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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané, milí čtenáři těchto řádků,
současný „Průvodce sociálními a zdravotními službami města Holešova a okolí“ je již čtvrtým
a potřetí aktualizovaným vydáním oblíbené příručky, která souhrnným způsobem informuje a přibližuje důležité a potřebné služby pro obyvatele našeho města a regionu. Jedná se jednak o služby
zřizované podle zákona o sociálních službách, ale i o zmapování lékařské péče a doplňujících nabídkách společenských organizací. Ty přispívají k vyplnění času a doplnění životních potřeb obyvatelstva.
Průvodce vychází z Komunitního plánu města Holešova, který je zpracován podle požadavků
občanů města z oblasti sociálních potřeb a schvaluje jej zastupitelstvo města. V Holešově působí řada
iniciativ v péči o sociálně potřebné, osoby ohrožené sociální nestabilitou či vyloučením, o mladé rodiny nebo ty, jež se potýkají s určitými závislostmi nebo jsou jimi ohroženi. A tato brožura všechny služby zaznamenává a uvádí jejich přehled, možnosti spojení na odpovědné pracovníky i případné „otevírací“ doby. Věnuje se také využívání volného času dětí a dospělých, které úzce souvisí s životní úrovní
a prevencí sociálně patologických jevů.
Udržet fungující, kvalitní a přijatelný sociální systém a zdravotní péči odpovídající 21. století vyžaduje nemalé finanční prostředky všech zainteresovaných stran a neobejde se i bez spoluúčasti klientů. Současná státní legislativa a záměry stále více přenáší zajištění služeb a jejich financování na obce,
města a kraje i soukromé subjekty. To nemalou měrou zatěžuje rozpočty těchto celků. Pod termínem
sociální a zdravotní oblast si můžeme představit služby zajišťující řešení a pomoc lidem v situacích,
které jim ohrožují zdraví, sociální začlenění a komunikaci a tím snižují kvalitu života. Na jejich zajištění se podílí státní organizace, zařízení zřizovaná samosprávami (kraje, města a obce) a také občanský
sektor, tj. spolky, veřejně prospěšné společnosti, církve i jednotlivci s určitou kvalifikací nebo registrací.
Je třeba si veškerých služeb a zařízení vážit, ale nejen proto, že jejich provoz spolufinancujeme
všichni, byť skrytě prostřednictvím odvodů a daňového systému. V Holešově se jedná - kromě sociálních služeb a aktivit i volnočasového zaměření – také o zajištění provozu budovy polikliniky a jejího
zázemí, domy zvláštního určení (DPS), rekonstruované Centrum pro seniory, působiště Charity Holešov (nyní v budově MěÚ v Tovární ulici), mateřské centrum apod.
Vydání tohoto průvodce financuje město Holešov a zpracovala jej pracovnice odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ, společně s poskytovateli sociálních služeb. Za to si zaslouží poděkování,
podobně jako všichni ti, kteří si zdravotní, sociální či společenskou oblast vybrali jako své povolání
a v mnoha případech i jako své životní poslání. Tato aktivita je totiž finančně neatraktivní a vyžaduje
mnoho pochopení, pokory, trpělivosti, lásky a obětování. Buďme jim vděčni a poděkujme jim.
Rudolf Seifert
starosta města Holešova
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, INFORMACE A EL. KATALOG
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podatelna@holesov.cz
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http://www.socialnisluzbyzk.cz/
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ČSSZ PRAHA .........................................................................................................................257 062 860 – 8
ÚŘAD PRÁCE – kontaktní pracoviště Holešov ............................................................................ 950 130 240
posta@km.mpsv.cz
ÚŘAD PRÁCE – oddělení státní soc. podpory .......................................................................950 130 262 – 3
ÚŘAD PRÁCE – nezaměstnanost ....................................................................................950 130 242-3, 5, 6
ÚŘAD PRÁCE – hmotná nouze .........................................................................................950 130 265 – 7, 9
ÚŘAD PRÁCE – osoby zdravotně postižené .......................................................................950 130 264 - 6, 8
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HOLEŠOV .................................................................................. 573 506 240 - 241
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FINANČNÍ ÚŘAD HOLEŠOV .......................................................................................................... 573 323 113
TECHNICKÉ SLUŽBY HOLEŠOV .................................................................................................... 573 396 722
POŠTA HOLEŠOV ....................................................................................................573 395 486; 573 395 216
INFORMAČNÍ LINKY
TELEFONNÍ ČÍSLA V ČR - informace ........................................................................................................ 1180
TELEFONNÍ ČÍSLA V ZAHRANIČÍ - informace ........................................................................................... 1181
TELEFONNÍ ČÍSLA – operátor.................................................................................................................. 1188
PŘEČÍSLOVÁNÍ TELEFONNÍCH STANIC ................................................................................................... 14 111
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PORUCHOVÉ SLUŽBY
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PORUCHY TELFONNÍCH STANIC - ohlašovna ........................................................................................ 13 129
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INTERVENČNÍ CENTRUM ....................................................................................577 210 809; 777 219 150
- pro osoby ohrožené domácím násilím
ic@centrum-poradenstvi.cz
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pomoc obětem domácího násilí
http://www.donalinka.cz/
MAGDALENIUM ........................................................................................................................ 776 718 459
linka pro oběti domácího násilí
www.magdalenium.cz, e-mail: magdalenium2@volny.cz
CENRUM PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ .............................................................................. 241 432 466
PERSEFONA .........................................................................................................737 834 345; 545 245 996
Linka pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění
LINKA SOS Zlín ......................................................................................................................... 577 431 333
E-mail: sos@zlin.cz; www.soslinka.zlin.cz/
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LINKA DŮVĚRY KROMĚŘÍŽ...................................................................................................... 573 331 888
trestná činnost páchaná na dítěti
LINKA BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE ........................................................................................... 800 155 555
nepřetržitá a bezplatná linka
MODRÁ LINKA
- linka důvěry pro děti a mládež ...........................................................................549 241 010; 608 902 410
Pracovní doba: denně 9.00 - 21.00
help@modralinka.cz
PREVENCE AIDS ....................................................................................................................... 800 144 444
DROP IN .................................................................................................................................. 222 221 431
LINKA PROTI RAKOVINĚ PRSU AVON .................................................................................... 800 180 880
TURISTA v NOUZI ................................................................................................................................. 1222
HORSKÁ SLUŽBA ................................................................................................................................. 1210
KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY................................................................................................ 800 157 157
nepřetržitá a bezplatná linka na pomoc při řešení tíživých životních situací
E-mail: seniortelefon@zivot90.cz; www.zivot90.cz
ZLATÁ LINKA PRO SENIORY .................................................................................................... 800 200 007
bezplatná linka, pondělí - pátek 8.00 - 20.00 hod.
E-mail: zlatalinka@elpida.cz;
ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN ...................................................................284 019 220; 774 529 966
www.obcanske-poradny.cz
DLOUHÁ CESTA
sdružení rodičů, kteří ztratili dítě
www. dlouhacesta.cz, dlouhacesta@dlouhacesta.cz
PORADNA LOGOS .................................................................................................................. 577 011 947
- pro dospívající děti a rodiče v krizi
unko-archa@centrum.cz
Městské informační centrum ............................................................................................... 573 395 344
Městské kulturní centrum Holešov ..................................................................................... 571 160 880
Římskokatolická farnost Holešov ........................................................................................ 739 246 037

7

ELEKTRONICKÝ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI
http://www.socialnisluzbyzk.cz/
Tel.: 577 043 339
Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb.
Především odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního
sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb. Jsou zde v piktogramech znázorněny životní situace, které potřebuje občan řešit, včetně nabídek sociálních služeb, kontaktů a přihlášek na registrované
poskytovatele sociálních služeb. Klient má možnost přímé komunikace se správcem portálu a učinění dotazu elektronickou cestou. Většina starších občanů má problém s elektronickou komunikací, proto lze využít
i telefonní linku. Návštěvníci elektronického katalogu mohou zvětšit, či zmenšit písmo. Katalog je přehledný a návštěvníky stránek navede k získání potřebných informací podle praktického rozdělení.
I. Životní situace: Zdravotní znevýhodnění; Děti a mládež; Ztráta bydlení; Droga a závislost; Problémy
ve stáří; Problémy v rodině; Duševní onemocnění; Jiná obtížná životní situace;
II. Potřeba řešit: Aktuální krize, ohrožení; Ubytování spojené s dalšími službami; Hygiena; Strava; Péče;
Samostatnost a osobní rozvoj; Doprovod a tlumočení; Volný čas; Zapůjčení kompenzačních pomůcek; Rada
a informace;
III. Aktuální témata: Alzheimerova choroba; Asistent; Bezdomovectví; Dluhy; Násilí; Pečující osoby;
Pobytové služby.
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PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HOLEŠOVĚ
Sociální služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako
služby pobytové, ambulantní a terénní.
• pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním ve vlastních zařízeních sociálních služeb
• ambulantní služby jsou služby, do jejichž zařízení osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována
a součástí služby není ubytování
• terénní služby jsou služby, které jsou osobám poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí
Sociální služby z hlediska jejich trvání se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Cílem sociálních služeb je zvýšit kvalitu klientova života, zachovat, pokud je to možné, jeho soběstačnost, návrat do vlastního domácího prostředí nebo obnovit zachování jeho původního životního stylu. Dále snížit sociální
a zdravotní rizika související se způsobem jeho života. Cílem je také případná ochrana zájmů společnosti. Pokud zabezpečují podporu a pomoc člověku rodinní příslušníci, či jiné blízké osoby, nepovažuje
se tato činnost za poskytování sociální služby. Kombinace různých druhů služeb a souběh poskytované služby s péčí v rodině nejsou zákonem nijak omezovány. Člověk sám rozhoduje, které služby bude
využívat a jak je bude kombinovat.
Uživatelem sociálních služeb může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociálních služeb, jehož obsahem je sjednání poskytování těch služeb, které definuje Zákon
o sociálních službách.
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Poskytovatelé sociálních služeb ve městě Holešov
Poskytovatel
číslo

1.

Název organizace
Zařízení poskytující
soc. služby
Centrum pro seniory,
příspěvková organizace

Poskytovatelé služby
Domov pro seniory
Kopretina - domov se zvláštním režimem

Zřizovatel

Město Holešov

Domácí zdravotní a paliativní péče
Charitní pečovatelská služba
2.

Charita Holešov

Soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahový klub Coolna

Římskokatolická
církev
- olomoucký
arcibiskup

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pastorační a dobrovolnická služba
ARGO, Společnost
dobré vůle Zlín

Terénní program (pomoc sociálně vylouče- Nestátní
ným nebo osobám ohrožených sociálním nezisková
vyloučením – romská komunita)
organizace

4.

Charita Kroměříž

Kontaktní centrum PLUS
Terénní program (protidrogová prevence)

5.

Horizont Kroměříž

Centrum služeb
Ambulantní a terénní služba sociální rehaa podpory
bilitace osobám s duševním onemocněním.
Zlín, o.p.s

6.

Dětské centrum Zlín, p.o. Soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7.

Středisko rané péče
Educo Zlín

3.

Římskokatolická
církev
- olomoucký
arcibiskup

Zlínský kraj

Raná péče (Pro rodiny s dětmi s mentálním,
Středisko rané
pohybovým a kombinovaným postižením
péče Educo Zlín
a s ohroženým vývojem)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HOLEŠOVĚ A OKOLNÍCH OBCÍCH
Kontakty
Adresa: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Příční 1475
769 01 Holešov
IČ:
47934531
Telefon: 573 397 755
Tel./Fax: 573 396 595
e-mail: cpsholesov@cpsholesov.cz
http://www.cpsholesov.cz/
Ředitelka:

Ing. Jana Šťastná
cpsholesov@cpsholesov.cz
Zástupce ředitele pro ošetřovatelský úsek a zdravotní péči:
Iveta Pišťáčková
pistackova@cpsholesov.cz
Zástupce ředitele pro sociální úsek:
Mgr. Petra Miklíková
socialni@cpsholesov.cz
Charakteristika zařízení
Centrum pro seniory (CpS) je příspěvkovou organizací města Holešova. Poskytuje pobytové sociální služby:
• domov pro seniory (kapacita 118 lůžek)
• domov se zvláštním režimem KOPRETINA (kapacita 50 lůžek)
Obě služby jsou poskytovány nepřetržitě.
Zařízení se nachází v blízkosti centra města s dobrou dostupností veřejnou dopravou. Budova
byla vybudována v roce 1978 za účelem provozování domova důchodců. V letech 2014 – 2015 prošla
rozsáhlou rekonstrukcí. Pokoje pro uživatele jsou dvoulůžkové, služba domov pro seniory má k dispozici také 10 jednolůžkových pokojů, součástí všech pokojů je sociální zařízení. Místnosti jsou vybaveny
standardním ošetřovatelským nábytkem. Uživatelé služby si mohou z domu přinést drobné předměty
pro zpříjemnění prostředí (např. obrázky, fotografie, polštářky a pod.).
Kromě pokoje může uživatel služby využít bez omezení další společné prostory – místnosti pro
společenské a aktivizační činnosti, modlitebnu, knihovnu, pobýt v parku.
V přízemí nabízí své služby kadeřnice, v obchůdku lze nakoupit potraviny nebo drogistické zboží,
posedět v „kavárničce“ při kávě.
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Základní činnosti poskytované uživatelům všech služeb v Centru pro seniory:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• zdravotní péče

I. DOMOV PRO SENIORY

Posláním této služby je poskytování potřebné individuální podpory a péče seniorům, kteří pro
trvalé změny svého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Rozsah podpory je
závislý na individuálních potřebách uživatele, které vyplývají z jeho očekávání a plánování průběhu
služby. Podpora musí zachovávat právo na svobodné rozhodování uživatele. Chceme umožnit těmto
lidem žít důstojným způsobem života v příjemném a klidném prostředí.
Služba je určena seniorům starším 60 let, kteří:
• mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
• jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
• péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb,
• umístění potřebují z jiných závažných důvodů.
Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo v závislosti na návykových látkách, a osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí, s výjimkou osob trpících stařeckou demencí.

II. KOPRETINA - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním domova se zvláštním režimem KOPRETINA je poskytnout uživatelům služby potřebnou péči
v závislosti na jejich individuálních potřebách a zároveň je podporovat v udržení jejich míry soběstačnosti.
Služba je určena osobám starším 50 let, které
• mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence
a ostatních typů demencí,
• jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
• péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb.
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Hlavními zásadami jsou individuální plánování služby dle potřeb a přání uživatele, bezpečnost
uživatele, podpora soběstačnosti s cílem zachovat co nejdéle rozlišovací a komunikační schopnosti,
respektování a úcta k člověku. Režim sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám uživatelů.
Služba je poskytována nepřetržitě.
Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo v závislosti na návykových látkách.
Specifika sociální služby „Domov se zvláštním režimem“
Termín „domov se zvláštním režimem“ je používán v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů pro označení pobytové sociální služby určené lidem trpícím stařeckou
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají z důvodu těchto onemocnění
sníženou soběstačnost, a proto potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Způsob poskytování služby je podobný jako v Domově pro seniory, jen je přizpůsoben specifickým potřebám osob s demencí, tzn. že uživatelé této služby mají k dispozici zvýšenou péči a dohled,
pozornost a podporu většího počtu stálého, odborně proškoleného personálu, zaměřenou právě na
zvládnutí projevů jejich onemocnění. Přizpůsobena je komunikace s uživateli – opakování, připomínání, př. slovní doprovázení denních činností, názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností).
Protože onemocnění jakoukoliv demencí, včetně Alzheimerovy choroby, s sebou nese ztrátu paměťových a orientačních schopností, je třeba vytvořit pro uživatele služby Domov se zvláštním režimem bezpečné prostředí, ve kterém se mohou pohybovat sami, bez doprovodu a bez rizika, že se
zraní, zabloudí nebo se ztratí. Pohyb uživatelů je nepřetržitě mapován personálem, na chodbách je
instalován kamerový systém, otevírání dveří při odchodu z patra je zajištěno „otočnou koulí“, jsou zabezpečeny balkonové dveře, poučen je i personál recepce.
Pro samotné uživatele služby DZR KOPRETINA a jejich rodinné příslušníky z poskytování tohoto
druhu služby nevyplývají žádné zásadní změny či omezení. Návštěvní doba je neomezená, stejně jako
je tomu u služby Domov pro seniory. Stejně tak i možnost pobytu mimo zařízení v doprovodu rodiny
či personálu, je s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele samozřejmostí.
Bližší informace o pravidlech poskytování služeb v Centru pro seniory a úhradě za jejich poskytování pro aktuální rok jsou uvedeny na internetové adrese www.cpsholesov.cz.
Příjem žádostí
Pro podání žádosti máme připraven formulář, který je možno vyzvednout v CpS nebo je ke stažení na webových stránkách organizace. Součástí žádosti je rovněž posudek ošetřujícího lékaře. Vyplněné žádosti lze zaslat na kontaktní adresu organizace nebo přímo předat sociálnímu pracovníkovi CpS.
Telefon: 573 397 755; e-mail: socialni@cpsholesov.cz
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CHARITA HOLEŠOV
Kontakty: Charita Holešov
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468
Email: info@holesov.charita.cz
Webové stránky: www.holesov.charita.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Jelínek - ředitel organizace
Email: milan.jelinek@holesov.charita.cz
Bc. Zdenka Orálková – zástupkyně ředitele organizace
Email: zdenka.oralkova@holesov.charita.cz
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE
Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468
Mobil: 604 582 621
Email: dzp@holesov.charita.cz
Kontaktní osoba: Bc. Zdenka Orálková – vrchní sestra
Domácí zdravotní péče je zdravotnická služba, která zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty
v jejich vlastním domácím prostředí. Péče je indikována praktickým lékařem a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování péče. Domácí zdravotní péči zajišťují registrované zdravotní sestry, mající osvědčení k výkonu práce bez odborného dohledu.
Domácí zdravotní péče je poskytována v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin.
Na doporučení a pokyn lékaře je služba dostupná i mimo pracovní dobu, o víkendech a státních
svátcích.
Cílem zdravotní služby je zajistit a poskytovat péči klientům v jejich domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací při základním onemocnění, podporovat soběstačnost klienta, ulevit od bolestí,
zajistit důstojné a klidné umírání, to vše v úzké spolupráci s praktickým lékařem a rodinou klienta.
Zdravotnické výkony prováděné zdravotními sestrami v domácím prostředí:
• Sledování fyziologických funkcí
• Příprava a aplikace inzulínu a injekcí
• Odběry biologického materiálu
• Ošetřování chronických ran a stomií
• Cévkování a ošetřování permanentních katétrů
• Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• Edukace klientů a jejich rodinných příslušníků
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Od roku 2015 je Charita Holešov oprávněna provádět a zajišťovat domácí paliativní péči. Tuto
péči vykonávají všeobecné sestry, které jsou pravidelně proškolovány v oblasti paliativní a domácí
hospicové péče.
Na základě indikace lékaře provádí nejen potřebné odborné ošetřovatelské úkony jako je monitorování bolesti, aplikace tišících léků, ošetřování ran a další, ale i zaučují a psychicky podporují členy
rodiny v péči o umírajícího blízkého. Základním předpokladem této péče je spolupráce s rodinou, kde
je alespoň jedna osoba připravena zabezpečit nepřetržitou péči o nemocného.
Cílem této péče je poskytnutí kvalitní odborné péče umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením a umožnit pacientovi strávit poslední chvíle svého života v kruhu rodiny se svými blízkými.
Spolupracujeme s praktickými lékaři, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby
bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu, dle ordinace lékaře. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými
k zajištění zdravotní péče.
Domácí paliativní péči poskytujeme jako komplexní doprovázení pacienta v oblasti zdravotních,
sociálních, psychologických a spirituálních služeb. Jsme schopni v případě potřeby zajistit zapůjčení veškerých možných kompenzačních pomůcek, zajistit pomoc pečovatelské služby, psychologa, duchovní podporu pastoračním pracovníkem Charity Holešov nebo přímo duchovním.
Domácí zdravotní a paliativní péče je poskytována klientům na území města Holešova a v obcích
Količín, Třebětice, Alexovice, Ludslavice, Kurovice, Zahnašovice, Míškovice, Lechotice, Žeranovice, Horní
Lapač, Martinice, Přílepy, Žopy, Dobrotice, Jankovice, Prusinovice, Tučapy, Bořenovice, Pacetluky, Roštění, Kostelec u Holešova, Karlovice, Němčice a Rymice.
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí a sociální pracovnice
Mobil: 737 170 936
Email: chps@holesov.charita.cz
Provozní doba:
Pondělí – Pátek
Pondělí – Neděle – státní svátky

