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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané, čtenáři, 

dostává se vám do rukou aktualizované vydání „Průvodce sociálními a zdravotními službami 
v Holešově a okolí“. Tato obsáhlá brožura přibližuje všechny služby, které město a další organizace 
zabývající se péčí o sociálně a zdravotně potřebné nabízejí. Vydání průvodce vychází z Komunitního 
plánu města Holešova, který byl zpracován na základě zjištěných požadavků obyvatel v oblasti sociál-
ních služeb a schválen v roce 2008 Zastupitelstvem města Holešova. Ve městě Holešově existuje řada 
aktivit nejen v oblasti zdravotní péče, ale také v péči o sociálně potřebné, lidi ohrožené sociální nesta-
bilitou či vyloučením, o mladé rodiny, nebo ty, jež se potýkají s určitými závislostmi. A právě tato bro-
žura všechny služby zaznamenává, nabízí jejich přehled, možnosti spojení na odpovědné pracovníky 
i případné „otevírací“ doby. Podobně také přibližuje možnosti využívání volného času dětí i dospělých, 
které úzce souvisí s životní úrovní v určitém regionu a prevencí sociálně patologických jevů.

Pod termínem sociální či zdravotní oblast si každý asi představuje trochu něco jiného, přesto by-
chom mohli uvést, že se jedná o služby zajišťující lidem řešení a pomoc v situacích, které jim ohrožují 
zdraví nebo snižují kvalitu života v rámci určité společnosti. V dnešní době se na zajištění těchto služeb 
podílí státní organizace, zařízení zřizovaná samosprávami (kraje a města) a také občanský sektor. To 
jsou např. občanská sdružení nebo i jednotlivci s určitou kvalifikací nebo registrací. Jedná se skutečně 
o nemalé množství aktivit a možností ve městě Holešově i na Holešovsku, které se navíc i přes mnohé 
problémy daří postupně rozšiřovat. 

Naopak je třeba poznamenat, že sociální systém a zdravotní péče vyžadují výrazné finanční prostřed-
ky na své zajištění a fungování. Proto je ani stát, územní samosprávy nebo neziskové či jiné organizace ne-
jsou schopny poskytovat zdarma nebo bez příspěvku klienta. S tímto také souvisí skutečnost, že je třeba si 
veškerých služeb a zařízení vážit, protože jejich provoz spolufinancujeme všichni, „byť skrytě“ přes nema-
lé příspěvky prostřednictvím daňového systému nebo z rozpočtu příslušného zřizovatele. V Holešově se 
jedná mj. o budovu „polikliniky“, kterou město vysokými finančními náklady zrekonstruovalo, ale i o další 
prostory (Centrum pro seniory, domy s pečovatelskou službou, kino Svět a nyní i opravený zámek a zá-
meckou zahradu atd.). Vandalismus totiž není „doménou“ pouze mládeže, jak se zjednodušeně traduje.

I druhé vydání průvodce plně financuje město Holešov a zpracovaly jej pracovnice odboru sociál-
ního a zdravotnictví MěÚ Holešov. Za tuto snahu 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 práce a aktivity totiž nepatří mezi ty finančně nejatraktivnější a vyžadují mnoho 
pochopení, pokory, trpělivosti a především lásky a obětování. Važme si tedy lidí, kteří nám nabízejí 
svou pomoc i těch, kteří tyto služby udržují a provozují.

Rudolf Seifert

místostarosta města



4

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
LINKA PRO VŠECHNA TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ ...............................................................................................112

HASIČI .....................................................................................................................................................150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA .............................................................................................................................155

POLICIE ČR ..............................................................................................................................................158

MĚSTSKÁ POLICIE ..................................................................................................................................156

KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY ................................................................................................800 157 157

- nepřetržitá a bezplatná linka na pomoc při řešení tíživých životních situací

ZLATÁ LINKA PRO SENIORY ....................................................................................................800 200 007

- bezplatná linka, pondělí - pátek  8.00 - 20.00 hod.

LINKA SOS ZLÍN .......................................................................................................................577 431 333

LINKA DŮVĚRY KROMĚŘÍŽ ......................................................................................................573 331 888

- trestná činnost páchaná na dítěti

LINKA BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE ...........................................................................................800 155 555

- nepřetržitá a bezplatná linka

DONA LINKA .............................................................................................................................251 511 313

- pomoc obětem domácího násilí

INTERVENČNÍ CENTRUM ................................................................................... 577 018 265, 774 405 682

- pro osoby ohrožené domácím násilím

HAVARIJNÍ SLUŽBA PRO MOTORISTY ......................................................................................1230, 1240

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLEŠOV .......................................................................................................573 521 111

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví

TELEFONNÍ SLUŽBY:
TELEFONNÍ ČÍSLA V ČR - informace...................................................................................................1180

TELEFONNÍ ČÍSLA V ZAHRANIČÍ - informace ....................................................................................1181

PŘEČÍSLOVÁNÍ TELEFONNÍCH STANIC .............................................................................................141 11

DÁLKOVÉ HOVORY - ohlašovna  ....................................................................................................133 002

TELEGRAMY - telefonické podávání ............................................................................................133 001

PORUCHY TELFONNÍCH STANIC - ohlašovna .................................................................................131 29

PORUCHOVÉ SLUŽBY:
ELEKTRICKÝ PROUD PORUCHY ...............................................................................................800 225 577

PLYN PORUCHY ....................................................................................................................................1239

VODA PORUCHY HOLEŠOV ......................................................................................................573 331 271
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ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V HOLEŠOVĚ A OKOLNÍCH OBCÍCH

CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Příční 1475, 769 01  Holešov

tel.: 573 397 755

e-mail: cpsholesov@cpsholesov.cz

web stránky: www.cpsholesov.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Bozděchová - ředitelka

Zřizovatelem tohoto zařízení je město Holešov. Centrum pro seniory (CpS) poskytuje své sociál-

ní služby v osmipodlažní budově v blízkosti centra města. Celou budovu obklopuje park se vzrostlou 

zelení, kde je příjemné posezení. Sedm horních podlaží je využíváno pro ubytování a ošetření klientů. 

Celkem je k dispozici 89 dvoulůžkových pokojů s balkonem pro službu domov pro seniory, 2 pokoje 

jsou vyhrazeny pro poskytování odlehčovacích služeb. Každý pokoj má sociální zařízení. Místnosti jsou 

vybaveny standardním nábytkem, uživatelé služby mohou používat vlastní drobné předměty a elek-

troniku. Na každém poschodí je bezbariérová koupelna, kuchyňka a jídelna. Pro zlepšení poskytova-

ných služeb je v přízemí bufet, který je provozován soukromou osobou a své služby zde nabízí také 

kadeřnice a pedikérka. 

Uživatelům CpS je poskytována potřebná podpora a péče, která umožňuje zapojení do různých 

činností v rámci zařízení i mimo něj. Jsou jim nabízeny vzdělávací akce, zájmové aktivity, kulturní 

a sportovní vyžití. V CpS je usilováno o to, aby při poskytování sociálních služeb bylo vytvářeno pří-

jemné domácí prostředí. Snaží se podporovat běžný způsob života, seberealizaci a co nejvyšší možnou 

míru soběstačnosti. V rámci doplňkové činnosti jsou nabízeny seniorům obědy v Centru pro seniory 

nebo do jídlonosičů.

Domov pro seniory je určen pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobní-

ho důchodu. Zajišťuje sociálně zdravotní péči starým občanům, kteří pro trvalé změny svého zdra-

votního stavu potřebují komplexní péči včetně bydlení, stravování, služeb (např. péče o prádlo, 

úklid) a v neposlední řadě i aktivní program trávení volného času seniorů. Obyvatelé domova zde 

mají zajištěnu každodenní péči, pravidelně dochází praktický lékař, psychiatr a stomatolog.  Také 

jsou k dispozici rehabilitační zdravotní sestry. Na domově je zřízeno rovněž ošetřovatelské oddělení.

Kapacita: domov poskytuje celoroční pobyt 178 obyvatelům (starobním či plně invalidním důchod-

cům) s různým stupněm soběstačnosti. 

Cílová skupina: osoby geriatrického věku, osoby plně invalidní
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Odlehčovací služba je nová forma sociálních služeb, které mohou využít klienti, o které běžně pe-
čují rodinní příslušníci v domácím prostředí. Jedná se o krátkodobé pobyty  v Centru pro seniory. Veš-
kerá péče je zajištěna v plném rozsahu nepřetržitě 24 hodin denně. Služba je poskytována seniorům 
a klientům se zdravotním a tělesným postižením ve věku od 27 let.

V Centru pro seniory je pro odlehčovací služby vyčleněn dvoulůžkový pokoj s bezbariérovým  so-
ciálním zařízením. Plánováním služby je zajištěno, že v pokoji jsou vždy uživatelé pouze stejného po-
hlaví. Klienti mohou využívat také ostatní společné prostory, účastnit se společenských, kulturních 
akcí společně s dalšími uživateli Centra pro seniory.

Kapacita: 2 osoby

Cílová skupina: osoby, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro 
občany v plném invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav vyžaduje soustavnou péči jiné osoby, péči 
nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb, cítí se sociálně osamoceni, popřípadě 
umístění potřebují z jiných závažných důvodů.

Služby nejsou určeny alkoholikům, drogově závislým osobám a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, s výjimkou osob trpících stařeckou demencí.

Příjem žádostí o umístění:

Centrum pro seniory přijímá žádosti na vlastním formuláři, který si zájemci mohou vyzved-
nout v zařízení nebo stáhnout z webových stránek. Součástí žádosti je i vyjádření obvodního léka-
ře. Žádosti se podávají na adresu zařízení. Kontaktní osoba - PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, tel. 
573 397 755.   
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DOMY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Byty v domech zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou) jsou součástí bytového 

fondu města a jedná se o malometrážní byty o velikosti 1+1 nebo 1+0 (garsonka). Svým charakte-

rem jsou určeny především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany, 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.

Město Holešov je zřizovatelem 3 domů s pečovatelskou službou:

Holešov, Tyršova 658

Holešov, Havlíčkova 1136 a 1134

Holešov, Novosady 1597

Kritéria pro přidělování bytů v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou

Rada města Holešova na svém zasedání dne 14. prosince 2005 schválila následující podmínky 

a kritéria pro přidělení bytů v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v Holešově:

 žádosti mohou podat občané s trvalým pobytem v Holešově a místních částech

žádosti se podávají na příslušném tiskopise vydaném odborem sociálních věcí a zdravotnictví Měst-

ského úřadu v Holešově, který vede pořadník žadatelů

vyplněná žádost je opatřena vyjádřením ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele, projevech 

narušujících společenské soužití a doporučením nutnosti umístění v bezbariérovém bytě, eventuel-

ně vhodnosti umístění v ústavním zařízení s komplexní péčí

do pořadníku na přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou jsou zařazováni občané, kteří do-

sáhli důchodového věku dle § 32 zákona č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozděj-

ších 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 těžce zdravotně postižené občany

 - kteří pečovatelskou službu již využívají

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



8

Tyršova 658, 769 01 Holešov
tel.: 573 396 543
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby
tel.: 573 399 860, 737 170 936

Jedná se o zařízení, které vzniklo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu města. Zřizovatelem 
je město Holešov. Zařízení poskytuje bydlení a pečovatelské služby klientům v rozsahu vymezeném 
předmětem činnosti. V domě se nachází středisko osobní hygieny, kde jsou poskytovány služby jako 
koupání, pedikúra aj.

DPS je určen 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 domác-
nost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny a to v době od 6.30 - 15.00 hod. 
Jelikož není v domě vybudován výtah, jsou zde umisťováni starší a invalidní občané, kteří zatím 

nepotřebují bezbariérové bydlení. K přidělení bytu do poschodí tohoto domu je z těchto důvodů nutné 
vyjádření a souhlas ošetřujícího lékaře. 

Kapacita: v domě  se nachází 18 malometrážních bytů, z toho 11 bytů typu 1+1 a 7 bytů 1+0 (garsonka). 

Cílová skupina: obyvatelé města Holešova, osoby v důchodovém věku a osoby zdravotně postižené

Příjem žádostí o umístění:

Podmínkou pro poskytnutí služby je písemná žádost na předepsaném formuláři, starobní nebo 
invalidní důchod, zdravotní stav vyžadující péči pečovatelek, zavedená pečovatelská služba.

Žádosti o přidělení bytu v DPS se podávají na město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví, Tovární 1407, 769 17  Holešov, kontaktní osoba - Věra Šalerová, tel. 573 521 754.

