
Odešel učitel 
Miloš Janderka

Ve věku 74 let zemřel jihlav-
ský pedagog, basketbalista a vel-
ký sportovec, motorkář a školi-
tel v centru Čs. červeného kříže 
Miloš Janderka. Oblíbený učitel 
na Gymnáziu Jihlava a muž desa-
tera dalších zájmů, tak na něho 
vzpomínají spolupracovníci i stu-
denti školy.  

I jako zástupce ředitele nevá-
hal a přiložil ruku k dílu, kde bylo 
třeba, například i při stavbě nové 
tělocvičny, kdy se nebál vzít do 
ruky zednickou lžíci.  

Učitel Miloš Janderka zemřel 
17. prosince. Poslední rozloučení 
se konalo v předvánočním týdnu. 
 -pk-
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Náklady na živobytí neustá-
le rostou, ať už se to týká energií či 
potravin. Lidé se tak čím dál častěji 
obracejí na úřad práce, který v pří-
padě špatné fi nanční situace nabízí 
pomoc formou různých příspěvků a 
přídavků.

Na uřadu práce v Tolstého ulici, 
kde se vyřizují příspěvky a přídavky, 
bývá obzvláštně v úřední dny velmi 
plno.

Dávky od státu potřebuje stále více 
lidí. Matky samoživitelky, rodiny 
s jedním příjmem, senioři, ale i mla-
dí svobodní lidé, kteří žijí v nájmu.

Jak Jihlavským novinám řekla tis-
ková mluvčí Úřadu práce Kateřina 
Beránková, nejčastěji vyplácenou 
dávkou je aktuálně příspěvek na 
péči, kde se jedná o zhruba 363 tisíc 
dávek měsíčně.

V systému státní sociální podpory 
jde zejména o přídavek na dítě 336 
tisíc dávek měsíčně, na druhém mís-
tě je rodičovský příspěvek, kde se 
jedná o cca 280 tisíc dávek a násle-
duje příspěvek na bydlení -  188 tisíc 
dávek.

Meziročně došlo k nárůstu počtu 
všech vyplacených dávek téměř o 
padesát procent. 

Aktuálně úřady práce vyplácejí v 
rámci celé ČR zhruba dva miliony 
sociálních dávek měsíčně. 

Pokud přemýšlíte, zda máte na 
danou dávku nárok, tak se to podle 
Beránkové dá jen těžko určit. „Toto 
lze s určitostí říci až po dokončení 
správního řízení, které je zahájeno 

ve chvíli, kdy si občan podá žádost,“ 
vysvětluje mluvčí Úřadu práce ČR.

Pokud nevíte, co a jak, tak nejjed-
nodušším řešením je osobní kon-
zultace, kdy vám pracovník úřadu 
poskytne základní poradenství.

„V okrese Jihlava monitoruje ÚP 
meziročně zhruba o 30 % vyšší počet 
žádostí a dotazů ze strany veřejnos-
ti,“ popisuje nárůst žádostí Šárka 
Kubátová, ředitelka krajské poboč-
ky v Jihlavě.

V Jihlavě nově fungují na pracoviš-
ti státní sociální podpory v Tolsté-
ho ulici také dvě energo-poradky-
ně, které občanům mohou poradit 
s některými dotačními programy či 
úsporami energie v domácnostech. 
„Snahou úřadu práce je co nejrychle-
ji pomoci všem, kteří to prokazatelně 
potřebují,“ říká Kubátová.

Zájem roste i co se týče nedávno 
spuštěného systému elektronických 
žádostí.

„Například u rodičovského příspěv-
ku činí počet podání elektronickou ces-
tou cca 30 %, zatímco v srpnu to bylo 

11 %. V případě příspěvku na bydlení 
vzrostl podíl žádostí podaných elektro-
nicky ze srpnových 14 % na říjnových 
31 %,“ vysvětluje Kateřina Beránko-
vá.

Čtenáři Jihlavských novin si však 
stěžují, že někdy trvá déle, než se 
online žádost o příspěvek dostane 
až k pracovníkům úřadu práce a ma-
jí pocit, že je lepší přijít osobně.

„Úřad práce upřednostňuje elektro-
nickou komunikaci,“ uvádí na pra-
vou míru situaci Beránková, která 
vysvětluje, že lidé mohou podávat 
žádosti o některou z nepojistných 
sociálních dávek například přes 
Identitu občana.  

Mobilní klíč, který je k online 
komunikaci potřebný, si zájem-
ci mohou zřídit na všech krajských 
pobočkách úřadu práce u přepážek 
označených logem Czech POINT. 

Aktuálně je online podání možné v 
případě příspěvku na bydlení, rodi-
čovského příspěvku, přídavku na dí-
tě a jednorázového příspěvku na dítě. 

Další možností je zaslání žádostí 
přes datovou schránku, e-mailu se 
zaručeným elektronickým podpi-
sem, poštou s vlastnoručním pod-
pisem či v době úředních hodin na 
podatelně příslušného kontaktního 
pracoviště úřadu práce.

Pokud se rozhodnete jít na úřad 
osobně, je dobré využít možnosti 
objednání se na určitý termín - opět 
je v Jihlavě možnost učinit tak onli-
ne. Případně si schůzku domluvit 
telefonicky či emailem.  -vd-
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Městský ohňostroj 
platí primátor

Za zbytečnou a až politikou kauzu 
označil primátor Petr Ryška diskusi 
o tom, kdo zaplatí novoroční ohňo-
stroj, který se nakonec město rozhod-
lo zorganizovat. Jak na zastupitelstvu 
Ryška řekl, nezaplatí jej „tajný spon-
zor“, ale on sám.   -pk-