6.30 – 15.00 hodin
6.30 – 20.00 hodin

ambulantní forma
terénní forma

Novosady 1597, 769 01 Holešov (kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a kancelář pečovatelek). Telefon: 573 399 860, mobil: 737 170 936
Havlíčkova 1134 a 1136, 769 01 Holešov (kancelář pečovatelek)
Telefon: 573 398 689, mobil: 604 582 601; 733 613 272
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Charitní pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1. 1. 2005 je službou ambulantní
a terénní.
Posláním služby je umožnit potřebným občanům Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí (doma), ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí.
Toho dosahujeme poskytnutím nasmlouvaných úkonů, a to v oblasti péče o vlastní osobu a domácnost.
Zahájení péče bývá provedeno z podnětu samotného zájemce nebo jeho rodinných příslušníků, ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků Městského úřadu. Uzavření Smlouvy o poskytování
pečovatelské služby předchází sociální šetření a dohoda mezi zájemcem o službu a poskytovatelem
o rozsahu a četnosti prováděných úkonů (koupel, úklid, dovoz obědů, dovoz léků, nákupy, praní prádla, žehlení, doprovod aj.).
Péči zajišťuje tým pečovatelek, které splňují požadavky Zákona o sociálních službách.
Péče je zajišťována v rozsahu stanoveném § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů. Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou č. 389/2013 Sb., ze dne
28. 11. 2013, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb. Tou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je bezplatně poskytována účastníkům 1. odboje dle osvědčení č. 255/1946 a účastníkům 2. odboje dle zákona
č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, pokud doba rehabilitace činila alespoň 12 měsíců.
Okamžitá kapacita:
1) Ambulantní forma 2 uživatelé
2) Terénní forma 5 uživatelů
pondělí - pátek 15-20 hod., sobota, neděle, st. svátky - okamžitá kapacita - 2 klienti.
Cílová skupina: Služby poskytujeme lidem starším 18-ti let (dospělí, mladší a starší senioři), jejichž
zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ovšem služby nemůžeme poskytnout
lidem, kteří by vyžadovali od Charitní pečovatelské služby trvalý dohled – celodenní péči.
Příjem žádostí:
Telefonát vedoucí, e-mail nebo dopis zaslaný na adresu služby (viz kontakty výše v textu)
Ceník poskytovaných služeb (platný od 1. 1. 2018 dle zákona č.108/2006)
V souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, se výše
úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností
u uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá
z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u Uživatele a času nezbytného k zajištění
činností. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. Čas nezbytný k zajištění činností
zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě k uživateli apod.)
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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
101
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
103
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
104
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních prostorách
106
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
201
pomoc při úkonech osobní hygieny
203
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
202
pomoc při použití WC
201,1 koupel v domácnosti DPS
201,2 koupel v domácnosti terén
201,3 koupel v SOH
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
314
dovoz nebo donáška jídla
314,1 donáška obědů DPS
301
pomoc při přípravě jídla a pití
313
příprava a podání jídla a pití
950,5 strava
d) pomoc při zajištění domácnosti
508
běžný úklid a údržba domácnosti
509
údržba domácích spotřebičů
502
pomoc při zajištění velkého úklidu
507
běžné nákupy a pochůzky
512
velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
513
praní a žehlení ložního prádla
514
praní a žehlení drobného prádla
511
příprava topiva štípání dříví
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
808
doprovázení k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a zpět
čas nezbytný k zajištění činností
2
I. pásmo 3 minuty = 6 Kč/setkání
II. pásmo 10 minut = 20 Kč/setkání
III. pásmo 15 minuty = 30 Kč/setkání
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120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
22,-/úkon
10,-/úkon
120,-/hod.
120,-/hod.
63,120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
115,-/úkon
70,-/kg
70,-/kg
120,-/hod.
120,-/hod.

120,-/hod.

KUCHYŇ S JÍDELNOU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ (DŘÍVE V DPS) NOVOSADY 1597
Kuchyň s jídelnou v Domě zvláštního určení v Holešově, Novosady 1597 byla v době vydání Průvodce sociálních služeb bez provozovatele služeb. Pronájem kuchyně byl v době vydání brožurky v řešení Města Holešov. Pro klienty Charitní pečovatelské služby jsou obědy zajištěny od 1. 1. 2018 z Centra pro seniory Holešov.
Denně je zde cca 40 obědů připraveno a rozváženo pracovnicemi Charitní pečovatelské služby
přímo do domácností klientů, a to včetně dietních jídel.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sídlo:
Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon:
573 398 468
Mobil:
737 484 565
E-mail:
sas@holesov.charita.cz
Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS. – vedoucí a sociální pracovnice
Provozní doba:
Služba je poskytována rodinám s dětmi terénní formou, tzn. v jejich domácím prostředí v této provozní době:
Pondělí a Středa 7:00 – 17:00 hod.
Úterý a Čtvrtek 7:00 – 15:00 hod.
Pátek
7:00 – 13:30 hod.
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a Mikroregionu Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně
znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 18-ti let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením
nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Okamžitá kapacita: 2 uživatelé
Poskytované služby:
1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. pomoc při přípravě dětí do školy, rozvoj schopností
a dovedností dětí).
• Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování při péči
o dítě, vedení k hospodaření s financemi, udržování chodu domácnosti, pomoc při přípravě dětí na vyučování, dohled nad docházkou dětí, vedení k pravidelné zdravotní péči o děti i sebe a k hygienickým
návykům, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovných činností s dětmi).
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• Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. nácvik jemné a hrubé motoriky dětí dle jejich potřeb, rozvíjení komunikace mezi matkou
a dítětem, rozvíjení sociálních schopností a dovedností dítěte – zásady slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině).
• Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení k pravidelné školní, předškolní docházce, vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro studium,
podpora a pomoc rodičů při přípravě dětí do školy, při řešení sporů vzniklých ve školním prostředí).
• Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. motivace rodičů
k návštěvám dětí do volnočasových aktivit, včetně doprovodu na volnočasové aktivity).
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Doprovod dětí s rodiči do školy, školského zařízení, k lékaři či při zajištění volnočasových aktivit.
3. Sociálně terapeutické činnosti
• Podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů.
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc, podpora a doprovod při vyřizování dokladů,
sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání).
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
(např. pomoc při znovunavázání kontaktu s rodinou příbuznými, spolupráce při řešení situace
s orgánem sociálně právní ochrany dětí - OSPOD).
Zájemci o službu mohou pracovnice oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailem nebo
osobně v sídle Charity Holešov. Všechny činnosti služby jsou poskytovány bezplatně a spolupráce
s pracovníky služby je dobrovolná.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB COOLNA
Sídlo:
Školní 1582, 769 01 Holešov
Mobil:
735 793 105
Email:
coolna@holesov.charita.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Zalabáková – vedoucí a sociální pracovnice
Nízkoprahový klub Coolna je zřizován Charitou Holešov od 1. 1. 2016. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.
Provozní doba:
Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek 12:00 – 17:00 hod. ambulantní forma
Středa
12:00 – 15:00 hod. terénní forma
15.00 – 17:00 hod. ambulantní forma
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Poslání:
Nízkoprahový klub Coolna se snaží usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním
způsobu dětí a mládeže z Holešova a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Dále jim poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
Cílová skupina:
Nízkoprahový klub Coolna je určen dětem a mládeži z Holešova a Mikroregionu Holešovsko ve
věku od 6 do 19 let (od 19 do 26 let je služba poskytována pouze formou poradenství či konzultací),
kteří:
Zažívají nepříznivou sociální situaci (konfliktní společenské situace, obtížné životní události,
omezující životní podmínky).
Vztahují se k nim konkrétní doplňkové charakteristiky (nemožnost se zapojit do klasických volnočasových aktivit, vyhýbání se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, potencionální uživatelé dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální
skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů apod.)
Cílem Nízkoprahového klubu Coolna je aktivně pomoci dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou jí ovlivněni a ohroženi. Součástí tohoto cíle je zároveň prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují jak dané uživatele, tak okolní prostředí
a společnost.
Každý uživatel se potýká s volbou, jak vyplnit svůj volný čas, který častokrát tvoří většinu jeho
dne. My se snažíme, abychom tuto ohroženou skupinu zaujali, pomohli jim naučit se svůj čas vyplnit
aktivně, zároveň při tom rozvíjet a uplatňovat své schopnosti, dovednosti a vědomosti a tím se začlenit do společnosti a být její nedílnou a nepostradatelnou součástí.
Zásada nízkoprahovosti:
Zájemci o službu a uživatelé mohou do zařízení volně vstupovat a odcházet v otevírací době klubu. Stejně tak mohou sociální pracovníky oslovit v terénu. Nemusí vyplňovat žádné přihlášky ani zde
nemají speciální členství. Musí pouze splňovat kritéria cílové skupiny. Služba je zároveň poskytována
bezplatně a uživatelé zde mohou využít princip anonymity.
Otevírací doba:
Klub je otevřen každý všední den od 12:00 do 17:00 hodin. Kromě středy, kdy je klub otevřen
od 15:00 do 17:00. Od 12:00 do 15:00 hodin vyráží sociální pracovnice do města, na hřiště, do parků,
kde probíhá terénní sociální práce.
Okamžitá kapacita: 10 uživatelů
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Sídlo:
Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468
Mobil:
734 435 318
Email:
pomucky@holesov.charita.cz
Kontaktní osoba: Pavlína Bílková
Provozní doba:
Od pondělí do pátku od 8:00 – 9:00 hod. a od 12:30 – 13:30 hod.
Po předchozí domluvě je možné i mimo tuto provozní dobu.
Uživatelům je nabízena možnost zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Zapůjčujeme např. polohovatelná lůžka (mechanická i elektrická), invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky
do vany, chodítka, atd.
PASTORAČNÍ A DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA
Sídlo:
Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468
Mobil:
733 741 907
Email:
pastorace@holesov.charita.cz
Kontaktní osoba: Leona Machálková, pastorační asistent a koordinátor dobrovolníků
Provozní doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 – 13:00 hod.
Po předchozí domluvě je možné i mimo tuto provozní dobu.
Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro uživatele služeb Charity: návštěvy a rozhovory, zprostředkovává kontakty na kněze, zprostředkovává přijetí svátostí. Zajišťuje pastorační službu v Charitě. Spolupracuje s farnostmi, kněžími a katechety. Setkává se s kněžími v děkanátu.
Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je římskokatolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí
pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka.
Charita tak ve své činnosti vhodnou formou zohledňuje také duchovní rozměr své práce.
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Poskytované služby:
• přednášky a besedy s duchovní tematikou
• podpora duchovního rozměru charitní práce
• tematická setkávání s pracovníky jednotlivých charitních zařízení
• zajišťování programů pro uživatele služeb
• zajišťování charitních bohoslužeb
• individuální pastorační pohovory
• modlitby za Charitu
• podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi
• propagace charitní práce ve farnostech a u veřejnosti
• spolupráce s kněžími, předávání informací o činnosti Charity Holešov
• zajišťuje pravidelný informační pastorační servis v rámci Charity Holešov
Jak je možné službu zajistit:
Po telefonické domluvě může službu doporučit a zajistit rodinný příslušník, samotný zájemce
nebo kněz.
Koordinátor dobrovolníků vyhledává, získává a koordinuje dobrovolníky a rozvíjí práci s dobrovolníky. Zajišťuje akce s dobrovolníky (Humanitární sbírka šatstva, Den Charity, atp.). Organizuje Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu, Den pro zdraví a akce Charity či koncerty. Zajišťuje PR s médii a veřejností. Propaguje činnost Charity na webu a v charitní vitríně.
Zapojení dobrovolníků do přímého kontaktu s uživateli vnáší do sociálních služeb lidský prvek.
Svou činností dobrovolníci přispívají k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytované sociální služby. Pokud má být činnost dobrovolníků v organizaci přínosná a efektivní, je potřeba,
aby se jim určená osoba v organizaci věnovala a jejich dobrovolnickou činností je provázela.
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ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE ZLÍN
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.
Nivy II/5358, 760 01 Zlín
Mgr. Vlasta Pátková, statutární zástupce
Tel.: 774 489 543
e-mail: argo.patkova@seznam.cz
www.argozlin.blog.cz
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. poskytuje sociální službu „Terénní program“.
Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo
osobám ohrožených sociálním vyloučením, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje.
Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště
klientů pomáhá ARGO řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky.
Při poskytování služby kladou důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Služby
jsou poskytovány bezplatně.
Cíl služby lze rozdělit do několika na sebe navazujících dílčích cílů:
1. Kontaktovat potencionální uživatele služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
2. Pracovat s uživateli na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace, na základě dohody a plánu řešení. Vést je k aktivitě v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně.
3. Hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině, v širokém okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.
Služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným nebo vyloučením ohroženým. Jedná se osoby, které nejsou schopny svoji tíživou situaci řešit samostatně.
Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách, vybydlených bytových domech nebo
na perifériích měst, osoby nezaměstnané, v obtížné finanční situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu
a službách s tím spojených, osoby mající problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si
řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, jejich děti mají problémy s plněním školních povinností, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi, osoby
zanedbávající základní péči o zdraví, osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si
informace sami obstarat. Služba není poskytována agresivním osobám.
Terénní program poskytuje ARGO, Společnost dobré vůle Zlín ve městech Zlíně, Holešově, Kroměříži, Bystřici pod Hostýnem, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu, Kunovicích, Hulíně a Záhlinicích.
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KONTAKTNÍ CENTRUM PLUS
Sídlo zařízení:
Ztracená 63
Kroměříž 767 01
Kontaktní osoby:
Mgr. Silvia Klučková (vedoucí zařízení)
Mgr. Jan Zahradník (terénní pracovník)
Kontakty:
Telefon: 573 336 569, 734 237 840
Terénní pracovník: 737 929 332
Email: kc.km@kromeriz.charita.cz
www.kromeriz.chaita.cz
Otevírací doba Kontaktního a poradenského centra v Kroměříži:
Pondělí až pátek 9:00 – 16:00 hodin
Provozní doba Terénního programu Plus v Holešově:
Každé pracovní pondělí od 16:00 do 18:30 hodin
Kontaktní centrum Plus vzniklo v roce 1999 a je jedním z osmi zařízení Oblastní Charity Kroměříž. V Holešově poskytuje terénní služby od roku 2000. Kontaktní centrum Plus je jediné nízkoprahové
zařízení terciární protidrogové prevence v okrese Kroměříž, které poskytuje ambulantní a terénní sociální a poradenské služby. Cílovou skupinou zařízení jsou uživatelé nealkoholových drog a osoby jim
blízké, zejména rodinní příslušníci, partneři a blízcí. V rámci Kontaktního centra Plus fungují dva vzájemně propojené projekty:
• KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PLUS jako služba ambulantního typu, která sídlí v Kroměříži,
• TERÉNNÍ PROGRAM PLUS, který nabízí služby formou terénní sociální práce v Holešově a dalších
pěti městech okresu Kroměříž (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Morkovice – Slížany, Chropyně a v okolí těchto měst).
Posláním Kontaktního centra Plus je ochrana veřejnosti před negativními důsledky užívání nelegálních návykových látek. Činnost Kontaktního centra Plus je prospěšná osobám, které drogy neužívají. Služby podporují ochranu veřejného zdraví před důsledky užívání drog ve společnosti.
Mezi hlavní cíle projektu patří realizace programu „Harm reduction“ (minimalizace zdravotních
a sociálních rizik spojených s užíváním drog), motivace uživatelů drog ke změně životních postojů, návyků a cílů a posílení jejich sociálního fungování.
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Kontaktní centrum Plus poskytuje tyto služby:
• výměnný program zdravotnického materiálu (výměna injekčních setů, kus za kus),
• motivační práci s klienty na změně životního stylu s výhledem abstinence,
• terapii a poradenství pro uživatele drog,
• pomoc při vyřizování léčby závislostí,
• testování na infekční nemoci (vir HIV a hepatitida typu C),
• terapii a poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog,
• rodinnou mediaci,
• preventivní a přednáškové programy pro žáky, studenty, pedagogické a sociální pracovníky, soudce
a státní zástupce, pracovníky Policie ČR, rodiče a jinou laickou i odbornou veřejnost.
Hlavním úkolem terénních pracovníků je aktivní vyhledávání uživatelů drog a poskytování poradenských a sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí.
Kontaktní a poradenské centrum Plus i Terénní program Plus poskytují všechny své služby uživatelům drog, rodičům i osobám jim blízkým anonymně a zdarma.
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CENTRUM SLUŽEB A PODPORY ZLÍN, o.p.s.
Sídlo:
Mostní 4058, 760 01 Zlín
Ředitel: Ing. Mgr. Milan Antoš
e-mail: csp.ops@cspzlin.cz
webové stránky: www.cspzlin.cz
HORIZONT KROMĚŘÍŽ
Kontaktní osoba: Ing. Věra Vájová
Mobil: 777 721 132
e-mail: horizontkm@cspzlin.cz
Pracoviště Holešov
Grohova 698, 769 01 Holešov
Kontakt: sociální pracovník tel.: 731 502 248, terénní služba: 734 575 018
Zařízení poskytuje bezplatnou ambulantní a terénní službu sociální rehabilitace osobám s duševním
onemocněním.
Posláním zařízení Horizont Kroměříž je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním
znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů
a zájmů.
Cíle
• Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí.
• Podpora uživatelů před, během studia nebo při jeho dokončení a při jiných vzdělávacích a aktivizačních činnostech.
• Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů.
• Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit.
• Podpora při hledání přátel a plánování volného času.
• Podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost.
Zásady
• Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho duševního onemocnění.
• Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
• Individuální přístup k uživateli.
• Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
• Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňování uživatele.
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•
•
•
•

Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele.
Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

Cílová skupina
Dospělé osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz ve stabilizovaném stavu.
Provozní doba zařízení:
Ambulantní služba:
pondělí a čtvrtek: od 10.00 do 15.00 hod.
Terénní služby: dle dohody
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DĚTSKÉ CENTRUM ZLÍN, p. o.
- SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS DC ZLÍN)
Burešov 3675, 760 01 Zlín
Telefon: +420 703 178 690
Email: sas@dczlin.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Kubáčková – vedoucí a sociální pracovnice
Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace,
a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.
Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do řešení nepříznivé situace a snížit rizika ohrožující vývoj dítěte. Snahou je obnova narušených funkcí rodiny a tím snížení dopadů ohrožující vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče a příprava
na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní rodinné nebo institucionální péče.
Cílová skupina:
• Rodiny s dětmi od 0 do 18 let (rodiče, pěstouni a jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte), které se ocitly v obtížné životní situaci, kdy je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nedokážou bez pomoci tuto
situaci překonat.
• Rodina, kde došlo k umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ZDVOP, ústavní péče, pěstounství na
přechodnou dobu) a pečující osoby usilují o navrácení dítěte zpět do rodiny.
• Těhotné ženy, které potřebují podporu při přípravě na příchod a péči o dítě, nebo se nachází v nepříznivé životní situaci, kdy je ohroženo zdraví a vývoj nenarozeného dítěte.
Poskytované služby:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, pomoc
s vedením hospodaření, udržování domácnosti, poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové aktivity pro rodiče a děti, doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity.
c) sociálně terapeutické činnosti: činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností, upevňování rodinných vztahů.
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při
vyřizování běžných záležitostí a podpora při zajišťování dalších aktivit, jednání na úřadech – bytovém úřadu, sociálním odboru, úřadu práce, odboru sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR.
Služba je poskytována na principech dobrovolnosti, ambulantní a terénní formou. Služba je poskytována bezplatně. Místní působnost služby jsou obce s rozšířenou působností Luhačovice, Holešov,
Otrokovice, Vizovice a Zlín.
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Provozní doba:
Terénní služba (poskytována v domácím prostředí klienta)
Po-Pá: 7:00-18:00 hod.
Ambulantní služba (v místě sídla služby)
Po-Pá: 12:00-17:00 hod.
Zájemci o službu mohou pracovníky oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, emailem nebo
osobně v Dětském centru Zlín, p. o.
Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje.

RANÁ PÉČE

• Je zaměřená na podporu rodiny a podporu dítěte v jeho přirozeném prostředí.
• Má terénní charakter, poradce rané péče navštěvuje rodinu v domácím prostředí, kde se dítě cítí
bezpečně a lépe se učí novým dovednostem.
• Provází rodiny v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby dítě mohlo vyrůstat ve svém přirozeném prostředí.
• Je poskytována bezplatně profesionálními poradci rané péče.
Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám s dětmi ve věku od narození do 7 let
věku dítěte, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Je legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Pro rodiny s dětmi
se zrakovým a kombinovaným
postižením

Pro rodiny s dětmi
s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením
a s ohroženým vývojem

Pro rodiny s dětmi
se sluchovým
a kombinovaným postižením

Společnost pro ranou péči
Olomouc, pobočka Zlín

Středisko rané péče Educo Zlín

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

www.ranapece.cz

www.ranapecezlin.cz

www.detskysluch.cz

Středisko rané péče SPRP Olomouc,
pracoviště Zlín
Burešov 4886
760 01 Zlín 1
mobil: 777 234 035
e-mail: olomouc@ranapece.cz

Středisko rané péče Educo Zlín, z.s.
Chlumská 453
763 02 Zlín - Louky
mobil: 739 777 729
e-mail: ranapece.zlin@volny.cz

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.
Jungmannova 25
779 00 Olomouc
mobil: 739 642 677, 733 181 497
e-mail:
ranapecemorava@detskysluch.cz
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DOMY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V HOLEŠOVĚ
Byty v domech zvláštního určení (dříve v domech s pečovatelskou službou) jsou součástí bytového fondu ve vlastnictví města Holešova, které je na základě nájemní smlouvy přenechalo do užívání
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s. r. o.
Jedná se o velikost bytů 1 + 1 nebo 1 + kk (garsonka).
Svým charakterem jsou určeny především pro osoby s těžkým zdravotním postižením a seniory,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního postižení, nejsou schopni si sami
obstarat nutné práce v domácnosti a jsou při zajišťování životních potřeb závislí na pomoci jiné osoby.
Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o. je správcem 2 domů zvláštního určení:
- Havlíčkova 1134 a 1136, Holešov
- Novosady 1597, Holešov

Kritéria pro přidělování bytů v domech zvláštního určení
• o byt mohou požádat občané s trvalým pobytem v Holešově a místních částech
• formulář žádosti lze vyzvednout a podat v kanceláři Odboru správy nemovitostí společnosti: Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o., nám. sv. Anny 1275, která vede evidenci žadatelů.
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Riemerová, tel. 573 506 240, e- mail.: riemerova@thholesov.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:30 hod.
• součástí žádosti je tiskopis Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o umístění v DPS, který po vyplnění žadatel předkládá na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Holešově, ul. Tovární 1407 - I. patro (kontaktní osoba Mgr. Bc. Irena Seifertová, tel. 573 521 762). Na základě zdravotního potvrzení a podané žádosti provede pracovnice Městského úřadu Holešov šetření v místě
bydliště žadatele a vypracuje přílohu k žádosti o byt, ve které posoudí potřebnost přidělení bytu
• do evidence na přidělení bytu v domech zvláštního určení jsou zařazováni občané, kteří dosáhli
důchodového věku dle § 32 zákona č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, nebo mají nárok na plný invalidní důchod dle § 38 uvedeného zákona
• přednostně jsou byty přidělovány občanům:
- jejichž zdravotní stav odůvodňuje poskytování pečovatelské služby (přiznán příspěvek na péči)
- kterým byly přiznány mimořádné výhody pro osoby s těžkým zdravotním postižením
- kteří pečovatelskou službu již využívají
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• žadatel umístěním řeší svoji nepříznivou sociální situaci:
- vyšší věk
- osamělost
- bydlení v bytě nižší kategorie, kde se stává nesoběstačný
- bydlí v přeplněném bytě
• umístění je vhodné z důvodů veřejného zájmu:
- žadatel uvolní nadměrný městský byt
Cílová skupina:
Obyvatelé města Holešova v důchodovém věku a osoby se zdravotním postižením. Objekty poskytují bydlení klientům a pečovatelskou službu na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem sociální služby Charitou Holešov.
Dům zvláštního určení je pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního
nebo invalidního důchodu, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nejsou již zcela schopni si zajišťovat svou domácnost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči.

DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ HAVLÍČKOVA 1134 a 1136
V domě se nachází 25 bytů o velikosti 1+1. Dům není vhodný pro osoby s větším postižením pohybového aparátu nebo pro vozíčkáře, protože není zcela bezbariérový. V budově je výtah.
V domě se nachází středisko osobní hygieny, kde jsou poskytovány služby (koupání, péče o vlasy
a nehty) a to v pracovní dny od 6:30 - 15:00 hod.

DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NOVOSADY 1597
V domě se nachází 48 bytů, z toho 19 bytů o velikosti 1+1 a 29 bytů o velikosti 1+kk (garsonky).
V prvním nadzemním podlaží jsou 3 byty pro vozíčkáře s vnitřním vybavením, které je přizpůsobeno
potřebám těchto zdravotně postižených občanů. Dům má bezbariérový přístup.
V domě se nachází středisko osobní hygieny, kde jsou poskytovány služby (koupání i pro méně mobilní občany, péče o vlasy a nehty) a to v době od 6:30 - 15:00 hod. V případě potřeby lze zajistit službu
i o víkendech a svátcích, po předchozí domluvě s vedoucí Charitní pečovatelské služby Evou Relichovou DiS.
Kuchyň s jídelnou v Domě zvláštního určení (dříve v DPS) Novosady 1597
Kuchyň s jídelnou v Domě zvláštního určení v Holešově, Novosady 1597 byla v době vydání Průvodce sociálních služeb bez provozovatele služeb. Pronájem kuchyně byl v době vydání brožurky v řešení Města Holešov. Pro klienty Charitní pečovatelské služby jsou obědy zajištěny od 1. 1. 2018 z Centra pro seniory Holešov. Denně je zde cca 40 obědů připraveno a rozváženo pracovnicemi Charitní pečovatelské služby přímo do domácností klientů, a to včetně dietních jídel.
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DŮM SENIORŮ KOSTELEC U HOLEŠOVA
Kostelec u Holešova č. p. 285, 768 43 Kostelec u Holešova
tel. 573 385 129, 724 184 620, www.kostelecuholesova.cz,
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hlobil - starosta obce
Zřizovatelem zařízení je obec Kostelec u Holešova.
Dům je určen pro občany, plně invalidní a starší 65 let, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu
nejsou již zcela schopni si zajišťovat svou domácnost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní
ošetřovatelskou péči. Pečovatelská služba v zařízení je po dohodě poskytována Charitou Holešov.
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení
Kapacita zařízení: 36 malometrážních bytů. Jedná se o garsonky s příslušenstvím a balkonem,
určené pro jednotlivce. Dům je řešen bezbariérově.
Příjem žádostí o umístění:
Podmínkou pro poskytnutí služby je písemná žádost na předepsaném formuláři, starobní nebo
invalidní důchod, zdravotní stav, doporučení ošetřujícího lékaře.
Žádosti o bydlení v Domě seniorů se přijímají v kanceláři Obecního úřadu Kostelec u Holešova
č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PORADENSTVÍ
PRO OBČANY HOLEŠOVA
OBLASTNÍ CHARITA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Adresa:
ul. 6. května 1071
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:
573 378 296
Vedoucí střediska:

Mgr. Vendula Štěpánová , tel. 775 635 018
vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Vendula Štěpánová, tel. 775 635 018
vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz
Sociální pracovnice:
Ludmila Kupková DiS., tel. 777 763 775
ludmila.kupkova@bystriceph.charita.cz
Počet pracovníků:
5 osobních asistentek
http://www.bystriceph.charita.cz/nase-sluzby/osobni-asistence/
Posláním osobní asistenční služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností prostřednictvím osobního asistenta setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých individuálních potřeb a zvyklostí.
DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY CHVALČOV
Adresa:
Školní 798, 768 72 Chvalčov
(služby stacionáře jsou poskytovány v bezbariérovém objektu, který je umístěn
v areálu ZŠ ve Chvalčově, v klidném a tichém prostředí s krásným výhledem
na Hostýn).
Telefon:
573 332 683; 777 763 780
Denní kapacita zařízení: 10 klientů
Provozní doba zařízení: pracovní dny pondělí až pátek - od 07.00 do 15.00 hodin
(s možností návaznosti dalších služeb CHARITY)
Vedoucí stacionáře:
Ingrid Vaculíková, 777 763 784
ingrid.vaculikova@bystriceph.charita.cz
Sociální pracovnice:
Ludmila Kupková DiS., 777 763 775
ludmila.kupkova@bystriceph.charita.cz
http://www.bystriceph.charita.cz/nase-sluzby/denni-stacionar-pro-seniory/
Posláním charitního Denního stacionáře ve Chvalčově je poskytování ambulantní služby seniorům, kteří přes den nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů, zůstávat doma a přejí si pobývat ve
společnosti svých vrstevníků.
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SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH
/registrovaná soc. sl./

Adresa: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Kroměříž, Velehradská 625, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 335 340, e-mail: kromeriz-odbocka@sons.cz
Webové stránky: www.sons.cz/kromeriz
Kontakty: Vedoucí a sociální pracovnice:
Mgr. Erika Hanzalová, mobil: 775 085 129, e-mail: hanzalova@sons.cz
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Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce:
Ludmila Fridrichová, mobil: 778 702 408, e-mail: fridrichova@sons.cz
Jan Kurek, e-mail: kurek@sons.cz
Předseda odbočky:
Roman Miklík, e-mail: romanmiklik75@seznam.cz, mob.: 725 327 338
Antonín Nesvadba, e-mail: anesvadba@seznam.cz, mob.: 606 954 971
Registrované soc. služby:
- ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
- SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úřední hodiny:
Poradna – odborné sociální poradenství
PONDĚLÍ 9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
STŘEDA
9.00 – 12.00
13.00 – 14.00
Sociálně aktivizační služby
ÚTERÝ
9.00 – 12.00
STŘEDA 14.00 – 16.00
Poradna poskytuje:
• Odborné poradenství v oblasti sociálních dávek a příspěvků.
• Pomoc při sepsání žádostí a vyplnění formulářů.
• Informace o výhodách plynoucích z držitelství průkazu ZTP nebo ZTP/P.
• Informace o kompenzačních pomůckách vč. možnosti jejich zapůjčení.
• Zprostředkování návazných služeb, aj.
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením máte možnost se
s námi účastnit:
• pravidelné klubové činnosti (každou první středu v měsíci od 14.00 hod.),
• turistických výletů,
• sportovních aktivit,
• výstav a komentovaných prohlídek, poznávacích zájezdů, aj.
Cílová skupina: osoby zrakově postižené
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TYFLOSERVIS, o.p.s.
Krajské ambulantní středisko Zlín
Burešov 4886, 760 01 Zlín
Email: zlin@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz
tel.: 577 437 133
Kontakt na základě telefonické objednávky (+ záznamník).
Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku, a to
terénní a ambulantní formou.
Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové
chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout. Jedním z možných řešení je využít
služeb Tyfloservisu.
Rehabilitační kurzy
• prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s průvodcem,
výběr vhodných tras atd.)
• sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.)
• čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
• nácvik vlastnoručního podpisu
• nácvik psaní na klávesnici počítače a kancelářském psacím stroji
• tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat)
• rehabilitace zraku (využívání zraku v maximální možné míře)
• nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu s lidmi
v dopravě, v obchodech apod.)
Pomoc při výběru vhodných pomůcek
• seznámení se sortimentem speciálních optických, rehabilitačních, kompenzačních i jiných pomůcek
a s možnostmi jejich získání
• proškolení v obsluze vybraných pomůcek
Dále: poskytování potřebných informací, poradenství a informace o dalších (návazných) službách atd.
Služby jsou poskytovány bezplatně.
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PORADENSKÉ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ KROMĚŘÍŽ, o.p.s.
Velehradská 625
767 01 Kroměříž

