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Dědeček mi kdysi říkal: „ Za první republiky byli v obci nejváženějšími občany, starosta, doktor
a policajt!“  V některých zemích to platí do dnešních dnů. U nás jsou již
dávno policisté terčem vtipů a o úctě nemůže být ani zmínka. Lékaři klesli na úroveň zedníků a
instalatérů. Jenom starosta někde požívá určité vážnosti. Např. v Rakousku, Německu potkáte
na ulici starostu a hned lidé zdraví, smekají čepice a klobouky a klaní se až k zemi. Neboť, je to
ten, který pomáhá v obci rozvoji a spokojenosti občanů – voličů. To starosta Ivo Uher se
zdiskreditoval hned na začátku, kdy se nechal do funkce zvolit komunisty a díky nim je stále ve
funkci. Umění vystupovat na veřejnosti záhy dokumentoval v pořadu Reportéři ČT, kdy zřejmě
padly poslední doušky jakési úcty k jeho osobě. Jeho výroky typu: „ 
..odpovím na vaše otázky, pokud předešlé záběry neuveřejníte...“
patří ke špicím na českém politickém nebi. Na následnou konfrontaci do Fóra při promítání
nesestříhaného materiálu samozřejmě zbaběle nepřišel. Následující demonstrace se sloganem
„
Vymáčkněte Uhra z radnice!“
ukázala, že občané Třebíče si starostu neváží ani za mák.

      

Mezi zaměstnanci radnice velmi často uslyšíte spoustu přezdívek na jméno starosty. A nutno
podotknout, že ne zrovna lichotivých. Před třemi týdny mi známý z radnice říkal o nejnovější
módě našeho starosty, k tmavému obleku si vezme sluneční brýle bílé barvy – model
„masařka“. Smál se mi do telefonu: „..to je reprezentant města jak vyšitý!“. A zaměstnanci
Města Třebíč to vlastně už prezentují i veřejně. Když si na oficiálních stránkách města najdete
dokumenty o střetu zájmů, hned uvidíte jak se úcta postupně vytrácí. První dokument je
pojmenován „ Čestné
prohlášení o střetu - Ing. Ivo Uher
“. Druhý dokument už je jen „
Ing. Uher Ivo
“ a poslední stroze „
Uher 2009
“. Tím jasně dali zaměstnanci najevo, že je nějaký starosta nebere. Pojmenování úředního
dokumentu tímto způsobem v soukromé firmě by velmi pravděpodobně vedlo k okamžitému
vyhazovu. Ne ovšem na radnici. Tam mají ze starosty švandu! Pane starosto, nechcete si to s
tou volební kandidaturou na starostu rozmyslet? Komici mají své místo v televizi, ne na radnici
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