Zdravím všechny,
Pomalu ale jistě sílí tlak na uzavření celé záleţitosti kolem těchto stránek. Mohu ujistit, ţe nic není záměrně
odkládáno.
První odpověď od správců dorazila po opakované ţádosti v pátek 28.1.2011 během dne. Nebudu popisovat,
pouze ji nakopíruji tak, jak dorazila:
„Dobrý den,

je mi velmi líto, ale podobná data neevidujeme. Jediné, co evidujeme je
změna hesla u uživatelského účtu nebo změna skupin oprávnění. Pokud k
tomu došlo, mohu Vám to zjistit, ale musíte mi poslat aktuální
uživatelské jméno, heslo, adresu stránek a evidovanou emailovou adresu.
S pozdravem
xxxxx xxxxxxxxxx
WEBGARDEN s.r.o. „
Jedna poznámka. Jméno odesílatele zprávy webgarden jsem zakřížkoval. Nemám právo jeho jméno
použít.
Z toho v podstatě vyplývají dvě zásadní poznání
1) Ke ztrátě Diskuze nedošlo technickou závadou ze strany poskytovatele
2) Diskuze byla kompletně smazána z editačního rozhraní administrátora (tedy osoby znalé přístupového
kódu)
Celou dobu stojím za svým stanoviskem, ţe jsem diskuzi nesmazal sám (příspěvek pí. Svobodové ze dne 9.1.2011
ve 20:07). Za celou dobu jsem zrušil pouze několik příspěvků, které se vymykaly všem zásadám slušnosti.
Nezrušil jsem ani příspěvky, které napadaly mne i moji rodinu. Zcela mimochodem, poslední smazaný příspěvek
z minulé diskuze byl hrubý aţ nechutný útok na rodinu pí. Blaňarové.
Protoţe správci nemohou dle své zprávy doloţit, kdo provedl zásah, je moţné pouze ozřejmit, kdo byl
v inkriminovanou dobu připojen:
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V 11:45 jsem byl na stránkách a diskuze byla, ve 13:34 jsem změnil práva přístupu ke stránkám a v tu dobu byla
diskuze pryč. (Jen pro Info – TopList není jediná sluţba, která tyto stránky sleduje). Ke změně práv mě vedl
jediný důvod – aby mi někdo zavolal, ţe se OsV před pár hodinami na něčem usnesl a tím pádem se změní práva
a přístupy k něčemu, co jsem soukromě vybudoval, spravoval a z části i financoval, mi přišla dost absurdní a
šokující (ten telefonát byl prvním signálem, ţe se něco děje kolem stránek) . Tedy jsem udělal vše, co udělá
kaţdý majitel. Prostě jsem ochránil svá práva. A pak se teprve začal ptát co se děje.
V řadě vyjádření, příspěvků a podobně je zmiňováno, ţe vlastně nikdo nevěděl, ţe stránky nepatří OsV. Pokud by
zůstala diskuze, tak minimálně ve dvou případech jsem vlastnictví a svou odpovědnost či pravomoc bránil dost
jasně. A byl jsem za to také patřičně „oceněn“ v diskuzi. A proto v ţádném případě nesouhlasím se zdůvodněním,
proč mi měla být odebrána přístupová a vlastně i všechna práva ke stránkám. Ale současně se objevil v nové
diskuzi příspěvek, který obsahuje údaje, které nikdo bez znalosti hesel není nikdo schopen získat. A nepřišlo to ani
z mé adresy, ani J. Škody a ani z adresy D. Blaňarové. Tedy je někdo další, kdo znal přístupové kódy. Kdo, jak a
odkud?!?!?!?!?! Pro úplné upřesnění – stránky byly zaloţeny 30.7.2008, tedy 4 měsíce před mým vstupem do OsV
(OsV byl potvrzen na jednání zastupitelstva MÚ Aše 19.12.2008).

Velice bych přivítal, kdyby se k celému vyjádřili i ostatní členové OsV. Všichni mají Net a nic jim nestojí v cestě.
Nevím, na kolik si kdo uvědomil, ale 60% osadního výboru jsou původní členové od roku 2008. Takţe vše bylo
špatně? Během 14 dní se otočil vítr, změnilo myšlení a došlo k radikálnímu rozhodnutí?
