Olešnice, 16.2.2012
Pěkného dne přeji všem příolešnickým,
jak už jste někteří mohli zaznamenat, plánuji během tohoto roku realizaci projektíku Olešnický mapový
portál. Pokusím se ho nyní stručně představit a hned poprosit o Vaši reakci obecnou i konkrétní. Pokud je
přijetí tohoto mailu pro Vás nežádoucí, dejte věděť, vyhnete se dalšímu spamování.
Tedy. Chtěl bych (i za současného zpracovávání diplomky "Krajinné plánování v mikroregionu Olešnicko s
využitím geoinformačních technologií") prezentovat lidem nějaká prostorová data o míst ě jejich žití. V
podobě naznačující, jaké by mělo být optimální využívání krajiny. Zkusit také dát možnost k vyjád ření
představ o tom, co je cenné, co by se mělo změnit, jaký by měl být cílový stav krajiny. Krajinné plánování není
nikterak legislativně zakotveno, nicméně jeho realizace může být zajímavým podkladem pro procesy
územního plánování či pozemkových úprav, případně rozhodování radnice. Krom ě vývoje samotného
(interaktivního) portálu se uskuteční i podzimní tématické ("pracovní") setkání (když vzpomenu, co jsem si
vyslechl na zasedání komise územně-plánovací a stavební, mohlo by to být zajímavé). P řed setkáním, které se
uskuteční kolem svatého Václava, ještě letáko-dotazníkové spamování obyvatel a možná i výstava
"krajinářských" fotek (staré fotky, charakteristická, cenná i problematická místa), které bych cht ěl coby vrstvu
mapového portálu shromažďovat trochu soutěžní formou.
Je otázkou, nakolik bude kromě roviny "prostorového plánování" rozvinut "na stejné adrese" i rozm ěr
mikrokomunitního webu (diskuze, fotky, kalendář akcí, skupiny, prezentace nápad ů). Realizace takové
myšlenky v roce 2009 v rámci projektu Identita 20 (k řížová cesta, web olesnicko.ning.com) skončila při
zpoplatnění sítě mikrokomunitních webů ning.com. Tehdy jsem pochyboval o vhodnosti takového
elektronického komunikačního nástroje pro Olešnicko vůbec. Myšlenka mě však nepustila a n ěkteré prvky
mikrokomunitního webu (už z toho důvodu, že krajinné plánování ze své definice po čítá s ú častí ve řejnosti)
hodlám do "mapového portálu" zahrnout. V poslední dob ě jsem zaregistroval existenci projektu
portalymest.cz, který má mnohé funkce, které bych si od vytvářeného olešnického portálu představoval. Má
ovšem zásadní nevýhodu ve své "anonymní katalogovosti" a záběru Olešnice spíše okrajovém. Já bych cht ěl
(s Vámi) vytvořit nikoli shora vedený katalog, ale prostor, kam by lidé (rádi) chodili a spole čn ě cosi vytvá řeli.
Teď to může znít hrozně pro ty, kteří "cyberprostor" (právem (i když)) nepovažují za docela reálný. Avšak
počet lidí v Olešnici a přilehlých vesnicích (a samozřejmě další nemilé okolnosti) neumož ňuje pravé vesnické
"každý se zná s každým". Nakolik tedy přiznáme pohybu ve virtuální realit ě všechna rizika, nelze pominout
potenciál a to např. i v možnosti podněcovat "reálná" setkání, spolupráci, (opravdové) poznání druhých, jejich
představ.
Nyní tedy mohu přejít k samotné konkrétní otázce. Co byste říkali na název portálu zmola.cz? Uvažoval jsem
o různých zkratkových slovech (olemap.cz, gisol.cz apod.), o nějakém (nepřilíš vhodném a spíše nemožném)
začlenění pod domény existujících oficiálních webů (mapy.olesnicko.cz, portal.olesnice.cz), ale nakonec jsem
dospěl ke slovu ZMOLA. Ono konkrétní slovo podněcuje mnohem lépe fantazii, což se hodí pro grafické
zpracování i pro definici toho, čím vlastně portál chce být. Zmola jako cosi dynamického, kde proudí voda a
vytváří prostor pro nové možnosti. Jako prostor, který byl dříve vyplňován jen anonymn ě pohozenými
odpady, ale dnes vidíme i jeho zajímavost. Jako cosi, co přes nízkou frekventovanost slova, ve slovníku i v
krajině Olešnicka existuje. Místo, kam má cenu zajít, zůstat, hledat, najít cosi p řekvapivého. Kone čn ě cosi
neoficiálního a spíše skrytého, nikoli pro všechny, co ale má možný dopad na celou krajinu.
Nu, myslím, že jsem se na první mail rozepsal více, než je slušné. A čkoli jsem mnohé neobjasnil. Mnohé je
ještě nejasné zcela. Těším se na Vaše reakce. Pokud máte zájem, budu Vás dále informovat, pokoušet se Vás
zapojit. Jako komunikační platforma bude patrně vedle mailů nabídnuta skupina na facebooku, v souvislosti
se sběrem fotografií by se centrálním místem mohla stát skupina na webu panoramio.
Děkuji a přeji pěkný den
Václav Plíhal