DPS v ul. Tyršova
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Havlíčkova 1136, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 689
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby
tel.: 573 399 860, 737 170 936

Jedná se o zařízení, jehož zřizovatelem je město Holešov a je součástí bytového fondu města.  
Poskytuje bydlení a pečovatelské služby klientům v rozsahu vymezeném předmětem činnosti.

V domě se nachází středisko osobní hygieny, kde jsou poskytovány služby jako koupání, pedi-
kúra aj.

DPS je určen 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 domác-
nost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny a to v době od 6.30 - 15.00 hod. 
V domě je vybudován výtah, objekt však není zcela bezbariérový. Není zde proto vhodné ubyto-

vání osob s větším postižením pohybového aparátu nebo pro vozíčkáře.

Kapacita: v domě  se nachází 12 malometrážních bytů, typu 1+1.
 
Cílová skupina: obyvatelé města Holešova, osoby v důchodovém věku a osoby zdravotně postižené

Příjem žádostí o umístění:

Podmínkou pro poskytnutí služby je písemná žádost na předepsaném formuláři, starobní nebo 
invalidní důchod, zdravotní stav vyžadující péči pečovatelek, zavedená pečovatelská služba.

Žádosti o přidělení bytu v DPS se podávají na město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Tovární 1407, 769 17  Holešov, kontaktní osoba - Věra Šalerová, tel. 573/521 754.

DPS v ul. Havlíčkova
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Havlíčkova 1134, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 689
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby
tel.: 573 399 860, 737 170 936

Jedná se o zařízení, jehož zřizovatelem je město Holešov a je součástí bytového fondu města. Po-
skytuje bydlení a pečovatelské služby klientům v rozsahu vymezeném předmětem činnosti.

V domě se nachází středisko osobní hygieny, kde jsou poskytovány služby jako koupání, pedi-
kúra aj.

DPS je určen 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 domác-
nost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny a to v době od 6.30 - 15.00 hod.
V domě je vybudován výtah, objekt však není zcela bezbariérový. Není zde proto vhodné ubyto-

vání osob s větším postižením pohybového aparátu nebo pro vozíčkáře.

Kapacita: v domě  se nachází 13 malometrážních bytů, typu 1+1.
 
Cílová skupina: obyvatelé města Holešova, osoby v důchodovém věku a osoby zdravotně postižené

Příjem žádostí o umístění:

Podmínkou pro poskytnutí služby je písemná žádost na předepsaném formuláři, starobní nebo 
invalidní důchod, zdravotní stav vyžadující péči pečovatelek, zavedená pečovatelská služba.

Žádosti o přidělení bytu v DPS se podávají na město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví, Tovární 1407, 769 17  Holešov, kontaktní osoba - Věra Šalerová, tel. 573/521 754.

Novosady 1597, 769 01  Holešov
tel.: 573 399 860
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby
tel. 573 399 860, 737 170 936

Dům s pečovatelskou službou Novosady byl nově vybudován a uveden do provozu v roce 1995. 
Zřizovatelem je město Holešov. Zařízení poskytuje bydlení v malometrážních bytech a pečovatelské 
služby klientům v rozsahu vymezeném předmětem činnosti.
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V domě se nachází kuchyň a jídelna pro důchodce, stravování je zajištěno v pracovní dny. Je zde 
rovněž středisko osobní hygieny, kde jsou poskytovány služby koupání, i pro méně mobilní občany, 
pedikúra aj. V domě je rovněž pobočka Městské knihovny.

DPS je určen 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 domác-
nost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny a to v době od 6.30 - 15.00 hod.  O sobotách 
a nedělích je možnost, v  naléhavých případech, zajištění pečovatelské služby přes mobilní telefon 
pečovatelek.

Kapacita: v domě  se nachází 48 bytů, z toho 19 bytů velikosti 1+1 a 29 bytů velikosti 1+0 (garson-
ky). V přízemí jsou 3 byty pro vozíčkáře s vnitřním vybavením, které je přizpůsobeno potřebám těchto 
zdravotně postižených občanů. 
Budova má bezbariérový přístup i okolí, celý objekt je řešen pro potřeby méně mobilních osob. 

Cílová skupina: osoby v důchodovém věku a osoby zdravotně postižené.

Příjem žádostí o umístění:

Podmínkou pro poskytnutí služby je písemná žádost na předepsaném formuláři, starobní nebo 
invalidní důchod, zdravotní stav vyžadující péči pečovatelek, zavedená pečovatelská služba.

Žádosti o přidělení bytu v DPS se podávají na město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Tovární 1407, 769 17  Holešov, kontaktní osoba - Věra Šalerová, tel. 573 521 754.

DPS na Novosadech
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JOSPO s.r.o., Palackého 503, 769 01  Holešov

Kontaktní osoba: Helena Kováříková – provozní

tel.: 775 573 090

Provozovna Novosady 1597, 769 01  Holešov (kuchyň s jídelnou)

tel.: 573 331 847, 775 798 304

Kontaktní osoba: Petr Rozsypal – vedoucí kuchař

Kuchyň s jídelnou v Domě s pečovatelskou službou v Holešově, Novosady 1597 slouží především 

k vyvařování obědů pro důchodce, včetně dietní stravy. Zařízení je majetkem města, které v roce 2006 

provedlo nákladnou rekonstrukci a modernizaci.

Od  1. 10. 2007 jsou prostory kuchyně pronajímány firmě JOSPO s.r.o. Holešov. Kolektiv pracov-

níků kuchyně připravuje obědy pro zhruba 350 strávníků z řad důchodců i  dalších občanů či pracov-

níků menších firem.

Denně je cca 100 obědů rozváženo pečovatelskou službou Charity Holešov přímo do domácností 

méně mobilních občanů, včetně dvou dietních jídel – diety šetřící /s omezením tuku/ a diety diabe-

tické. Cena 1 oběda je 54,- Kč + dovážka 20,- Kč. 

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou a docházejí občané mají možnost poobědvat i v útul-

né  jídelně zařízení. Cena oběda pro stravující se v jídelně je 60,- Kč za 1 oběd.  

Jídelna v DPS na Novosadech
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Dům seniorů v Kostelci u Holešova

DŮM SENIORŮ KOSTELEC U HOLEŠOVA
Kostelec u Holešova č.p. 285, 768 43  Kostelec u Holešova
tel.: 573 385 129
Kontaktní osoba: Radoslav Pospíšilík - 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 sta-
vu nejsou již zcela schopni si zajišťovat svou domácnost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celo-
denní ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba v zařízení je 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.

Žádosti o bydlení v Domě seniorů se podávají na Obecním úřadě Kostelec u Holešova č.p. 58.
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KLUB DŮCHODCŮ MĚSTA HOLEŠOVA
nám. Dr. E. Beneše 24, 769 01  Holešov
tel.: 573 397 716
Kontaktní osoba: Ivanka Hanzlíková - předsedkyně samosprávy

Klub důchodců je zařízení města a nachází se v objektu bývalé radnice - t.č. využívané Soukro-
mou podnikatelskou školou PaedDr. Jaromíra Stratila.

Zařízení slouží ke společenskému a kulturnímu vyžití občanů důchodového věku a zdravotně 
postižených občanů. Klub důchodců má svoji samosprávu, která organizuje zájmovou, společenskou 
a kulturní činnost - poznávací zájezdy, přednášky se zdravotní a aktuální tématikou, účast na různých 
kulturních akcích, návštěvy divadla v rámci předplatného Městského divadla ve Zlíně, turistické vy-
cházky a další akce dle zájmů členů klubu důchodců. K velmi oblíbeným patří také pravidelná čtvrt-
letní společenská posezení v klubu s hudbou u příležitosti oslav narozenin členů . 

Předsedkyní samosprávy je paní Ivanka Hanzlíková, která ochotně poskytne novým návštěvní-
kům klubu podrobné informace ve dnech pondělí a čtvrtek od 13 hodin, možno i telefonicky na čísle 
573 397 716.

Klub má i svoji knihovnu, kde je možné zapůjčit pravidelně doplňované nejnovější knižní ti-
tuly. Činnost klubu je organizována v odpoledních hodinách, většinou v pondělí a čtvrtek od 13.00 
do 17.00 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, zdravotně postižení.
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CHARITA HOLEŠOV

nám. Svobody 97, 769 01  Holešov

tel.: 573 398 468

e-mail: holesov@caritas.cz 

web stránky: www.holesov.caritas.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Jelínek - ředitel organizace

nám. Svobody 97, 769 01  Holešov

Novosady 1597, 769 01  Holešov (kancelář vedoucí pečovatelské služby)

tel: 573 399 860, 737 170 936

e-mail: chps.holesov@caritas.cz 

Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí pečovatelek

Pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1. 1. 2005 je službou ambulantní a terénní.

Posláním je umožnit potřebným občanům Holešova a Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle 

ve svém přirozeném prostředí, aby jejich život zůstal kvalitní a důstojný.

Zahájení péče bývá provedeno z podnětu občana nebo jeho rodinných příslušníků, ošetřujícího 

lékaře nebo sociálních pracovníků Městského úřadu Holešov. Podpisu Smlouvy o poskytování pečo-

vatelské služby předchází dohoda mezi zájemcem o službu a poskytovatelem o rozsahu prováděných 

úkonů. Jedná se o péči o jeho osobní hygienu a jeho prostředí (úklid, dovoz obědů, nákupy, praní prá-

dla, žehlení, doprovod aj.).

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. 340/2007 Sb., ze dne 

12. 12. 2007, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 166/2007 

Sb. 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 či-

nila alespoň 12 měsíců.

Pečovatelská služba také poskytuje fakultativní služby: pedikúra ve středisku osobní hygieny 

a pedikúra v domácnosti uživatele.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Uživatelům je dále nabízena možnost zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek 
(např. polohovatelné postele, invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky do vany, chodítka atd.).

Péči zajišťuje v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hodin (v případě potřeby i o víkendech a svát-
cích) vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovnice) a pracovnice sociální péče (pečovatelky).

Kapacita: v roce 2008 využívalo pečovatelské služby 465 uživatelů.

Cílová skupina: pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří  z důvodu vysokého věku, zdravot-
ního stavu nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat základní životní potřeby a nutné 
práce v domácnosti nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou a rodinní 
příslušníci jim potřebnou péči nemohou zajistit.

Příjem žádostí:

Podmínkou pro poskytnutí služby je přiznaný starobní nebo invalidní důchod, písemná žádost 
uživatele, rodinného příslužníka či ošetřujícího lékaře, uzavření smlouvy s poskytovatelem o posky-
tovaní pečovatelské služby.

Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby se podávají na Charitě Holešov, nám. Svobody 97, 
769 17  Holešov.

Ceník poskytovaných služeb (platný od 1. 1. 2009 zákona č.108/2006)

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

101 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 96,-/hod.

103 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 96,-/hod

104 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních 
prostorách

96,-/hod.

106 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 96,-/hod.

107 pomoc při úkonech o vlastní osobu 80,-/hod.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

201 pomoc při úkonech osobní hygieny 96,-/hod.

203 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 96,-/hod.

202 pomoc při použití WC 96,-/hod.

201,1 koupel v domácnosti DPS 80,-/hod.
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201,2 koupel v domácnosti terén 96,-/hod.

201,3 koupel v SOH 80,-/hod.

201,4 koupel - odboj bezplatně

201,5 asistence

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

314 dovoz nebo donáška jídla 20,-/úkon

314,1 donáška obědů DPS 5,-/úkon

301 pomoc při přípravě jídla a pití 96,-/hod.

313 příprava a podání jídla a pití 96,-/hod.

150,5 strava 54,-

314,2 dovoz oběda - odboj bezplatně

315 rozvoz obědů - řidič

d) pomoc při zajištění domácnosti

508 běžný úklid a údržba domácnosti 100,-/hod.

809 údržba domácích spotřebičů 100,-hod.

502 pomoc při zajištění velkého úklidu 100,-/hod

507 běžné nákupy a pochůzky 80,-/hod.

