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Demencí je postižen zhruba každý pátý člověk starší 65 let

S problémy souvisejícími s Alzheimerovou chorobou 
vám poradí v olomoucké pobočce České alzheimerovské 

společnosti i na odboru sociálních věcí
Mgr. David Navara,
odbor sociálních věcí 

Koncem září jsme si již pojedenácté při-
pomněli Světový den  Alzheimerovy choro-
by. Poprvé byl vyhlášen u příležitosti zahá-
jení  10. výroční konference Alzheimer’s Di-
sease International ve  skotském
Edinburghu. 

Problematika Alzheimerovy choroby a ji-
ných onemocnění  způsobujících demenci
se stala jedním z nejzávažnějších problémů
zdravotní a zdravotně sociální oblasti. Jedná
se o onemocnění,  která postihují nejen pa-
cienty a jejich rodiny, ale mají významné
důsledky také pro zdravotní a sociální systé-
my a ekonomiku  jednotlivých zemí a přiná-
šejí mnoho dalších souvisejících  problémů. 

V současné době žije na světě 18 milionů
pacientů postižených  demencí, v České re-

publice je to asi 100 tisíc. Patří tak mezi  nej-
častější onemocnění vyššího věku. Je jí po-
stižen zhruba každý  pátý občan starší 65 let.
Zájmy pacientů postižených kognitivní  po-
ruchou či demencí se snaží prosazovat na
celém světě  alzheimerovské společnosti.
Jejich mezinárodní federace se nazývá  ADI
(Alzheimer’s Disease International) a ev-
ropská federace se  jmenuje Alzheimer Eu-
rope. 

Česká alzheimerovská společnost, která
vznikla v roce 1997, je  členem obou těchto
federací. Tato společnost má své kontaktní
a informační centra a pobočky, zajišťuje res-
pitní péči, konzultace,  poskytuje informač-
ní materiály, organizuje svépomocné skupi-
ny.  Provádí činnost informační, poraden-
skou a podpůrnou pro lidi  postižené
demencí a jejich rodiny. Poskytuje možnost
řešit  aktuální problémy s péčí o člověka

s demencí, získávat informace o Alzheime-
rově chorobě a o možnostech péče. 

Nejbližší pobočka České alzheimerovské
společnosti v našem kraji  sídlí v Olomouci
na adrese: Neurologicko-geriatrický ústav,
Karafiátova 5, 779 00 Olomouc, telefon 585
426 110-111, H.  Rechtoříková (infolinka,
konzultace, podpůrné skupiny, respitní  pé-
če). Cílem této pobočky je snaha řešit pro-
blémy související s péčí o člověka s de-
mencí, poskytovat podporu, zkušenosti
a pomoc  občanům v celém Olomouckém
kraji. 

Více informací k Alzheimerově chorobě
lze nalézt taktéž na  internetových stránkách
www.alzheimer.cz. Se svými problémy se
můžete obrátit i na pracovníky oddělení pé-
če o staré a zdravotně  postižené občany na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
v Prostějově. 

Vážení podnikatelé, 
Okresní hospodářská komora v Prostějově 

připravuje finančně  velice zajímavé nabídky 

vzdělávacích kursů určené pro malé a střední podnikatele.
Vzdělávací kursy, které pro vás a vaše zaměstnance chystáme,  budou financová-

ny z prostředků Evropské unie na základě přijatého  projektu „Znalostmi k prosperi-
tě“, který byl podán v rámci  Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ).
Příjemcem  podpory je Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje,  jednotlivé
okresní komory zde plní funkci partnerů a zajišťují tak  působnost v celém Olomouc-
kém kraji.

V současné době probíhá zajišťování účastníků do jednotlivých  kursů, připravují
se výběrová řízení na lektory a probíhají další  organizační záležitosti tak, aby bylo
možné kursy zahájit od února  2006.

Náplně jednotlivých kursů nejsou striktně stanoveny, ale budou  vycházet z vašich
požadavků tak, jak to strategie vaší firmy pro  plnění úkolů bude potřebovat. Vložné
účastníků bude činit pouze 20  procent z celkové hodnoty kurzu. Jednotlivé okru-
hy vzdělávacích  cyklů jsou:

Práce na PC 
(např. PowerPoint-prezentace, MS Office, ochrana dat, práce s internetem atd.)
Jazyky 
(např. obchodní angličtina, technická angličtina, obchodní  němčina atd.)
Komunikace
(např. obchodní komunikace, prezentace, jednání se zákazníkem,  asertivita atd.)
Daně, účto, právo
(např. vybrané problémy daně z příjmů právnických a fyzických  osob, možnosti
poplatníků podle zákona o správě daní a poplatků,  rozpočtová pravidla ČR a zá-
kladní problémy při kontrole dotací,  novely zákonů atd.)
Bezpečnost, ISO
(např. normy ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, obsah norem,  certifikace atd.)
Personalistika
(např. tvorba vzdělávacích projektů, právo, legislativa, systém  vzdělávání a roz-
voje pracovníků, vedení personální agendy atd.)
Manažerské dovednosti
(např. efektivní zvládání manažerské role atd.)

