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Jak už jsme se zmínili a mnoho občanů Třebíče si mohlo v Třebíčském zpravodaji přečíst o
myšlence starosty Ivo Uhra (ODS, zvolen KSČM) ohledně MHD v Třebíč - zdarma či za korunu.
Ve svém pojednání starosta Uher starosta: „Asi si říkáte, že se starosta musel dočista
zbláznit. V následujícím textu vás ale přesvědčím, že jsem zcela při smyslech.“
Dále pak mimo jiné píše: 
„Řešení je ale na stole, a tím je zrušení jízdného v městské autobusové dopravě! Správně
se ptáte, jak je možné něčeho takového dosáhnout, aniž by to stálo peníze navíc. To nyní
vysvětlím.“
Po nejen naší kritice tohoto populistického kroku starosta na webu Třebíčského zpravodaje „
odvolává, co sliboval“! Píše: „
Ve svém předchozím článku jsem se zabýval tak trochu provokativní myšlenkou
radikálního snížení a plošného „srovnání“ jízdného na 1 Kč, případně i 0 Kč. Myšlenka
zrušení jízdného je sice jistě lákavá, ale má své metodické i praktické problémy – chtěl
jsem spíše rozpoutat diskusi na dané téma…“

      

A pro redaktora Horáckých novin sdělil: „Ano, řekl jsem to, ale byla to spíš nadsázka,“. No,
pane starosto, ruku na srdce, „řekl“, je velmi slabé slovo. Vy jste vypotil celostránkový pamflet a
nyní nám sdělujete, že to, co vypouštíte ve více než 15.000  výtiscích Zpravodaje, je vlastně jen
utopie, že jste občanům Třebíče předhodil jen jakousi fantasmagorii! Jsem přesvědčen, že si
voliči budou takovéto srandičky pamatovat. V kontextu celého článku je zajímavá i věta o
rozpoutání diskuze na dané téma. Pokud se nepletu, tak k diskuzi je potřeba minimálně dvě
strany. A podle našich informací se současným provozovatelem MHD, firmou TRADO-MAD,
nikdo nediskutuje. Ba co víc, rada města dává hned návrh na rušení smlouvy!!! Tak trochu to
připomíná jednání ruských gubernátorů. Ti se taky neptají. Zajímavostí v celé kauze je i možná
příprava rušení smlouvy s TRADO-MAD tím, že se zrušil celý odbor dopravy na Městském
úřadě! Nyní může, bez zásahu úředníků, starosta  vymýšlet. Rušit totiž hned smlouvu, bez toho,
že známe nového dopravce, může vést ke krajní situaci. Za rok nemusí být MHD vůbec. Anebo
je již nyní nový dopravce znám a hledá se jen cestička, jak ji hezky zamést aby nikdo nepoznal,
že celá komedie byla hezky režírována z povzdálí… Nechme se překvapit. Nebo spíše
nenechme!
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