SLIJEPI BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE POSJETILI CUKRIĆE
Dodijeljena medalja »zlatnoj« kuglačici
CUKRIĆI - U sklopu četverodnevnog boravka u Istri Udruga slijepih Brodskoposavske županije iz Slavonskog Broda ovog je vikenda posjetila Izletište
slijepih u Cukrićima. Četrdesetak Slavonaca lijep je subotnji dan provelo na
izletištu uz turnir u visećoj kuglani, a za kulturno-umjetnički program pobrinuo
se KUD Danica iz Pule. S njim, kao i s Društvom distrofičara Istarske županije,
istarsku Udrugu slijepih, koja je bila domaćin posjeta, veže povelja o suradnji i
partnerstvu.
Predsjednik slavonske udruge Zvonko Morosavljević istaknuo je da su većinu
vremena proveli u odmaralištu Hrvatskog saveza slijepih u Premanturi te da je
ovo izvrsna prilika da i siromašniji posjete druge krajeve Hrvatske. Ova
slavonska udruga godinama surađuje s istarskom, čiji je predsjednik Zlatko
Kuftić.
Tom je prigodom dodijeljeno priznanje slavonskoj članici udruge Evici Šerfez,
koja je osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u kuglanju. Hrvatski su
kuglači na tom prvenstvu osvojili šest medalja. B. B.

Glas Istre, 11. lipanj 2007. godine

DALMATINCI U OBILASKU IZLETIŠTA ZA SJEPE
Druženje i zabava u Cukrićima
CUKRIĆI - Članovi Udruge slijepih Splitsko-dalmatinske županije, njih
pedeset uključujući i osobe iz pratnje, obišli su u petak i izletište slijepih u
Cukrićima. Tom je prilikom predsjednik splitske udruge Vicko Sviličić te
razmijenio darove s domaćinima potpredsjednik Mišom Šupljikcem i Zlatkom
Kuftićem, predsjednikom istarske Udruge slijepih.

Gosti iz Dalmacije u višednevnom su posjetu Istri. Odsjeli su u odmaralištu
Hrvatskog saveza slijepih u Premanturi, a tijekom vikenda obišli su Pulu i
Brijune. Ovo im je drugi takav izlet u Istru, no prvi posjet Cukrićima.
- Ovo je jedino takvo izletište u Hrvatskoj i zaslužuje da ga posjetimo. Domaćini
su nas dobro primili, a preostaje samo da ga obiđemo i da se sami uvjerimo
koliko je ono dobro napravljeno. Drago mi je da smo mi treća udruga koja
pohodi izletište u Cukrićima, rekao je Sviličić.
Kuftić je naveo da su posjet gostiju zamislili kao druženje i zabavu, bez
intenzivnih aktivnosti. Oni željniji igara upustili su se u laganiju rekreaciju s
pikadom ili visećom kuglanom prilagođenom slijepim osobama.

Glas Istre, 28. svibanj 2007. godine

RADNA AKCIJA NA IZLETIŠTU SLIJEPIH
Ove godine počinje gradnja Kuće svjetla
CUKRIĆI - Akcija čišćenja proteklog je vikenda održana na izletištu slijepih u
Cukrićima. Žitelji sela te prijatelji i rodbina članova Udruge slijepih Županije
istarske lijep su subotnji dan iskoristili za uređenje šumice na izletištu, sječu
panjeva i uklanjanje kamenja s travnatih površina kako bi slijepima bilo lakše
kretati se.
Predsjednik udruge Zlatko Kuftić također je bio na izletištu, za koje kaže da još
nije dovršeno. Upravo se izrađuje lokacijska i građevinska dozvola za Kuću
svjetla. Radovi bi, kaže on, trebali početi ove godine, a tijek gradnje ovisi o
novcu. Udruga već ima početnih 250 tisuća kuna, dok će ostatak namaknuti
donacijama. Kuftić poziva sve ljude dobre volje da pomognu.
Riječ je o objektu s 308 četvornih metara s terasom koji bi sadržavao veliku
multifunkcionalnu salu te restoran. Koliko je nužan ovakav objekt govori i

popularnost izletišta, gdje se protekle godine par puta okupilo po više tisuća
ljudi.
Osim Kuće svjetla udruga planira na izletištu urediti još nekoliko sadržaja.
Uskoro bi se uz viseću kuglanu trebalo urediti boćalište, a u planu je i uređenje
nogometnog igrališta za slijepe.
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