Veškeré další podrobnosti získáte v kanceláři Okresní hospodářské  komory, 
Lidická 6, Prostějov, telefon 582 332 489, e-mail:  ohkpv@ohkpv.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. 

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou  zaměstnatel-
nosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. 

Bc. ing. Antonie Orálková,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Městský úřad v Prostějově, odbor obecní
živnostenský úřad, informuje podnikatelskou
veřejnost o následujících změnách v živno-
stenském zákoně :

Dne 19. 9. 2005 nabyl účinnosti zákon 
č. 358/2005 Sb., o poskytnutí státní záruky
České republiky na zajištění úvěru poskytnu-
tého společností EUROFIMA za účelem fi-
nancování nákupu železničních kolejových
vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, který no-
velizoval ustanovení o „paragonech“. Dle
platné úpravy je podnikatel povinen vydat
na žádost zákazníka doklady oprodeji zbo-
ží a poskytnutí služby.

Dne 1. 1. 2005 nabyl účinnosti zákon
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služ-
bě a o změně některých zákonů, který zavádí
novou koncesovanou živnost „vedení spisov-
ny“. Výkonem vedení spisovny se rozumí
zajištění odborné správy dokumentů pů-
vodce, popřípadě jeho právních předchů-
dců, zahrnující jejich příjem od původce,
úschovu a řádnou péči o ně, evidenci, vý-
kon nahledací agendy a vyřazování ve
skartačním řízení.

Přechodná ustanovení cit. zákona stanoví
v § 90, že živnostenská oprávnění pro živ-
nosti ohlašovací volné, na jejichž  základě
byla dosud provozována činnost, která se tím-

to zákonem  mění na živnost koncesovanou
„vedení spisovny“, zanikají uplynutím  jed-
noho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, tj. k 1. 1.  2006, pokud do tohoto da-
ta podnikatelé, kterých se uvedená činnost  tý-
ká, nepožádají o udělení koncese a žádost ne-
doloží doklady  prokazujícími splnění zvlášt-
ních podmínek provozování živnosti.

Dne 1. 5. 2005 nabyl účinnosti zákon 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích a změně některých souvisejících  zákonů.
Na jeho základě došlo i ke změně živnosten-
ského zákona,  mimo jiné tím, že se živnost
Poskytování telekomunikačních služeb  ru-
ší a výkon této činnosti bude nadále podléhat
pouze zákonu o  elektronických komunika-
cích. 

Podle § 136 bodu 16 přechodných ustano-
vení zákona o elektronických komunikacích,
živnostenské oprávnění vydané pro  živnost
Poskytování telekomunikačních služeb za-
niká dnem, kdy  osoba, která na jeho základě
podniká, oznámila Českému  telekomunikač-
nímu úřadu (ČTÚ) vykonávání komunikační
činnosti  podle § 13 cit. zákona, nejpozději
však uplynutím jednoho roku ode  dne nabytí
účinnosti tohoto zákona tj. k 1. 5. 2006.

Doporučujeme podnikatelům, kteří provo-
zují výše uvedenou  činnost nebo hodlají začít
tuto činnost provozovat, aby se  obrátili na pří-
slušný oblastní ČTÚ: ČTÚ - odbor pro  seve-
romoravskou oblast: Kukučínova 8, 709 00
Ostrava - Mariánské  Hory, tel.: 596 626 000,
fax: 596 620 252, Kosmonautů 6a, 772 00
Olomouc, tel., fax: 585 226 660. 

Ing. Jitka Vystavělová, 
odbor koncepce a rozvoje

Olomoucký kraj uspořádá 1. prosince
konferenci zaměřenou na  regionální politi-
ku Evropské unie a možnosti využití  struk-
turálních fondů pro rozvoj regionů. Akce
nazvaná Olomoucký  kraj v Evropě je urče-
na zástupcům obcí a podnikatelského i ne-
ziskového sektoru a všem dalším zájemcům
o problematiku  regionálního rozvoje. 

Konference se bude zabývat především

praktickými doporučeními  pro účelné čer-
pání finančních prostředků. Příspěvky bu-
dou dále  věnovány finančnímu rámci pro
plánovací období 2007-2013,  zkušenostem
regionů se zastoupením v Bruselu, Progra-
mu rozvoje  územního obvodu Olomoucké-
ho kraje a regionálnímu operačnímu  pro-
gramu pro roky 2007 až 2013. Zkušenosti
z jiných evropských  regionů představí za-
hraniční host konference, odborník na  pro-
blematiku Evropské unie Mattia Crosetto

z Itálie. Zástupkyně  ministerstva pro místní
rozvoj bude informovat o stavu čerpání
strukturálních fondů v České republice. 

Konference je součástí projektu Partner-
ství pro rozvoj kraje,  který je mimo jiné za-
měřen na přípravu regionu pro příští  pláno-
vací období Evropské unie 2007 až 2013. 

