4.10.2009 – oslovení starosty se žádostí o sdělení termínu zahájení výstavby Dětského hřiště

Vážený pane starosto,
je nám nesmírnou ctí, že osada Roveňsko má rovněž své internetové stránky, které naleznete zde:
http://www.rovensko.civinz.cz/
Kromě obecných informací o životě osady Roveňsko je zde rovněž umístněna Kronika osady, kterou postupně
zpracovával pan Václav Jelínek. Uvítali bychom, kdyby na oficiálních stránkách Města Holice byl na naše stránky
zveřejněn odkaz.
Dále Vás musíme informovat, že na slavnostní otevření Dětského hřiště v naší osadě, přislíbil svou účast i pan
asistent senátora Antla. O odložení termínu výstavby byl informován. Doufáme, že nám již nebudou kladeny
žádné překážky k realizaci hřiště. Jedná se hlavně o zdraví našich dětí.
za osadní výbor
Dana Marková
Datum: 07.10.2009 10:21:15 – reakce pana starosty
Vážená paní předsedkyně Marková,
děkuji Vám za zprávu o zprovoznění internetové stránky. Žádost o propojení odkazu na stránkách města jsem
předal panu tajemníkovi.
Využívám této příležitosti, abych Vám zároveň odpověděl na dopis radě města k dětskému hřišti.Akce je
připravena, dodavatel (Technické služby Holice) vybrán, ale se zahájením musíme počkat po 1. listopadu. Je to
proto, že jsme podali žádost o dotaci na toto hřiště z prostředků MAS a podle pravidel nesmíme stavbu zahájit do
31. října, jinak by naše žádost byla vyřazena už předem. Takže nemusíte mít obavy, že by stavba hřiště v
Roveňsku byla vyškrtnuta z plánovaných akcí.

Přeji Vám i občanům Roveňka vše nejlepší.

V úctě
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

9.10.2009 – poděkování za odpověď
Vážený pane starosto!
Omlouvám se,za opožděnou odpověď. Zpráva o zahájení hřiště mě potěšila.
Reakce občanů nebyla optimistická. Cituji některé odpovědi
v listopadu se vymluví na počasí nebo vadnou
stavební techniku, dokud nehrábnou,tak tomu nevěříme ) ap. Můj instinkt mi napovídá, že tentokrát se dočkáme.
Internetové stránky nám zavedl pan Civín. Sám se nám nabídl, tak byly využity jeho schopnosti v náš prospěch.
Výpočetní technika je jeho koníčkem v spočasné době i zaměstnáním. Víkendově užívají s manželkou zděděnou
usedlost po paní Koškové. Osadníkům se stránky líbí.
Pan tajemník Branda se nám zatím neozval. Mnohem důležitější a radostnější je, že se nám
ozval náš pan starosta.
Děkujeme za podporu našeho požadavku a přejeme Vám ,vážený pane starosto, hodně úspěchů.
za Osadní výbor: Marková