507,1 běžné nákupy, pochůzky. - odboj bezplatně

512 velký nákup,např.týdenní nákup,ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti

90,-/úkon

513 praní a žehlení ložního prádla 50,-/kg

514 praní a žehlení drobného prádla 50,-/kg

508,1 běžný úklid domácnost - odboj. bezplatně

502,1 velký úklid-odboj bezplatně

513,1 praní lož.prádla - odboj bezplatně

514,1 praní drob.prádla - odboj bezplatně

511 příprava topiva štípání dříví 80,-/hod.
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

808 doprovázení k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a zpět 80,-/hod.

 f) Fakultativní činnost

130 pedikúra v SOH 140,-/úkon

130,2 pedikúra v domácnosti 170,-/úkon
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nám. Svobody 97, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 468, 604 582 621
e-mail: chos.holesov@caritas.cz

Posláním Charitní ošetřovatelské služby - domácí péče je systematicky a všestranně uspokojovat 
potřeby člověka vyvolané či modifikované nemocí v nejobecnějším smyslu. Služby jsou poskytovány 
v rovině bio-psycho-sociální a spirituální, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně sobot, nedělí a svát-
ků. Pacient vždy stůně celý, proto i péče o něj musí být vždy komplexní a směřovat do všech složek 
lidské existence. Právě komplexní péče je atributem domácí péče „home care“, zahrnuje tedy péči jak 
zdravotnickou, tak sociální. Obě součásti jsou neoddělitelné.

Ošetřovatelská péče je odbornou medicínskou činností v užším slova smyslu. Jedná se nejčastě-
ji o aplikace inzulínu, injekce, odběry biologického materiálu, převazy bércových vředů, pooperačních 
ran a stomií, nácvik sebeobsluhy po cévních mozkových příhodách a úrazech. Je zabezpečována ošet-
řovatelsky náročná péče u pacientů upoutaných trvale na lůžko, s dekubity nebo u pacientů v termi-
nálních stádiu života.

Kapacita: v roce 2008 využívalo ošetřovatelské služby 485 uživatelů.

Cílová skupina: osoby ve starob ním nebo invalidním důchodu, mající zdravotní potíže – chronicky 
nemocní, nemocní po úrazech na doléčení, nemocní propuštění z nemocničního léčení.

Příjem žádostí:

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě vyjádření ošetřujícího lékaře, je hrazena zdravotní pojiš-
ťovnou a zajišťují ji kvalifikované zdravotní sestry.

Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby se podávají na Charitě Holešov, nám. Svobody 97, 
769 17  Holešov.

nám. Svobody 97, 769 01  Holešov
tel.: 737 484 565
e-mail: kp.holesov@caritas.cz
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Konečná – sociální pracovnice

Cílem služby je zabezpečení nezbytné fyzické ochrany uživatele, poskytnutí poradenské činnosti 
v sociálně-právní oblasti (popř. odkaz na odborníky v daném oboru), posílení samostatnosti a sobě-
stačnosti uživatele, a to vybavením uživatele znalostmi, které pak při řešení krizové situace a předchá-
zení sociálnímu vyloučení, popř. sociální začlenění v oblasti hledání bydlení, zaměstnání.
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Služba poskytuje neodkladnou pomoc osobám v krizi, tj. lidem, kteří nejsou schopni vlastními 
silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase nouzovou nebo tíživou situaci. 

V souladu s § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
jsou poskytovány uživatelům bezplatně tyto služby:
 poskytnutí ubytování pro překlenutí tíživé sociální situace (doba ubytování je obvykle 7 dní), hygi-

enické zázemí, možnost praní a žehlení prádla
poskytnutí stravy, resp. pomoc při jejím zajištění (uživatel má k dispozici vybavený kuchyňský 
kout)
sociálně terapeutické činnosti zahrnující kroky vedoucí k překonání akutního krizového stavu (roz-
hovor sociální pracovnice s uživatelem apod.)
pomoc při uplatnění práv uživatele zahrnující pomoc při vyřizování běžných záležitostí: základní po-
radenství, jehož součástí je jednoduchá informace tj. předání kontaktů na různé odborníky (psy-
cholog, právník, azylová zařízení, která mohou uživateli zajistit dlouhodobější pobyt v jejich prosto-
rách), poskytnutí cílené rady, zastupování zájmů uživatele, doprovod na úřady, vyplnění formulářů.

K fakultativním službám patří: úschova peněz, sprcha (jednorázově poskytnutá – tj. ne v rámci 
ubytování uživatele), charitní šatník.

Ubytování v krizovém pokoji nelze poskytnout osobám s tělesným postižením (pokoj není bezba-
riérový), služba se neposkytuje jedincům s psychiatrickou diagnózou, vyžadujících trvalý dohled zdra-
votnického pracovníka, viditelně pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo osobám agresivním.

Provozní doba je v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin. V akutních případech lze sociálního pra-
covníka zastihnout mimo pracovní dobu na telefonu 737 484 565. 

Kapacita: v roce 2008 využilo krizové pomoci celkem 83 klientů, z nich 23 osob jako uživatelé krizo-
vého pokoje.

Cílová skupina: osoby v krizi. 

Příjem žádostí:

Podmínkou pro případné ubytování je jeho písemná žádost nebo doporučení jiné osoby popř. in-
stituce, podpis smlouvy o ubytování, souhlas s poskytnutím osobních údajů, zápis o předání krizového 
pokoje a sestavení anamnézy.

Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby se podávají na Charitě Holešov, nám. Svobody 97, 
769 17  Holešov.
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SEZNAM PRAKTICKÝCH A ODBORNÝCH LÉKAŘŮ

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST

 Sídlo ordinace:  Grohova 538, 769 01  Holešov, tel. 573 398 500

Ordinační hodiny:
- Pondělí 8.00 - 13.00  
- Úterý 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
- Středa 8.00 - 12.00
- Čtvrtek 8.30 - 11.30  13.00 - 18.00
- Pátek 8.00 - 13.00

 MUDr. HLOBILOVÁ Věra 
 Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01 Holešov, tel. 573 397 707

Ordinační hodiny: 
- Pondělí  8.00 - 11.30 13.00 - 15.00 poradna pro mládež
   15.00 - 17.00
- Úterý 8.00 - 11.30 13.00 poradna v Kostelci u Holešova
- Středa  8.00 - 11.30 13.00 každá 1. středa v měsíci poradna Rymice
    každá 2. středa v měsíci poradna Roštění
- Čtvrtek 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00
- Pátek 8.00 - 11.30

 Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01  Holešov, tel. 573 396 157

Ordinační hodiny:
- Pondělí 8.00 - 12.00
- Úterý  8.00 - 11.30 13.00 - 15.00
- Středa 8.00 - 10.00 13.00 - 15.00 poradna         15.00 - 17.00
- Čtvrtek  8.00 - 11.30 13.00 - 15.00
- Pátek  8.00 - 12.00

ZDRAVOTNÍ PÉČE
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 Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01  Holešov, tel. 573 396 111

Ordinační hodiny:
- Pondělí 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00 každé 2. pondělí v měsíci poradna Žeranovice
- Úterý 8.00 - 11.30 13.00 - 17.00 poradna
- Středa 8.00 - 11.30
- Čtvrtek 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00 (každých 14 dní poradna Prusinovice)
- Pátek 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00 

ODBORNÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST

- LOGOPEDICKÁ AMBULANCE

 Sídlo ordinace:  Sušilova 478, Holešov, tel. 573 397 370

Ordinační hodiny:
- Úterý 7.00 - 14.00 (dle objednání)

 Sídlo ordinace:  Sušilova 478, Holešov, tel. 573 397 370

Ordinační hodiny:
- Čtvrtek 7.00 - 16.00 (dle objednání)

Zdravotní centrum v ulici Sušilova 
(„poliklinika“)
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- DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

 Sídlo ordinace:  Sušilova  478, Holešov, tel. 573 397 370

Ordinační hodiny:
- Středa 7.00 - 16.00

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ

ORDINACE V BUDOVĚ BÝVALÉ POLIKLINIKY

Provozní doba objektu polikliniky:
- Pondělí  6.00 – 18.00
- Úterý 6.00 – 18.00
- Středa 6.00 – 18.00
- Čtvrtek 6.00 – 18.00
- Pátek 6.00 – 15.00

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 455

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30  jen pro pracující a akutní stavy
- Úterý 7.30 - 12.30
- Středa 7.30 - 12.30
- Čtvrtek 7.30 - 12.30
- Pátek 7.30 - 12.30

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 724 004 416

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
- Úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
- Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
- Čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00 
- Pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
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 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 457

Ordinační hodiny: 

- Pondělí 7.30 - 13.00
- Úterý 7.30 - 13.00
- Středa 7.30 - 13.00
- Čtvrtek 7.30 - 11.30 14.00 - 18.00  objednaní pacienti
- Pátek 7.30 - 13.00

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 398 456

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 12.30
- Úterý 7.30 - 12.30
- Středa 8.00 - 10.00 12.30 - 15.30 jen pro pracující a akutní stavy
- Čtvrtek  7.30 - 12.30
- Pátek 7.30 - 12.30

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 398 525, 
 e-mail: mariezelova@seznam.cz

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.00 - 12.30 návštěvní služba do 17 hodin
- Úterý 8.00 - 10.00 15.00 - 18.00  návštěvní služba 10.00 – 15.00 
- 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
Ve dnech úterý od 15.00 – 17.30 hod. a v pátek od 7.00 – 12.00 hod. je možné se telefonicky načasovat. 

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 398 558

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.00 - 12.30
- Úterý 8.00 - 10.00 15.00 – 17.00 17.00 – 18.00 jen pro objednané pacienty
- Středa 7.00 - 12.30 13.00  ordinace Kostelec u Hol.
- Čtvrtek 7.00 - 12.30
- Pátek 7.00 - 12.30   
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 Sídlo ordinace: Zlínská 991, 769 12 Holešov (v areálu SPŠMV), 
tel. 573 324 345, 773 573 345

Ordinační hodiny:

- Pondělí 6.30 - 12.00
- Úterý 6.30 - 11.00 13.00 - 18.00
- Středa 6.30 - 11.00
- Čtvrtek 6.30 - 12.00 13.00 - 15.00
- Pátek 6.30 - 11.00

 Sídlo ordinace: Centrum pro seniory Holešov, Příční 1475, 769 01  Holešov, 
tel. 573 395 474

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 13.30
- Úterý - Čtvrtek 7.30 - 13.30
- Pátek 8.00 - 13.00

 Sídlo ordinace: Zlínská 991 (SPŠMV), 769 01  Holešov, tel. 573 324 344

Ordinační hodiny:

- Pondělí 6.30 - 10.30 12.15 - 15.15  
- Úterý 6.30 - 10.30 12.15 - 13.15
- Středa 6.30 - 10.30 12.15 - 15.15  
- Čtvrtek 6.30 - 10.30 12.15 - 13.15  
- Pátek 6.30 - 10.30 12.15 - 13.15

 Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01  Holešov, tel. 573 395 247

Ordinační hodiny:

- Pondělí  7.00 - 11.00 12.30 - 14.00
- Úterý 7.00 - 11.00 12.30 - 14.00
- Středa 7.00 - 11.00 12.30 - 14.00
- Čtvrtek 7.00 - 11.00 12.30 - 14.00
- Pátek 7.00 - 11.00 12.30 - 14.00
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 Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 394 006

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.00 - 11.30 13.00 - 15.30
- Úterý 7.00 - 12.30
- Středa 7.00 - 12.30
- Čtvrtek 7.00 - 11.30 13.00 - 15.30
- Pátek 7.00 - 12.30

ODBORNÍ LÉKAŘI

- BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 552

Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek 6.30 - 14.30

- DERMATOVENEROLOGIE (kožní ambulance)

 Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01  Holešov, tel. 573 399 557

Ordinační hodiny:  
- Pondělí 7.30 - 11.00 12.30 - 17.00
- Úterý 7.30 - 13.30
- Čtvrtek 7.30 - 14.00
- Pátek 7.30 - 12.30

 Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01  Holešov, tel. 573 399 557

Ordinační hodiny:  
- Středa 10.00 - 12.30 13.00 - 16.30
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- DIABETOLOGIE

 Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 399 559

Ordinační hodiny:

- Pondělí ordinace Hulín
- Úterý 6.45 - 15.00
- Středa  8.30 – 14.00 lichý týden - objednaní pacienti
   sudý týden -  ordinace v Kroměříži
- Čtvrtek 8.00 - 12.00 pacienti pozvaní na pohovor o dietě
- Pátek 6.45 - 15.00

- GYNEKOLOGIE

 Sídlo ordinace: nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01  Holešov, tel. 573 399 022

Ordinační hodiny:

- Pondělí                 jen pro objednané
- Úterý 7.30 - 12.00 12.30 – 15.00
- Středa 7.30 - 12.00 12.30 – 17.30
- Čtvrtek 7.30 - 12.00 12.30 – 16.30
- Pátek 7.30 - 12.00

 Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 399 452

Ordinační hodiny:

- Pondělí  7.00 - 12.30 13.00 - 14.00
- Úterý 10.00 - 12.30 13.00 - 17.00 
- Středa  7.00 - 13.00   
- Čtvrtek 8.00 - 12.30 13.00 - 17.00  
- Pátek   7.00 - 12.00

 Sídlo ordinace: Palackého 134, 769 01  Holešov, tel. 573 397 825

Ordinační hodiny:

- Středa 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
- Pátek 7.00 - 11.00
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- CHIRURGIE

 MUDr. Pokorný Josef ml.