Ředitelka: Drahomíra Kunčarová
http://www.chcislyset.cz/kromeriz.php
E-mail: draha.kuncarova@volny.cz
Mobil: 777 957 085 (jen SMS)
• Odborné sociální poradenství
• Sociálně aktivizační služby
• Tlumočnické služby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00 (terénní služba)
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00 (terénní služba)
13:00 - 17:00

POMOC A PORADENSTVÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Poradna pro oběti Kroměříž

adresa poradny: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
poradce: Bc. Iveta Holomková
telefon: +420 725 807 099
e-mail: holomkova.pms@gmail.com
Poradenské hodiny bez objednání:
úterý
12:30 – 15:30
čtvrtek
9:00 – 12:00
(poradnu můžete oslovit na níže uvedených kontaktech i mimo uvedené dny)
Hledáte odpovědi na následující otázky?
• Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
• Jak a kde podat trestní oznámení?
• Jak získat informace o vyšetřování?
• Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
• Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
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• Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení?
• Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?
• Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty a starosti?
Rádi Vám pomůžeme hledat odpovědi.
Pomoc a poradenství jsou bezplatné a anonymní.
Poskytujeme:
• podporu a pomoc všem obětem trestných činů
• poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
• poradenství v rámci orientace v trestním řízení
• základní právní informace
• zprostředkování dalších služeb
• doprovázení
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AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI
Havlíčkova 2995
767 01 Kroměříž
kontakt: 573 335 528, 737 028 054
E-mail: azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
www.kromeriz.charita.cz
https://www.facebook.com/charitakromeriz
Vedoucí sociální služby: Mgr. et Bc. Libor Jarmar, tel.: 734 680 352
Zástupce vedoucího: Bc. Zdeňka Krejčířová, DiS.
Posláním azylového domu je poskytnout matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám krátkodobé ubytování v bezpečném prostředí, a takové sociální služby, které povedou ke zvýšení jejich soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému začlenění se zpět do běžného života, dle jejich
individuálních potřeb a schopností.
Cílem je zajištění krátkodobého ubytování a individuální podpora osob v krizové situaci spojené
se ztrátou bydlení a následné řešení jejich tíživé životní situace.
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AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE ASTRAS, o.p.s.
Purkyňova 702/3
767 01 Kroměříž 1
Kontakty:
573 340 630
robert.hasala@astras.cz (ředitel AD)
iva.dornakova@astras.cz (sociální pracovnice AD)
andrea.ludlova@astras.cz (sociální pracovnice AD)
vera.zdrahalova@astras.cz (sociální pracovnice NDC)
www.astras.cz

AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN
Adresa: Moravní 936, 765 02 Otrokovice, tel. 577 925 083
e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz
http://www.otrokovice.charita.cz/
Kontaktní osoba:
Mgr. Aleš Jaroš, vedoucí Samaritán – služby pro lidi bez domova
Jedná se o službu poskytovanou nestátní neziskovou organizací Charita sv. Anežky Otrokovice. Služba
je součástí komplexu sociálních služeb Samaritán – služby pro lidi bez domova.
Kapacita: 37 lůžek
Cílová skupina: osoby bez přístřeší (jsou přijímáni i klienti z Holešova a okolí)
Předmět činnosti:
Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Součástí pomoci a podpory je uspokojení základních životních potřeb, především poskytnutí ubytování na
přechodnou dobu a spolupráce zaměřená na dosahování příznivých změn v jejich životě.

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ SAMARITÁN
zastřešující organizace
Charita sv. Anežky Otrokovice
adresa: Na uličce 1617, 765 02 Otrokovice
e-mail: info@otrokovice.charita.cz
http://www.otrokovice.charita.cz/
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vedoucí služby
kontaktní osoba: Mgr. Aleš Jaroš
telefon/fax.: 577 925 083, 605 564 039
e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz
pobočka Otrokovice
kontaktní osoba: Bc. Zuzana Mikulášková
Tel.: 734 435 004, e-mail: zuzana.mikulaskova@otrokovice.charita.cz
pracovní doba: pondělí - pátek 7:30 až 16:00 po dohodě s pracovníkem služby
adresa: Tylova 725, 765 14 Otrokovice
pobočka Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Jitka Švajdová
Tel.: 734 435 003
e-mail: jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz
pracovní doba: pondělí - pátek 7:30 až 16:00 po dohodě s pracovníkem služby
adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín
Ambulantní forma
Je poskytována ve dvou našich kancelářích, a to v lokalitách Zlín a Otrokovice. Každá z kanceláří má
stanovené kontaktní hodiny, ve kterých naše pracovníky zastihnete. Mimo tyto kontaktní hodiny jsou
pracovníci k zastižení jen po předchozí dohodě. V případě potřeby mohou přijet za Vámi.
SOCIÁLNÍ PORADNA
Kontakt: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 330 013, mobil: 733 755 847
E-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Webové stránky: http://kromeriz.charita.cz/nase-strediska/socialni-poradna/
Vedoucí: Bc. Jana Pospíšilová
Provozní doba:
Ztracená 63, Kroměříž

terén

Pondělí

9.00 – 12.00

12.30 – 16.00

9.00 – 13.00 Chropyně

Úterý

9.00 – 12.00

12.30 – 14.00

9.00 – 14.00 Hulín

Středa

9.00 – 12.00

12.30 – 16.00

9.30 – 14.00 Zdounky

Čtvrtek
Pátek

Pro veřejnost zavřeno
9.00 – 11.00
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Poslední konzultace začíná 30 minut před koncem provozní doby.
Doporučujeme se předem telefonicky objednat. Objednaní klienti mají přednost !!!
Poslání:
Sociální poradna je registrovaná sociální služba, jedna z osmi služeb Oblastní charity Kroměříž.
Naším posláním je prostřednictvím základního a odborného sociálního poradenství poskytnout informace, pomoc a podporu lidem:
• v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami zvládnout
• v běžných životních situacích, ve kterých lidem chybí dostatek informací.
Sociální poradna poskytuje v rámci znalostí a dovedností pracovníků informace o právech a povinnostech občanů vyplývajících ze zákonů. Zároveň je nápomocna při řešení problémů jednotlivců,
tak, aby převzali zodpovědnost za své jednání a rozhodování.
Cíle zařízení:
Sociální poradna je založena na principech: bezplatnosti, diskrétnosti a důvěry, individuálního
přístupu, podpory a spoluúčasti, svobody a zodpovědnosti, lásky a duchovního pohledu na situaci.
Hlavním cílem je seznámit klienty s jejich právy a povinnostmi, poskytnout jim potřebné informace a dopomoci jim k dosažení optimálního řešení problému za podpory jejich autonomie.
Dílčí cíle poradny jsou, aby uživatel získal:
• informace a radu, aby svůj problém uměl řešit,
• orientaci v problému, s kterým přišel do poradny,
• znalost svých práv a povinností,
• zkušenost, aby v budoucnu dokázal problému předejít, nebo jej lépe zvládnout,
• motivaci a podporu, aby svůj problém řešit chtěl,
• přebral odpovědnost za řešení svých problémů,
• umět pojmenovat cíl, kterého chce v řešení svého problému dosáhnout.
Nabízené činnosti Sociální poradny (poradenství v oblastech):
1. Základní sociální poradenství.
2. Dluhová problematika - analýza dluhové situace, sepisování splátkových kalendářů, odpor, odvolání proti výši nákladů, informace o insolvenci, komunikace s věřiteli za účasti klienta, pomoc
a sepsání při podání osobního bankrotu.
3. Problematika exekuce - asistence při vyjednávání s exekutory za účasti klienta, informování o povinnostech a právech klienta a podniknutí příslušných kroků s klientem, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce apod.
4. Rodinná problematika - návrh na svěření dětí do péče, návrh na stanovení/ zvýšení/snížení výživného nezletilým dětem, návrh na stanovení výživného zletilým dětem, návrh na výživné rozve42

5.
6.
7.
8.
9.
10.

denému manželovi/manželce, návrh na rozvod, návrh na vypořádání společného jmění manželů,
konzultace a praktické rady v oblasti domácího násilí - možnost sepsání předběžného opatření vykázání násilné osoby z bytu či domu apod.
Bytová problematika - informace o možnostech sociálního bydlení, konzultace nájemních smluv
a vztahů, vyjednávání s protistranou.
Majetko-právní problematika - dědictví, spoluvlastnictví, vracení daru, žaloba na vydání věci
apod.
Ochrana spotřebitele - např. problematika předváděcích akcí, poradenství v oblasti reklamace,
asistence při vyjednávání atd.
Pracovně-právní poradenství - práva a povinnosti z pracovního poměru.
Sociální problematika - poradenství v oblasti sociálních dávek, pomoc při vyplňování formulářů
žádostí, opatrovnictví, poradenství pro oběti trestných činů apod.
Součinnost a spolupráce s institucemi.

Sociální poradna není advokátní kancelář, pomáhá lidem na základě získaných poznatků a praktických zkušeností. Je schopna pomoci klientům podat i návrhy k soudu na základě uplatnění jejich
práv a povinností, což je hlavním cílem Sociální poradny.

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY
U Náhonu 5208, 760 01, Zlín
Email: info@centrum-poradenstvi.cz
www.centrum-poradenstvi.cz
Tel. 577 210 809

Bezplatně poskytované služby:
PORADENSKÉ CENTRUM
• psychologické, sociální a právní poradenství
• individuální, párová a rodinná terapie
• krizová intervence
pracoviště ve Zlíně i v Kroměříži (Nitranská 4091, tel. 573 340 131)
Intervenční centrum
• sociálně-právní poradenství a sociálně-terapeutické činnosti
• poskytuje krizovou intervenci
• zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými službami
• nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu
pracoviště ve Zlíně i v Kroměříži (Nitranská 4091, tel. 573 340 131)
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CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
• doprovázení pěstounských rodin
• psychologické poradenství a terapie
• poradenství ve vývojových potřebách dětí a speciálně-pedagogických otázkách
• poradenství v otázkách náhradní rodinné péče, sociální poradenství
• krizová intervence
• výchovné poradenství
• skupinová a individuální supervize pro pěstouny
pracoviště ve Zlíně, Burešov 3674, mob. 775 760 798, 775 760 799
email: cnrp@centrum-poradenstvi.cz

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE ZLÍNSKÉM KRAJI
SPOLEČNOST PODANÉ RUCE, o. p. s.
Centrum komplexní péče pro hazardní hráče

Pracoviště Zlín: Prštné 86, Zlín 760 01
Tel. 778 417 681 – vedoucí TC; 777 478 088 - vedoucí CKP
777 293 960, 775 426 989 – terapeuti
Pracoviště Kroměříž:
Prusinovského 185/7, (u Riegrova náměstí, napravo od ČSOB, vchod je z ulice Dobrovského)
Tel. 778 417 681
e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz; gambling.zk@podaneruce.cz www.podaneruce.cz
www.gambling.podaneruce.cz
Poskytované služby:
• Psychologická pomoc: poradenství, psychoterapie, zvládání abstinence, doléčování,
pomoc v krizové situaci
• Skupinová setkávání
• Poradenství pro příbuzné a blízké osob se závislostí
• Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí
• Pomoc při jednání s úřady
• Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb
• Nabídka preventivních programů (Hra na hraně), besedy, diskuse pro žáky ve školách, rodiče žáků
Služby jsou poskytovány bezplatně
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MEDIACEV
Denkova 3601, 767 01 Kroměříž
Kancelář: Prusinovského 185/7
Tel. 605 460 680
e-mail: ondrej.vaculik@post.cz
web stránky: www.mediacev.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Vaculík – zapsaný mediátor
MEDIACEV je kancelář nabízející pomoc při řešení rodinných (vztahových, rozvodových), občanskoprávních, firemních sporů a konfliktů formou mediace.
Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí osoby – mediátora, který vede jednání sporných stran tak, aby mohly vytvořit vzájemně přijatelnou dohodu, která bude pro obě strany znamenat pokud možno nejvýhodnější řešení celé věci.
Jedná se o neformální proces řešení konfliktu, ve kterém jsou obě strany dobrovolně.
Mediace má přesně definované postupné kroky, během kterých za lidi nikdo nerozhoduje. Mediátor je jakýmsi prostředníkem, jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu a oboustranné
podpoře účastníků tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali sporné otázky v průběhu diskuse. Úkolem mediátora je zprostředkovat mezi klienty oboustrannou výměnu informací, které doposud vzájemně nevnímali či si je nemohli z nejrůznějších důvodů sdělit. Dále jim pomáhá v definování
společných a rozdílných zájmů a na základě toho jim usnadňuje nalezení přijatelných řešení ve všech
předmětech jednání. Mediátor také pracuje s emocemi stran, napomáhá k jejich oboustrannému respektování a zajišťuje tak vzájemné porozumění prožívání a vnímání dané situace.
Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně více efektivními
a kreativními řešeními dané situace než jiná řešení konfliktů, např. soud. V 70 - 80% mediovaných
případů je dosaženo výsledné, pro všechny zúčastněné strany, přijatelné dohody. Protože na dohodě
pracovaly obě strany za pomoci vyškoleného odborníka – mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran.

KRAJSKÁ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZLÍN (KPPP a ZDVPP ZLÍN)
pracoviště Kroměříž, Jánská 197, 767 01 Kroměříž
Tel: 575 570 564
Kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Ořechovský, vedoucí pracoviště
email: zbynek.orechovsky@poradnazl.cz
e-mail: pppkm@poradnazl.cz
www.poradnazl.cz
45

Krajská pedagogicko-psychologická poradna /KPPP/ Zlín a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků /ZDVPP/ Zlín pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol, speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá
při profesionální orientaci žáků.
Pracoviště Holešov
Zlínská 992, 769 01 Holešov (areál SPŠMV)
tel: 731 645 666
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Jančíková, vedoucí detašovaného pracoviště.
e-mail: Ilona.jancikova@poradnazl.cz
KPPP a ZDVPP Zlín pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků
základních škol, středních škol, speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení odborné pedagogicko-psychologické služby.
Provádí KPPP a ZDVPP Zlín vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc pedagogickým
pracovníkům a výchovným poradcům na školách a psychologům ve školských výchovných zařízeních.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ
Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž
tel: 573 333 333, mobil: 732 572 287
e-mail: svp.km@volny.cz
Nabízí psychoterapeutickou pomoc dětem, mládeži i rodičům
• s problémy ve vzájemných vztazích
• v případech poruch chování
• při výskytu šikanování mezi dětmi
• při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže
• při experimentování a alkoholem a drogami
• u vznikající závislosti na hracích automatech
• v případě rozvodové či porozvodové situace v rodině
• při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí
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DOPROVÁZEJÍCÍ ORGANIZACE PRO PĚSTOUNY A NÁHRADNÍ RODIČE
Název organizace

Adresa

Telefon

STROP, o.s.

Dlouhá 2699,
760 01 Zlín

571 110 896
veronika.hofrova@strop-zlin.cz
774 989 439

E-mail

www.strop-zlin.cz

DOMINO cz, o.s.

Na Honech
III/4922,
760 01 Zlín

577 218 708 info@domino.eu

www.domino-zlin.cz

Centrum poradenství
pro rodinné
a partnerské
vztahy, p.o.

U Náhonu 5208,
760 01 Zlín

577 210 809 info@centrum-poradenstvi.cz

www.centrum-poradenstvi.cz

Rodina
sv. Zdislavy, o.s.

Hutisko-Solanec
395,
756 62

724 127 500 olga.michutova@seznam.cz

www.rodina-zdislavy.cz

Unie Kompas, o.s.

Pod Stráněmi
2505,
760 01 Zlín

577 434 428 Unie-kompas@unko.cz

www.unko.cz

Sdružení
pěstounských rodin

Anenská 10,
Brno 602 00,
pobočka BpH.

737 527 494 jezova@pestouni.cz
775 430 580 rosenkrancova@pestouni.cz

www.pestouni.cz

Rodina u nás, o.s.

Poličná 21,
757 01

777 721 683

Vlaštovky, o.s.

Přerov,
Sokolská 26

723 010 082 valentova.konzultace@seznam.cz

rodinaunas@gmail.com
malenovska.rodinaunas@gmail.com
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Web

www.rodinaunas.cz
www.vlastovky-nrp.cz

ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY, OBČANY, DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB DŮCHODCŮ MĚSTA HOLEŠOVA
Centrum pro seniory, p. o., Příční č.1475, 769 01 Holešov
Kontaktní osoba: Jana Navrátilová - předsedkyně samosprávy
Klub důchodců je zařízení města a nachází se v objektu - Centrum pro seniory, p. o., Příční
č.1475, Holešov. V současné době je evidováno 66 členů.
Zařízení slouží ke společenskému a kulturnímu vyžití občanů seniorského věku a osob se zdravotním postižením. Klub důchodců má svoji samosprávu, která organizuje zájmovou, společenskou
a kulturní činnost - poznávací zájezdy, přednášky a besedy. Senioři a zdravotně postižení se společně
účastní různých kulturních a společenských akcí.
Klub důchodců žije kulturním životem, o čemž svědčí pravidelné přednášky z oblasti kultury,
společenského života a zdraví. Dále i přednášky zaměřené na oblast bezpečnosti seniorů.
K velmi oblíbeným patří také pravidelná čtvrtletní společenská posezení v klubu s hudbou u příležitosti oslav narozenin členů.
Předsedkyní samosprávy je Jana Navrátilová, která ochotně poskytne novým návštěvníkům klubu podrobné informace ve dnech pondělí a čtvrtek od 13 - 15 hodin.
Klub má svoji knihovnu, kde je možné zapůjčit pravidelně doplňované nejnovější knižní tituly. Činnost klubu je organizována v odpoledních hodinách, většinou v pondělí a čtvrtek od 13.00 do
16.00 hodin. Na čtvrtky jsou plánovány i celodenní zájezdy a společenská posezení. První úterý v měsíci ve 13.00 hodin se schází samospráva klubu důchodců. Dopolední hodiny v klubu jsou dále využívány k pravidelným skupinovým schůzkám vrstevníků.
Klub důchodců se těší velké oblibě svých členů, kteří mezi sebou rádi přivítají další vrstevníky
a příznivce i z řad mladších důchodců nejen z města, ale i okolních obcí.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením.

