
Konec diskuze na webu města, připomínky a kritika nežádoucí 
 
 
Dobrý den, 

vzhledem ke skutečnosti, že město Veselí nad Moravou od 1.6.2012 přechází na novou 
podobu www stránek, na kterých už nebude provozováno diskuzní fórum, oznamujeme tímto 
všem zaregistrovaným uživatelům, že jejich osobní údaje, evidované na městském úřadě ve 
Veselí nad Moravou z důvodu zajištění přístupu a provozu budou (v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) po tomto termínu zlikvidovány. 

Děkuji za případné připomínky a přeji hezký den 

Lakonickou, výše reprodukovanou zprávou informatiků města byla po letech 
ukončena diskuze, která v poslední době v podstatě ani žádnou diskuzí nebyla. 
K tomu jí chybělo to zásadní a to účast těch, kteří si ji přáli, tedy členů vedení města.  
Ukončení diskuze nebylo na stránkách města předem avizováno, přestože změna 
v grafice stránek na webu zveřejněna byla. Připadá mně to jako jednání uličníka, 
který nemá čisté svědomí a předpokládá, že se tak na švindl nepřijde.  
Místostarosta Kolář, který se na začátku volebního období dušoval, jak je pro něj 
diskuze důležitá jednoduše neunesl trauma, který mu zřejmě některé příspěvky 
působily a nechal ji jako šéf komise zodpovědné za média u příležitosti spuštění nově 
adaptovaných webových stránek od 1. června 2012 zmíněným způsobem ukončit. 
Uchýlil se tím k praktikám, které tady panovaly v dobách dávno minulých, které 
někteří nazývají totalitou, dobou v níž se kritika a jiné názory šířily samizdatem.  
Stalo se tak právě v době, kdy vrcholí všeobecná znechucenost občanů této země 
s praktikami takzvaných elit. Elit, které nemají rády odpor a nesnáší jakékoliv 
poukazování na jejich činnost. Je rovněž s podivem, že vysokoškolsky vzdělaní lidé, 
kteří ve vedení města sedí (a místostarosta Kolář jako akademický činovník 
zejména), nejsou schopni, anebo nechtějí reagovat na podněty z řad občanů. Těžko 
posoudit, co je horší. Svědčí to o stavu demokracie, ale i morální a kulturní úrovni 
v této zemi všeobecně. 
Vyřazení protivníků a kritiků z pozice moci tímto způsobem je neférové a 
ubohé. Právě proto to snese přirovnání a odkaz na dobu dávno minulou. Po 
třiadvaceti letech se i v médiích současný stav, ve kterém se naše nemocná 
společnost nachází stále pokrytecky označuje jako doba postkomunistická. 
Nesouhlasím s tímto označením. Pokud jej ale připustím, musím k tomu také říci, že 
jako důvod tohoto označení nelze dnes již vidět  panování komunistů, ale těch, kteří 
je navenek sice odsuzují, ale rádi převzali jejich styl a manýry.  
 
 
 
4. června 2012                                  Vilém Reichsfeld 
 
 
 