 Sídlo ordinace:  Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 451

Ordinační hodiny:

- Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 15.00
- Pátek 7.00 - 14.00

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 395 033

Ordinační hodiny:

- Úterý 16.00 – 18.00

- INTERNA

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 153

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.00 - 14.30
- Úterý 7.00 - 16.00
- Středa 7.00 - 14.30
- Čtvrtek 7.00 - 14.30
- Pátek 7.00 - 13.00

 Sídlo ordinace: Zlínská 991, 769 01  Holešov (areál SPŠMV), tel. 573 324 340

Ordinační hodiny:

- Pátek 7.00 - 13.00

- KARDIOLOGIE

 Sídlo organizace: Sušilova 478, 769 1  Holešov, tel. 573 395 033

Ordinační hodiny:

- Pondělí 14.00 - 17.00
- Středa 14.00 - 17.00
- Pátek     9.00 - 13.00 
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- NEUROLOGIE

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 533

Ordinační hodiny:
- Úterý 7.30 - 13.00
- Středa 7.30 - 16.00
- Čtvrtek 7.30 - 14.00

 Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 394 544

Ordinační hodiny:
- Úterý 7.00 - 11.30

- OČNÍ ORDINACE

 Sídlo ordinace:  Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 450

Ordinační hodiny: 
- Pondělí 7.00 - 17.00
- Úterý 7.00 - 13.00
- Středa 7.00 - 13.00
- Čtvrtek 7.00 - 16.00
- Pátek 7.00 - 13.00

- ORTOPEDIE

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01   Holešov, tel. 573 399 592

Ordinační hodiny:
- Úterý 15.00 - 18.00  
- Pátek  8.00 - 14.30

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01   Holešov, tel. 573 399 592

Ordinační hodiny:
- Pondělí 15.00 - 18.00  
- Čtvrtek  8.00 - 15.00
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 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01   Holešov, tel. 573 399 592

Ordinační hodiny:
- Středa 7.30 - 14.00  

- PSYCHIATRIE

, psychiatrie, psychoterapie, hypnoza, homeopatie, akupunktura
 Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 396 178

Ordinační hodiny:
- Pondělí  7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
- Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
- Čtvrtek 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
- Pátek 7.00 - 12.00

- PSYCHOLOGIE

 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

 Sídlo zařízení: nám. F. X. Richtera 182/9, 769 01  Holešov, tel. 573 396 216

Ordinační hodiny:
- Pondělí - Pátek 7.00 - 14.30

- REHABILITAČNÍ LÉKAŘ

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 728 335 953

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
- Čtvrtek 7.00 - 11.30  12.30 - 15.00
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- REVMATOLOGIE

 Sídlo ordinace:  Palackého 972, Holešov, tel. 573 394 544

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.00 - 15.30
- Pátek  7.00 - 13.30

- RTG, SONO

 Sídlo ordinace:  Sušilova 478, Holešov, tel. 573 399 534

Ordinační hodiny RTG:
- Pondělí 7.30 - 15.00
- Úterý 7.30 - 14.00
- Středa 7.30 - 14.00
- Čtvrtek 7.30 - 14.00
- Pátek 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

Ordinační hodiny:
- Pondělí  7.00 - 12.00 13.00 – 15.30 pro objednané pacienty
- Středa 7.00 - 12.00 13.00 – 17.00 pro objednané pacienty
- Pátek 7.00 - 11.00 sudý týden
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 Sídlo ordinace: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 397 120

Ordinační hodiny:

- Úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 pro objednané pacienty
- Čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30 pro objednané pacienty
- Pátek 7.00 - 11.00 lichý týden

- UROLOGIE

 Sídlo ordinace:  Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 395 033

MUDr. Plintovič Michal

Ordinační hodiny:

- Úterý 7.00 - 14.30

MUDr. Vajcík Pavol

Ordinační hodiny:

- Čvrtek 14.30 - 17.30

- UNK (ORL)

 Sídlo ordinace: Sušilova 1505, 769 01  Holešov, tel. 573 399 459

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 11.30  12.30 - 16.00
- Úterý 8.00 - 14.00 ordinace Bystřice pod Hostýnem
- Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 14.30
- Čtvrtek 8.00 - 15.30 ordinace Bystřice pod Hostýnem
- Pátek 7.30 - 11.30 12.30 - 13.30

- REHABILITACE

 Viznerová Jarmila, Galasovská Hana

 Sídlo zařízení: Tovární 1081, 769 01  Holešov, tel. 573 397 863

Pracovní doba:

- Pondělí - Pátek 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00    (po domluvě i po pracovní době) 
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 Sídlo zařízení: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 725 814 334,  777 336 628, 
 www.visceralni-terapie.cz 

Pracovní doba:
- Pondělí - Pátek 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30

 Sídlo zařízení: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 739 469 655
 Fyzioterapeuti: Bc. Marcela Piknová 
  Bc. Monika Černá
  Bc. Michal Grezl

Pracovní doba:
- Pondělí 6.45 - 15.15
- Úterý 6.45 - 15.15
- Středa 6.45 - 15.15
- Čtvrtek 6.45 - 15.15
- Pátek  6.45 - 14.00 

 Sídlo zařízení: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 604 907 853
e-mail: zdenka.machalova@seznam.cz

Pracovní doba:
- Pondělí - Pátek dle objednání

Po předchozí domluvě možno přijet za klientem domů.

ZUBNÍ LÉKAŘI

 Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01  Holešov, tel. 573 397 284

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.45 - 14.00
- Úterý 7.45 - 17.00
- Středa 6.30 - 13.30
- Čtvrtek 7.45 - 17.00
- Pátek 6.30 - 12.00
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 Sídlo ordinace: Kráčiny 296, 769 01  Holešov, tel. 573 395 153

Neordinuje do 31. 12. 2009.

 Sídlo ordinace: nám. Svobody 111/1, 769 01  Holešov, tel. 573 394 449

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 17.00
- Úterý 7.30 - 16.00
- Středa 7.30 - 12.30
- Čtvrtek 7.30 - 14.30
- Pátek 7.30 - 12.30

 Sídlo ordinace: nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01  Holešov, tel. 573 395 249 

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 11.00 11.30 - 16.00
- Úterý 7.30 - 11.00 11.30 - 15.00
- Středa 7.30 - 11.00 11.30 - 16.00
- Čtvrtek 7.30 - 11.00 11.30 - 15.00
- Pátek 7.30 - 11.00

 Sídlo ordinace: nám. Svobody 111/1, 769 01  Holešov, tel. 573 395 095

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.00 - 17.00
- Úterý 7.45 - 16.00
- Středa 7.45 - 13.00
- Čtvrtek 7.45 - 15.00
- Pátek 7.45 - 12.00
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 Sídlo ordinace:  Zlínská 991 (SPŠMV), 769 01  Holešov, tel. 573 394 814

Ordinační hodiny:

- Pondělí 6.45 - 14.00
- Úterý 6.45 - 15.00
- Středa 6.45 - 15.00
- Čtvrtek 6.45 - 15.00
- Pátek 6.45 - 13.00

 Sídlo ordinace: Sušilova 448, 769 01  Holešov, tel. 573 398 595 

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.00 - 15.30
- Úterý 7.00 - 15.00
- Středa 7.00 - 12.00
- Čtvrtek 7.00 - 17.30
- Pátek 7.00 - 11.00

 Sídlo ordinace: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 399 550

Ordinační hodiny:

- Pondělí 6.15 - 14.30
- Úterý 6.15 - 13.00
- Středa 6.30 - 16.00
- Čtvrtek 6.15 - 13.30
- Pátek 6.15 - 12.00

 Sídlo ordinace: nám. Svobody 111/1, 769 01  Holešov, tel. 573 394 449

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 17.00
- Úterý 7.30 - 16.00
- Středa 7.30 - 12.30
- Čtvrtek 7.30 - 14.30
- Pátek 7.30 - 12.30
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 Sídlo ordinace:  Sušilova 1651, 769 01  Holešov, tel. 573 399 131

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 17.30
- Úterý                    operační den
- Středa 7.30 - 13.00
- Čtvrtek 7.30 - 16.00
- Pátek 7.30 - 14.00

 Sídlo ordinace: Očadlíkova 588, 769 01  Holešov, tel. 573 399 456

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 17.00
- Úterý 7.30 - 15.00
- Středa 7.30 - 14.00
- Čtvrtek 7.30 - 15.00
- Pátek 7.30 - 12.00 

 Sídlo ordinace: Novosady 1580, 769 01  Holešov, tel. 733 653 135 

Ordinační hodiny:

- Pondělí 7.30 - 16.00
- Úterý 7.30 - 17.00
- Středa 7.30 - 14.00
- Čtvrtek 7.30 - 16.00
- Pátek 7.30 - 13.30

 Sídlo ordinace:  Sušilova 448, 769 01  Holešov,  tel. 573 399 400

Ordinační hodiny:

- Úterý 13.30 - 16.30
- Středa 11.00 - 17.00
- Čtvrtek 7.00 – 11.00
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 Sídlo ordinace: Sušilova 477, 769 01  Holešov, tel. 573 399 458 

Ordinační hodiny:
- Pondělí 7.00 - 17.00
- Úterý 7.00 - 15.00
- Středa 7.00 - 15.00
- Čtvrtek 7.00 - 17.00
- Pátek 7.00 - 11.00

ZUBNÍ LABORATOŘ

 Sušilova 478, 769 01 Holešov, tel. 573 399 591

Provozní doba zubní laboratoře:
- Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 16.00
- Pátek 7.00 - 12.00

 LOUČKA Karel, Přerovská 290, 769 01 Holešov, tel. 571 892 157
, Sušilova 477, 769 01  Holešov, tel. 605 448 938

, nám. Svobody 111, 769 01  Holešov, tel. 737 123 066

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Zajišťuje převozy pacientů z domů do zdravotnických zařízení, rehabilitačních ústavů a jiných 
specializovaných pracovišť.

 Stanoviště: 
- Poliklinika Holešov, Sušilova 478, Holešov, tel. 573 399 593   
- Nemocnice Kroměříž, Havlíčkova 660, Kroměříž, tel. 573 331 021 (nepřetržitě)
 tel. 606 811 264 (nepřetržitě)

 Stanoviště:
- Tovární 1333, Holešov, tel. 573 399 095 (nepřetržitě)
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

 Peroutkovo nábř. 434, 760 01  Zlín

 Sekretariát: tel. 577 056 935, fax. 577 056 918

 Sídlo zařízení: Havlíčkova 3549/73, 767 01  Kroměříž, tel. 155

 Sídlo zařízení: 6. Května 591, Bystřice pod Hostýnem, tel. 155

Zdravotnická záchranná služba (záchranka) poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou 

péči. Je to péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich 

dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení poskytování 

při stavech, které:

- bezprostředně ohrožují život postiženého,

- mohou vést k prohlubování chorobných změn,

- způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,

- působí náhlé utrpení a náhlou bolest,

- působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

Tuto péči zdravotnická záchranná služba organizuje, zabezpečuje a řídí nepřetržitě prostřednic-

tvím jednotného spojovacího systému. Hlavní řídící jednotkou v přijímání a vyhodnocování tísňových 

výzev je krajské zdravotnické operační středisko.

Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny, které mají povahu:

- skupiny rychlé pomoci zdravotnické pomoci (RZP), v nichž je nejméně dvoučlenná posádka složená 

z řidiče – záchranáře a středně zdravotnického pracovníka – záchranáře, z nichž jeden je vedoucím 

skupiny,

- skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) s nejméně tříčlennou posádkou, jejímiž členy jsou pracovníci 

výše uvedení a dále lékař, který je současně vedoucím skupiny.

V naší oblasti (okrese) jsou výjezdové skupiny umístěny na výjezdových stanovištích v Kroměříži 

a v Bystřici pod Hostýnem.
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Tyto výjezdové skupiny mají v daných výjezdových stanovištích následující zastoupení:

Kroměříž: RLP - nepřetržitě

 RZP 1 - nepřetržitě

 RZP 2 - ve všední dny 7.00 - 19.00, v době od 7.00 - 15.30 s lékařem

Bystřice pod Hostýnem: RLP - nepřetržitě

   RZP - nepřetržitě

Výjezdové skupiny používají ke své činnosti speciálně upravené a vybavené pozemní prostředky 

(sanitní vozidla), které jsou upraveny a vybaveny podle zvláštního předpisu.

