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O úložišti jaderného odpadu nesmí rozhodnout stát bez účasti obcí
vloženo: 1.10.2020, 10.46
Lidovci na Vysočině dlouhodobě komunikují s obcemi ze dvou státem vytipovaných lokalit pro umístění
hlubinného úložiště jaderných odpadů/HÚRAO/ na Vysočině.

Pomáhejme životu, nikoliv ke smrti
vloženo: 1.10.2020, 09.20
Dlouhodobě jednoznačně odmítám návrh zákona z dílny hnutí ANO a Pirátské strany na legalizaci institutu
asistované sebevraždy a eutanázie do našeho právního řádu. Pustili bychom se na velmi tenký led....

Přijďte k volbám!
vloženo: 1.10.2020, 08.05
Vážíme si každého hlasu ve volbách a to jak krajských, tak senátních. Bereme to jako vyjádření důvěry a
zároveň jako závazek. Každý hlas je důležitý, každý hlas může rozhodnout o...
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Podání interpelace ve věci úložiště jaderného odpadu
vloženo: 29.9.2020, 19.57
O NÁS BEZ NÁS? TO NESMÍME DOPUSTIT! Úložiště jaderných odpadů je vážná věc! BOJUJEME PROTI TOMU,
ABY O NĚM ROZHODL STÁT BEZ ÚČASTI DOTČENÝCH OBCÍ!

Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina
vloženo: 28.9.2020, 00.25
Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří se budou ucházet o vaše hlasy na 2.
a 3. října 2020. Seznam kandidátů je pak dostupný na stránkách www.kduvysocina.cz .
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Zdravotnický výbor: ČR je na počátku explozivního šíření
vloženo: 11.9.2020, 09.13
Jednání Výboru pro zdravotnictví PS PČR, 9.9.2020.

Investujme do zubařů
vloženo: 10.9.2020, 07.55
Lídrem kandidátky lidovců pro krajské volby je lékař a poslanec Vít Kaňkovský. Po dvanácti letech v opozici
by chtěl stranu navrátit zpět do koalice. Lidovci jdou do voleb s heslem:...
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Zastupitelé Kraje Vysočina nenašli odvahu zastat se občanů
vloženo: 9.9.2020, 18.16
Usnesení, kterým by zastupitelé Kraje Vysočina vyjádřili své jasné NE k umístění hlubinného úložiště
jaderného odpadu na Vysočině, dnes na jednání zastupitelstva nebylo schváleno.

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2020
vloženo: 8.9.2020, 16.35
Základní oblasti volebního programu: Podpora rodin - Kvalitní školství - Dostupná a kvalitní zdravotní a
sociální péče - Zdravé životní prostředí - Rozvoj infrastruktury a dopravy - Rozvoj ﬁrem a podnikání Prosperita kraje a...
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Zubařů je na venkově nedostatek. Lidovci mají plán, jak to změnit
vloženo: 1.9.2020, 11.50
Všichni se jich bojí, všichni je potřebují, ale je jich nedostatek. Řeč je o zubařích, kteří své zubařské praxe
otevírají téměř výhradně ve městech a na venkově jich je žalostně...

Nový školní rok!
vloženo: 1.9.2020, 11.55
Na 1. září se jistě nejvíce těší prvňáčci. A myslím, že v letošním roce nejen oni!
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Z návštěvy Světlé nad Sázavou a Číhoště
vloženo: 27.8.2020, 22.25
Při nedávné návštěvě Světlé nad Sázavou jsme měli příležitost se starostou Janem Tourkem prodiskutovat
palčivá témata Světelska, za což velmi děkuji.

KORONAVIRUS: Toto opravdu ne, pane Prymulo!
vloženo: 21.8.2020, 23.20
Dá se říci, že první vlna nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2 proběhla v České republice ve
srovnání s řadou jiných států velmi mírně. Dokázali jsme se vyhnout tragickému průběhu, který...
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Úložišti na Vysočině jasné NE!
vloženo: 13.8.2020, 21.01
Lokality pro úložiště jaderného odpadu stát zredukoval z 9 na 4. Špatná zpráva pro Vysočinu je, že obě
vytipované vysočinské lokality ve výběru zůstaly - jak Hrádek u Dolní Cerekve, tak...

Poslanec KDU-ČSL a primář Vít Kaňkovský: Vláda výrazně podcenila fungování chytré karantény
a chování populace
vloženo: 30.7.2020, 14.55
Současný epidemiologický vývoj nákazy COVID 19 ukazuje, že šíření viru nemá sezónní charakter. Vzhledem
k větší migraci lidí během dovolených je třeba počítat s tím, že se mohou objevovat další ložiska...
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