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Tak jako v životě - i v naší ambulanci - 
se stále něco děje. Od 10. září máme 

2 nové sestřičky: Pavlu Mruzkovou a 
Darinu Suszkovou.

 

 Pacientů v ambulanci přibývá. A proto-
že chceme stále poskytovat zdravotní péči 
v co největším rozsahu a v co nejvyšší kva-
litě, potřebujeme posily. Obě nové sestřič-
ky jsou moc šikovné a věřím, že se Vám, pa-
cientům, kteří jste již měli tu čest s nimi ko-
munikovat, děvčata líbila.

 Z hlediska provozu ambulance se nic 
nemění: pokračujeme v infuzní a injekční 
léčbě, postupně provádíme vstupní pro-
hlídky nově registrovaných pacientů a vě-
nujeme se akutním pacientům. Dále pro-
vádíme pravidelné kontroly našich pacien-
tů, jak v ambulanci, tak v rámci návštěvní 
služby tak, jak jste zvyklí.

 Prosili bychom akutní pacienty, aby 
svou návštěvu v naší ambulanci směřovali 

vždy na první hodinu ordi-
načních hodin, kde pro 
akutní pacienty ponechá-
váme prostor. Pokud obtí-
že vzniknou okamžitě, má 
samozřejmě vždy před-
nost akutní pacient - a to 
kdykoli v průběhu ordi-
načního dne.

Blíží se nám Vánoce, a tak 
bychom Vás rádi informo-
vali a ordinační době v 
průběhu a mezi vánoční-
mi svátky:

A od 3.1. již ordinujeme dle běžných ordi-

načních hodin

 Opět děkuji, Vám pacientům, za důvě-
ru v nás kladenou a těším se na Vás v ambu-
lanci.

S úctou 

MUDr. Ingrid Santariusová

Vážení občané, vzhledem ke skuteč-
nosti, že smlouvy o nájmu hrobových 

míst byly sjednávány na dobu určitou, je 
třeba, abyste si zkontrolovali platnost své 
smlouvy a před koncem data ukončení 
platnosti se dostavili na MěÚ v Jablun-
kově, kde s vámi bude uzavřená nová 
smlouva.
Pronajaté hrobové místo můžete rovněž 
převést na osobu blízkou či jinou osobu, 
abyste předešli případným nesrovnalos-
tem v rámci řízení o pozůstalosti hrobové-
ho zařízení.

Rovněž žádáme dědice, kterým hrobové 
zařízení připadlo v řízení o pozůstalosti, 
aby se dostavili k uzavření smlouvy o 
nájmu hrobového místa.  
Zároveň upozorňujeme, že jako nájemci 
hrobového místa jste povinni řádně a včas 
hradit pronajímateli za užívání hrobu a 
služby spojené s nájmem dle platného 
ceníku, tudíž si zkontrolujte, zda máte 
platbu za pronájem hrobového místa 
uhrazenou.  
Dále žádáme všechny nájemce hrobo-
vých míst  a ostatní občany, kteří hřbitov 

navštěvují,  aby se řídili řádem veřejného 
pohřebiště.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. 
558 340 625 nebo se dostavte osobně  na 
Městský úřad v Jablunkově kancelář č. 
312 (nová budova 2. patro), a to v úřední 
dny pondělí a středa od 8,00 hod. do 
17,00 hodin, úterý od 8,00 do 13,00 
hodin.

Jana Lancová
referent odboru místního hospodářství 

Městského úřadu v Jablunkově

Město Jablunkov podalo žádost o 
podporu na projekt „Místní akční 

p l á n  p r o  O R P  J a b l u n k o v  I I “ 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093,  
který je spolufinancován Evropskou unií a 
tuto podporu se mu podařilo získat. 
 Jedná se o projekt, který podporuje 
společné plánování a sdílení aktivit na 
celém území obce s rozšířenou působnos-
tí (dále „ORP“) Jablunkov (12 obcí, 32 IZO) 
za účelem zlepšení kvality místního vzdě-
lávání ve školách, ale i u neformálních 
vzdělavatelů. Do projektu se zapojily 
všechny obce v ORP Jablunkov.
  Co je to MAP?
 Jak již z názvu vyplývá, jedná se mimo 
jiné o plán rozvoje vzdělávání v našem 
regionu s cílem zlepšit kvalitu ve vzdělává-
ní v mateřských školách a základních ško-
lách tím, že bude podpořena spolupráce 
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání, to znamená společné infor-
mování, vzdělávání, plánování partner-
ských aktivit pro následné společné řeše-

ní místních specifických problému a 
potřeb.
Místní akční plán rozvoje (dále jen 
„MAP“) je produktem spolupráce partne-
rů v území v oblasti vzdělávání a je priorit-
ně zaměřen na rozvoj kvalitního a inklu-
zivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního a 
základního vzdělávání, zájmového a 
neformálního vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projektu je 
budování a rozvoj udržitelného systému 
komunikace mezi všemi subjekty, kteří 
ovlivňují vzdělávání. Spolupracující sub-
jekty tak napomáhají zkvalitňování vzdě-
lávání v místních mateřských a základních 
školách, ale také u neformálních vzděla-
vatelů.

Během projektu budou organizovány 
různé akce, především pro děti a žáky 
našich škol, ale i pro ostatní aktéry vzdělá-
vání v našem ORP (pedagogové, rodiče, 
neformální vzdělavatelé aj.).
 Realizace projektu byla zahájena 1. 
září 2018 a ukončen bude do 31.8.2022.
Celkové zdroje projektu: 11 195 318,40 Kč
Výše podpory z EU:          10 635 552,46 Kč
Vlastní zdroje:                       559 765,94 Kč
Více informací: https://opvvv.msmt.cz, 
http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/
 Místní akční plán pro ORP Jablunkov II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009-
093
Jana Stachurová, Mgr. Lucie Trombiková

Manažerky projektu MAP II

24.,25.,26.12. 2018      neordinujeme

27. 12.                             8 - 10hodin

28. 12.                          neordinujeme

31.12.2018                    12 - 14hodin

1.1.2019                       neordinujeme

2.1..2019                        10 - 13hodin

Zdravotní sestřičky

Novinky z ambulance praktického lékaře

Informace k nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Jablunkově

Město Jablunkov se již po druhé stalo nositelem projektu MAP