Výjezdové skupiny zabezpečují:

- primární výkony, jimiž se rozumí realizace požadavků zdravotnického operačního střediska k po-

skytnutí přednemocniční neodkladné péče včetně jízdy k postiženému, jeho vyšetření, ošetření,

- sekundární výkony, jimiž se rozumí doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách předne-

mocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními,

- likvidace zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných mimořádných situací 

v přednemocniční fázi.

 Sídlo zařízení: Nemocnice Kroměříž, Havlíčkova 660, Kroměříž, tel. 573 322 580

Ordinační hodiny:

- Pondělí - Pátek 17.00 - 21.00

- Sobota, Neděle, svátky 8.00 - 20.00

Součástí je návštěvní služba.

 Sídlo zařízení: Nemocnice Kroměříž, Havlíčkova 660 (dětské oddělení), tel. 573 322 265

Ordinační hodiny:

- Pondělí - Pátek 17.00 - 21.00

- Sobota, Neděle, svátky  8.00 - 20.00

Akutní stavy nepřetržitě!
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 Sídlo zařízení: 6. května 591, Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 378 214

Ordinační hodiny:

- Pondělí - Pátek 17.00 - 22.00

- Soboty, Neděle, svátky 8.00 - 22.00

Součástí je návštěvní služba.

 Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábř. 600, Zlín (21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati a.s.), 

 tel. 577 553 260

Ordinační hodiny:

- Pondělí - Pátek 17.00 - 22.00

- Sobota, Neděle, svátky 8.00 - 22.00

 Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábř. 600, Zlín (21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati a.s.), 

 tel. 577 552 870

Ordinační hodiny:

- Pondělí - Pátek 16.00 - 6.00

- Sobota, Neděle, svátky     nepřetržitý provoz

Lékařská služba první pomoci pro dospělé je určena pro ošetřování běžných, život neohrožujících 

náhlých onemocnění. Je provozována po skončení řádné pracovní doby praktických lékařů. Dospělý pa-

cient může lékaře navštívit v pohotovostní ordinaci, výjimečně si může vyžádat jeho návštěvu v bytě. 

Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost je zajišťována výlučně v pohotovostní ordinaci.

 Sídlo zařízení: Havlíčkova 660, 767 01  Kroměříž, tel. 573 322 208

Ordinační hodiny:

- Sobota, Neděle, svátky 8.00 - 12.00

 Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábř. 600 (21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati a.s.), tel. 577 552 848

Ordinační hodiny:

- Sobota, Neděle, svátky 8.00 - 12.00



41

LÉKÁRNY

 Sídlo: Sušilova 1505, 769 01  Holešov, tel. 573 396 749

Otevírací doba:

- Pondělí - Pátek 7.00 - 18.00

- Sobota 7.00 - 11.00

 Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 41, 769 01  Holešov, tel. 573 397 031

Otevírací doba: 

- Pondělí - Pátek 7.00 - 17.30

- Sobota 7.00 - 11.00

 Sídlo: Palackého 972, 769 01  Holešov, tel. 573 398 031

Otevírací doba:

- Pondělí - Pátek 7.30 - 17.30

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

Sobota, Neděle, svátky 8.00 - 20.00 (zavřeno 1. 1. a 25. 12.)

OPTIKY

 Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 54, Holešov, tel. 573 398 837

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

 Sídlo: Palackého 972, Holešov, tel. 573 397 535

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
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 Sídlo: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 396 015, 573 398 450

Úřední doba:

- Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
- Úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
- Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
- Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
- Pátek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00

 Sídlo: Sušilova 478, 769 01  Holešov, tel. 573 398 350

Úřední doba:

- Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 16.00
- Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 16.00

V případě nutnosti volat:

Jednatelství Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1071, tel. 573 331 867
Expozitura Kroměříž, nám. Míru 3287, tel/fax: 573 331 197, tel. 573 331 198

 Pobočka Holešov: Samostatnost 1348, 769 01  Holešov, tel 573 394 562

Úřední doba:

- Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Pobočka Zlín: Rabínova 68, 760 01  Zlín, tel. 577 430 848, fax. 577 210 686

Úřední doba:
- Pondělí 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
- Úterý 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
- Středa 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
- Čtvrtek 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
- Pátek 7.30 - 12.00
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 Pobočka Kroměříž: Riegrovo nám. 146, 767 01  Kroměříž, tel. 573 342 247

Úřední doba:

- Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
- Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Pobočka Zlín: Zarámí 4463 (budova České spořitelny a.s.), 760 01  Zlín, tel. 577 001 262

Úřední doba:

- Pondělí 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
- Úterý 9.00 - 15.00
- Středa 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
- Čtvrtek 9.00 - 15.00
- Pátek 9.00 - 14.00

 Jednatelství: tř. T. Bati (areál Svit, budova č. 51), 760 01  Zlín, tel. 577 522 258

Úřední doba:

- Pondělí 8.00 - 12.30 13.00 - 17.00
- Středa 8.00 - 12.30 13.00 - 17.00
- Pátek 8.00 - 12.30 13.00 - 14.30

 Pobočka Kroměříž: Březinova 2819 (Okresní ředitelství policie ČR),  767 01 Kroměříž, 
 tel. 573 345 360

Úřední doba:

 - Pondělí  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 - Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 - Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 14.30

Pobočka Zlín: Kvítková 248, 760 01  Zlín, tel. 577 019 472

Úřední doba:

- Pondělí 8.00 - 12.00
- Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 Sídlo zařízení: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, tel. 573 322 111,
 e-mail: post@nem-km.cz

 Sídlo zařízení:  Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž, tel. 573 314 111,
 e-mail: plkm@plkm.cz

 Sídlo zařízení:  Malý Val 1553/2, 767 01  Kroměříž, tel. 573 340 504

 Sídlo zařízení: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, tel. 577 551 111

 Sídlo zařízení: tř. T. Bati 5135, Zlín,  tel. 577 521 111

HOSPICE

Cílem služby poskytované v těchto zařízeních je navození důstojných podmínek pro prožití po-
slední etapy života a doprovázení v umírání s možností pobytu rodinného příslušníka s uživatelem. 
Uživatelům je poskytováno ubytování, stravování, lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče, pečova-
telská 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: hvezda.hospichvezda@seznam.cz
web stránky: www. sdruzenihvezda.cz

Kontaktní osoba: 
Bc. Miroslava Kalivodová – ředitelka

Jedná se o zařízení provozované nestání neziskovou organizací „HVĚZDA - občanské sdružení“.
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HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU

Sadové nám. 24, 779 00  Olomouc - Svatý Kopeček
tel. 585 319 754
e-mail: hospic.svkopecek@caritas.cz 
web stránky: www.hospickopecek.caritas.cz 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Vážanová - ředitelka
MUDr. Antonín Hyžák, CSc., vedoucí lékař, Bc. Vladimíra Foukalová, vrchní sestra

Jedná se o zařízení, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc.

HOSPIC CITADELA

Žerotínova 1421, 757 01  Valašské Meziříčí
tel. 571 629 084, 602 776 460, fax: 571 629 085 
e-mail: hospic@citadela.cz
web stránky: www.citadela.cz

Kontaktní osoba: 

Ing. Miloslav Běťák – ředitel
MUDr. Pavel Prodělal, vedoucí lékař, Dagmar Hasalíková, vrchní sestra

Jedná se o zařízení, jehož zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.



46

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628, 769 17 Holešov
tel. 573 521 111, fax 573 521 210 
tel. předvolba pro všechny klapky 573 521
2. budova Tovární 1407, Holešov, tel. 573 521 111, fax 573 521 894

MĚSTKÁ POLICIE HOLEŠOV
Masarykova 628, 769 17  Holešov
MP slouží v nepřetržitém provozu a je možno ji kontaktovat na tyto tel. čísla:
- z pevné linky 156, z mobilního telefonu 573 394 803, 
- mobilní telefon MP 606 686 395 

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLEŠOV - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Tovární 1407, 769 17  Holešov
tel. 573 521 750 - 762. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální-
ho zabezpečení. Vyřizuje žádosti a rozhoduje o dávkách sociální péče pro staré a zdravotně postižené 
občany, dávkách pro občany v hmotné nouzi, poskytnutí příspěvku na péči pro spádovou oblast měs-
ta Holešov - MČ Všetuly, Dobrotice, Tučapy, Žopy  a další  obce Přílepy, Martinice, Horní Lapač, Žera-
novice, Lechotice, Míškovice, Zahnašovice, Kurovice, Ludslavice, Třebětice-Alexovice, Rymice, Roštění, 
Němčice, Kostelec u Hol.-Karlovice, Bořenovice, Pacetluky, Prusinovice, Jankovice.

Zabezpečuje dále služby pro staré občany , mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené 
občany, sociálně právní ochranu dětí, náhradní rodinnou péči, opatrovnictví a poručenství, sociál-
ní prevenci, poskytuje poradenství , vyřizuje stížnosti a připomínky občanů na úseku sociálních věcí 
a zdravotnictví.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je organizačně členěn na 3 úseky:
- úsek sociální pomoci občanům v hmotné nouzi 
- úsek sociálních služeb a zdravotnictví
- úsek sociálně-právní ochrany dětí     

Úsek sociální pomoci občanům v hmotné nouzi  
- rozhoduje o poskytování a vyplácení dávek občanům dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi a dle zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v rámci obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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- provádí sociální šetření u osob, žádajících o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mi-

mořádné okamžité pomoci

- v souvislosti s řízením o dávkách poskytuje občanům sociální poradenství, spolupracuje s dalšími 

státními institucemi (úřad práce, OSSZ, finanční úřad) i nestátními organizacemi, které poskytují 

sociální služby

Úsek sociálních služeb a zdravotnictví

- rozhoduje a vyplácí příspěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, provádí soci-

ální šetření u osob, které žádají o příspěvek na péči, posuzuje a určuje stupeň závislosti v souladu 

s § 8 – 10 zákona o sociálních službách

- kontroluje využívání příspěvku, zjišťuje nedostatky v péči, které jsou důvodem odejmutí příspěvku 

na péči

- ustanovuje zvláštního příjemce u osob, které nejsou ze zdravotních důvodů schopny samostatně 

nakládat s příspěvkem a provádí výplatu tomuto zvláštnímu příjemci

- vystavuje potvrzení osobám blízkým, které pečují o osobu pobírající příspěvek na péči pro účely dů-

chodového pojištění

- zpracovává podklady a rozhoduje o poskytování dávek sociální péče v souladu s vyhláškou MPSV  

č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- zpracovává podklady a rozhoduje o poskytnutí mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené 

a vede agendu průkazů mimořádných výhod

- zabezpečuje vydávání zvláštního označení motorových vozidel zdravotně postižených osob a vede 

jejich evidenci

- rozhoduje o poskytnutí bezúročných půjček v rámci obce s rozšířenou působností

- vymáhá pohledávky v rozsahu stanoveném zvláštními zákony

- zajišťuje okamžitou pomoc a sociální služby osobám, kterým by neposkytnutí pomoci ohrozilo je-

jich život a zdraví

- eviduje žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou a navrhuje radě města přidě-

lení bytů

- zajišťuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (provoz klubu 

důchodců)

- spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve městě, sleduje úroveň a standardy kvality sociál-

ních služeb

- koordinuje proces komunitního plánování sociálních služeb na území města

- zajišťuje vyhledávání a kontakt s rodinnými příslušníky při úmrtí osaměle žijících osob, popřípadě 

náležitosti jejich pohřbu

- zpracovává podklady a rozhoduje v oblasti péče o občany společensky nepřizpůsobené, poskytuje 

odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodů předchozí ústav-

ní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž způsob života vede ke konfliktu se 

společností a spolupracuje s příslušnými zařízeními této oblasti
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- 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

Úsek  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
- zastupuje zájmy nezletilých, poskytuje poradenskou činnost rodičům při řešení výchovných a jiných 

problémů s nezletilými dětmi a dětem v ohrožení při spáchání trestného činu na nich
- provádí pravidelnou osobní návštěvu nezletilého dítěte žijícího mimo vlastní rodinu a to v termí-

nech stanovených zákonem
- pravidelně jednou za 3 měsíce se 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 fy-

zickými 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 předběž-

ného opatření, rozhodnutím soudu o nařízení ústavní výchovy, přičemž přihlíží k rodinnému a soci-
álnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat

- spolupracuje s přestupkovou komisí při řešení přestupků na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- zajišťuje výkon dosažitelnosti v mimo pracovní době a provádí neodkladné úkony v zájmu nezle-

tilých dětí
- zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora nezletilých a mladistvých
- spolupracuje se zvláštním orgánem obce – komisí sociálně-právní ochrany dětí
- plní úkoly na úseku protidrogové politiky a spolupracuje s komisí drogové problematiky města

Příspěvek na péči
 V roce 2006 byl schválen zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších před-

pisů, který je účinný od 1. ledna 2007. Jeho vlivem došlo v systému sociálních služeb ke zcela zásad-
ním změnám, jejichž cílem je především posílit postavení osob, které jsou z důvodu věku nebo zdra-
votního stavu závislé na pomoci jiné osoby. 