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V HOLEŠOVĚ
Sbor Jednoty bratrské v Holešově, Nerudova 320, Holešov 769 01
mobil: 734 637 504
e-mail: holesov@jbcr.info
http://jbholesov.webnode.cz/
kontaktní osoba: Mgr. Milan Svoboda
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Jednota bratrská je reformační církev, která vznikla v českém prostředí v polovině 15. století,
s důrazem na odmítání násilí ve věcech víry. Od počátku své činnosti se věnuje práci s dětmi a mládeží.
Kromě pravidelných setkání pořádají i outdorové aktivity a dětské dny se soutěžemi. S určitým
úspěchem zapojují do těchto aktivit i rodiče dětí.
V Holešově má Jednota bratrská Mládežnický airsoftový klub jehož akcí se účastní 15 - 20
mládežníků. Kromě víkendových outdorových aktivit je klubovna využívána i přes týden ke schůzkám
bez speciálního programu a jednou za týden bývá klubové setkání s programem.
V prostorách Jednoty bratrské také probíhá 2x týdně Cvičení s tancem především pro ženy. Tato
aktivita je nekomerční a účastnice si samy připravují program.
V Jednotě bratrské se také věnují rodinnému a dluhovému poradenství.
Cílová skupina je daná typem aktivity: předškolní děti, školní děti, mládež, dospělí, rodiče
s dětmi.

MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO
Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov
Zřizovatel: Město Holešov
tel. 573 397 163
e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz
web. stránky: www.srdicko.estranky.cz
FB: www.facebook.com/MCSrdicko
Kontaktní osoba: Eva Fuksová - vedoucí
Mateřské centrum je organizační složkou města Holešov. MC Srdíčko poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Hlavní náplní je provozování mateřského centra jako prostoru ke
vzájemnému setkávání rodičů s dětmi, především maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené. Dětem umožňuje prožít první léta svého života v tvořivém prostředí mezi svými vrstevníky
a rodičům navázat nové sociální kontakty, podpořit jejich komunikační schopnosti a rozvíjet schopnost spolupracovat, vytvářet a zažít něco nového. Mateřské centrum poskytuje bohatý program,
organizuje zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi, pro děti samotné, pro těhotné ženy,
jejichž fungování zajišťují lektoři a odborníci.
Programy:
- pro těhotné ženy
- pro maminky s dětmi
- pro děti předškolního věku
Cílová skupina: těhotné ženy, rodiče, děti
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HOLEŠOV - TYMY CENTRUM
Sokolská 70, 769 01 Holešov – Všetuly
Tel.: 573 396 928, mobil.: 734 358 563
e-mail: vsetuly@centrum.cz
web stránky: www.tymycentrum.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Vaclachová - ředitelka
Příspěvková organizace města.
Středisko volného času zajišťuje zájmové vzdělávání formou pravidelných, příležitostných
a spontánních aktivit. Organizuje také pobytové akce – tábory o jarních i letních prázdninách.
Pravidelná činnost: pracuje zde 60 zájmových útvarů – např. aerobik, stepaerobik, Zrníčko,
fotbaloví benjamínci, relaxační cvičení, harmonizační cvičení, jóga, anglická školička, PC-hrou, kytara, keramika, šachy, mladý rybář, železniční modelář, berušky, pilatek, poweryoga, společenský tanec,
florbal, fotbal, břišní tance, atd.
Zajišťujeme také volnočasový klub - TM klub na Sokolské 70 a ve Smetanových sadech v klubovně u jídelny, provoz Sokolská 70 od 13.00 do 18.00 hodin od pondělí do pátku (stolní tenis, fotbálek,
deskové hry, trampolína ....). Provoz Smetanovy sady od 12.00 do 16.00 hodin od pondělí do pátku
(deskové hry, stolní tenis, tvořivé dílny ...). Provozujeme Infromační centrum mládeže - informace
o akcích z regionu, možnosti brigád, Erasmus +, Evropská dobrovolná služba ...
Činnost v současné době probíhá ve čtyřech budovách:
• Budova TyMy: Sokolská 70 - základna (hlavní činnost)
• Budova Duhy: Školní 1582 (jóga pro dospělé)
• Budova ul. Pivovarská 1419 (výtvarné a taneční kroužky)
• Klubovna Smetanovy sady (TM klub)
Cílová skupina: Děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělí.

TOM MEDVĚDÍ STOPA HOLEŠOV
Adresa: TOM 19 132 MEDVĚDÍ STOPA, Sadová 1526, 769 01 Holešov
Tel.: 736 103 994 email: kubazhol@seznam.cz
Webové stránky: http://www.medvedistopa.cz/
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Šneidr
TOM Medvědí stopa Holešov je mládežnický oddíl, který v našem městě existuje od roku 1999. Nabízí svým členům ve věku 6 až 30 let plnohodnotné využití jejich volného času, prostor pro přátelské vztahy
a pro prožití tradičních i netradičních zážitků. Pro kolektiv vedoucích je pak místem pro sebeuplatnění, osobnostní růst, získávání nových životních zkušeností. Činnost vedoucích je dobrovolná, bez nároku na mzdu.
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SKŘÍTEK, o. s.
Adresa: Sadová 1526, 769 01 Holešov
Tel.: 736 103 994 email: skritek@skritek.org
Webové stránky: www.skritek.org
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Šneidr - člen Rady sdružení
Skřítek je občanské sdružení, které se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Nabízí tyto aktivity:
• Pro školy: adaptační kurzy, školy v přírodě, vodácké kurzy, environmentální programy
• Pro veřejnost: autorské kurzy, semináře, workshopy, kulturní akce

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO /MKS/ HOLEŠOV
Příspěvková organizace města Holešova
Adresa: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov
Tel., fax: 571 160 890, e-mail: info@mks.holesov.cz
Webové stránky: www.mks.holesov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Chmelík - ředitel (chmelik@mks.holesov.cz)
• Městské kulturní středisko
• Městská knihovna
• Městské informační centrum
Městské kulturní středisko
• řídí a zodpovídá za pracoviště: Zámek, Městské informační centrum, Městská knihovna v Holešově,
Šachova synagoga, Městské muzeum a galerie, New Drive Club, Kino Svět a Kino klub, Zemanova
kovárna, Hvězdárna.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLEŠOVĚ
nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel.: 573 396 524, 571 160 892, 734 422 066
e-mail: knihovna@mks.holesov.cz, zelezna@mks.holesov.cz
Kontaktní osoba: Bc. Irena Železná - vedoucí knihovny, akvizice a katalogizace
Městská knihovna je součástí Městského kulturního střediska Holešov, příspěvkové organizace
Předmět činnosti:
Knihovna shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje absenčně nebo prezenčně
různé druhy dokumentů (knihy, periodika, noviny, mapy, hudebniny aj.).
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Poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
• výpůjční služby (knihy, periodika, hudebniny, mapy aj. informační dokumenty)
• meziknihovní výpůjční služby (MVS)
• on-line katalogy
• odborné metodické služby
• reprografické a jiné kopírovací služby
• informační služby
• elektronické služby
• propagační služby
• přednáškové a kulturní služby
• prodej regionálních publikací
• veřejně přístupný internet
• donášková služba knih pro handicapované čtenáře
Otevírací doba:
Dětské oddělení, čítárna:

pondělí, čtvrtek
8.00 - 11.00 12.00 - 14.00 hod.
úterý, středa, pátek 8.00 - 11.00 12.00 - 17.00 hod.
sobota
8.00 - 11.00 hod.
telefon: 571 160 893, e-mail: zaoralova@mks-holesov.cz, barotova@mks-holesov.cz
Oddělení pro dospělé čtenáře: úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hod.
čtvrtek, pátek
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
telefon: 571 160 895, e-mail: dorazinova@mks-holesov.cz
Regionální oddělení, Očadlíkova a muzejní knihovna:
telefon: 571 160 894, e-mail: holcapkova@mks-holesov.cz
Pobočka Novosady: úterý 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod.
Školní ul. 1582, 769 01 Holešov
telefon: 571 160 893, e-mail: knihovna.novosady@mks-holesov.cz
Pobočka Dobrotice: pondělí 15.00-18.00 hod.
Dobrotice 96, 769 01 Holešov
telefon: 571 160 893, e-mail: knihovna.dobrotice@mks-holesov.cz
Pobočka Količín: pondělí 15.00-18.00 hod.
Količín 93, 769 01 Holešov
telefon: 571 160 893, e-mail: knihovna.kolicin@mks-holesov.cz
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Pobočka Tučapy: úterý 15.00-18.00 hod.
Tučapy 68, 769 01 Holešov
telefon: 571 160 893, e-mail: knihovna.tucapy@mks-holesov.cz
Pobočka Žopy: úterý, pátek 17.30-19.00 hod.
Žopy 63, 769 01 Holešov
telefon: 571 160 893, e-mail: knihovna.zopy@mks-holesov.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC)
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov /podloubí holešovského zámku/
tel.: 571 160 890, 573 395 344
e-mail: mic@mks-holesov.cz
web: www.holesov.info, www.mic.holesov.info
Městské informační centrum Holešov spadá pod Městské kulturní středisko Holešov, příspěvkovou organizaci zřízenou městem. Základním posláním je turistická informační činnost a propagace
města Holešova v České republice i v zahraničí, kde pravidelně prezentuje město Holešov na veletrzích
cestovního ruchu. Je certifikovaným informačním centrem České republiky a v rámci této Jednotné
klasifikace turistických informačních center je zařazeno do kategorie B. Současně je členem Asociace
turistických informačních center České republiky A.T.I.C.
MIC poskytuje bezplatně informace o městě a okolí, o památkách, turistických službách, ubytování, stravování, podnikatelských subjektech a organizacích, kulturním, společenském a sportovním
dění. V prodeji má rovněž upomínkové předměty a suvenýry vztahující se k městu, publikace místních
autorů, propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC mohou dále využít služeb směnárny,
internetu pro veřejnost, kopírování, skenování, laminování aj. Dále je zde zajištěn prodej vstupenek na
akce Městského kulturního střediska, agentur Ticketart, Ticketportal, Ticketstream, Ticketpro, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dalších organizátorů kulturních a sportovních akcí. Dále je zde možné
zakoupit české a rakouské dálniční známky. Výčet poskytovaných služeb však není zdaleka konečný,
MIC např. slouží také jako pokladna Zámecké galerie a zámku Holešov. MIC akceptuje kromě hotovostních plateb také platby kartou. Akce pořádané Městským kulturním střediskem lze také zaplatit poukázkami Sodexo, Edenred nebo benefity Gallery Beta a Benefit Plus.
Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

duben - říjen
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.30
17.00
8.30
17.00

listopad - březen
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.30
16.00
zavřeno
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AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY HOLEŠOVA
MĚSTO HOLEŠOV
Hlavní budova městského úřadu je na ul. Masarykova 628, 769 17 Holešov
tel. ústředna 573 521 111, fax 573 521 210
web. www.holesov.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov sídlí na budově ul. Tovární 1407, Holešov
tel. ústředna 573 521 111
Uřední hodiny MěÚ:
pondělí a středa 7.30 – 11.00 • 12.00 – 17.00
Občané si mohou své záležitosti vyřizovat každý den.
Mimo úřední hodiny je úřad přístupný takto: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.00, v pátek do 13.30 hodin

MĚSTKÁ POLICIE HOLEŠOV
Nám. F. X. Richtra 190, 769 17 Holešov
Služebna MP je umístěna v přízemí zámku v Holešově. Strážníci MP slouží nepřetržitě a je možno je
kontaktovat na těchto telefonních číslech:
pevná linka 573 521 111, mob. 606 686 395
tísňová linka 156
http.//mp.holesov.cz/, e-mail. mp@holesov.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLEŠOV - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Umístění: budova ul. Tovární 1407 – 1. poschodí vlevo, 769 17 Holešov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče
a zdravotnictví.
Spádová oblast města Holešov - místní části Všetuly, Dobrotice, Tučapy, Žopy a další obce - Přílepy, Martinice, Horní Lapač, Žeranovice, Lechotice, Míškovice, Zahnašovice, Kurovice, Ludslavice, Třebětice - Alexovice, Rymice, Roštění, Němčice, Kostelec u Holešova - Karlovice, Bořenovice, Pacetluky, Prusinovice, Jankovice.
Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejsou vypláceny žádné sociální dávky ani příspěvky (dávky hmotné nouze, příspěvky na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě,
příspěvek na péči atd.). Občané mohou o tyto dávky žádat pouze na ÚP, kontaktní pracoviště
Holešov, který sídlí ve stejné budově, jako Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov.
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Žádosti ohledně výplaty nemocenského pojištění, výpočtu peněžité pomoci v mateřství, žádosti
a výplaty starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů jsou v kompetenci jiné instituce, a to
Okresní správy sociálního zabezpečení v Kroměříži.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je organizačně členěn na 2 úseky:
• úsek sociálních služeb
• úsek sociálně - právní ochrany dětí
Pracovník úseku sociální práce a sociálních služeb:
• provádí přímou sociální práci se zletilými klienty ze všech cílových skupin, klienty vyhledává, nebo
klienti přicházejí sami z terénu nebo dle doporučení úřadu práce a jiných institucí;
• poskytuje občanům sociální poradenství, spolupracuje se státními institucemi i nestátními organizacemi, které poskytují sociální služby;
• vykonává funkci opatrovníka osobám, u nichž soud rozhodl o omezení svéprávnosti, vyhledává
vhodné osoby pro funkci opatrovníka;
• na žádost Policie ČR, soudů a jiných státních institucí provádí šetření a zpracovává požadované
zprávy;
• zajišťuje sociální služby osobám, kterým by neposkytnutí pomoci ohrozilo jejich život a zdraví;
• spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a zprostředkovává možnost poskytnutí nezbytné sociální
péče ve zdravotnickém zařízení;
• zastupuje osoby, které nejsou schopny jednat samostatně a nemají zákonného zástupce při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb;
• provádí sociální šetření k žádostem o byt v domě zvláštního určení a zasílá Tepelnému hospodářství, s.r.o. Holešov vyjádření k přidělení uvolněného bytu;
• zajišťuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (provoz klubu
důchodců);
• spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve městě, průběžně vyhodnocuje potřebnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb na území ORP Holešov;
• spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, s dalšími obcemi i s krajským úřadem při zprostředkování pomoci a kontaktu potřebných osob s poskytovateli služeb;
• zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám a skupinám osob na území města a zajišťuje
dostupnost informací o poskytovaných sociálních službách;
• zpracovává podklady pro poskytování dotací města na poskytování sociálních služeb a kontroluje
jejich využití;
• ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění pro občany s trvalým pobytem
na území města Holešova a následně kontroluje, zda je důchod využíván ve prospěch oprávněné osoby;
• zajišťuje vyhledávání a kontakt s rodinnými příslušníky při úmrtí osaměle žijících osob, případně
náležitosti jejich pohřbu;
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• koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodů předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu trestu,
hospitalizace v psychiatrické nemocnici, a dále osobám, jejichž způsob života vede ke konfliktu se
společností, a spolupracuje s příslušnými zařízeními v této oblasti;
• provádí výkon funkce romského poradce;
• zabezpečuje distribuci a vede evidenci receptů a žádanek s modrým pruhem (opiáty);
• spolupracuje s přestupkovou komisí při řešení přestupků na úseku zdravotnictví;
• zabezpečuje vydávání a evidenci zvláštního označení motorových vozidel pro osoby se zdravotním
postižením;
• koordinuje proces komunitního plánování sociálních služeb na území města.
Sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí:
• zajišťuje výkon samosprávných činností a výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí
stanovených zvláštními zákony;
• zajišťuje administrativní a sociálně-právní úkony spojené s výkonem agendy náhradní rodinné
péče, vyhledává osoby vhodné pro výkon náhradní rodinné péče;
• zajišťuje výkon opatrovnictví a poručnictví nezletilých dětí;
• provádí místní šetření a oznamuje soudům a jiným státním orgánům rozhodné skutečnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí;
• zastupuje zájmy nezletilých, poskytuje poradenství rodičům při řešení výchovných a jiných problémů s nezletilými dětmi a dětem v ohrožení při spáchání trestného činu na nich;
• ukládá rodičům nezletilých dětí povinnost navštívit odborné zařízení, pokud rodiče takovou pomoc
dítěti nezajistili, nebo pokud rodiče nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte;
• provádí pravidelnou osobní návštěvu nezletilého dítěte žijícího mimo vlastní rodinu, a to v termínech stanovených zákonem;
• provádí pravidelnou osobní návštěvu dětí umístěných v ústavních zařízeních (na základě rozhodnutí soudu či umístěného do ústavního zařízení na základě předběžného opatření) nebo dětí, kterým
byla soudem uložena ochranná výchova;
• pravidelně se jednou za 3 měsíce kontaktuje s rodiči dětí umístěných v ústavním zařízení ve snaze
pomoci uspořádat rodinné poměry tak, aby byl dítěti umožněn návrat do rodiny;
• zaměřuje se na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
• oznamuje orgánům činným v trestním řízení, že v domácnosti obývané dítětem dochází k násilí;
• vydává písemný souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení, je-li dítě v zařízení na základě předběžného opatření, rozhodnutím soudu o nařízení ústavní výchovy, přičemž přihlíží k rodinnému
a sociálnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat;
• účastní se ústního jednání o přestupku, pokud je obviněný mladistvý;
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• spolupracuje s přestupkovou komisí při řešení přestupků na úseku sociálně- právní ochrany dětí;
• zajišťuje výkon dosažitelnosti v mimopracovní době a provádí neodkladné úkony v zájmu nezletilých dětí;
• zabezpečuje výkon funkce kurátora pro děti a mládež
• spolupracuje se zvláštním orgánem obce – komisí pro sociálně-právní ochranu dětí.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - Kontaktní pracoviště Holešov
Tovární 1407/28, 769 01 Holešov
Bezbariérový přístup z předního parkoviště.

