenie členov ZO ÚNSS v klube a zasadnutie výboru ZO

27.2.

Návšteva Knižnice v Trnave, premietanie filmu komédie Vojtech pre nevidiacich

12.3.

Spoločenské posedenie v klube a príprava Hodnotiacej členskej schôdze

27.3.

Hodnotiaca členská schôdza ZO ÚNSS v Lukrase

16.4.

Spoločenské posedenie členov ZO ÚNSS v klube a zasadnutie výboru ZO

15.5.

Deň matiek a otcov v Lukrase. Kultúrny program mala ZUŠ Hlohovec a na dobrú náladu nám zahral

na harmonike a zaspieval Miško a Ludmilka Kušnirákoví
17.6.20.6. Relaxačný pobyt Welnes Thermal Kesov Polný Kesov pri Nitre, zúčastnilo sa 20 členov našej organizácie
10.8 .
Koncert Kapely KykloBand z Olomouca a Ludmilky a Miška Kušnirákovcov v Červeníku na slávnostiach
hudby, tanca a spevu ARTpódium pri zvonici
28.8.
Traja členovia ZO ÚNSS v spolupráci mestského úradu zrealizovali v rámci svojho projektu PR vyznačenie
32 prekážok na peších komunikáciách v centre mesta. Mesto je tak aj vďaka tomuto projektu o niečo
bezpečnejšie pre ľudí so zrakovým postihnutím
10.9.
Spoločenské posedenie v klube a príprava verejnej zbierky Biela pastelka
Verejná zbierka Biela pastelka v Hlohovci za pomoci študentov SOŠ Hlohovec, vyzbieralo sa 430 Eur
21.9.
29.9.
Koncert Kapely KyklopBand z Olomouca a nevidiacich dvojičiek Ludmilky a Miška Kušnirákovcov
na Michalskom jarmoku v Hlohovci
9.10.
Spoločenské posedenie v klube a príprava na Deň Bielej palice
Deň Bielej palice, bezpečne na cestách s bielou palicou, za účasti mestskej polície z Trnavy.
15.10
Figurantom bol Miško Kušnirák a zastavenie aut zapisovala p. Košiarčíková. Prešlo cez križovatku
na Kockovej ulici 103 aut a 8 z nich nezastavilo a nedalo prednosť nevidiacemu. Následne ich zastavili
policajti a dohovorili im, pokutu im však už nedávali a p. Sobotová im dala letáčik ako sa majú správať
12. 11.
Spoločenské posedenie členov ZO ÚNSS v klube a výbor ZO
20 . 11.
Návšteva Radošinského naivného divadla v Bratislave na predstavení Mužské oddelenie
Deň bez bariér v Športovej hale v Hlohovci v spolupráci mestským úradom, kde bola prezentácia po
26.11.
môcok pre nevidiacich. V kultúrom programe vystúpili Ludmilka a Miško Kušnirákoví
V kultúrnom programe zahral a zaspieval Miško Kušnirák spoločne s p. Darinkou Fabušovou
a Ludmilka Kušniráková písala na pichtovom stroji pre nevidiacich v brajlovom písme názvy kancelárií
pre mesto Hlohovec a menovky. Zúčastnili sa aj naši členovia ZO ÚNSS
12.12.2019 Vianočné posedenie členov ZO ÚNSS v Lukrase. Kultúrny program mali žiaci ZUŠ Hlohovec.
Obdarovanie jubilantov a na dobrú náladu nám zahral na harmonike Miško Kušnirák a zaspieval spolu so
sestrou Ludmilkou.

Anna Sobotová
Predsedníčka ZO ÚNSS Hlohovec
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