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Máte sociální problémy. Co s tím?
Doslova každý z nás se může ze 

dne na den ocitnout v tíživé situ-
aci, ať již nás zradí zdraví, naše 
okolí, objektivní okolnosti nebo 
nás dostihne náš špatný odhad či 
nevědomost. 

Míra rizika je pro každého jiná a 
nejvíce ohroženi jsou starší a osa-
mocení lidé. S tímto tématem 
jsme oslovili náměstka primáto-
ra  Vratislava Výborného, který má 
ve své gesci sociální problematiku. 
Dohodli jsme se, že v Novinách jih-
lavské radnice nabídneme každý 
měsíc jednu oblast sociální pomoci a 
informace, které mohou být tou prv-
ní podanou rukou k řešení vzniklé 
situace. 

Budeme se věnovat tíživé fi nanč-
ní situaci, bytovým potížím, zdra-
votním komplikacím, domácímu 
násilí, obětem trestných činů, práv-
ní problematice a formám sociální 
pomoci ve městě. Na tomto místě si 
může každý přečíst, na koho se obrá-
tit se žádostí o pomoc. 

Potřebuji nutně 
peníze

Finanční prostředky potřebuje kaž-
dý. Někdo víc, někdo míň. My se ale 
budeme bavit o případech, kdy potře-
bujeme peníze nutně a my je nemá-
me.

Ukažme si to na příkladu.

Pracující žena si nechává posílat 
výplatu na účet a rozvedla se. Ze dne na 
den se dozví, že je její účet obstaven exe-
kutorem pro dluhy bývalého manžela 
tak, že nemá z čeho žít. Tedy nezůstává 
žádné životní minimum, ani koruna na 
jídlo. Co dělat? Úspory žádné, půjčit si 
je riskantní a nejisté. 

Prvotní myšlenka obrátit se na 
pomoc k městu je jistě správná, ale 
není to jediné možné řešení. Odbor 
sociálních věcí nemůže samozřejmě 
obsáhnout řešení všech životních 
situací, ale má přehled o poskytova-

telích sociálních služeb v obvodu jeho 
působnosti a může občanu doporu-
čit nevhodnější způsob řešení jeho 
situace nebo zprostředkovat kontakt 
(popřípadě doprovodit klienta) na 
příslušného poskytovatele sociálních 
služeb.

Nejrychlejším způsobem řeše-
ní modelové situace je obrátit se na 
občanskou poradnu, která poskytne 
občanu bezplatnou pomoc při řeše-
ní jeho obtížné situace. Občanská 
poradna poskytuje i odborné sociální 
poradenství v ostatních oblastech. 

V Jihlavě je takovou poradnou 

Občanská poradna Jihlava, z.s. 
Žižkova 13, Jihlava, 

htt p://www.obcanskaporadna.cz/, 
tel. 567 330 164, 

email: opj@volny.cz.

Je dobré se telefonicky nebo e-mailem 
objednat, osobní kontakt je možný v:

Pondělí: 9 – 12, 13 – 16 hod
Úterý:   9 - 14 hod
Středa:  9 – 14 hod
Čtvrtek: 9 – 14 hod

Důležité je vědět, že poradna je 
bezplatná a zachovává anonymitu 
svých klientů. Také je třeba vědět, že 
odejdeme s radami, co dělat, nikoliv 
s penězi v kapse, a s nabídkou další 
spolupráce a pomoci při řešení a jed-
náních, která nás čekají. 

Je jasné, že oblast problémů, do kte-
rých můžeme spadnout, je neuvěři-
telně široká. V dalších číslech NJR se 
pokusíme na příkladech ukázat způ-
soby řešení a možnosti, které máme v 
Jihlavě. 

Rovněž se budeme snažit seznámit 
vás s odbornými pracovišti a posky-
tovateli sociálních služeb, kteří vám 
mohou při řešení nejrůznějších život-
ních situací pomoci.
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Výtluky, díry, stříkající 
voda z louží na vozovce – to 
vše ztěžuje život řidičům i 
chodcům. Na řešení jsme se 
zeptali první náměstkyně 
Jany Mayerové.

Výplně děr dělají Služby měs-
ta Jihlavy (SMJ) na žádost 
odboru dopravy průběžně 
pomocí materiálu zvaného Ca-
nader, který umožňuje vycpáv-
ky i v mrazech, ale je drahý. Jaký 
je váš pohled a fi losofi e na tento 
způsob opravy?

Je třeba tvrzení uvést na pravou 
míru. Opravy nejsou samozřej-
mě prováděny způsobem typu 
žádosti odboru dopravy na kaž-
dý se nacházející výtluk na 150 
km místních komunikací, ale na 
základě sledované roční objed-
návky na běžnou údržbu. Pově-
řený správce se rozhoduje samo-
statně, když je technický stav 
komunikace takový, že ohrožuje 
její obecné užívání. 

