Diskuze na stránkách města: Něco je stále nedobře - Naše Kosmonosy
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Na popud příspěvku Františka Kloučka jsem dnes večer zkusil funkčnost aplikace Otázky a
odpovědi na webových stránkách města. Prvním zádrhelem pro mě, již dlouhé týdny
zaregistrovaného uživatele, bylo vzpomenout si na heslo. Tedy jedno z mnoha hesel, se kterými
musím v této době hesel a pinů žít. Nevzpomněl jsem si, ani v emailu od "no-reply" o heslu ani
zmínka. Bohužel na webu nenajdete službu "zapomenuté heslo", takže v případě totálního
hosipa, který mě dnes večer přepadl, jsem si musel založit nový účet, tedy použít jiný
přihlašovací email.

Hlavně jsem se chtěl dozvědět, jak je možné, že u zmiňovaného dotazu o daních není vidět ani
autor otázky, ani autor odpovědi, když důraz je kladen na přihlášení a registraci uživatele, aby
se odstranili nicky a zlí anonymové, kteří chtějí jen škodit. Dotaz jsem položit mohl, vybral jsem
si tedy jako příjemce otázky pana tajemníka, položil mu výše uvedenou otázku a klikl na
odeslat. Pln zvědavosti jsem dal aktualizaci stránky, abych se dozvěděl, v jaké podobě bude
vidět můj dotaz. Bohužel: "Vaše otázka byla odeslána požadovanému kontaktu. Děkujeme za
Váš zájem", rozsvítilo se na mě červeně, abych si uvědomil, že tuhle bitvu jsem prohrál. Byl to
totiž shodou okolností jeden z našich střetů s paní starostkou, která na jaře, když jsme tyto
aplikace připravovali, trvala na tom, že nejdřív se musí dotaz "schválit" a teprve pak se i s
odpovědí zveřejní. Nebo nezveřejní. V čase, jakém uzná oslovený za vhodný nebo potřebný.
Tomu jsem se výrazně bránil, bohužel přesně tak to (asi) nyní funguje.

"Důležitý je obsah. Název noviny nepozvedne," zapojil jsem se poté do diskuze na Fóru, kde se
hledá nový název pro Kosmonoský horizont. Tento názor nyní v diskuzi vidím.

Tak uvidíme, je-li vůle nedostatky doladit. Chce-li ale město otázky občanů nejdříve schválit,
než je pustí na web, mělo by se učit od Mladé Boleslavi ( www.mb-net.cz ).

A ještě jedna technická pro ty, kteří jako já marně klikali na záložku Kosmonoský horizont a nic
se jim neobjevovalo: MUSÍTE KLIKAT NE NA NÁZEV, ALE NA "ŠIPEČKU". Že jste se s tím
ještě nikde nesetkali? Všechno je někde poprvé.
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