Pokud vyuţiji svého práva se vyjádřit, celé to asi nebyla náhoda. Jen časová osa událostí je docela zajímavá.
8.1.2011 v 18 hod. zasedá OsV a usnáší se z „technických důvodů“ změnit stránky. 9.1.2011 ve 13:30 jsem
poţádán o sdělení kontrolní otázky pro změnu hesla emailu kopaninyAS@seznam.cz. Na tomto podkladě došlo i
k následné změně hesla pro vstup do administrace stránek. Současně vznikají stránky nové a 10.1.2011
dopoledne uţ je i přesměrován odkaz na stránkách MÚ na nové. To vše za cca 40 hodin. Náhoda? Neţ byly tyto
stránky přidány na web MÚ trvalo to dva měsíce. Chci tu připomenout, nebo objasnit, jednu skutečnost. Na
stránkách www.kopaniny.mistecko.cz je zveřejněna řada fotografií, ale i jiných materiálů, které ke zveřejnění
vyţadují souhlas autora. A právě přes email kopaninyAs@seznam.cz jsem patřičný souhlas získával a je zde (a
nejen zde ale i v záloze) uloţen. Vţdyť i v řadách obyvatel Kopanin i Doubravy je řada spoluobčanů, kde jsem se
zpětně ujistil, zda mohu příspěvek uveřejnit. A o to jsem měl najednou přijít?
Hned po celém tom vzrušení jsem komunikoval s pí. Blaňarovou. Vesměs telefonicky, ale pozdě večer i emailem.
A protoţe se neustále šíří všelijaké „zaručené“ informace, zveřejním obsah emailu, který jsem pí. Blaňarové zaslal
9.1.2011 večer:
„Dobrý večer,právě jsem si přečetl Vaši SMS.

Věřte, ani já nejsem nějak spokojen s tím, jak se věci vyvinuly. Na jednu stranu, řekl jsem veřejně, ţe
stránky budou fungovat stejně. Slovo jsem myslím dodrţel a Vy jste ode mě dostala veškeré
pravomoci. To jsem slíbil a také splnil.
Ţe jste došli k rozhodnutí, ţe potřebujete vlastní email je jen a jen Vaše volba. Prostě si ho vytvořte.
Ale rozpoutat kolem toho napadání, ţe já jsem proti? To přeci ne a Vy to dobře víte. Ale současně
nemám jediný důvod vzdát se komunikace se správcem stránek a dalších sluţeb. Na tyto stránky
nemáte právo ani fyzické, ani duševní. Na druhou stranu, jsem zastánce toho, aby vše fungovalo pro
lidi. A tak nehodlám nikde vyčíslovat jejich hodnotu (pro představu - na webgarden je více jak 400 tis.
web, stránek a my jsme v návštěvnosti před 4 tis,) Prostě můj návrh, ţe vše bude fungovat jako
doposud byl naprosto upřímný. Skutečnost? Jen se to ve zlé obrátilo. PROČ? Vadí Vám jeden invalida,
který se o to stará? Nijak jsem nikomu nevadil celé dva roky, co jsem pobíhal všude, kde měl být OsV.
Sama jste si stanovila podmínku, ţe VŠICHNI v novém OsV budou dělat stejně a ne jako za poslední
období - tedy dva dělají a ostatní se nechávají chválit.
Víte, povedlo se Vám něco, co se dlouho nepovedlo nikomu. Zvedla jste mě ze ţidle a to dost vysoko.
Ne tím, ţe snad chce OsV vlastní email. Ale tím, ţe jste dala najevo nedůvěru a pochyby. Věřte mi,
pokud chcete, pro mě má důvěra daleko větší hodnotu neţ fyzický majetek. Jste jedna z mála, která
zná můj stav dost podrobně, A to nevíte co s děje teď. Ne, nechci se zaštítit svým stavem, ale je to
prostě fakt, který nemohu pominout, A je hůř neţ bych byl ochoten připustit.
Nepřipustím, aby mě Vaše dcera osočila, ţe jsem sám smazal diskuzi. Nepřipustím, abych byl
napadán, ţe haním Al odkazy na jakési telefonáty. Ohledně letošní zimy jsem volal jednou p.
