z médií
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.

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.

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...
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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...

Lékař a poslanec Kaňkovský: Na druhou vlnu koronaviru připraveni nejsme. Budeme
improvizovat, vláda zaspala
vloženo: 30.7.2020, 13.35
Vysočina je jedním z krajů, kde se velmi rychle zvyšuje počet lidí nakažených novým typem koronaviru. Po
mohutném a skokovém uvolňování opatření teď zase dochází k jejich zpřísňování. Vít Kaňkovský...
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‚Punc kvality’ u rychlotestů nebo teploměrů podle nových evropských pravidel? Česku chybí
certiﬁkátor
vloženo: 23.7.2020, 09.14
České ﬁrmy tápou. V květnu 2021 začne platit nová evropská legislativa pro certiﬁkovaní zdravotnických
prostředků. Dosud ale není jasné, která z českých laboratoří podle ní bude vydávat posudky. Dříve ‚punc...

Matador Běhounek proti mladým lídrům
vloženo: 22.7.2020, 10.15
Na jistotu vsadila ČSSD pro říjnové krajské volby. V čele kandidátky bude znovu nestraník Jiří Běhounek.
Osmašedesátiletý ortoped z Pelhřimova, který na hejtmanství vládne už dvanáct let. Těžká váha, která...
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Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Umíme táhnout za jeden provaz
vloženo: 8.7.2020, 07.50
Kraji Vysočina je 20 let . Jihlavské listy poslaly k 20. výročí založení kraje tři otázky vybraným vysočinským
zastupitelům. Jedním z oslovených byl také Vít Kaňkovský:

KDU-ČSL: Pokud vláda nepodpoří naše návrhy na pomoc nejzranitelnějším osobám, pak navýšení
schodku rozpočtu nepodpoříme
vloženo: 7.7.2020, 14.00
Rozpočtový výbor na konci minulého týdne žádný návrh z dílny KDU-ČSL nepodpořil. Lidovci stále chtějí
ﬁnančně podpořit pracující maminky pětistovkou k důchodu za každé vychované dítě navíc, rodiče s dětmi
jednorázovým příspěvkem ve...

5

ČSSD navrhla odpuštění části sociálních odvodů malým lékárnám do 15 zaměstnanců
vloženo: 2.7.2020, 09.53
Odpuštění sociálních odvodů za letošní červen až srpen by se mohly dočkat i lékárny s nejvýše 15
zaměstnanci. V novele už účinného zákona o prominutí pojistného menším ﬁrmám to navrhla...

Poslanci navrhují změny v rozpočtu za 165 miliard. Podívejte se na konkrétní návrhy
vloženo: 1.7.2020, 10.08
Návrh na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu až na 500 miliard korun míří po úterním projednání ve
sněmovně k závěrečnému schvalování. Poslanci by o něm měli hlasovat příští týden ve...
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Odškodnění za pracovní úraz se zvýší. Myslí i na víc pozůstalých
vloženo: 19.6.2020, 09.23
Schválená novela vylepší pravidla pro jednorázové odškodnění pozůstalých. Díky tomu se jednak zvýší,
jednak na něj dosáhne více lidí.

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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