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I když začala doba dovolených a rtuť teploměru vystoupala na tropické hodnoty, na naší
politické scéně je stále něco nového. Nyní je v plném proudu příprava na komunální
volby. Stejně jako byl národ v očekávání významných změn v parlamentních volbách,
naděje kyne i obyvatelům Třebíče. Změna radniční garnitury je více než potřebná.
Spekulovat o vyhlídkách jednotlivých volebních seskupení je však předčasné. Počkejme
si na půli srpna, až budou všechny kandidátky na stole.

  

Vraťme se však jedním postřehem k parlamentním volbám. Víme, že ODS propadla. V Třebíči ji
porazila i TOPka. Není divu. Vždyť na čtvrtém místě kandidátky figurovala Simona Kafoňková,
mediální hvězda z příběhu o ostrých hoších z Třebíče. Po zásluze se propadla o další tři příčky.
Zřejmě pod dojmem svého „úspěchu“ se už na komunální kandidátce neobjeví. Dobrá zpráva
pro občany.

      

  

Kdo se však objeví, je její milenec Ivo Uher, starosta v minulém období zvolený hlasy
komunistů. Mnoho práce za ním sice vidět není, zato spousta vzdušných zámků s vizí
levicového naivky. Dá se předpokládat, že slabá loutka bude ovládána ze zákulisí, nejen z
nemanželské postele, ale i ze sekretariátu prokomunistických jestřábů. Z této kuchyně možná
pochází i zpráva sms, kterou Uher před volbami rozeslal lídrům třebíčských firem a jiným
spřízněným duším, závislým na milodarech radnice. Zpráva koluje po mobilech už pár týdnů.
Mně ji přeposlal kamarád, který ji od Uhra také dostal. Zdroj je to velice důvěryhodný a nemám
tudíž důvod pochybovat o autenticitě. Uvádím ji v plném znění, včetně pravopisných chyb.

  

  

  

Vážení přátelé, vybral jsem si Vás proto, že si nejsem zcela jist ohledně Vašich volebních
preferencí a také proto, že jsem si jist, že budete volit, a to uvážlivě. Prosím, dejte hlas
autentické české pravici, v čele s RNDr. Petrem Nečasem za ODS. Vaše děti to ocení.
Jestli zakroužkujete Mgr. Simonu Kafoňkovou, zvýšíte tak významně šanci, že nás bude
zastupovat v Poslanecké sněmovně PČR. Já Vám slibuji, že dohlédnu na to, aby
skutečně byly hájeny naše zájmy. S úctou, Ivo Uher.
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Tolik tedy (stále ještě) starosta. Prý že by na Simonu dohlédl!!! A čí jsou vlastně ty „naše“
zájmy? Současné radniční garnitury? Firem s ní propojených? Třebíčské ODS? Rodinné a
rodinkářské zájmy Mašků, Malých, Mastných, Karasů a spol?

  

Daleko pravděpodobnější se mi jeví opačný gard. Jestli se Uher do zastupitelstva města vůbec
dostane, Simona určitě dohlédne, aby řádně zastupoval ty správné zájmy. Ale občan – volič
není hlupák. Dovede si vypočítat, co by každého z nás stál takový dohled. Nebyl to náhodou
právě Ivo Uher, kdo podepsal krajně nevýhodnou (a zřejmě i od počátku neplatnou) smlouvu o
prodeji pozemků na Vídeňském rybníku Limě Real?

  

Voliči budou kroužkovat i v komunálních volbách. Pak třeba nebude mít Simona Kafoňková ani
na koho dohlížet.

  

František Ryneš  

 2 / 2