Jordánovi, posléze Ing. Červenkovi, Jen dotaz. proč není protaţena panelka. A pak prosbu Vám, zda
není Váš muţ poblíţ, protoţe od Šimečka sjel sníh ze střechy na silnici. Výsledek - za 25 minut jsem
dostal verbální sprchu proč dehonestikuji AL? PROČ? To jsem si opravdu dovolil tak moc?. Kdykoliv
dám k dispozici výpis hovorů svého telefonu, ale opravdu nevolám na město své stíţnosti. To je pod
moji úroveň. Ale jsem za to obviňován. Mimochodem té sprchy se mi dostalo na veřejné komunikaci,
kde jsem ručábo likvidoval ten spadlý sníh. Ale to je asi vedlejší.
Větší problém jsou stránky. Vy chcete něco měnit a chováte se jako majitel. Tak to ne. Myslím, ţe
dohoda chceme něco jinak by byla jiné kafe. A hovořit o tom, ţe jste si mysleli, ţe to je vlastnictví
OsV? No to snad ne. Není to zase tak dlouho, co se kolem toho vedla diskuze a dal jsem jasně najevo,
jak se vlastnictví stránek má. Byla jste u toho, takţe jen zapojit vzpomínky.
Upřímně, reklama na fi. Vaší dcery je mi ukradená. Pokud to mohu říci takto naplno. To zcela chápu.
Ale abych byl současně napaden, ţe jsem si sám smazal diskuzi a pak z toho někoho vinil? To ne. Ke
stránkám měli do odpoledne přístup tři lidi - já, Jarda a Vy. Já byl v té době u Jardy a nebyl ani puštěn

PC. Tak kdo? Zřejmě má chyba, ţe jsem povolil přístup někomu jinému? Nebudu to pitvat, ale mé
slovo na to, ţe uţ v ţivotě ani jako dobrý skutek stejnou věc neudělám. To bylo váţně naposled.
Zdeněk Imr „
Napsal jsem toho myslím dost. Moje původní myšlenka po obdrţení odpovědi správců byla sejít se dvěma lidmi,
kteří ode mne znali hesla a celé to vyřešit. Bohuţel asi není čas a tlak začíná sílit (dokonce i pohádkové bytosti se
zapojili, tedy místo podpisu).
Závěrem bych chtěl říci jediné. Jsem pyšný na práci, kterou jsem za dva roky působení v OsV vykonal. V řadě
případů určitě více, neţ skalní „rodáci“ u piva se svým věčně nespokojeným názorem. Za poslední dva roky se
prestiţ a známost místního OsV zvedla z neznáma na uznávaný výbor a co více, řadu věcí se podařilo prosadit a
OsV se etabloval jako veličina, se kterou je potřeba počítat. Nakonec to bylo uvedeno i ve zprávě OsV na
veřejné schůzi v listopadu 2010. Především se podle mne obnovila a získala důvěra obyvatel. A to není málo,
opravdu ne.
11.12.2010 zasedal OsV v rozšířeném sloţení. Tedy odstupující i noví členové. Ani zde nepadla jediná zmíňka o
potřebě něco na stránkách měnit, převzít poštu a podobně. Jediný dotaz – jak to bude se stránkami. Stejně jako
předtím jsem ujistil, ţe i jako nečlen OsV budu nápomocen, stránky pojedou jako dříve a předsedkyně dostane
přístupy tak jak je měl J. Škoda celé dva roky. To jsem i bezezbytku splnil a pí. Blaňarová dostala 16.12.2010
kompletní práva přístupu ke stránkám i emailu. Chci tím i reagovat na fámu (a prezentoval mi ji i ředitel AL),
která se o mě šíří a to ţe se mstím za nezvolení do OsV. Mé odstoupení, nebo lépe nekandidování, z OsV bylo a je
dáno jen a jen mým zdravotním stavem a revizí ţivotních priorit. Inzeruji to veřejně téměř rok a není moţno
hovořit o nějakém chvilkovém nápadu. To je prostě skutečnost a především jen a jen můj problém.
Tolik jsem chtěl k celé události a více se jí prostě zaobírat nebudu. Pokud se někdo přizná, je to jen otázka jeho
úrovně a svědomí.
Zdeněk Imr

