komentáře
Poslanci zavítali na Vysočinu
vloženo: 17.9.2019, 22.06
Děkuji svým kolegům poslancům KDU-ČSL za návštěvu v Kraji Vysočina.

Má eutanazie opravdu podporu zdravotníků?
vloženo: 4.9.2019, 15.32
Lékařka a poslankyně Věra Procházková (ANO) vytáhla do boje za konec utrpení nevyléčitelně nemocných a
připravuje zákon o eutanazii. Žádost o ni by mohl podat kdokoli starší 18 let, o...

KDU-ČSL podporuje petici za záchranu domácí péče, která dorazila do Poslanecké sněmovny
vloženo: 27.8.2019, 09.18
KDU-ČSL podporuje co nejrychlejší projednání petice za záchranu domácí péče v Poslanecké sněmovně. Do
dolní komory dnes dorazilo 36 261 podpisů, které sbírala Charita ČR. „Kvalitní domácí péče je pro nás...
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Je tu konec školního roku
vloženo: 28.6.2019, 09.56
Pedagogům bych rád poděkoval za jejich práci a oceňuji snahu mnohých rozvíjet v dětech radost
z poznávání. Dětem přeji, aby i během prázdnin tuto radost dál zažívaly se svými kamarády a rodinou,...

Zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo výstavbu hospice
vloženo: 25.6.2019, 09.25
Jsem rád, že většina zastupitelů kraje podpořila svým hlasováním výstavbu kamenného hospice na Vysočině,
o který usiluje spolek Mezi stromy - lůžkový hospic pro Vysočinu.
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Vláda hazarduje s osudy seniorů i postižených
vloženo: 17.6.2019, 14.01
I když osobně nátlak nemám moc rád, tentokrát mně a dalším kolegům nezbylo nic jiného než intenzivně
naléhat na vládu, aby poskytla chybějící dvě miliardy na letošní provoz sociálních služeb. Dlouho...

Setkání se zástupci vysočinských neziskovek
vloženo: 12.6.2019, 17.50
Děkuji Jaroslavě Šmrhové z KOUS Vysočina za uspořádání setkání se zástupci nestátních neziskových
organizací z našeho kraje. Široká škála sociálních služeb, které v regionu poskytují, je obdivuhodná. Stejně
tak jejich nasazení a...
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Návštěva Havlíčkobrodska
vloženo: 22.5.2019, 18.35
Velmi si vážím setkání v rámci poslaneckého dne na Havlíčkobrodsku a to jak z hlediska důležitých podnětů,
tak z lidského pohledu.

E-neschopenka není dostatečně připravena! Doufám proto, že Senát prosadí odklad
vloženo: 13.5.2019, 08.18
KDU-ČSL jednoznačně podporuje zavedení elektronické neschopenky, nicméně jsme 10.5.2019 odmítli
podpořit v závěrečném hlasování návrh zavedení systému E-neschopenek již od 1. ledna 2020.
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Lékový záznam postoupil do závěrečného schvalování
vloženo: 12.5.2019, 07.55
Takzvaný lékový záznam pacienta má zavést novela v návaznosti na již fungující elektronický recept.
Zavedení záznamu vítám a jednoznačně podporuji. Pacienta může totiž zavedení lékového záznamu ochránit
před nežádoucími interakcemi...

Vzpomínkové setkání v Třešti
vloženo: 9.5.2019, 10.49
V úterý 7. května se v Třešti uskutečnila tradiční vzpomínková akce na tragické události posledních
květnových dnů v Třešti, kdy nacisté zabili více než 5 desítek nevinných lidí. Je naší povinností neustále...
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Návštěva Domova pro seniory Telč a jihlavských Stříbrných Teras
vloženo: 11.4.2019, 22.30
Dnešní poslanecký den na Jihlavsku jsem věnoval návštěvě Domova pro seniory Telč, kam mne doprovodil
místostarosta Telče Pavel Komín, a který se ze současných prostor bude v dohledné době stěhovat...

Nemocnicím chybí nejen lékaři, ale i sestry
vloženo: 25.3.2019, 09.46
Dlouho to vypadalo, že personální krize ve zdravotnictví nebude na Vysočině tak složitým problémem jako
jinde nebo že se bude týkat „jen“ nedostatku lékařů. Nyní se však ukazuje, že i...
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V sociálních službách chybí peníze. Co na to vedení kraje?
vloženo: 12.2.2019, 11.50
Máte babičku v domě s pečovatelskou službou nebo máte v rodině někoho, kdo využívá pomoci s některými
úkony od pracovníků Charity? Pak bohužel nevíte, jestli na péči o ně letos budou mít poskytovatelé...

Jihlavský poslanecký den
vloženo: 17.10.2018, 22.30
Středeční poslanecký den začal návštěvou Dopravního podniku města Jihlavy, kde jsem s vedením DPMJ
diskutoval plánovaný projekt Veřejná doprava Vysočiny, kterou připravuje Kraj. Překvapilo mne, že se
zástupci městské dopravy krajského...
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