Více informací na: http://portal.mpsv.cz/upcr
ODDĚLENÍ NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Státní sociální podpora
tel.: 950 130 260
• přídavek na dítě
• příspěvek na bydlení
• rodičovský příspěvek
• porodné
• pohřebné
• dávky pěstounské péče
Hmotná nouze
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

tel.: 950 130 267

Sociální služby
• příspěvek na péči

tel.: 950 130 264
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením
tel.: 950 130 268
• příspěvek na mobilitu
• příspěvek na zvláštní pomůcku
• vydávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením
ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, EVIDENCE A PODPOR V NEZAMĚSTNANOSTI
Zprostředkování zaměstnání
tel.: 950 130 241
• evidence uchazečů o zaměstnání
• podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Gen. Svobody 1190/2, 767 01 Kroměříž
tel. 573 516 111, Fax 573 330 148, call centrum 800 050 248
Web: www.cssz.cz/cz
Email: posta.km@cssz.cz
Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zařizuje výplaty těchto dávek, rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky
na dávce důchodového pojištění, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti podle zvláštního zákona a plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny.
Okresní správa sociálního zabezpečení je instituce, která vyřizuje záležitosti týkající se sociálního
pojištění, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, OSVČ, lékařské posudkové služby a provádí
příslušnou kontrolní činnost. V přízemí budovy je podatelna a informační středisko.
Na úseku důchodového pojištění vyřizuje zejména žádosti o starobní důchod, invalidní důchod,
pozůstalostní důchody /vdovský, vdovecký a sirotčí/.
Dále vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o osobu závislou ve stupni II, III nebo IV, popř.
o osobu mladší 10 let, která je závislá ve stupni I. Rozhodnutí se vydává až po ukončení péče, popř.
v době trvání péče a to v souvislosti se žádostí o důchodovou dávku pečující osoby.
Doklady potřebné k podání žádosti o starobní důchod:
• občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu).
• doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) přicházejí-li v úvahu.
• při sepisování žádosti uvádí občan údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do
současné doby. Pokud je mu z předstihového řízení, vyvolaného v minulosti do 31. 12. 2005 zaměstnavatelem, nebo z informativního osobního listu důchodového pojištění, který si sám vyžádal, známo, že některá období jeho výdělečné činnosti v evidenci ČSSZ chybí, předkládá náhradní doklady
prokazující tuto chybějící dobu (potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, čestné prohlášení nejméně dvou svědků a žadatele o důchod, atp.), případně alespoň uvádí přesnou adresu svých tehdejších zaměstnavatelů.
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• bylo-li žadateli o důchod v minulosti vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let (od 1. 1. 2007 péče o osobu závislou na
péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, od 1. 1. 2008 i o péči o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni
I, jde-li o dítě do 10 let věku), uvede občan do žádosti dobu výkonu této péče.
• muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby nebo výkonu civilní služby získanou do r. 2004,
popřípadě v žádosti uvádějí, zda a na jaké období jim bylo vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu
péče o dítě do 4 let věku.
• ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro zhodnocení
doby péče o dítě (rodné listy dětí i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů; jde-li o osvojené dítě, je třeba předložit doklad o datu osvojení, jde-li o dítě, které žena převzala do
péče nahrazující péči rodičů, při níž dítě na ni bylo převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných
důvodů nemohli zajistit jeho rodiče, je nutné toto prokázat věrohodným dokladem, například potvrzením orgánu péče o rodinu a dítě příslušného okresního úřadu). Jde-li o dítě manžela, které mu bylo
svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit toto rozhodnutí soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte.
• potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu.
• muži i ženy pečující po 30. 6. 2007 o děti do 4 let věku, prokazují dobu této péče formou čestného
prohlášení, které je třeba ve smyslu ust. § 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů učinit na OSSZ/PSSZ/MSSZ při sepisování žádosti o důchod a to na předepsaném tiskopise
(péče je přitom započitatelná tomu z rodičů, který zajišťoval péči o dítě ve větším rozsahu).
• potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, přichází-li v úvahu.
• v případě, že občan požaduje výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, je nutno
k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem
na účet (na vlastní účet nebo na účet manžela/ky)“.
• tiskopisy jsou k dispozici na. http.//www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm, nebo u peněžního ústavu, případně si je lze vyzvednout na kterékoli OSSZ/PSSZ/MSSZ.
• vykonával-li občan zaměstnání v cizině, předkládá o tomto svém zaměstnání doklady, které vlastní,
a zároveň v žádosti uvádí název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění.
• k žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění obsahující údaje o poslední
době zaměstnání, které ještě nebyly do ČSSZ předány. Tento evidenční list předkládá zaměstnavatel
na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Úřední hodiny OSSZ Kroměříž:
Klientské centrum
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý
8.00 - 14.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek
zavřeno
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ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PRAHA
Křížová 25, 225 08 Praha 5
http://www.cssz.cz/
Telefonické kontakty:
Ústředna
důchodové pojištění
nemocenské pojištění
informativní výpočty starobních důchodů:
informace o důchodech
exekuční oddělení
Fax:
e-mail: posta@cssz.cz
ID datové schránky ústředí ČSSZ: 49kaiq3

257 061 111
257 062 860
840 406 040
257 062 869
257 062 860 - 8
257 062 238, 257 062 632, 257 063 346
257 063 360

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické,
řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ
sídlí v Praze.
Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ,
žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP.
V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ).
Klientské centrum poskytuje klientům ČSSZ informace obecného charakteru o:
• podmínkách nároku na dávky důchodového pojištění,
• postupu při vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění,
• podmínkách a způsobu výplaty dávek důchodového pojištění v ČR i do zahraničí,
• způsobu realizace srážek z důchodů prováděných na základě výkonu rozhodnutí.
Klientské centrum rovněž:
• vyřizuje naléhavé případy a dotazy, které mají charakter stížností,
• sepisuje protokoly o stížnostech občanů souvisejících s vyřizováním jejich dávek důchodového
pojištění a předává je k vyřízení kompetentní organizační složce,
• vydává potvrzení o výplatě, druhu a výši důchodu,
• zajišťuje vyhotovení informativního průběhu pojištění (zaměstnání),
• nabízí možnost objednání pro osobní konzultace a pro informativní výpočty starobních důchodů na
telefonním čísle +420 257 062 869, a to každý pracovní den od 8 do 12 h, nebo online prostřednictvím internetu.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE V HOLEŠOVĚ
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
• MUDr. DÚBRAVČÍKOVÁ Lenka
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 608 295 306
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

8.00 - 13.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.30 - 11.30
8.00 - 13.00

13.00 - 16.00

/13.00 – 14.00/ děti do 1 roku

13.00 - 17.00

/13.00 – 14.00/ děti do 1 roku

• MUDr. HLOBILOVÁ Věra
Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01 Holešov, tel. 573 397 707
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

13.00 - 15.00

poradna

13.00 - 15.00

• MUDr. ŠINDLER Tomáš
Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01 Holešov, tel. 573 396 111
Ordinační hodiny:
- Pondělí
8.00 - 11.30
- Úterý
9.00 - 11.30
- Středa
8.00 - 11.30
- Čtvrtek
8.00 - 11.30
- Pátek
8.00 - 11.30

13.00 - 15.00
13.00 - 18.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
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15.00 - 17.00

ODBORNÍ SPECIALISTÉ PRO DĚTI A DOROST
LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
Sídlo ambulance: Sušilova 478, Holešov, tel. 723 814 534
• Mgr. HÁBOVÁ Alena, klinický logoped
Ordinační hodiny:
- Úterý
7.00 - 15.00
(dle objednání)
• Mgr. ZÁRUBOVÁ Eva, klinický logoped
Ordinační hodiny:
- Čtvrtek
13.00 - 17.00
(dle objednání)
• Mgr. HELLEROVÁ Zuzana, klinický logoped, tel.: 573 397 370
Ordinační hodiny:
- Čtvrtek
7.00 - 16.00
ZDRAVOTNÍ CENTRUM HOLEŠOV
Sídlo: Sušilova 478, 769 01 Holešov
Provozní doba:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

6.00 - 18.00
6.00 - 18.00
6.00 - 18.00
6.00 - 17.00
6.00 - 15.00

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• MUDr. ČERVENKOVÁ Zdeňka
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 455
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 11.30
7.30 - 12.30
7.30 - 12.30
7.30 - 12.30
7.30 - 12.30

12.30 - 15.30 jen pro pracující a akutní stavy
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• MUDr. MLČÁKOVÁ Eva
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 457
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 13.00
7.30 - 13.00
7.30 - 13.00
7.30 - 11.30
7.30 - 13.00

14.00 - 18.00 objednaní pacienti

• MUDr. ZAPLETALOVÁ Dana
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 398 456
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 12.30
7.30 - 12.30
8.00 - 10.00
7.30 - 12.30
7.30 - 12.30

12.30 - 15.30 jen pro pracující a akutní stavy

• MUDr. ZELOVÁ Marie
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 398 525, www.katalog-doktoru.cz
e-mail: mariezelova@seznam.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.00 - 12.30
návštěvní služba do 17 hodin
- Úterý
8.00 - 10.00
15.00 pouze objednaní
- Středa
7.00 - 12.30
návštěvní doba do 17 hodin
- Čtvrtek
7.00 - 12.30
návštěvní doba do 17 hodin
- Pátek
7.00 - 12.30
návštěvní doba do 15 hodin
• MUDr. ZLÁMALOVÁ Eva, MUDr. ZLÁMAL Jiří
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 398 558, www.lekar-holesov.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.00 - 11.00
7.30 - 10.30
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00

11.00 – 13.00 pouze pro objednané pacienty
15.00 – 18.00 pouze pro objednané pacienty
11.00 – 13.00 pouze pro objednané pacienty
11.00 – 13.00 pouze pro objednané pacienty
11.00 – 13.00 pouze pro objednané pacienty
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• MUDr. BEDNÁŘ Slavomír
Sídlo ordinace: Zlínská 991, 769 01 Holešov (v areálu SPŠMV), tel. 573 324 345, 773 573 345
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

6.30 - 12.00
6.30 - 11.00
6.30 - 11.00
6.30 - 12.00
6.30 - 11.00

13.00 - 18.00
13.00 - 15.00

• MUDr. SZABÓ Tereza, MUDr. BRABCOVÁ Věra
Poskytovatel: Nemocnice Atlas, a.s. Zlín
Sídlo ordinace: Centrum pro seniory Holešov, Příční 1475, 769 01 Holešov, tel. 573 395 474
Ordinační hodiny:
- Pondělí
6.00 - 9.00
- Středa
Dle objednávek
• MUDr. JIROUŠEK Libor
Sídlo ordinace: Zlínská 991 (v areálu SPŠMV), 769 01 Holešov, tel. 974 685 344
Ordinační hodiny:
- Pondělí
13.00 - 15.00
- Středa
13.00 - 15.00
- Pátek
7.00 - 11.00

12.30 - 13.30

• MUDr. KADLECOVÁ Zdenka
Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01 Holešov, tel. 573 395 247
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00

12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
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• MUDr. RAJMONOVÁ Irena
Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01 Holešov, tel. 731 477 452
Email: irena.rajmonova@seznam.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.00 - 12.00
- Úterý
7.00 - 12.00
- Středa
13.00 - 18.00
- Čtvrtek
7.00 - 12.00
- Pátek
7.00 - 12.00

12.30 - 15.00
12.00 - 15.00

ODBORNÍ LÉKAŘI
BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ
• RNDr. NOVÁK Martin, biochemická laboratoř
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 552
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek 7.00 - 14.30
DERMATOVENEROLOGIE (kožní ambulance)
Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01 Holešov, tel. 573 399 557
• MUDr. KOČVAROVÁ Pavla, dermatovenerologie
• MUDr. VÁVROVÁ Soňa, dermatologická alergologie
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.30 - 11.30
13.00 - 16.30
- Úterý
7.30 - 13.30
- Středa
10.00 - 12.00
13.00 - 15.30
- Čtvrtek
7.30 - 14.00
- Pátek
7.30 - 12.00

MUDr. Kočvarová
MUDr. Vávrová
MUDr. Kočvarová
MUDr. Vávrová
MUDr. Bílková
MUDr. Kočvarová
MUDr. Kočvarová

K vyšetření je nutné se objednat!
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DIABETOLOGIE
• MUDr. HASALOVÁ ZAPLETALOVÁ Jitka, diabetologie
Sídlo ordinace: Palackého 492, 769 01 Holešov, tel. 573 399 559, 733 648 740
Ordinační hodiny:
- Úterý
7.00 - 14.00
- Středa
8.30 - 14.00
- Pátek
7.00 - 15.00

dle potřeby

GYNEKOLOGIE
• MUDr. PRUSENOVSKÁ Alice, gynekologie
Sídlo ordinace: nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01 Holešov, tel. 573 399 022, www.aliceprusenovska.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00

12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 17.00
12.30 - 14.00

K vyšetření je nutné se objednat!
• MUDr. KŘENKOVÁ Věra, gynekologie, ultrazvuk
Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01 Holešov, tel. 573 399 452
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.00 - 12.30
- Úterý
10.00 - 12.30
- Středa
7.00 - 13.00
- Čtvrtek
8.00 - 12.30
- Pátek
7.00 - 12.00

13.00 - 14.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

• MUDr. LÁNSKÁ Jiřina, gynekologie
Sídlo ordinace: Palackého 134, 769 01 Holešov, tel. 573 397 825
Ordinační hodiny:
- Středa
8.00 - 11.30
- Pátek
7.00 - 11.00

12.30 - 16.30

66

CHIRURGIE
• MUDr. HADWINGER Jiří, chirurgická ambulance
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 451
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.00 - 17.00
7.00 - 15.00
7.00 - 15.00
7.00 - 13.00

• MUDr. LAJMAR Květoslav, chirurgická ambulance pro choroby cévní
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 602 573 290
Ordinační hodiny:
- Úterý
16.00 - 18.00
INTERNA
• MUDr. ČERVENKA František, interní ambulance
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 153
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.00 - 14.30
7.00 - 16.00
7.00 - 14.30
7.00 - 14.30
7.00 - 13.00

KARDIOLOGIE
• MUDr. FRANCEK Lumír, MUDr. HORKOVÁ Ivana, kardiologie
Sídlo organizace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 702 058 650
Kardiologie nemá smluvní vztah s pojišťovnou 207
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Pátek

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00 (mimo poslední den v měsíci)
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

NEUROLOGIE
• MUDr. MEDKOVÁ Andrea, neurologie
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 533
67

Ordinační hodiny:
- Úterý
8.00 - 12.30
- Středa
8.00 - 14.00
- Čtvrtek
8.00 - 14.00

13.00 - 15.00

• MUDr. ŽELEZNÁ Jarmila, neurologie, protizáchvatová poradna
Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01 Holešov, tel. 573 394 544
Ordinační hodiny:
- Úterý
7.00 - 11.30
OČNÍ ORDINACE
• MUDr. MINARČÍK Josef
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 450
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

13.00 - 17.00

• MUDr. TRHLÍKOVÁ Vanda
Sídlo ordinace: Havlíčkova 1451, 769 01 Holešov, tel. 573 331 440
Ordinační hodiny:
- Pondělí
8.00 - 13.00
- Středa
7.00 - 15.00 (sudý týden)
- Čtvrtek
8.00 - 15.00
ORTOPEDIE
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 592
• MUDr. HRABEC Alois, ortopedie
Ordinační hodiny:
- Středa
8.00 - 14.00
• MUDr. ŠKRABAL Vojtěch, ortopedie
Ordinační hodiny:
- Pondělí
15.00 - 18.00
- Čtvrtek
8.00 - 15.00
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• MUDr. FRAJT Marek, ortopedie
Ordinační hodiny:
- Středa
8.00 - 14.00
PSYCHIATRIE
• MUDr. OŠŤÁDALOVÁ Marie, psychiatrie, psychoterapie, hypnoza, homeopatie,
akupunktura
Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01 Holešov, tel. 573 396 178, 603 951 350
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.00 - 12.00
- Úterý
- Čtvrtek
9.00 - 12.00
- Pátek
7.00 - 12.00 pouze objednaní

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00 (1x za 14. dnů)
13.00 - 17.00 pouze objednaní

PSYCHOLOGIE
• PhDr. RAK Jiří, klinická a poradenská psychologie
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 398 552
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Čtvrtek 8.00 - 16.00
- Pátek
8.00 - 13.00
RADIOTERAPIE
• MUDr ZAJÍC Jan, Radioterapie Holešov s.r.o., radioterapie, radiační onkologie
Sídlo zařízení: nám. F. X. Richtra 182/9, 769 01 Holešov, tel. 573 396 216
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek 7.00 - 14.30
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ
• MUDr. MIKULČÁKOVÁ Dana
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 728 893 135
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.00 - 11.30
- Čtvrtek
7.00 - 11.30

12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
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REVMATOLOGIE
• MUDr. JANUŠKOVÁ Olga, revmatologie
Sídlo ordinace: Palackého 972, Holešov, tel. 573 394 544
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Pátek