K tomu slouží sociální dávka – příspěvek na péči, který je poskytován přímo osobám, které po-
moc potřebují. Člověk může z příspěvku hradit profesionální sociální službu nebo jej použít k pokrytí 
nezbytných nákladů při zajištění péče v rodině. 
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 Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb 
je posuzována sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem. 

 Výše dávky měsíčně činí: (částky platné k 1. 8. 2009)

 1. stupeň   2 000,- Kč  (pro nezletilé   3 000,-) 
 2. stupeň   4 000,- Kč  (pro nezletilé   5 000,-) 
 3. stupeň   8 000,- Kč  (pro nezletilé   9 000,-) 
 4. stupeň 12 000,- Kč  (pro nezletilé 12 000,-)

O příspěvek na péči se žádá na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém 
území má žadatel trvalý pobyt, na předepsané žádosti. Při podání žádosti je nutné označit osoby 
blízké nebo jiné fyzické osoby, nebo právnické osoby, které osobě poskytují nebo budou poskyto-
vat pomoc, způsob jejich pomoci a jejich písemný souhlas s poskytováním této pomoci. Žádosti je 
možné obdržet na obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách 
na adrese: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl.

Po podání žádosti následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Sociální pra-
covník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije. Po provedení sociálního šetření zašle 
výsledek posudkovému lékaři, který hodnotí schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačný 
podle jeho zdravotního stavu. Na základě tohoto posouzení vydá obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči.

Příspěvek na péči pro příslušnou spádovou oblast Holešova vyřizuje Městský úřad Hole-
šov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pracoviště Tovární 1407, 1. patro, kanceláře č. 215, 216,  
tel. 573 521 760,  573 521 752.

Povinnosti příjemce příspěvku na péči

a) Písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 8 dnů změny 
ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek na péči, jeho výši nebo výplatu. Tato povin-
nost musí být splněna i v době řízení o příspěvku (tedy v době, kdy je podána žádost, ale příspěvek 
ještě nebyl přiznán).

 Změnami ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek se rozumí např. pobyt závislé 
osoby ve zdravotnickém zařízení, na táboře, škole v přírodě, změna trvalého bydliště, změna 
pečující osoby, atd. Pokud je závislá osoba mimo domov (v nemocnici, atd...) déle než 1 kalen-
dářní měsíc, nenáleží jí za tento měsíc příspěvek na péči. Toto omezení však neplatí, pokud je se 
závislou osobou přijata do nemocnice nebo lázní podle zvláštního právního předpisu jako prů-
vodce i osoba pečující.
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b) Na výzvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností osvědčit skutečnosti rozhod-

né pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení výzvy, 

neurčil-li obecní úřad obce s rozšířenou působností lhůtu delší.

c) Využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci. Výplata příspěvku může být  po předchozím pí-

semném upozornění zastavena, příspěvek může být odňat nebo nepřiznán, jestliže žadatel o příspě-

vek, oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku nesplní některou povinnost uvedenou výše.

Podrobné informace poskytnou pracovnice jednotlivých úseků  Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu v Holešově, Tovární 1407.

ÚŘAD PRÁCE V KROMĚŘÍŽ
Erbenovo nábř. 4251, 767 01 Kroměříž

tel. 573 311 111

Detašované pracoviště Holešov,  nám Sv. Anny 1030, Holešov

tel. 573 502 201-6

ÚŘAD PRÁCE V KROMĚŘÍŽ, odbor státní sociální podpory
Kotojedská 269/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní místo dávek státní sociální podpory, Tovární 1407, 769 01 Holešov

tel. 573 521 780 - vedoucí, 573 521 781 - 5 - pracovnice

Dávky státní sociální podpory představují ucelený systém pomoci, který je určen převážně rodi-

nám s nezaopatřenými dětmi. Oprávněnými osobami jsou ve většině případů rodiče nezaopatřených 

dětí nebo osoby, které se za rodiče pro tyto účely považují nebo přímo tyto děti. Pouze dvě dávky mo-

hou být přiznány i jiným osobám, a to příspěvek na bydlení a pohřebné.

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů.

Mezi dávky státní sociální podpory patří:
- přídavek na dítě

- sociální příplatek

- příspěvek na bydlení

- rodičovský příspěvek

- porodné

- pohřebné

- dávky pěstounské péče
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Úřední hodiny:
- Pondělí a Středa 8.00 - 17.00
- Úterý, Čtvrtek, Pátek 8.00 - 13.00    (v pátek pouze příjem žádostí)

OKRESNÍ ZPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Gen. Svobody 1190/2 (Ostrý roh), 767 01 Kroměříž, tel. 573 516 111

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, plný a čás-
tečný 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.

Při podání žádostí o důchod je třeba předložit originály následujících dokladů nebo jejich úřed-
ně ověřené fotokopie:
- občanský průkaz
- doklad o vzdělání
- doklady, které prokazují doby zaměstnání, jedná-li se o zaměstnání, které není uvedeno v Informa-

tivním osobním listě důchodového pojištění
- potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně uvedení doby pobírání podpory
- muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
- ženy, popř. muži předkládají rodné listy vychovaných dětí, to se týká i dětí osvojených nebo dětí, 

které převzali do péče nahrazující péči rodičů (rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narozených, 
u osvojených dětí doklad o datu osvojení, u dětí převzatých do péče rozhodnutí příslušného orgánu, 
kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatelky)

- žádost o zařízení výplaty důchodu na účet
- rozhodnutí o době a rozsahu péče o osobu závislou
- informativní osobní list důchodového pojištění z ČSSZ, je-li k dispozici
- potvrzení od zaměstnavatele dle § 83 zák. č. 582/91 Sb., v pl. znění

Úřední hodiny pro vyřizování žádostí:      
Pondělí     8.00 - 17.00 Středa 8.00 - 17.00 Pátek     8.00 - 14.00
Úterý       8.00 - 16.00 Čtvrtek 8.00 - 16.00
                                    

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PRAHA
Křížová 25, 225 08  Praha 5
telefon ústředna  257 061 111, telefon pro informace o důchodech  257 062 860-8 
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH HOLEŠOVSKA

Smetanovy sady 41, 769 01  Holešov
tel. 573 398 588, 739 206 940
http://szpholesovska.webgarden.cz/
Kontaktní osoba: Vlastimír Janský - předseda

Sdružení zdravotně postižených Holešovska se sídlem v Holešově je dobrovolným občanským 
sdružením zdravotně postižených osob založeným dle zák. č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajišťování specifických zájmů a potřeb svých členů podle 
druhu jejich zdravotního postižení. Ve sdružení jsou dobrovolně organizováni občané města Holešo-
va a 29 okolních obcí s různorodým zdravotním postižením jako sluchově, zrakově, tělesně, vnitřně, 
s mentálním postižením a také rodiče se zdravotně postiženými dětmi. Sdružení vzniklo 25. 11. 1991 
registrací u MV ČR pod č. VSC/1-8683/91-R. V současné době má sdružení 481 členů. 

Co nabízíme

 Právní poradenství, případně právního poradce - zdarma. Setkání a pobesedování v klubovně, 
možnost přehrání kazet, CD a DVD, půjčování knih. Dále je možno si zahrát: dámu, člověče nezlob se, 
šachy, šipky a karty. Každý se může zúčastnit vědomostních soutěží, zapojit se do diskuzí o vaření, 
pletení, šití a podílet se na pracech k případné výstavě ručních prací pro veřejnost. Návštěvy kultur-
ních akcí pořádaných MěKS Holešov, dále zájezdy k poznání starých městských památek, muzeí, zám-
ků, hradů, exkurzí do zajímavých výrobních závodů atd. Na výstavy květin a zahrádkářských potřeb 

ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
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SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH

Oblastní odbočka a Středisko integračních aktivit Kroměříž

Velehradská 625, 767 01  Kroměříž

tel. 573 335 340, 777 844 682

Kontaktní osoba: Petr Družbacký – předseda

Zdeňka Kavanová – sociální pracovnice

a zájezdy na jarní a zimní jarmareční nákupy. Pro členy, kteří nejsou majiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 

možnost zapůjčení permanentního povolení k výjezdu vlastním vozidlem až nahoru na sv. Hostýn. Zá-

jemci mohou použít ke cvičení v našem FITCENTRU: ORBITREK, ROTOPED, POWERREIDER s možností 

použití následně BIOLAMPU.

Cílová skupina: zdravotně postižení
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých poskytuje služby zrakově postiženým občanům:

- služby asistenční péče – asistenční, průvodcovská, předčitatelská služba + pomoc při úředních  

i jiných jednáních

- sociálně právního poradenství

- poradenství při výběru a nákupu kompenzačních pomůcek

- zprostředkování objednávky zvukových knih + časopisů

- spolupráce s úřady a firmami při odstraňování architektonických, dopravních a jiných bariér

- organizování rekondičních pobytů, zájezdů, divadelních představení

- návštěvy Tyflocentra*

Cílová skupina: osoby zrakově postižené

* Tyfloservis, o.p.s., krajské ambulantní středisko Zlín

Burešova 4886, 760 01  Zlín

tel. 577 437 133

Kontaktní osoba: Petr Mach - vedoucí

Charakteristika poskytovaných služeb: v rámci sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých (terén-

ní i ambulantní formou ) je poskytován:

- výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, vodícím psem, nácvik chůze s průvodcem, výběr 

vhodných tras

- výuka a nácvik sebeobsluhy

- odstraňování informačních bariér (výuka Braillova bodového písma a psaní na klávesnici PC)

- podpora dalšího vývoje a vzdělávání klienta s těžkým zrakovým postižením (vč. doporučení nebo 

zapůjčení vhodných kompenzačních pomůcek, poskytování informací souvisejících s handicapem 

člověka)

- informační a poradenská činnost (pomoc při výběru kompenzačních pomůcek, kontakty na jiné od-

borníky)

- poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb ne-

vidomých a slabozrakých

- nácvik chování v různých společenských situacích a způsobů kontaktu s lidmi (v dopravě, v obcho-

dech apod.)

- spolupráce s lékaři, úřady a institucemi

- 1x týdně ambulantní služby a konzultace (kompenzační pomůcky, reedukce zraku, poradenství)

Služby jsou poskytovány bezplatně.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HOLEŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sokolská 70, 769 01  Holešov – Všetuly
tel.: 573 396 928
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 spontán-
ních aktivit. Organizuje také pobytové akce – tábory o jarních i letních prázdninách. 

Pravidelná činnost: pracuje zde 60 zájmových útvarů – např. aerobik, stepaerobik, Zrníčko, Klásek, 
fotbaloví benjamínci, relaxační cvičení, harmonizační cvičení, jóga, anglická školička, PC-hrou, kyta-
ra, keramika, šachy, mladý rybář, železniční modelář, berušky, pilatek, poweryoga, společenský tanec, 
florbal, fotbal, břišní tance, Sedmikrásky atd.

Příležitostné akce: dětský karneval, drakiáda, slet čarodějnic, slavnost broučků, Den Evropy, mikuláš-
ská besídka, vítání jara, přišlo jaro do vsi, na kole jen s přilbou, Vánoce na Hané a Valašsku atd.

Spontánní akce: kulečník, stolní fotbálek, trampolína, stolní tenis, oáza klidu, čajírna, využití tělocvičny.

Činnost v současné době probíhá ve dvou budovách:
Budova Duhy: Školní 1582
Budova TyMy: Sokolská 70

Cílová skupina: Děti, mládež, rodiče s dětmi i  dospělí.
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MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO 

Školní 1582, 769 01 Holešov (budova bývalého SVČ DUHA)
tel.: 573 397 163
e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz  

Kontaktní osoba: Eva Fuksová - vedoucí
Mateřské centrum je organizační složkou města.

Mateřské centrum (MC) svou existencí přispívá k tomu, aby bylo mateřství veřejností přijímáno 
s větší vážností, aby maminky mohly využít celé mateřské dovolené a zároveň při ní nestrádaly. Dětem 
umožňuje prožít první léta svého života v tvořivém prostředí mezi svými vrstevníky.

Hlavní náplní je provozování mateřského centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání rodičů 
s dětmi, především maminek a tatínků na mateřské (rodičovské) dovolené.

