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V těchto dnech je to již téměř měsíc od chvíle, kdy jsme my, občané města, pomyslně
„rozdali karty“ rozložení politických sil v zastupitelstvu města. A jsem přesvědčen, že
kromě ČSSD očekávali všichni lídři kandidátek lepší výsledek právě pro tu svoji „barvu“.
Občané Třebíče totiž rozdělili onen koláč 27 zastupitelských křesel podivuhodným
způsobem. Podivuhodné přitom je, že tentokrát se nedělila mezi sedm, ale rovnou mezi
10 subjektů a jsem přesvědčen, že kdyby sázková kancelář řešila kurs na výsledek voleb
takový, že šest politických stran či hnutí získá shodně po dvou mandátech, asi by to bylo
něco jako 1:50. 

  

Po zběžném propočtu sil bylo zřejmé hned v sobotu 16. října, že dosavadní opozice a nové
politické strany a hnutí budou schopny dát dohromady sice nepříliš silnou, ale jistou většinu v
zastupitelstvu města, potřebnou pro volbu svého starosty a ostatních členů rady města a jistě
také pro zdárné prosazování svého programového prohlášení, na jehož přečtení se těším zcela
mimořádně a věřím, že mnozí z Vás také.

      

Toto programové prohlášení totiž musí reflektovat předvolební sliby celkem šesti hnutí a stran,
které novou radniční koalici tvoří. Měli bychom se například dočkat přerodu radnice z
„katastrofálního stavu“ v něco kvalitativně zcela odlišného, údajně bude nové vedení města
nesrovnatelně transparentnější, rozpočty města budou mnohem lépe strukturovány a
sestavovány, konečně bude nastartován rozvoj města a bude se zachraňovat, co se dá.

  

Pozornější z Vás si ale nemohli nevšimnout, že nová rada města se rodila v bolestech. Žádný
div. Šestikoalice s potenciálem 15 mandátů, spousta rozličných ambicí a rozličných zájmů.
Jeden dobrý příklad za všechny. Celkem tři zastupitelé pracují ve firmě Kapucín, přičemž každý
získal mandát za jiné sdružení či stranu, takže dohromady mají vcelku solidní zázemí svých
politických souputníků. Sice představitelé třebíčských VV nechtěli posty, ale trvali na dvou

 1 / 2



Jak to vidí Ivo Uher
Pátek, 12 Listopad 2010 05:45 - Aktualizováno Čtvrtek, 02 Prosinec 2010 08:28

křeslech radních. Pak je vysvětlení jediné, a to takové, že radní města není pro Martina
Svobodu (VV) post. Smějete se? Já moc ne. Snad nám tu nevzniká nic na způsob třebíčské
ABL. Skutečnou perlou byl záměr zvolit do jednoho křesla místostarosty dva zastupitele.
Napadlo mě, že tuto skvostnou myšlenku by bylo dobré dovést k dokonalosti. Například
rozdělením funkce starosty rovným dílem mezi všechny zastupitele. Každý pěkně tu svou jednu
sedmadvacetinu.

  

Za pozornost také rozhodně stojí neochota nové koalice zvolit do rady města Mgr. Rynešovou,
svoji členku. Její manžel přitom dlouhé roky mediálně podporoval právě nastupujícího starostu
Heřmana a troufám si tvrdit, že poměrně účinně. To je mi panečku vděk a solidnost! Zkuste si
položit otázku: koupil(a) bych od této rady města ojetý vůz?

  

Ivo Uher

 2 / 2


