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Jak se stát zpracovatelem
webových stránek?          

Dagmar Honsnejmanová          

     Jak se stát zpracovatelem webových stránek v obci? Odpověď je celkem jednoduchá: je
potřeba hlavně mít chuť, hodně fantazie a trochu času, což je v dnešní době sice dost náročné,
ale při dobré vůli se to dá stihnout. Ale hezky od začátku…
Webové stránky obce Mokré vznikly až na konci roku 2002, kdy zastupitelé oslovili jednu z firem,
která se zpracováním webových stránek zabývá a která byla obci doporučena. Ale nastal
problém: kdo je bude zpracovávat? Zastupitelé jako neuvolnění členové nejen že neměli čas, ale
ani zájem o takto složitou a časově náročnou práci. Zato pro mne tato zatím neznámá oblast
prezentace byla velmi lákavá a zajímavá a chtěla jsem se na ní osobně podílet, což mi paní
starostka s radostí umožnila. 
Uvědomila jsem si, že prezentace obce je velmi důležitá; z neznámé malé obce se může stát
najednou obec svému okolí známá a sledovaná. Pustila jsem se tedy do práce, která ze začátku
spočívala především ve shánění informací. Začínala jsem povinnými údaji, které musí každá
obec uveřejnit. Jedná se především o informace týkající se hospodaření obce a nakládání s
jejím majetkem. Obec se musí řídit hlavně zákonem o obcích a dalšími závaznými právními
předpisy. Občané musí mít možnost získat následující informace: základní identifikační údaje o
obci, kdo je členem zastupitelstva, jak pracuje finanční a kontrolní výbor, přehled usnesení
zastupitelstva a záměrů obce, rozpočet, výsledky hospodaření obce za předcházející kalendářní
rok včetně jeho přezkoumání a také, jakým dalším způsobem může občan tyto informace získat.
Pokud zpracovatel webových stránek není jako já účetním a rozpočtářem obce, musí si všechny
tyto informace vyžádat u starosty obce. 
Postupem času jsem však začala přemýšlet i o dalších zajímavostech, které by stály za
uveřejnění. Cílem bylo zaujmout návštěvníka stránek a přiblížit mu život v naší obci a v našem
kraji. A protože v obci pracuji nejen jako účetní, ale jsem zároveň i knihovnice a kronikářka, o
nápady a náměty nebyla nouze. Samozřejmě jsem navštívila mnoho webových stránek jiných
obcí, abych měla nějakou inspiraci, některé byly celkem dobré, ale pro mě stále málo. Každý
zajímavý námět jsem si nejdříve zapsala, a když jich bylo dost, postupně jsem si skládala
základní strukturu každého oddílu. 
Začala jsem tedy nejdříve s jednoduchými oddíly, jako jsou jubilea občanů, dopravní dostupnost
v obci, různé kontakty, nabídky a tipy, prezentace firem v obci, různé návody na řešení životních
situací a podobně a následně jsem přidala i čtenářsky velmi zajímavý oddíl Knihovna a posléze
následoval i oddíl Kronika. 
Pod záložkou Knihovna by se každý návštěvník stránek měl dozvědět nejen všechny důležité
informace o knihovně: výpůjční doba, kontakty, základní směrnice, návštěvnost, statistiky o
výpůjčkách a podobně, ale také něco z historie i současných aktivit knihovny. Postupem času
jsem do základního oddílu přidala i oddíly s nabídkou knih pro dospělé i dětské čtenáře s úryvky
a obrázky zajímavých knih, pozvánky na různé výstavy v okolních knihovnách. Dnes zde čtenáři
naleznou i kompletní seznam všech knih, které má knihovna pro své čtenáře k dispozici, takže si
mohou doma v klidu vybrat knihu, popřípadě si ji i zamluvit a pak stačí si jen pro ni přijet. Je to
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úplně jednoduché, na webových stránkách obce http://www.obecmokre.cz v záložce Knihovna je
buď telefonický kontakt na knihovnu nebo přímo e mailová adresa knihovny
mailto:knihovna.mokre@seznam.cz  . 
V roce 2004 byl přidán zatím poslední oddíl Knihovny, který je pro návštěvníky asi
nejzajímavější, a to přehled akcí a soutěží nejen pro čtenáře knihovny, včetně ukázek prací a
fotografií. A tak hlavně děti malovaly pohádkové postavičky a naše mokerské bludičky. Nabídku
připravovaných nových akcí a soutěží si pochopitelně můžete najít na webových stránkách obce.
A pokud máte pomalejší počítač, musíte mít větší trpělivost s otvíráním jednotlivých položek.
Odměnou vám však bude spousta zajímavých informací a možná zde naleznete i výtvory a
fotografie svých blízkých. A věřte, že mi dělá velkou radost, když děti můžou svým rodičům,
babičkám i dědečkům ukázat na internetu svůj obrázek a přijdou mi pak říct, jak velkou radost
jim tím udělaly. 
Stránky mají sice už svoji stálou strukturu a charakteristiku, ale tím moje práce zdaleka nekončí.
Je potřeba neustále stránky aktualizovat, doplňovat zajímavými informacemi, fotografiemi,
obrázky i nabídkami, vymýšlet stále nové oddíly, aby byly pro návštěvníky stále zajímavé a
čtenářsky přitažlivé. A tak zde návštěvníci mohou najít nejen důležité informace o celé obci,
které nejsou určitě vůbec strohé, ale i něco pro zamyšlení i pobavení. Jsem velmi ráda, že ohlas
nejen na stránky knihovny, ale na stránky obce jako takové je velmi příznivý. Důkazem toho je
na tak malou obec jejich poměrně vysoká sledovanost. 
Myslím, že není důležité, aby tak malá knihovna jako je ta naše, měla své samostatné webové
stránky, i když podle množství informací by si je určitě zasloužila. Mně však jde především o
celkovou prezentaci obce, kam naše knihovna neodmyslitelně patří už 115 let. Ale kdo ví, časem
třeba tyto stránky také vzniknou.
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