Mateřské centrum umožňuje rodičům navázat nové sociální kontakty, podpořit jejich komuni-
kační schopnosti a rozvíjet schopnost spolupracovat a vytvářet něco nového. MC zajišťuje spolupráci 
s odborníky (např. psycholog, pediatr, laktační poradkyně, pedagog, speciální pedagog, sociální pra-
covnice). MC dále organizuje zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi, pro děti a rodiče samot-
né, jejichž fungování zajišťují samy maminky či jiní dobrovolníci.

Mateřské centrum je místo, kde jsou děti vítány.  Je zde k dispozici knihovnička s literaturou 
o rodině, dětech a jejich výchově, zdarma přístup na internet, inzertní služba a stálý bazárek dětské-
ho a těhotenského oblečení, kuchyňka (mikrovlnná trouba, sporák, varná konvice), přebalovací pult, 
dětské židličky, zařízená herna s míčkovým bazénem. Do činnosti MC se mohou maminky zapojit pod-
le své chuti a potřeb svého dítěte. Programu, který v MC probíhá se mohou i nemusí zúčastnit. Vstup 
do MC je symbolický: 30,- Kč na den nebo 150,- Kč na měsíc.

Programy: Provozní doba:
-  pro těhotné Pondělí 8.00 - 18.00
-  pro maminky s dětmi Úterý 8.00 - 18.00    
-  pro maminky Středa 8.00 - 12.00
 Čtvrtek 8.00 - 12.00
 Pátek zavřeno 

Cílová skupina: rodiče, děti
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLEŠOVĚ

nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel.: 573 396 524
e-mail: knihovna@mks.holesov.cz, zelezna@mks.holesov.cz

Kontaktní osoba: Irena Železná - vedoucí 
Městská knihovna je součástí Městského kulturního střediska v Holešově.

Knihovna shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje absenčně nebo prezenč-
ně různé druhy dokumentů (knihy, periodika, noviny, mapy, hudebniny aj.). Poskytuje uživatelům ve-
řejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního 
zákona. Jsou to zejména:
- výpůjční služby
- meziknihovní výpůjční služby
- metodické služby
- reprografické a jiné kopírovací služby
- informační služby
- elektronické služby
- propagační služby
- přednáškové a kulturní služby

Knihovna se dělí na:

- oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou
- oddělení pro dětské čtenáře
- čítárnu (umístěna v přízemí budovy knihovny, kde sídlí Městské informační centrum Holešov)
- specializovaný úsek bibliograficko-informační služby (BIS) a regionální literatury
- metodické oddělení zajišťující odborné knihovnické práce na knihovnách v okolních obcích 
   celkem 16 knihoven)
- fond muzejní knihovny, Očadlíkova knihovna
- městské pobočky (Novosady, Všetuly)
- pobočky v místních částech (Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy)

K 31. 12. 2008 knihovna vlastnila celkem 113 988 knihovních jednotek (množstvím knihovních 
jednotek se knihovna řadí na 5. místo ve Zlínském kraji), knihovnu navštívilo celkem 30 805 uživa-
telů, registrovaných čtenářů bylo 1 873 a vypůjčeno bylo celkem 129 197 svazků. Knihovnické služby 
jsou plně automatizovány, knihovna využívá automatický systém Clavius. On-line katalog je dostupný 
na adrese www.mks.holesov.cz. Zde mají možnost místní i vzdálení uživatelé bez časového omezení 
vyhledávat v databázi zpracovaných dokumentů, mohou si zřídit tzv. uživatelské konto, jenž je infor-
muje o tom, kdy byli v knihovně, co mají vypůjčené, kdy mají vypůjčené knihy vrátit a mohou si také 
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vypůjčené dokumenty prodloužit nebo zarezervovat požadované tituly. Dále je jim k dispozici seznam 
novinek. K 31. 12. 2008 obsahoval on-line katalog celkem 114 689 záznamů a tuto službu využilo 
60 676 virtuálních návštěvníků. Na všech pobočkách mají uživatelé zdarma přístup k internetu.

Přístup pro návštěvníky je bezbariérový a v budově knihovny je výtah.
V oddělení pro dospělé čtenáře je literatura beletrická, naučná, mapy, hudebniny, periodika, novi-

ny. Je zde také bohatě zastoupena odborná literatura zaměřená na drogovou problematiku a na ostat-
ní patologické jevy ohrožující především děti a mládež. Zájemci si mohou zapůjčit jak knižní tituly, tak 
i videokazety a informační materiály, které se zabývají problematikou užívání návykových látek, včetně 
alkoholu, kouření, anabolik, léků, dále šikanou a trestnou činností, ale také zdravým životním stylem.

V oddělení pro dětské čtenáře jsou knihy pro lepší orientaci barevně rozděleny podle věkových sku-
pin. Pro nejmenší čtenáře jsou leporela, pohádky, říkadla, pro starší děti pohádky, pověsti, dobrodružné 
příběhy, fantasy, science-fiction, dívčí romány, poezie, naučná literatura – encyklopedie, atlasy aj.

Knihovna spolupracuje se všemi typy škol od mateřských až po střední školy v Holešově a jeho 
okolí, s různými organizacemi a spolky. Mimo jiné spolupracuje s Centrem pro seniory v Holešově 
a také s holešovským klubem důchodců, pro které pravidelně pořádá přednášky. Knihovna se zapojuje 
do celostátních akcí, např. projekt Multikulturního centra Praha s názvem „Rozmanitost do knihoven“. 
V roce 2008 se pro zájemce uskutečnilo celkem 117 kulturních akcí.

Otevírací doba:

- dětské oddělní Út, St, Pá 12.00 - 17.00
- oddělení pro dospělé čtenáře Út, Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00

Pobočka Městské knihovny Holešov - Novosady

Umístěna na Novosadech 1597, v Domě s pečovatelskou službou. V tomto domě s bezbariérovým pří-
stupem a výtahem je pobočka umístěna ve 3. poschodí. Slouží především obyvatelům domu a také senio-
rům z nejbližšího okolí, kteří především ze zdravotních důvodů nemohou docházet do knihovny na náměs-
tí. Knihovna na pobočce je přístupná ve středu a čtvrtek. Další službou je od března 2006 zpřístupnění in-
ternetu v prostorách knihovny. Každý zájemce může této služby využít zdarma, pouze tisk je zpoplatněn.

Otevírací doba:

Středa  8.30 - 11.00 
Čtvrtek  13.00 - 17.00 

Pobočka Městské knihovny Holešov - Všetuly

Umístěna v budově bývalé všetulské školy. Knihovna je umístěna v přízemí budovy a je zde bezbari-
érový přístup. Slouží jak dětským, tak i dospělým uživatelům. Zájemci mají zdarma přístup na internet.

Otevírací doba:

Středa 14.00 - 18.00
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC)

nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01  Holešov
tel./fax: 573 395 344
e-mail: mic@mks.holesov.cz  
web stránky: www. holesov.cz

Městské informační centrum je součástí Městského kulturního střediska – příspěvkové organiza-
ce zřízené městem. Základním posláním je turistická informační činnost a propagace města Holešova 
v České republice i v zahraničí.

MIC poskytuje bezplatně informace o městě, okolí i celé České republice, dále o památkách, his-
torii, turistických službách, podnikatelských subjektech a organizacích, ubytování, stravování, kultur-
ním, společenském a sportovním dění. V prodeji má rovněž upomínkové předměty a suvenýry vzta-
hující se k městu, publikace místních autorů, propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC 
mohou využít možnosti směnárenské činnosti, internetu pro veřejnost, faxových a kopírovacích slu-
žeb. Součástí je také čítárna. Zde je možnost si příjemně posedět a přečíst aktuální tisk a různé časo-
pisy pro děti a dospělé nebo pouze posedět s přáteli. 

Dále je zde zajištěn prodej a rezervace vstupenek akcí Městského kulturního střediska, agentur 
TicketArt, TicketPortal, Velryba, TicketStream, Pragokoncert, TicketPro, Filharmonie Bohuslava Marti-
nů Zlín a dalších. Také poskytuje prodej tuzemských a zahraničních zájezdů, dálničních známek (ČR, 
SR, RAK) a úschovu kol a zavazadel.

MIC Holešov je členem Asociace turistických informačních center ČR.

Návštěvní doba:
pondělí - pátek 8.00 - 19.00
sobota - neděle 8.30 - 16.00

OBČANSKÁ PORADNA
při Lions Clubu Holešov, Cecilie, o.s.

Dlažánky 310/6, 769 01  Holešov
Kontaktní osoba:
JUDr. Lubomír Bartošek – právník, tel.  604 481 474
Eva Relichová, DiS. – sociální pracovník, tel. 737 138 980
e-mail: lionsclubholesov@seznam.cz
www.lionsclubholesov.er.cz

Provozní doba: každou středu v době od 15.30 do 17.30 hodin
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Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým 

místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby 

občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností 

vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cílem občanského poradenství (odborného sociálně právního poradenství) je umožnit lidem, 

kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávis-

losti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci.

KONTAKTNÍ CENTRUM PLUS

Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

tel. 573 336 569, mobil (terénní): 737 929 332

e-mail: kc.km@seznam.cz

Kontaktní osoba: Kamila Adamovská, DiS. - vedoucí

Kontaktní centrum PLUS je jediné nízkoprahové zařízení na okrese Kroměříž, zabývající se terci-

ární protidrogovou prevencí a které poskytuje své služby drogově závislým a jejich blízkým. V Holešo-

vě nabízí klientům služby od roku 1999 v prostorách Charity Holešov.

Mezi hlavní cíle projektu patří realizace programu „Harm reduction“, motivace uživatelů ke změ-

ně životních postojů, návyků a cílů, posílení jejich sociálního fungování. V rámci tohoto projektu jsou 

poskytovány následující služby:

- výměnný program zdravotnického materiálu (výměna inj. jehel, vždy kus za kus)

- testy na přítomnost viru HIV a hepatitidy A,B,C

- zprostředkování léčby závislosti

- poradenství, sociální a zdravotní servis

- poradenství pro rodiče a známé uživatelů drog

- v rámci primárně – preventivních aktivit jsou prováděny besedy na protidrogovou problematiku 

(pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, rodiče a jinou laickou i odbornou veřejnost)

- kontakty na odborníky (psycholog, psychiatr, odborní lékaři apod.)

Základní ideou projektu je minimalizovat rizika spojená se způsobem života drogově závislých 

– jak pro ně samotné (přenos infekčních nemocí, rizika abscesů, nezaměstnanost, bezdomovectví) 

a jejich blízké (poradenství, informace o drog. problematice, kontakty na specialisty), tak i pro okol-

ní společnost (sběr použitého zdravotního materiálu, snížení rizika infekčních nemocí, informace 

o drogové problematice apod.).

Terénní práci „Streetwork“ provádí terénní pracovníci v Holešově každé pondělí v odpoledních 

a večerních hodinách. Jejich hlavním úkolem je aktivně vyhledávat drogové uživatele nebo drogami 

ohroženou mládež, s cílem minimalizovat zdravotní a sociální rizika (vyplývající ze života s drogou) 
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a motivovat klienty ke změnám životních postojů. Každé pracovní pondělí je také v prostorách Charity 

Holešov na Nám. Sv. Anny 1029, otevřeno mezi 17.30 – 18.30 hodinou detašované pracoviště kon-

taktního centra. Mimo tyto služby je nabízeno poradenství rodičům a blízkým uživatelů drog. V rámci 

primárně – preventivních aktivit jsou prováděny besedy na protidrogovou tématiku (pro žáky, studen-

ty, pedagogické pracovníky, rodiče a jinou laickou i odbornou veřejnost).

Kontaktní centrum poskytuje své služby klientům anonymně a všechny, kromě hygienického 

a potravinového servisu zdarma.

TERÉNNÍ PROGRAM SAMARITÁN

Moravní 936, 765 02 Otrokovice, tel. 577 925 083

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: 1500 kontaktů/rok

Cílová skupina: 
- osoby bez přístřeší

- osoby v krizi

- osoby žijící s sociálně vyloučených komunitách

- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Předmět činnosti:
Terénní program Samaritán realizuje pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situ-

aci, která je spojená s destabilizací rodinného zázemí ústící až v život bez domova. 

Cílem služby je minimalizovat dopady života na ulici, či zamezení propadu k tomuto způsobu 

života, soustavná podpora vedoucí k pozitivním změnám v životě těchto osob a eliminování jejich 

rizikového chování. Sociální služba Terénní program Samaritán nabízí pomoc lidem, kteří nemají 

střechu nad hlavou nebo žijí v nevyhovujících podmínkách, nemají finanční prostředky, trpí závis-

lostmi, mají snížené sociální kompetence, jsou zatížení dluhy, případně trpí dalším spektrem pro-

blémů a omezení. 

