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Tak takto kdysi moderátor Petr Novotný povzbuzoval své diváky. Milan Krčmář, rádoby
zpravodaj třebíčské radnice, si tuto radu vzal k srdci velmi důsledně. Na web stránkách
Třebíčského zpravodaje se dočteme o tom, jak webové stránky města Třebíč uspěly v
soutěži Zlatý erb, kterou pořádá Kraj Vysočina a je zaměřena na webové prezentace měst
a obcí. Milan Krčmář pěje ódy a vyzdvihuje novou prezentaci „Naprosto se změnil
vzhled, přibyly nové funkce například pro handicapované, zlepšila se funkčnost a
přehlednost stránek, objevily se také nové sekce, které se snaží město a dění v něm co
nejvíce přiblížit...“   Potom
nás informuje o druhém místě v kategorii „Nejlepší elektronická služba“. Nicméně
zapomněl dodat, že v hlavní kategorii „Nejlepší webové stránky měst“ skončila Třebíč
pátá, z osmi účastníků. 

      

Zapomněl též vyzdvihnout úspěch Jaroměřic a Jemnice, které v krajském kole skončili před
Třebíčí, na třetím resp. čtvrtém místě. Co se týče hodnocení webu Třebíče, nebyli porotci
zrovna nadšeni a např. v dostupnosti pro handicapované, kterou pisálek vyzdvihuje, skončila
Třebíč suveréně poslední. Co se týče přehlednosti a ovládání webu, skončila Třebíč
předposlední opět s bodovou ztrátou! Ve výtvarném zpracování porotu stránky taky nenadchly a
opět skončili předposlední s polovičními body co vítěz z Jihlavy. A bohužel ani posuzování tak
závažné oblasti informatiky, jako povinné informace nedělá tvůrcům čest, zde skončili až pátí!
Nedávno jsme o nepřehledném stavu stránek města psali a jsme rádi, že odborná porota se s
námi shodla. Pro zajímavost cituji některé poznámky ke třebíčskému webu. Robert Sobotka: „PI
(povinné informace) - v sekci PI není publikován rozpočet na rok 2010 a právní předpisy vydané
povinným subjektem.“
Nebo Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina: „
Problém s textovými prohlížeči!“
Pane Krčmáři, přehlednost a funkčnost stránek se i podle poroty nezlepšila, ba co víc, je
podprůměrná oproti městům či obcím s daleko menšími rozpočty a možnostmi. Je to ale o tom
se trochu snažit, a někdy si nechat poradit odborníky! A co se týče oceněné služby
videosekvence z akcí podporovaných radnicí? Pokud se porotě líbilo, že na stránkách najde
reportáž regionální televize R1 (vysílá na TV Prima), nic proti gustu, ale co se týče akcí....?? Ve
videogalerii najdeme „nejaktuálnější“ video z mikulášské nabídky!!! To je ale pane Krčmáři, v
době přicházejícího jara, opravdu aktuální!!! Ale asi se nic podstatného v Třebíči neděje.
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Myslím, že po vyhazovu mluvčí Syrové, je čas pokračovat v nastaveném trendu, co vy na to
starosto?
Jan Zeman
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