Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka OPAVA

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočky OPAVA a jejich příznivců.
Je neprodejný.

Informátor pro vás připravil tým pracovníků SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočka OPAVA

Zpracovala Lenka MARTÍNKOVÁ

1

Kontaktní informace:
Horní náměstí 47, 746 01, OPAVA, budova Magistrátu města Opavy

E-mail: opava-odbocka@sons.cz
Web: www.sons-opava.cz, web: www.bilapastelka.cz
Facebook: www.facebook.com/sonsopava
IČ/DIČ: 65399447/CZ65399447
Číslo účtu ČSOB OPAVA: 381931043/0300

Sociální pracovnice, vedoucí pracoviště:
Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ
Telefon: 775 438 157, email: cihackova@sons.cz
Pracovnice v sociálních službách, koordinátorka dobrovolníků:
Petra PLCHOVÁ
Telefon: 778 487 416, email: plchova@sons.cz
Lektor klubu Anglického jazyka a PC klubu:
Lubomír KHÝR
Telefon: 724 873 911, email: khyr@sons.cz
Administrativní pracovnice:
Lenka MARTÍNKOVÁ
email: lmartinkova@sons.cz
Předseda Oblastní odbočky:
Pavel VEVERKA
Telefon: 737 935 854, email: pavel.veverka@seznam.cz
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 Úvodní slovo – Co se děje na odbočce
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 Info plus: odkazy na aktuální informace spojené s epidemií
 Informace z Právní poradny SONS ČR, z. s.
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 Info plus: změny v Opavské MHD
 Společenská rubrika

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,
v souvislosti s prodloužením nouzového stavu do 17. 05. 2020
oznamujeme, že je Oblastní odbočka SONS ČR, z. s. OPAVA i
nadále uzavřena. Protože se však mimořádná opatření postupně
uvolňují, rozhodli jsme se spolkové aktivity průběžně obnovovat.
Zatím vás srdečně zveme na společnou procházku do
Arboreta Nový Dvůr.
3

Pátek 29. 05. 2020
Srdečně Vás zveme na prohlídku Arboreta Nový Dvůr. Odjezd je
autobusem v 09:03 hodin od Východního nádraží v Opavě. Sraz
účastníků na zastávce před nádražím Opava - východ v 08:50
hodin. Předpokládaný odjezd z Arboreta v 11:12 hodin nebo v
12:47 hodin.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do středy 27. 05. 2020 u
paní Petry Plchové na telefonu: 778 487 416 nebo na emailu:
plchova@sons.cz.

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a
všech opatřeních vydaných Vládou ČR najdete zde:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
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Všechny potřebné aktuality související s koronavirovou situací na
území Opavy a okolí najdete zde:
https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/bezpecneopavsko/koronavirus/aktuality/

 Lék na COVID-19 hledá celý svět. Pomoci mohou osobní i
firemní počítače
 Cvičte, ale bezpečně!
 Lékařská péče a předpis zdravotnických prostředků COVID
– 19
 Zdarma vyhodnocení EKG z hodinek i online konzultace
s kardiologem. Lékař v mobilu poradí v době pandemie
bezpečně a rychle, aneb telemedicína v krizi sílí
 Omezení opatření, běžný život a návrat z nouzového stavu
do normálu
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Vzhledem k velkému množství informací jsou odpovědi na Vaše
dotazy k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z. s., OO OPAVA,
v měsíčníku ZORA nebo na http://www.sons-opava.cz/.
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malá oprava k informaci z minulého článku o daňovém
bonusu
krátká informace o změně zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením,
nepříznivá zpráva o doplatcích na bílé hole
aprílový občanskoprávní kvíz

05/20




změny životního a existenčního minima, které nastaly od 1.
dubna 2020
eRecepty a lékový záznam
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Provoz MHD se vrátí do běžného režimu s omezením provozu
na letní, prázdninový JŘ.
Opavská městská hromadná doprava se od 01. 05. 2020 vrátí do
běžného režimu s tím, že bude pokračovat běžný provoz dle
platných letních jízdních řádů a zůstanou zachovány vybrané
posilové spoje. Od pátku 1. května se obnoví placení jízdného i
nástup předními dveřmi, prostřední a zadní dveře budou určeny
jen na výstup. I nadále bude platit, že vstup do autobusů a
trolejbusů bude možný pouze s rouškou či jiným prostředkem
zakrývajícím ústa a nos. Ruší se povinnost zastavování a
otevírání dveří na všech zastávkách. Pro zastavení na zastávce
na znamení bude muset cestující zmáčknout tlačítko ve voze.
Prosíme všechny cestující o maximální dodržování hygienických
pravidel a vzájemnou ohleduplnost.
Vzhledem k předpokládanému zvýšení zájmu o zakoupení
jízdného se s platností od pondělí 27. dubna mění otevírací
doba předprodeje jízdného na Horním náměstí v Opavě.
Otevřeno bude v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hodin,
v úterý, čtvrtek a v pátek od 7:30 do 15:00 hodin.
Dopravní podnik proto aktuálně nabízí zájemcům možnost získat
ODIS kartu, jejíž vyřízení jinak stojí 130 korun, zcela zdarma.
Kartu je možno získat buď anonymní přenosnou (bez fotografie)
při nabití 100, 200, 300 korun a více, nebo osobní kartu
(s fotografií) při zakoupení zón 30 nebo 30+350.
Tato akce platí do 31. května.
Zdroj: https://www.mdpo.cz/
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V květnu oslaví významné životní jubileum tito naši členové:
paní Věra TESAŘOVÁ, pan Bedřich RATIBORSKÝ.

V květnu mají narozeniny tito naši členové:
paní Markéta BERGEROVÁ, paní Vladimíra PĚČONKOVÁ, paní
Kristiána ROZKOŠNÁ, paní Marie TOMÁŠKOVÁ – HAMPLOVÁ,
pan Petr ARGYLOPULOS, pan Peter BALAY, pan Václav
FIŠER, pan Zbyněk GALVAS, pan Jan HOSPODKA a pan Daniel
SOŠKA.
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
O

všech

informovat

aktuálních

změnách

prostřednictvím

vás

emailů,

budeme

průběžně

našich

webových

stránek, facebooku a Informátorů.
Tým pracovníků Oblastní odbočky OPAVA
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