komentáře
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...

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!
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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!

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...

Poučme se propříště!
vloženo: 24.7.2020, 09.08
Po třech měsících krizové situace, jakou jsme předtím znali jen ze sci-ﬁ ﬁlmů, můžeme přistoupit k analýze,
jak se Česku podařilo zvládnout 1. vlnu boje s nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2....
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Pohodové léto
vloženo: 21.7.2020, 09.24
Přeji všem pohodové léto, které přinese radost a nové síly. Vít Kaňkovský

Kam kráčíš Kraji Vysočino?
vloženo: 3.7.2020, 13.20
Náš kraj, ve kterém se nejen já cítím doma, vznikal před 20 roky ve velkých bolestech. Dnes již má Kraj
Vysočina své jasné místo mezi ostatními kraji a v řadě ohledů...
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Doba koronavirová – co bude dá l?
vloženo: 1.7.2020, 09.35
Předtı́m by to byl zajı́mavý sci-ﬁ ﬁlm. „Vypnutı́“ bě žné ho života, strach, roušky a dezinfekce, zavřenı́ škol a
obchodů ... Hrozba ná kazy nový m koronavirem se ale stala realitou. Ted  si bohudı́ky mů žeme...

Poučme se pro eventuá lnı́ přıś ̌ tě !
vloženo: 15.6.2020, 09.21
Po třech mě sı́cı́ch, kdy jsme společně prožıv́ ali bezprecedentnı́ krizovou situaci, jakou jsme doposud vı́dali
jen ve sci-ﬁ ﬁlmech, mů žeme postupně analyzovat, jak se ná m v CR podařilo zvlá dnout prvnı́ vlnu...
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Zdravotníci si zaslouží slíbené odměny
vloženo: 5.6.2020, 12.12
Boji s nákazou COVID 19 podstupovala v naší zemi celá řada profesí a patří jim za to veliký dík – nechci zde
všechny vyjmenovávat, protože bych zcela jistě na některou zapomněl a...

75. výročí osvobození
vloženo: 7.5.2020, 15.20
V těchto dnech si připomínáme 75. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války. Bohužel
než se tak stalo, položilo svůj život několik miliónů lidí. Tragédie války se nevyhnula ani Třešti....

Velikonoční přání
vloženo: 10.4.2020, 06.52
Přeji požehnané Velikonoce všem, ve vlídnosti, laskavosti, ohleduplnosti a naději! A nezapomínejme, prosím,
telefonovat a psát svým blízkým a přátelům, kteří se v současnosti ocitají v osamocení, předně těm dříve...
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Základní návod: jak chránit sebe a své blízké, především rodiče a prarodiče před nákazou
koronavirem
vloženo: 14.3.2020, 18.30
Jednoduchá a přehledná pravidla, jak co nejvíce ochránit své zdraví v souvislosti s koronavirovou nákazou.

7

