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V nezbytné úspornosti města musí 
jít příkladem jeho vedení. Na místo 
stávajících šesti uvolněných funkcio-
nářů budeme navrhovat primátora a 
tři jeho zástupce. Neumožňovat ved-
lejší pracovní poměry pro město rad-
ním i zastupitelům. Po velkém nárůstu 
úředníků magistrátu v tomto volebním 
období nezvyšovat jejich počet a jejich 
práci racionalizovat. Rozpočet města 
pocházející většinou ze sdílených daní 
občanů musí být pod jejich stálou kon-
trolou.  Nevyhazovat peníze za nesmy-
slné a nerealizované studie a projekty. 
Nechceme zvyšování cen za veřejné 
služby včetně poplatků za odpady.  
Peníze za vodné a stočné využít výhrad-
ně na rekonstrukce a opravy vodohos-
podářské infrastruktury Jihlavy. Co 
chceme?

Sociální a zdravotní péče: Zrušit 
nevratnou kauci 100 000 Kč za při-
dělení bytu s pečovatelskou službou. 
Podporovat domácí péči pro seniory, 
družstevní bytovou výstavbu s cílem 
zlevnění cen bytů, výstavbu sociálních 
bytů a startovacích bytů pro mladé lidi.  
Stravné pro děti z potřebných rodin 
ve školních jídelnách, účast v družině 
a kroužcích zdarma. Nová místa dět-
ských lékařů i zubařů v Jihlavě fi nanční 
podporou zařízení ordinace i řešením 
jejich bytové situace.

Životní prostředí: Zlepšení čisto-
ty města a úrovně městských parků. 
Obnovení lesoparku Heulosu při ulici 
Na Kopci.  Rozšíření městské zeleně na 
Masarykově náměstí včetně zachová-
ní stromů u morového sloupu. Projek-
ty na zadržování vody ve městě a jejich 
realizaci. Důslednou kontrolu emisí 
Kronospanu.  

Městská hromadná doprava: Vrátit 
seniorům nad 65 roků roční jízdenku 

za 120 Kč. Výhledově bezplatné jízd-
né pro děti do 15 let a důchodce, jak je 
tomu v jiných městech.  Rozšíření tro-
lejového vedení do Bedřichova, Pávova 
k závodu fi rmy Bosch. 

Komunikace, parkování, veřejné 
služby:  Opravy chodníků a komu-
nikací města.Rozšíření parkovacích 
míst, zřízení záchytných parkovišť. 
Bez toho nebudeme souhlasit s poplat-
ky za parkovné paušálně v celém měs-
tě.   Odstranit ostudu města vybudová-
ním bezbariérového veřejného WC ve 
středu města. 

Školství: Údržbu škol, školských 
zařízení, hřišť. Snižovat počty žáků 
ve třídách. Podporu školních družin, 
kroužků a mimoškolní činnosti. 

Kultura a sport pro všechny: Kvalit-
ní a cenově dostupnou kulturu. Objekt 
bývalé Modety využít pro zoologickou 
zahradu. Maximálně podpořit sporto-
vání dětí i dospělých, sportovní oddíly 
města.

Bezpečnost v ulicích Jihlavy: Záko-
ny a pravidla slušného chování musí 
platit pro všechny.  Pozornost zaměřit 
na střed města, Masarykovo náměstí. 
Zajistit pořádek a klid v nočních hodi-
nách, nepovolovat proto akce až do tří 
hodin ráno. 

Podpora příměstských obcí: Zlep-
šit vodohospodářskou infrastrukturu a 
stav chodníků v příměstských obcích. 
Podpořit zde kulturní a sportovní akce.

Volební program KSČM je progra-
mem pro nás - občany Jihlavy. K jeho 
naplnění potřebujeme vaši podporu. 
Přijďte k volbám a volte KSČM!  
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Volební program KSČM do Zastupitelstva 
města Jihlavy na období 2022 – 2026

Intimita je během porodu vel-
mi narušena, a tudíž by perso-
nál měl brát ohled na soukromí 
rodící ženy, říká Jana Homo-
lová, která pracuje od roku 
2001 v Nemocnici Jihlava jako 
porodní asistentka, původně 
pro gynekologicko-porodnic-
ké oddělení a od roku 2020 pro 
oddělení novorozenců.

Veronika Dawidowicz �

Kdy vás napadlo, že chcete praco-
vat jako porodní asistentka a proč?

Napadlo mě to při studiu na zdra-
votnické škole, kdy člověk prochází 
různá oddělení, a ten zázrak porodu 
mě fascinoval. Jakmile se mi dones-
la zpráva, že se otvírá obor porodní 
asistentka při SZŠ a VZŠ Jihlava, tak 
jsem neváhala a přihlásila se, později 
jsem si dodělala bakalářské studium 
na VŠPJ, obor porodní asistentka. 

Jste také laktační poradkyně. 
K tomu jste se dostala jak?

Laktační poradenství mě provází 
celé roky. Během mateřské dovole-
né v roce 2008 jsem si udělala kurz 
od Laktační ligy v Praze, po návratu 
z mateřské jsem nastoupila jako sta-
niční sestra na oddělení šestinedě-
lí a tam jsem viděla, že ženy opouští 
porodnici v počátcích laktace, kdy 
se kojení teprve rozbíhá a na začátku 
bývá nejvíce potíží. 

Na koho se tedy mají ženy v tako-
vém případě obracet?

Mohou volat na horkou linku koje-
ní, ale telefonická konzultace někdy 
nestačí. Kojení předčasně vzdají. V 
roce 2014 vznikl nápad otevřít lak-
tační poradnu při Nemocnici Jihlava, 
aby se ženy mohly vracet při potížích 
s kojením. 

Při studiu na porodní asistent-
ku jsem se dozvěděla o slovenském 
Občanském sdružení MAMILA, 
které školí laiky i zdravotnický perso-
nál v problematice kojení. 

Jihlavská nemocnice umožnila v 
roce 2019 proškolit část personálu v 
problematice kojení touto organizací 
a kojení dostalo velkou vzpruhu.

To jistě mnoha ženám pomůže… 
Rozhodně ano, nicméně kojící 

ženy mají problém v různých časech, 
nejenom v pracovní době, dále často 
chtějí kontrolu v domácích podmín-
kách, což v nemocničním prostředí 
nejde dosáhnout. Na základě těchto 
zkušeností jsem se stala i soukromou 
laktační poradkyní, abych mohla 
ženám poskytnout větší komfort při 
potížích s kojením.

 
Co by měla zvládat a jaké vlast-

nosti by měla mít dobrá porodní 
asistentka?

Když  to shrnu, tak je to kompletní 
péče o těhotnou, rodící a kojící ženu, 
včetně novorozence    (pokud  se   to 

Je radost vidět, jak se rodí

JANA HOMOLOVÁ se čtyřměsíční dcerkou své kamarádky, které pomáhala jako 
laktační poradkyně.  Foto: archiv JH