Snahou služby je poskytovat potřebným lidem pomoc a podporu v jejich přirozených podmín-

kách, dosahovat pozitivních změn v jejich životě, odstraňovat rizikové chování a další negativní dopa-

dy, které jsou s jejich tíživou sociální situací spojeny.

Základní osou podpory služby je monitoring sociální situace uživatele, poskytnutí informačního 

servisu, doprovod uživatele do navazujících institucí a organizací. Podpora je realizována na základě 

individuální zakázky uživatele služby.   
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Adresa pobočky v Holešově: Nám. Sv. Anny 1029, 769 01 Holešov
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí Samaritán – služby pro lidi bez domova

Kontaktování zájemce o službu či uživatele služby terénním pracovníkem:

Terénní pracovníci služby kontaktují zájemce či uživatele služby přímo v jejich přirozeném 
prostředí, kde se nacházejí v době terénních výjezdů. Běžně se jedná o dobu od 7.00 do 15.30. 
Služba je poskytována anonymně. S uživatelem služby je uzavírána Smlouva o poskytování soci-
ální služby ústně.

MEDIACEV

AK Kroměříž
Kolárova 647/15, 767 01  Kroměříž
tel.: 605 460 680
e-mail: mediace@mediacev.wz.cz
web stránky: www.mediacev.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Vaculík – mediátor

MEDIACEV je kancelář nabízející pomoc při řešení rodinných (rozvodových), občanskoprávních, 
firemních sporů a konfliktů formou mediace.

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asisten-
ce třetí osoby – mediátora, který vede jednání sporných stran tak, aby mohly vytvořit vzájemně při-
jatelnou 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. Me-
diátor 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 disku-
se. Úkolem mediátora je zprostředkovat mezi klienty oboustrannou výměnu informací, které dopo-
sud 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 re-
spektování a zajišťuje tak vzájemné porozumění prožívání a vnímání dané sitace.

Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně více efektivní-
mi 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, per-
spektivní a odráží možnosti a přání obou stran.
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INTERVENČNÍ CENTRUM

pro osoby ohrožené domácím násilím
U Náhonu 5208, 760 01  Zlín
tel./fax: 577 018 265, 774 405 682
e-mail: ic.zlin@seznam.cz
web stránky: www.poradnazlin.cz

Intervenční centrum
- nabízí pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany blízkých osob, nebo těch, 

kteří s nimi bydlí ve společném obydlí
- nabízí pomoc ohrožené osobě, pokud je doručeno rozhodnutí policie o vykázání násilné osoby
- nabízí pomoc, pokud se na IC obrátí ti, kteří chtějí znát informace o možnostech pomoci osobám 

ohroženým domácím násilím
- zprostředkuje odborné služby (právní, sociální, psychologické)
- koordinuje činnosti těch subjektů, které do systému pomoci ohroženým osobám vstupují (policie, 

obecní úřady, orgány sociálně-právní ochrany, lékaři, soudy, azylová zařízení apod.)
- v IC se setkáte s koordinátorem pomoci osobám ohroženým domácím násilím

Domácí násilí je:
- fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází opakovaně mezi intimními partnery 

a členy rodiny v jejich soukromí, a tím skrytě, mimo kontrolu veřejnosti
- intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u osoby ohrožené domácím násilím vede 

ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilí a efektivně vyřešit narušený vztah
- probíhá mezi dospělými partnery, může mít formu násilí na dětech a také na seniorech

Pomoc intervenčního centra je bezplatná!

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA  KROMĚŘÍŽ

Jánská 197, 767 01  Kroměříž
tel: 573 331 515
e-mail: ppp@poradna-km.cz
j.chudobova@poradna-km.cz
Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslava Chudobová

Pracoviště Holešov
Zlínská 991, 769 01  Holešov (areál SPŠMV)
tel.: 731 645 666
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Jančíková
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Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškol-

ních 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 pedagogicko-psychologická vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc peda-

gogickým pracovníkům a výchovným poradcům na školách a psychologům ve školských výchovných 

zařízeních.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Husovo náměstí 229, 767 01  Kroměříž

tel: 573 333 333

e-mail: svp.km@volny.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Cruzová



65

STRUČNĚ O DĚDICTVÍ

Notářská kancelář
Nám. Dr. E. Beneše 25, 769 01  Holešov
tel. 573 395 460
Kontaktní osoba: JUDr. Skopal Petr - notář

Každý si může pro případ smrti své majetkové záležitosti vyřešit již za života, a to právě sepsáním 
závěti, kterou může kdykoli změnit nebo odvolat. 

Pořízení závěti je možno učinit notářským zápisem. Pokud závěť sepíše notář formou notářského 
zápisu, je její existence elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou 
České republiky a její originál je uložen u notáře. To zaručuje, že dědictví bude podle závěti projedná-
no a současně se tak může vyhnout zpochybnění platnosti závěti.

Dále je možno sepsat závěť vlastní rukou. Tato závěť musí být naspána celá vlastní rukou, vlast-
noručně podepsána. V závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána.

Závěť, kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma 
svědky současně přítomnými výslovně projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli, svědci se musí 
na závěť podepsat.  V závěti musí být taktéž uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána. Svědkem 
nemůže být osoba, která má podle závěti dědit.

Závěť může pořídit i osoba, která nemůže číst nebo psát, projeví-li svou poslední vůli před třemi 
současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena a přítomnými svědky podepsána. Musí 
potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem může být i svědek, pisa-
tel však nesmí být zároveň předčitatelem. V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo 
psát, kdo listinu napsal a kdo listinu nahlas přečetl a jakým způsobem pořizovatel potvrdil, že listina 
obsahuje jeho pravou vůli. Listinu musí svědci podepsat. I tato musí obsahovat den, měsíc a rok, kdy 
byla podepsána. Svědkem nemůže být osoba, která má podle závěti dědit.

V závěti nebo samostatné listině je možné vydědit svého potomka, přičemž listina o vydědění 
musí splňovat stejné formální znaky jako je tomu u závěti.

Potomka můžete vydědit, jestliže Vám neposkytl potřebnou pomoc v nemoci nebo ve stáří, ne-
projevuje o Vás opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, vede trvale nezřízený život 
anebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. 
Aby byla listina o vydědění platná, musí alespoň některá z těchto skutečností objektivně nastat.

Pokud se dědicové vůči Vám či Vaší nejbližší rodině dopustí úmyslného trestného činu nebo zavr-
ženíhodného jednání vůči projevu poslední vůle, nebudou mít v takovém případě na dědictví nárok.

Při vyřizování dědictví má závětní dědic přednost před dědici ze zákona. Výjimkou jsou neopo-
menutelní dědici – potomci pořizovatele závěti. Pokud je pořizovatel v závěti opomněl, mohou vznést 
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nárok na určitou část majetku, který by jinak zdědili podle zákona. Podle zákona dědí v první dědické 
skupině děti a manžel(ka), každý z nich stejným dílem. Ve druhé dědické skupině dědí manžel(ka), 
pokud nejsou děti, a rodiče a osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před 
jeho smrtí ve společné domácnosti. Ve třetí dědické skupině dědí stejným dílem sourozenci a osoby 
spolužijící. Ve čtvrté dědické skupině potom dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele, pokud nedědí 
žádný z nich, tak jejich děti.

Pravidla dědění stanoví Občanský zákoník a dědí se ze zákona nebo podle závěti. Je také možná 
kombinace obojího. Dluhy zemřelého přecházejí na dědice do výše ceny zděděného majetku. Postup 
v dědickém řízení upravuje Občanský soudní řád.

Stává se také, že po zemřelém nebyla nalezena ani závěť, ani nemá žádné zákonné dědice. 
V tomto případě dědictví připadá státu a jedná se o tzv. odúmrť.

Notář provádí úkony nutné k vyřízení dědictví. Pro vyřízení dědictví si nemůžete svého notá-
ře vybrat, je Vám soudem přidělen z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soudního rozhodování. 
Ve všech ostatních právních službách si můžete notáře zvolit podle vlastního uvážení.

Úkolem notáře je zjistit okruh dědiců, rozsah majetku a poté zajistit rozdělení dědictví mezi dědice. 
Jeho úkolem je také usilovat o dosažení dohody mezi dědici a předejít tak případným právním sporům.

JUDr. Petr Skopal, notář 

POHŘEBNÍ SLUŽBA PETR HRADIL

Provozovna: nám. Dr. E. Beneše 67, 769 01  Holešov
tel.: 573 333 141

Kontaktní osoba: Hradil Petr - majitel
Mlýnská 447, 768 61  Bystřice pod Hostýnem
tel.: 602 772 377, 573 380 359

Kontakt na řidiče: tel.: 605 290 183 – nepřetržitý provoz, 777 646 374

Pohřební služba zajišťuje smuteční obřady v oblasti Holešova, Bystřice pod Hostýnem a jejich okolí.

POHŘEBNÍ SLUŽBA I.S.

Provozovna:  Smuteční obřadní síň
Grohova 1067, 769 01  Holešov
tel.: 573 396 120, mobil nonstop: 731 654 545

Sídlo: Investigation Securities s.r.o.
 Samostatnost 1181, 769 01  Holešov
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Pohřební služba poskytuje 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

Při úmrtí rodinného příslušníka doma je nutné volat pohotovostní lékařskou službu, nebo 
obvodního lékaře.

SPRÁVA HŘBITOVA

Technické služby Holešov a.s.

Květná 1555, 769 01  Holešov

tel. 573 394 443

Otevírací doba hřbitova:
Zimní období:  od  1. 11. - 31. 3. 7.00 - 17.00

Letní období:   od  1. 4.  - 31. 5. 7.00 - 19.00

  od  1. 6.  - 31. 8. 7.00 - 20.00

  od 1. 9. - 31. 10. 7.00 - 19.00 

Smuteční obřadní síň
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SEZNAM OBECNÍCH ÚŘADŮ 

V PŮSOBNOSTI POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU HOLEŠOV

MĚSTO HOLEŠOV

Masarykova 628, 769 17 Holešov, tel. 573 521 200

e-mail: starosta@holesov.cz / www.holesov.cz

OBEC BOŘENOVICE

tel. 573 396 585

OBEC HORNÍ LAPAČ

tel. 573 399 018

e-mail: obechornilapac@seznam.cz

OBEC JANKOVICE

tel. 573 393 041

e-mail: jankovice@knet.cz / www.jankovice.hyperlinx.cz

OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA

tel. 573 385 129

e-mail: obeckuh@volny.cz

OBEC KUROVICE

tel. 573 350 711

e-mail: kurovice@quick.cz / www.kurovice.cz

OBEC LECHOTICE

tel. 573 388 623

e-mail: obec_lechotice@volny.cz / www.lechotice.cz
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OBEC LUDSLAVICE

tel. 573 398 110

e-mail: ou@ludslavice.cz / www.ludslavice.cz

OBEC MARTINICE

tel. 573 399 010

e-mail: obec@martinice.cz / www.martinice.cz

OBEC MÍŠKOVICE

tel. 573 387 037

e-mail: ou@obecmiskovice.cz / www.miskovice.cz

OBEC NĚMČICE

tel. 573 385 359

e-mail: obecnemcice@volny.cz

OBEC PACETLUKY

tel. 573 386 149

e-mail: pacetluky@knet.cz / www.pacetluky.cz

OBEC PRUSINOVICE

tel. 573 386 125

e-mail: prusinovice@volny.cz / www.obecprusinovice.cz

OBEC PŘÍLEPY

tel. 573 397 992

e-mail: obec@prilepy.cz / www.prilepy.cz

OBEC ROŠTĚNÍ

tel. 573 385 244

e-mail: obec@rosteni.cz / www.rosteni.cz
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OBEC RYMICE

tel. 573 396 630

e-mail: rymice@volny.cz / www.rymice.cz

OBEC TŘEBĚTICE

tel. 573 396 961

e-mail: obec@trebetice.cz / www.trebetice.cz

OBEC ZAHNAŠOVICE

tel. 573 396 622 

e-mail: obec.zahnasovice@tiscali.cz / www.zahnasovice.cz

OBEC ŽERANOVICE

tel. 573 395 964

e-mail: zeranovice@volny.cz 
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PARTNEŘI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Příční 1475, 769 01  Holešov

Nám. Svobody 97, 769 01  Holešov

Smetanovy sady 41, 769 01  Holešov

Nám. Sv. Anny 1030, 769 01  Holešov