7.30 - 16.00
7.30 - 15.00

RTG, SONO
• MUDr. VODÁK Jiří
Sídlo ordinace: Sušilova 478, Holešov, tel. 573 399 534
Ordinační hodiny RTG:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 15.00
7.30 - 14.00
7.30 - 14.00
7.30 - 14.00
7.30 - 12.30

Ordinační hodiny SONO:
- Pondělí
11.00 - 13.00
- Středa
11.00 - 13.00
- Pátek
11.00 - 13.00
TBC A RESPIRAČNÍ NEMOCI
Sídlo ordinace: Palackého 972,769 01 Holešov, tel. 573 397 120
• MUDr. BEDNÁŘOVÁ Stanislava, s.bednarova@post.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
7.00 - 15.30 pro objednané pacienty
- Středa
7.00 - 15.30 pro objednané pacienty
- Pátek - sudý týden
7.00 - 15.30 pro objednané pacienty
• MUDr. PŠIKALOVÁ Jana, TBC
Ordinační hodiny:
- Úterý
10.00 - 14.00 pro objednané pacienty
- Čtvrtek
7.00 - 15.30 pro objednané pacienty
- Pátek - lichý týden
7.00 - 11.00 pro objednané pacienty
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UROLOGIE
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 395 033
• MUDr. PLINTOVIČ Michal
Ordinační hodiny:
- Úterý
7.00 – 12.00

12.30 – 14.00

14.00 – 15.00 (plán. zákroky)

• MUDr. VAJCÍK Pavol
Ordinační hodiny:
- Středa
7.30 – 12.00

12.30 – 13.00

14.00 – 14.00 (plán. zákroky)

UNK (ORL)
• MUDr. TOVARYŠ Jiří, ušní, nosní, krční
Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01 Holešov, tel. 573 399 459
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 11.30
8.00 - 14.30
7.30 - 11.30
8.00 - 15.00
7.30 - 11.30

12.30 - 16.00
ordinace Bystřice pod Hostýnem
12.30 - 14.30
ordinace Bystřice pod Hostýnem
12.30 - 13.30

REHABILITACE
• Nestátní zdravotní zařízení - Sdružení rehabilitačních pracovnic, Viznerová Jarmila,
Galasovská Hana
Sídlo zařízení: Tovární 1081, 769 01 Holešov, tel. 573 397 863, 777 597 619, 603 819 102
VIZNEROVÁ Jarmila
GALASOVSKÁ Hana
LUKSCHEIDEROVÁ Jitka
ROHÁLOVÁ Jana
VYHLÍDALOVÁ Diana
Pracovní doba:
- Pondělí - Pátek

7.00 - 11.30

12.30 - 15.00 (po domluvě i po pracovní době)

• Rehabilitace KINESIS s.r.o. – ŽÁRSKÁ Marcela, fyzioterapie
Sídlo zařízení: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 725 814 334, 777 336 628
email.: info@reki.cz; www.reki.cz
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ŽÁRSKÁ Marcela, PECHÁČKOVÁ Magda
Pracovní doba:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.45 – 14.00
7.45 – 14.00
7.45 – 17.45
7.45 – 14.00
7.45 – 17.30

• Fyzio Holešov s.r.o.
Sídlo zařízení: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 571 896 301
Mgr. TUREČKOVÁ Jana, MAREK Antonín, DiS., Bc. ROUSOVÁ Ivana
Pracovní doba:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.00 – 12.00
10.00 – 12.00
7.00 - 12.00
10.00 – 12.00
7.00 - 12.00

12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00

16.00 – 20.00
16.00 – 20.00

• Regenerační studio Z – MACHALOVÁ Zdeňka, kvalifikovaný masér
Sídlo zařízení: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 604 907 853
e-mail: zdenka.machalova@seznam.cz
Pracovní doba:
- Pondělí - Pátek

dle objednání

ZUBNÍ LÉKAŘI
• MUDr. JOKL Jiří, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Nerudova 1669, 769 01 Holešov, tel. 573 397 284
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
6.30 - 12.00
7.30 - 12.00
6.30 - 12.00

12.30 - 14.00
12.30 - 17.00
12.30 - 13.30
12.30 - 17.00
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• MUDr. KATRŇÁKOVÁ Dita, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Kráčiny 296, 769 01 Holešov, tel. 573 395 153
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

6.30 - 14.30
6.30 - 13.00
6.30 - 13.30
6.30 - 13.30
6.30 - 13.00

• MUDr. POSOLDA Karel, praktický zubní lékař
• MUDr. POSOLDOVÁ Věra, praktický zubní lékař, ortodoncie
Sídlo ordinace: nám. Svobody 111/1, 769 01 Holešov, tel. 573 394 449
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 17.00
7.30 - 16.00
7.30 - 12.30
7.30 - 14.30
7.30 - 12.30

• ENDENT – zubní ordinace, MDDr. NEBUCHLOVÁ Zuzana
Sídlo ordinace: nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01 Holešov, tel. 573 395 249, 731 444 135
email: endent@endent.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

8.00 - 11.30
8.30 - 9.30
8.00 - 11.30

12.30 - 15.30

• MUDr. MALCOVÁ Eva, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Zlínská 991 (SPŠMV), 769 01 Holešov, tel. 573 394 814, email: malcova.eva@centrum.cz
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

6.45 - 11.00
6.45 - 11.00
6.45 - 11.00
6.45 - 11.00
6.45 - 11.00

11.30 - 13.30
11.30 - 14.30
11.30 - 14.30
11.30 - 14.30
11.30 - 13.00
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• MUDr. MLČÁK Jiří, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 550
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

6.15 - 14.30
6.15 - 13.00
6.30 - 16.00
6.15 - 13.30
6.15 - 12.00

• MUDr. SLOVÁKOVÁ Helena, praktický zubní lékař, parodontologie
Sídlo ordinace: Sušilova 1651, 769 01 Holešov, tel. 573 399 131
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.45 - 17.00
7.45 - 15.00
operační den
7.45 - 15.00
7.45 - 12.00

• MUDr. KUČEROVÁ Jana, MUDr. KUČERA Josef, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Očadlíkova 588, 769 01 Holešov, tel. 573 399 456
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

7.30 - 17.00
7.00 - 15.00
7.00 - 14.30
7.00 - 15.00
7.00 - 12.00

• MUDr. STAVĚL Jan, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01 Holešov, tel. 577 477 052, 733 653 135
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

8.00 - 15.00
8.00 - 12.30
8.00 - 14.00
8.00 - 15.00
8.00 - 12.00

13.30 - 17.00
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• MDDr. STAVĚL Jan, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01 Holešov, tel. 577 477 053, 733 653 135
Ordinační hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

9.30 - 12.00
9.30 - 12.00
9.30 - 13.00
9.30 - 12.00
9.30 - 13.00

13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

• Ing. KOCFELDOVÁ Jana Julie, DiS., – dentální hygiena, prevence
Dle objednávek, kontakt do ordinace MDDr. Jana STAVĚLA.
• MUDr. VACULÍKOVÁ Hana, praktický zubní lékař
Sídlo ordinace: Příční 173, 769 01 Holešov, tel. 573 399 400, 604 214 969
email: hanavaculikova@seznam.cz
Ordinační hodiny:
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek

7.30 - 13.30
10.00 - 18.00
7.30 - 13.30
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DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Zajišťuje převozy pacientů z domů do zdravotnických zařízení, rehabilitačních ústavů a jiných specializovaných pracovišť.
• Zdravotní dopravní služba SANITA CAR s.r.o.
Stanoviště: Poliklinika Holešov, Sušilova 478, Holešov, tel. 573 399 593. Kroměříž, tel. 573 331 021
• Dopravní zdravotní služba Barot Miroslav
Stanoviště: Tovární 1333, Holešov, tel. 573 399 095 (nepřetržitě)

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE
• Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – ředitelství
Sídlo: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín
Sekretariát: tel. 577 056 935, 724 366 640, e-mail: sekretariat@zzszzk.cz
• Zdravotnická záchranná služba Kroměříž
Sídlo: Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž, tel. 155, tel. 573 503 501, e-mail: milos.janousek@zzszlin.cz
• Zdravotnická záchranná služba - výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem
Sídlo: 6. května 591, Bystřice pod Hostýnem, tel. 155
Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy,
poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo
v přímém ohrožení života.
Přednemocniční neodkladná péče (PNP) je poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného
postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.
PNP je poskytována při závažném postižení zdraví tzn:
• náhle vzniklém onemocnění,
• úrazu nebo jiném zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež
mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých
nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti,
• náhle vzniklé intenzivní bolesti,
• náhled vzniklým změnám chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samotného nebo jiných osob.
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Tuto péči zdravotnická záchranná služba organizuje, zabezpečuje a řídí nepřetržitě prostřednictvím jednotného spojovacího systému. Hlavní řídící jednotkou v příjímání a vyhodnocování tísňových
výzev je krajské zdravotnické operační středisko.
Výjezdové skupiny jsou rozmístěny dle plánu pokrytí kraje tak, aby byla zajištěna dostupnost
PNP a její poskytnutí do 20 minut.
V naší oblasti (okrese) jsou výjezdové skupiny umístěny na výjezdových stanovištích v Kroměříži
a v Bystřici pod Hostýnem.
Na základě zhodnocení tísňové výzvy, operátor ZOS vysílá dle povahy a závažnosti stavu výjezdovou skupinu, která má povahu:
• Rychlé lékařské pomoci (RLP), s tříčlennou posádkou. Členy posádky jsou řidič – záchranář, zdravotnický záchranář a lékař.
• Rychlé zdravotnické pomoci (RZP), v níž je dvoučlenná posádka složená z řidiče – záchranáře
a zdravotnického záchranáře.
• Rendez-Vous systém (RV), nebo také víceúrovňový setkávací systém fungující na principu setkání
dvou typů výjezdových posádek na místě zásahu. Jednu posádku tvoří skupina RV (lékař, řidič-záchranář) ve vybaveném terénním nebo osobním vozidle. Druhou posádkou je RZP ve vybaveném
sanitním vozidle, které je uzpůsobeno pro převoz postiženého. Tento systém se uplatňuje především v městských aglomeracích, kde je velký počet výjezdů nebo naopak v oblastech, kde je dostupnost zdravotnického zařízení časově náročná a odjezd lékaře z dané oblasti by ohrozil dostupnost PNP. Je-li to možné, lékař po ošetření odjíždí k dalšímu pacientovi, zatímco první pacient je po
ošetření lékařem transportován posádkou RZP k hospitalizaci.
• Letecké záchranné sužby (LZS), v níž je zdravotnická část posádky dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a lékař. ZZS ZK neprovozuje vlastní LZS. V případě potřeby spolupracuje operační
středisko s LZS, které jsou v okolí našeho regionu (LZS Brno, LZS Olomouc a LZS Ostrava).
JAK VOLAT 155
• Vytočte číslo 155
• Při volání na tísňovou linku ZZS vždy uvádějte následující údaje:
- Přesné místo a adresu události
- Co se stalo
- Informace o postižených
- Počet postižených
- Přibližný věk postižených
- Jméno a příjmení pokud je vám známo

77

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
• Lékařská pohotovost pro dospělé Kroměříž
Sídlo zařízení: Nemocnice Kroměříž, přízemí budovy L, Havlíčkova 660, Kroměříž,
tel. 573 322 580, http://www.nem-km.cz/
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek
- Sobota, Neděle, svátky

17.00 - 20.00
8.00 - 20.00

• Lékařská pohotovost pro dětí a dorost Kroměříž
Sídlo zařízení: Nemocnice Kroměříž budova A – dětské odd., Havlíčkova 660,
tel. 573 322 265, 573 322 263, http://www.nem-km.cz/lekarska-pohotovost
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek
- Sobota, Neděle, svátky

17.00 - 20.00
8.00 - 20.00

• Lékařská pohotovost Bystřice pod Hostýnem
Sídlo zařízení: Pod Zábřehem 1690, Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 378 214
http://www.zzszlin.cz
Ordinační hodiny:
- Soboty, Neděle, svátky

10.00 - 18.00

• Lékařská pohotovost pro dospělé Zlín
Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábř. 600, Zlín (21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati a.s.),
tel. 577 553 260, http://www.kntb.cz/lspp
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek
- Sobota, Neděle, svátky

17.00 - 21.00
8.00 - 21.00

• Lékařská pohotovost pro děti a dorost Zlín
Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábř. 600, Zlín (21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati a.s.), tel. 577 552 870
Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek
- Sobota, Neděle, svátky

17.00 - 6.00
7.00 - 6.00
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Lékařská pohotovostní služba (LPS) zajišťuje vyšetření a ošetření nemocných s náhlou změnou
život neohrožujícího zdravotního stavu, zhoršující se průběh onemocnění vzniklého mimo pravidelný
provoz ambulantních zdravotnických zařízení. LPS není určena pro běžné lékařské výkony a vyšetření.
• Zubní pohotovost Kroměříž
Sídlo zařízení: Nemocnice Kroměříž budova L, Havlíčkova 660, 767 01 Kroměříž, tel. 573 322 208
Ordinační hodiny:
- Sobota, Neděle, svátky

8.00 - 12.00

• Zubní pohotovost Zlín
Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábř. 600 (21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati a.s.), tel. 577 552 848
Ordinační hodiny:
- Sobota, Neděle, svátky

8.00 - 13.00

LÉKÁRNY
• Lékárna Atakama, s. r. o.
Sídlo: Sušilova 1505, 769 01 Holešov, tel. 573 396 749, e-mail: lekatakama@volny.cz
Otevírací doba:
- Pondělí - Pátek
- Sobota

7.00 - 18.00
7.00 - 11.00

• Lékárna Pod Věží, s.r.o.
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01 Holešov, tel. 573 397 031, e-mail: lekarnapodvezi@volny.cz
Otevírací doba:
- Pondělí - Pátek
- Sobota

7.00 - 17.30
7.00 - 11.00

• Lékárna Medica
Sídlo: Palackého 972, 769 01 Holešov, tel. 573 398 031, e-mail: lek.holesov@dvouleta.cz
Otevírací doba:
- Pondělí - Pátek

7.30 - 17.30

• Lékárna Dr. Max
Sídlo: Palackého 545, 769 01 Holešov, tel. 573 335 535; e-mail: lek231@drmax.cz
Otevírací doba:
- Pondělí - Pátek

7.00 – 17.30
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• BENU Lékárna
Sídlo: Hypermarket Tesco, Palackého 520, 769 01 Holešov, tel. 731 638 136
e-mail: holesov.octesco@benu.cz
Otevírací doba:
- Pondělí - Neděle

8.00 – 20.00

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
• Všeobecná zdravotní pojišťovna
Sídlo pobočky: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 952 238 427, 952 222 222
e-mail. info@vzp.cz
Úřední doba:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00- 15.00

• Revírní bratrská pokladna
Sídlo pobočky: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 398 350, e-mail. exp-holesov@rbp-zp.cz
Úřední doba:
- Pondělí
- Středa

7.30 - 11.30
7.30 - 11.30

12.30 - 16.00
12.30 - 16.00

V případě nutnosti volat:
Expozitura Kroměříž, nám. Míru 3287, tel/fax: 573 331 197, tel. 573 331 198
e-mail.: exp-kromeriz@rbp-zp.cz
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Sídlo pobočky: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel 573 394 562
infocentrum: 810 800 000, e-mail: posta@cpzp.cz
Úřední doba:
- Pondělí
- Čtvrtek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.30
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• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Jednatelství: tř. T. Bati (areál Svit, budova č. 51), 760 01 Zlín, tel. 577 522 258
e-mail: jdn-zlin@vozp.cz
Úřední doba:
- Pondělí
- Středa
- Pátek

8.00 - 12.30
8.00 - 12.30
8.00 - 12.30

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 14.30

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Pobočka Kroměříž: Březinova 2819 (Okresní ředitelství policie ČR), 767 01 Kroměříž,
tel. 573 345 360, e-mail: info@zpmvcr.cz
Úřední doba:
- Pondělí
- Středa
- Čtvrtek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 14.30

• Oborová zdravotní pojišťovna – OZP
Pobočka Zlín: Zarámí 92, 76901 Zlín
tel. 577 584 159, e-mail: mailto:zlin%1f@ozp.cz
Úřední hodiny:
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek

8.00 - 17.00
8.00 - 15.00
8.00 - 17.00
8.00 - 15.00
8.00 - 14.00

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
NEMOCNICE
• Kroměřížská nemocnice, a.s.
Sídlo zařízení: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, tel. 573 322 111,
e-mail: post@nem-km.cz, http://www.nem-km.cz/
• Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Sídlo zařízení: Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž, tel. 573 314 111,
e-mail: plkm@plkm.cz, http://www.pnkm.cz/
• Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul (LDN)
Sídlo zařízení: Malý Val 1553/2, 767 01 Kroměříž, tel. 573 340 504, 573 340 518
e-mail: nemomil@nemomil.cz, http://www.nemomil.cz/
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• Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, tel. 577 551 111, e-mail: bnzlin@bnzlin.cz
http://www.kntb.cz/
• Nemocnice Atlas, a.s. Zlín
Sídlo zařízení: tř. T. Bati 5135, Zlín, tel. 571 857 123, 571 857 322, http://www.eucnemocnice.cz/zlin
HOSPICOVÁ PÉČE DOSTUPNÁ OBČANŮM
Cílem služby poskytované v těchto zařízeních je navození důstojných podmínek pro prožití poslední etapy života a doprovázení v umírání s možností pobytu rodinného příslušníka s uživatelem.
Uživatelům je poskytováno ubytování, stravování, lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, psychoterapie, socioterapie, duchovní a rehabilitační péče, sociální péče.
Cílová skupina: nemocní v terminálním stádiu nevyléčitelných onemocnění.
• Hospic Hvězda
Sokolská 967, 763 02 Zlín-Malenovice
tel., fax: 577 113 542, 606 722 666, e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz,
web stránky: www.sdruzenihvezda.cz
Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Kalivodová – ředitelka
Jedná se o zařízení provozované nestání neziskovou organizací „HVĚZDA - občanské sdružení“.
• Hospic na Svatém Kopečku
Sadové nám. 24, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
tel. 585 319 754, 739 526 264, fax: 585 100 062, e-mail: info@hospickopecek.charita.cz,
web stránky: www.hospickopecek.caritas.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Borik - ředitel
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. - lékař, Mgr. Martina Ležáková - soc. pracovnice
Jedná se o zařízení, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc.
• Hospic Citadela
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 629 084, fax: 571 629 085
e-mail: hospic@citadela.cz
web stránky: www.citadela.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Květoslava Othová – ředitelka
MUDr. Pavel Prodělal - vedoucí lékař, Bc. Vojtěška Gregorová – soc. pracovnice
Jedná se o zařízení, jehož zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.
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RADY A INFORMACE, JAK SE VYROVNAT S ÚMRTÍM V RODINĚ
Nedílnou součástí života je i smrt. Týká-li se našeho blízkého, zastihne nás nepřipravené, zaskočené, zmatené.
Co a kdo pomáhá?
• Při úmrtí rodinného příslušníka doma je nutné volat pohotovostní lékařskou službu, nebo obvodního lékaře a následně kontaktovat pohřební službu.
• Vytvořte si plán, co je potřeba udělat jako první, zajistěte kontakty s lidmi, kterých se smrt blízkého
týká.
• Zařízení pohřbu zprostředkuje pohřební služba.
• Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností - MěÚ Holešov, odbor SVZ, I. patro, Tovární 1407
- Vám poskytne informace o případných dávkách a další pomoci – ÚP.
• Česká správa sociálního zabezpečení v Kroměříži, Generála Svobody 1190, tel.: 573 516 301 /305/
Vám pomůže při vyřízení vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a poskytnou Vám zde
i příslušné informace. http://www.cssz.cz
• Připravte se na jednání, při nichž budete muset chránit či prosazovat nároky, práva či zájmy zemřelého, ale i pozůstalých (zrušit smluvní závazky, pojišťovna, SIPO, pozůstalost, škola, zaměstnání).
• Notář vyřizuje pozůstalost o dědictví.
• Pozor! Pokud není předem ustanoven tzv. správce dědictví, mohou být zablokovány některé účty
zemřelého.
• Pokud za smrt blízkého nese někdo odpovědnost (v případě trestného činu viník, v případě pracovních úrazů či nemoci z povolání zaměstnavatel apod.), poradí Vám zdarma občanské poradny nebo
placená pomoc advokáta.
Na co se připravit?
• Pohřeb usnadňuje vyrovnání se se smrtí a zásadními životními změnami.
• Truchlení představuje dlouhou a bolestivou cestu, na níž se vyrovnáváme se ztrátou blízkého.
• Návštěvou hřbitova nacházíme nový vztah k zemřelému i odvahu k životu.
• Na zemřelého můžeme myslet, mluvit k němu, může se nám zdát, že slyšíme jeho kroky, hlas, vidíme jej ve snech.
K vyrovnání se smrtí Vám i Vašim blízkým mohou pomoci lidé, kteří podobnou situací prošli, lékař může pomoci s nespavostí nebo tělesnými obtížemi, psycholog pomáhá
porozumět tomu, co prožíváte, duchovní s Vámi může mluvit o otázkách smyslu a naděje.
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ZÁVĚŤ - POZŮSTALOST
Notář vyřizuje pozůstalost o dědictví. Občan zde může uložit nebo sepsat závěť – poslední vůli.
Notářská kancelář - Nám. Dr. E. Beneše 25, 769 01 Holešov, tel. 573 395 460; 733 535 884
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Skopal - notář
Holešov:
PO
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
ÚT
8:00 – 11:30
12:30 – 15:30
ST
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
ČT
8:00 – 11:30
12:30 – 15:30
PÁ
8:00 – 14:00
HOLEŠOVSKÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.
Jednatel firmy - Martin Mariánek
Provozovna: nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov
mobil.: 605 290 183
holesovskapohrebnisluzba@seznam.cz
POHŘEBNÍ SLUŽBA PETR HRADIL
Provozovna: nám. Dr. E. Beneše 67, 769 01 Holešov
tel.: 573 333 141, mobil.: 602 772 377
hradilbph@seznam.cz. http://www.pohrebni-sluzba-hradil.cz/
Kontaktní osoba: Hradil Petr - majitel
Mlýnská 447, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 380 359
Pohřební služba zajišťuje smuteční obřady v oblasti Holešova, Bystřice pod Hostýnem a jejich okolí.
Pohřební služby poskytují tyto služby:
• občanské pohřby
• církevní pohřby
• převoz zesnulých
• dekorace v domu smutku
• kopání hrobu
• otevírání hrobek
• smuteční vazbu
• vyhotovení a vystavení parte
• vyhotovení a vystavení parte k výročí
• hudbu, zpěv, recitaci, řečníka
• květiny, věnce, vazba
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SPRÁVA HŘBITOVA
Technické služby Holešov a.s.
Květná 1555, 769 01 Holešov
Úřední hodiny správce hřbitova:
Kontaktní adresa: Grohova 1067, Holešov
tel.: 573 394 443, 734 699 766
e-mail: sprava.hrbitova@tsholesov.cz, http://www.tsholesov.cz/
Po
St
Pá

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00

13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Otevírací doba hřbitova:
Zimní období:
od 1. 11. - 31. 3.
Letní období:
od 1. 4. - 31. 10.

7.00 - 17.00
7.00 - 19.00

V období svátků Památky zesnulých je otevírací doba prodloužena do 20 hod.
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SEZNAM OBECNÍCH ÚŘADŮ
SEZNAM OBECNÍCH ÚŘADŮ
OBECNÍCH
ÚŘADŮ
V PŮSOBNOSTI SEZNAM
POVĚŘENÉHO
OBECNÍHO
ÚŘADU HOLEŠOV
OBECNÍCH
ÚŘADŮ
V PŮSOBNOSTI SEZNAM
POVĚŘENÉHO
OBECNÍHO
ÚŘADU HOLEŠOV
VV PŮSOBNOSTI
POVĚŘENÉHO
OBECNÍHO
PŮSOBNOSTI POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘADU HOLEŠOV
HOLEŠOV

MĚSTO
MĚSTO HOLEŠOV
HOLEŠOV
MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova
628,
200,
mobil.:
724724
030030
893893
Masarykova
628,769
7691717Holešov,
Holešov,tel.tel.573
573521521
200,
mobil.:
MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova
628, 769 17 Holešov,/ www.holesov.cz
573 521 200, mobil.: 724 030 893
MĚSTOrudolf.seifert@holesov.cz
HOLEŠOV
e-mail:
e-mail:
rudolf.seifert@holesov.cz
/tel.
www.holesov.cz
Masarykova
628, 769 17 Holešov,/tel.
573 521 200, mobil.: 724 030 893
e-mail:
rudolf.seifert@holesov.cz
www.holesov.cz
Masarykova
628,
769jaroslav.chmelar@holesov.cz;
17 Holešov, tel.
573 521 tel.:
200,573
mobil.:
724mobil.:
030 893
místostarosta
- e-mail:
521 201,
608 826 057
e-mail: rudolf.seifert@holesov.cz / www.holesov.cz
e-mail:
/ www.holesov.cz
místostarosta
- e-mail:
radek.dolezel@holesov.cz;
tel.: 573 521 202; mobil.: 777 707 850
OBECNÍrudolf.seifert@holesov.cz
ÚŘAD
BOŘENOVICE
OBECNÍ ÚŘAD
BOŘENOVICE
Bořenovice
36, tel.
573 396 585, mobil.: 724 187 083
OBECNÍ ÚŘAD
BOŘENOVICE
Bořenovice
36, tel.
573 396 585, mobil.:
724 187 083
OBECNÍobec.borenovice@seznam.cz
ÚŘAD
BOŘENOVICE
OBECNÍ
ÚŘAD
BOŘENOVICE
e-mail:
/ www.borenovice.cz
Bořenovice
36,
tel.
573 396 585, mobil.:
724 187 083
e-mail:
obec.borenovice@seznam.cz
/ www.borenovice.cz
Bořenovice
36,tel.
tel.573
573396
396585,
585,mobil.:
mobil.:
724187187
Bořenovice
36,
724
083083
e-mail: obec.borenovice@seznam.cz / www.borenovice.cz
e-mail:
obec.borenovice@seznam.cz
/ www.borenovice.cz
e-mail:
OBECNÍobec.borenovice@seznam.cz
ÚŘAD HORNÍ LAPAČ / www.borenovice.cz
OBECNÍ
ÚŘAD
HORNÍ
Horní
Lapač
22, tel.
573 LAPAČ
399 018, mobil.: 724 187 093
OBECNÍ
ÚŘAD
HORNÍ
LAPAČ
Horní
Lapač
22,HORNÍ
tel.
573LAPAČ
399 018, mobil.:
724 187 093
OBECNÍ
ÚŘAD
HORNÍ
LAPAČ
OBECNÍ
ÚŘAD
e-mail:
obechornilapac@seznam.cz
/ www.hornilapac.cz
Horní
Lapač
22,
tel.
573
399 018, mobil.:
724 187 093
e-mail:Lapač
obechornilapac@seznam.cz
/ www.hornilapac.cz
Horní
Lapač
22,tel.
tel.573
573399
399018,
018,mobil.:
mobil.:
724187187
22,
724
093093
e-mail: obechornilapac@seznam.cz / www.hornilapac.cz
e-mail:
obechornilapac@seznam.cz
/ www.hornilapac.cz
e-mail:
/ www.hornilapac.cz
OBECNÍobechornilapac@seznam.cz
ÚŘAD JANKOVICE
OBECNÍ ÚŘAD
JANKOVICE
Jankovice
101, tel.
573 393 041, mobil.: 606 749 129
OBECNÍ ÚŘAD
JANKOVICE
Jankovice
101, tel.
573 393 041, /mobil.:
606 749 129
OBECNÍdarebnik@jankovice.net
ÚŘAD
JANKOVICE
OBECNÍ
ÚŘAD
JANKOVICE
e-mail:
www.jankovice.net
Jankovice
101,
tel.
573 393 041, /mobil.:
606 749 129
e-mail:
www.jankovice.net
Jankovice
101,tel.
tel.573
573393
393041,
041,mobil.:
mobil.:
606749749
Jankovicedarebnik@jankovice.net
101,
606
129129
e-mail: darebnik@jankovice.net / www.jankovice.net
e-mail:
darebnik@jankovice.net/ www.jankovice.net
/ www.jankovice.net
e-mail: darebnik@jankovice.net
OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC U HOLEŠOVA
OBECNÍ uÚŘAD
KOSTELEC
HOLEŠOVA
Kostelec
Holešova
58, PSČ U768
43
OBECNÍ
KOSTELEC
UUHOLEŠOVA
OBECNÍ ÚŘAD
ÚŘAD
KOSTELEC
HOLEŠOVA
Kostelec
u
Holešova
58,
PSČ
768
OBECNÍ
ÚŘAD
KOSTELEC
U
HOLEŠOVA
tel. 573 385 129, mobil.: 724 18443620
Kostelec uu Holešova
58,
768
4343
Kostelec
Holešova
58,PSČ
PSČ
768
tel.
573 obeckuh@volny.cz
385
129, mobil.:
724
184
Kostelec
u Holešova
58, PSČ
768
43620
e-mail:
/ www.kostelecuholesova.cz
573
385
129,
mobil.:
724
184
620
tel.
573
385
129,
mobil.:
724
184
620
e-mail:
obeckuh@volny.cz
/
www.kostelecuholesova.cz
tel. 573 385 129, mobil.: 724 184 620
e-mail:
obeckuh@volny.cz
/
www.kostelecuholesova.cz
e-mail: obeckuh@volny.cz / www.kostelecuholesova.cz
e-mail: obeckuh@volny.cz / www.kostelecuholesova.cz
OBECNÍ ÚŘAD KUROVICE
OBECNÍ ÚŘAD
ÚŘAD
KUROVICE
OBECNÍ
Kurovice
68,
PSČKUROVICE
768 52 Míškovice,
OBECNÍ
ÚŘAD
KUROVICE
Kurovice
68,
PSČ
768
Míškovice,
Kurovice
68,
PSČ
5252Míškovice,
OBECNÍ
ÚŘAD
KUROVICE
tel.
573 350
711,768
mobil.:
602 569 764
Kurovice
68,
PSČ
768
52
Míškovice,
tel. 573
573 350
350
711,
mobil.:
602
569764
764
mobil.:
569
Kurovice
68,711,
PSČ 768
52 602
Míškovice,
e-mail:
obec@kurovice.cz
/ www.kurovice.cz
tel.
573obec@kurovice.cz;
350
711, mobil.: koutna@kurovice.cz
602
569 764
e-mail:
obec@kurovice.cz
/ www.kurovice.cz
e-mail:
/ www.kurovice.cz
tel.
573 350
711, mobil.: 602
569 764
e-mail: obec@kurovice.cz / www.kurovice.cz
e-mail:
/ www.kurovice.cz
OBECNÍobec@kurovice.cz
ÚŘAD LECHOTICE
OBECNÍ ÚŘAD
ÚŘAD
LECHOTICE
OBECNÍ
LECHOTICE
Lechotice
100, 768
52 Míškovice
OBECNÍ ÚŘAD
LECHOTICE
Lechotice
100,
768
52 388
Míškovice
Lechotice
100,
tel.
573
623,187
mobil.:
OBECNÍ
ÚŘAD
LECHOTICE
tel.
573 388
623,
mobil.:
724
078 724 187 078
Lechotice
100,
768
52 Míškovice
tel.
573
388
623,
mobil.:
724
187
078
e-mail:
starosta@lechotice.cz
/
www.lechotice.cz
Lechotice
100,
768
52
Míškovice
e-mail: starosta@lechotice.cz / www.lechotice.cz
tel.
573 starosta@lechotice.cz
388 623, mobil.: 724 /187
078
e-mail:
www.lechotice.cz
tel. 573 388 623, mobil.: 724 187 078
e-mail: starosta@lechotice.cz / www.lechotice.cz
e-mail: starosta@lechotice.cz86
/ www.lechotice.cz
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78
78
78

OBECNÍ ÚŘAD LUDSLAVICE
Ludslavice 31, PSČ 768 52 Míškovice
tel.: 573 398 110, mobil.: 603 548 273
e-mail: ou@ludslavice.cz / www.ludslavice.cz
OBECNÍ ÚŘAD MARTINICE
Martinice 16, 769 01 Holešov
tel. 573 399 010, mobil.: 603 732 124
e-mail: ou@martinice.cz / www.martinice.cz
OBECNÍ ÚŘAD MÍŠKOVICE
Míškovice 46, 768 52 Míškovice
tel. 573 387 037, mobil.: 724 184 266
e-mail: ou@obecmiskovice.cz / www.obecmiskovice.cz
OBECNÍ ÚŘAD NĚMČICE
Němčice 68, PSČ 768 43 Kostelec u Holešova
tel. 573 385 359, mobil.: 602 796 917
e-mail: stepanekmich@seznam.cz / www.obec-nemcice.cz
OBECNÍ ÚŘAD PACETLUKY
Pacetluky 10, PSČ 768 43 Kostelec u Holešova
tel.: 573 386 149, mobil.: 725 121 250
e-mail: pacetluky@knet.cz, starosta@pacetluky.cz / www.pacetluky.cz
OBECNÍ ÚŘAD PRAVČICE
Pravčice 46, PSČ 768 24 Hulín
tel.: 573 350 527, mobil.: 607 873 217
e-mail: obecpravcice@seznam.cz / www.pravcice.cz
OBECNÍ ÚŘAD PRUSINOVICE
Prusinovice, Zámčisko 350, PSČ 768 42 Prusinovice
tel. 573 386 125, mobil.: 725 121 256
e-mail: starostaprusinovice@seznam.cz / www.obecprusinovice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD PŘÍLEPY
Přílepy 4, PSČ Holešov 769 01
tel. 573 397 992, mobil.: 725 121 255
e-mail: obec@prilepy.cz / www.prilepy.cz
OBECNÍ ÚŘAD ROŠTĚNÍ
Roštění 144, PSČ 768 43 Kostelec u Holešova
tel. 573 385 244, mobil.: 724 187 089
e-mail: obec@rosteni.cz / www.rosteni.cz
OBECNÍ ÚŘAD RYMICE
Rymice 4, PSČ Holešov 769 01
tel. 573 396 630, mobil.: 731 473 229
e-mail: rymice@volny.cz / www.rymice.cz
OBECNÍ ÚŘAD TŘEBĚTICE
Třebětice 51, PSČ Holešov 769 01
tel. 573 396 961, mobil.: 734 576 799
e-mail: obec@trebetice.cz / www.trebetice.cz
OBECNÍ ÚŘAD ZAHNAŠOVICE
Zahnašovice 43, tel. 573 396 622, mobil.: 737 349 834
e-mail: obec.zahnasovice@tiscali.cz / www.zahnasovice.cz
OBECNÍ ÚŘAD ŽERANOVICE
Žeranovice 1, PSČ Holešov 769 01
tel. 573 395 964, 724 778 317
e-mail: zeranovice@volny.cz / www. zeranovice.cz
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Koledníci Tříkrálové sbírky 2018 (6. 1. 2018) a aktivity Centra pro seniory v roce 2018 (masopust) a r. 2017 (podzimní výstava).
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