Více informací můžete získat na interne-
tových stránkách www.kr-olomou-
cky.cz/partnerstvi nebo na telefonním čísle
585 508 387. 

Ve dnech 3. až 5. listopadu proběhla na
olomouckém výstavišti Flóra krajská pře-
hlídka investičních příležitostí s prezen-
tací měst a obcí Olomouckého kraje s ná-
zvem RegionInvest, která byla součástí
stavebního a technického veletrhu STA-
VOTECH Olomouc. Dalšími výstavami
v areálu pavilonu A pak byly EKOE-
NERGIE a Olomoucké dny architektury
a stavebnictví. 

Kromě města Prostějova, které mělo
společnou expozici s Olomoucí, se v roli
vystavovatelů představilo devět měst

a obcí. Cílem této výstavy bylo přede-
vším zvýšit informovanost veřejnosti
o možnostech investování v rozvojových
zónách měst a obcích Olomouckého kra-
je. Její součástí byla i celá řada dopro-
vodných akcí - konferencí, seminářů,
přednášek a praktických ukázek. 

Město Prostějov na poutavých pane-
lech představilo zainvestované lokality
v prostoru průmyslové zóny ve východní
části města, seznámilo účastníky s pro-
jektem bytových domů v areálu bývalých
kasáren a se zajímavostmi města i okolí

z hlediska cestovního ruchu. Odbor kon-
cepce a rozvoje Městského úřadu v Pro-
stějově připravil pro návštěvníky několik
druhů informačních a propagačních ma-
teriálů (některé v cizojazyčné podobě),
např. informace o Národním domě, mezi-
národním sochařském sympoziu, prostě-
jovské radnici, propagační sborník územ-
ního plánu, Region Prostějov - základní
informace atd. Největší zájem byl tradič-
ně o mapové podklady - cyklistické stez-
ky střední Moravy a plány města Prostě-
jova. 

Podnikatelé jsou povinni vydávat paragony

Změny v živnostenském zákoně 

Podnikatelé jsou povinni vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží. Foto kdl

Chcete získat peníze ze strukturálních fondů?

Jak na to, vám poradí na konferenci 
Olomoucký kraj v Evropě

Prezentace Prostějova na RegionInvestu
Největší zájem byl o mapy cyklistických stezek a plány města

Příspěvková organizace Drom, 
romské středisko poskytující volnočasové, sociální, poradenské a  vzdělávací služby pro sociálně vyloučené romské komunity, 

se sídlem Brno, Bratislavská 41, 

vypisuje v rámci dvouletého projektu 
„SASTIPEN ČR - Zdravotně  sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách“ 

výběrové řízení na pozici

zdravotně sociální pracovník pro oblast Prostějov. 
Oblast činnosti: sociálně zdravotní oblast
Forma spolupráce: placená práce - plný úvazek
Trvání pracovního poměru: leden 2006 - květen 2007

Obsah práce zdravotně sociálního pomocníka: 
✔ aktivní vyhledávání osob či skupin, u nichž hrozí ohrožení zdraví,  ať již v důsledku rizikového chování, nedostatku informací 
či  nedostupnosti zdravotní péče apod., zejména dětí, těhotných žen,  matek po porodu a seniorů, 
✔ prevence, osvěta, poradenství a asistence těmto lidem v oblasti  péče o zdraví, 
✔ spolupráce s praktickými lékaři pro děti i dospělé, terénními  sociálními pracovníky, sociálními pracovníky a romskými poradci. 

Požadujeme: 
✔ ochotu vzdělávat se formou průběžného školení
✔ skvělé komunikační schopnosti
✔ znalost problematiky romských komunit

Výhodou: 
✔ SŠ vzdělání
✔ znalost romštiny
✔ základní znalost práce s počítačem

Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je doručení  strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. Své životopisy 
a  motivační dopisy s uvedením kontaktní adresy, případně e-mailové  adresy a telefonu zašlete nejpozději do 21. listopadu 2005

buď  poštou, elektronicky nebo doručte osobně na adresu: 

Drom, romské středisko
Bratislavská 41

602 00 Brno

Kontaktní osoby:
Ivana Šimíková (koordinátorka projektu), e-mail:  Ivana.Simikova@drom.cz

Zuzana Marhoulová (administrátorka projektu), e-mail:  Zuzana.Marhoulova@drom.cz,
telefon: 545 211 576.

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti.
Drom, romské středisko, si vyhrazuje právo prodloužit výběrové  řízení, případně neobsadit pracovní pozice v případě, 

že uchazeči  nesplní očekávání organizace. 

Vybraní uchazeči budou kontaktováni do 30. listopadu e-mailem nebo  telefonicky k osobnímu pohovoru, 
na který přinesou doklad o  nejvyšším ukončeném vzdělání. 

Nabízíme: 
✔ zajímavou a rozmanitou práci
✔ hrubou mzdu ve výši 10 600 Kč
✔ možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 