Opravy v zimním období stu-
denou obalovanou směsí jsou 
opravdu pouze k drobným nut-
ným úsporným vysprávkám 
výtluků, drobným opravám povr-
chů za nepříznivých podmínek. 

Co se používaného materiálu týče, 
správce používá na výtluky CANA-
DER – mix, což je jeden z nejlevněj-
ších dostupných materiálů k opra-
vě výtluků.  Tuna materiálu stojí cca 
4.500 Kč bez DPH a použití stude-
ných obalovaných směsí je omezené 
na klimatické podmínky od +10 do 
–10 °C. Má ovšem v nutných přípa-
dech své opodstatnění pro preven-
tivní nezhoršování stavu komunika-
ce a zajištění bezpečnosti provozu.

Běžně se provádí opravy vozovek 
levnějším způsobem při vyšších 
teplotách, zpravidla někdy v dub-
nu se začíná. Znamená to, že řidiči 

Jihlavské vozovky trpí dlouhou zimou

NÁMĚSTKYNĚ Jana Mayerová preferuje jízdu na koni. Možná by to bylo řešení 
dopravy po některých rozbitých silnicích v krajském městě.

 Foto: archiv MMJ 

budou muset do této doby „trpět“, 
nebo je nějaké řešení? A za jak 
dlouho je schopno SMJ uvést sil-
nice do přijatelného stavu? 

Opravy vozovek běžnou techno-
logií (pokládka teplých asfaltových 
směsí) přichází v úvahu až na pře-
lomu dubna a května – po spuštění 
obaloven. Cena takového materiálu 
je sice nižší (tj. cca 1.700 Kč za tubu, 
ale je zde třeba připočíst náklady na 
frézování, dopravu, fi nišer, válec, 
spojovací postřik atd. 

Řešení pro období mezi zimou a 
začátkem provozu obaloven je stále 
stejné – vyspravení nejhorších míst 
studenou balenou směsí Canader-
mix. Samozřejmě je zde i možnost 

(až to teploty dovolí) zahájit dočas-
né opravy tryskovou technologií 
(Patchmatic) – což je opět ale jenom 
dočasně řešení, žel obecně je to oblí-
bený a levný způsob opravy komuni-
kací ve městech.

Tyto opravy místních komuni-
kací po zimě byly v minulém roce 
provedeny do konce května. Správ-
ný postup oprav výtluků je vyfrézo-
vat, vyčistit, dát spojovací postřik, 
položit teplou asfaltovou směs a 
zaválcovat. Je to dražší a zdlouhavěj-
ší, ale vydrží to.

Důsledky „rychlooprav“ jsou však 
viditelné po každé zimě či zvýše-
ném zatížení vozovky. Všechno je 
ale o fi nancích a dle mého názoru je 

údržba a oprava silnic jednoznač-
ně podfi nancovaná, tudíž si žádá 
na první pohled levná řešení – ty 
však z dlouhodobého hlediska 
se ukazují jako nejdražší, jelikož 
vyžadují každoroční opakování. 

Protože letošní zima byla sku-
tečně mimořádně nepříznivá pro 
naše silnice a chodníky, chtě-
la bych se touto cestou omluvit 
občanům za to, že nebyly dosta-
tečně uklizené a že se ještě chvil-
ku budou potýkat s výtluky na 
mnoha místech. 

Prosím o trpělivost. Zároveň 
bych si dovolila poprosit obča-
ny, aby nám pomohli s případnou 
identifi kací míst, které je nutné 
opravit – jelikož ne vše je nám 
známo.  

Situace je v Jihlavě atypická 
v tom, že asi nelze dost dob-
ře naplánovat, kdy se která uli-
ce dočká nového povrchu pro 
nepředání kanalizací Svazem 
vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (SVAKem) do majetku 
města. Jak řešíte tuto situaci?

Pokud jde o pouhou opravu 
komunikace, kdy víme, že to, co 
je pod povrchem, je v dobrém sta-
vu, tak to není problém. Problém 

nastává v momentě, kdy je v havarij-
ním stavu majetek města pod povr-
chem (tj. kanalizace, vodovod...) a 
SVAK dělá obstrukce při umožňová-
ní těchto oprav. 

Město, jakožto dobrý hospodář, 
nemůže logicky dát nový povrch, 
aby to za pár let opět rozkopalo, rádi 
bychom udělali vše najednou. Navíc, 
i to, co je pod povrchem, je náš maje-
tek – a používají ho občané tohoto 
města. 

Takže SVAK dělá zle hlavně lidem. 
Tuto situaci v současné době řešíme, 
jak se dá – hlavně právní cestou, jeli-
kož SVAK svým chováním si bere 
jako rukojmí občany města.
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