
Za peníze občanů kampaň Ivo Uhra!
Pátek, 08 Říjen 2010 11:51 - Aktualizováno Středa, 20 Říjen 2010 18:07

Periodikum vydávané radnicí města je běžné v mnoha městech. V Třebíči je to
Třebíčský zpravodaj, který slouží jako pokleslý nástroj manipulace s veřejností.
Několikrát již opozice navrhovala tento plátek zrušit. Důvod byl prostý. Třebíčský
zpravodaj není objektivní a nedává prostor dalším zastupitelům města, kteří nejsou na
jedné palubě se starostou a místostarosty. Poslední číslo je toho důkazem. Obvykle
tento plátek vychází v polovině měsíce i později. Říjnové číslo ale vychází již na začátku
měsíce. A světe div se, proč asi? No blíží se volby a je potřeba se vychválit, co všechno
jsme dobře vykonali a případně očernit opozici. Starostovi se to "povedlo" dokonale. Je
zbytečné, aby se v článcích vyjadřovali už nekandidující Mastný a Mašek. Sólo má
tentokrát sám Ivo Uher.       Samolibý starosta hned v úvodním sloupku nešetří
sebechválou a sebevědomě píše o posledním článku toho druhu v tomto volebním
období! Přeloženo, já budu starosta i nadále, takže příště bude sloupek první v novém
volebním období! Zpravodaj je plný fotografií toho co radnice dokázala. Povětšinou
opravy chodníků a parkovišť, sem tam nějaká zateplená škola. Hlavní problémy, jako je
obchvat města a další důležité věci, které před volbami ODSáci slibovali, ovšem spí dále.
Nakonec vrcholem je článek starosty o posledním zasedání zastupitelstva, které se
změnilo v Kabaret. Obviňuje duo Barák, Burket, že mohou za to, že jednání skončilo až
po půlnoci. Skutečnost byla ovšem diametrálně jiná, což se starostovi nehodí do krámu.
Nebo je sklerotik a navíc je přesvědčen o tom, že on je bez chyby a za vše mohou
ostatní. V podrobném zápisu z jednání, který udělala a otiskla MF Dnes se píše: „ I
Burket důrazně pravil k vedení města: „Pánové, vzpamatujte se. Přerušme to dnes. Už
nemáme sílu sledovat, co vlastně probíráme...“ Nestalo se. Bylo před půl jedenácté
večerní.“ Co na tohle starosto řeknete, kdo byl principálem kabaretu? Burket, Barák
nebo vy?! Ať rozhodne volič. Věřm, že se občané zastaví a dobře zváží komu dát svůj
hlas.
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