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Číslo 3 Ročník XI. Zdarma

Obecní úřad informuje

Ostatni sděleniKomunálni volby 2010

- volby do zastupitelstva obce Holoubkov se uskuteční
v pátek dne 15. října 20 IO od 14:00 hodin do 22 hodin a
v sobotu dne 16. října do 8:00 do 14:00 hodin.

- místem konání voleb je za edací místnost obecního úřadu
Holoubkov, Holoubkov č.p. 48. V obci je ustanoven jeden
volní obvod.

- volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané j ou oprávněni volit na území R. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR. Jde-Ii o cizince s průkazem o
povolení k pobytu - jedná e o občany členských zemí EU -
kteří jsou v obci přihlášení k trvalému pobytu a požádali o
zápis do dodatku seznamu voličů vedeného obcí.

eprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR,
popřípadě tátní občan tví státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování
umožněno.

- voliči bude dodán nejpozději do 3 dnů přede dnem konání
voleb hlasovací lístek. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístek i ve volební místnosti. Pozor! Volební
lístek je tištěn oboustranně - 4 volební strany na straně
jedné a 3 na straně druhé. Celkem v Holoubkově jde do
komunálních voleb 7 stran s celkem 61 kandidáty. Volí se
max. L I členů nového zastupitelstva. Při označení více
kandidátů je volební lístek neplatný!

- činnost kolem voleb zajišťuje okrsková volební komise
v Holoubkově. Má II členů a její před edkyní byla
vylosována pí. Iveta Šimanová.

Rubrika starosty

- sběr nebezpečných odpadů v naší obci bude proveden
v sobotu dne 16. října 2010 od 10:15 do II hodin na
parkovišti u nákupního střediska. Odebírány budou např.
barvy, chemikálie, elektrické a elektronícké domácí
spotřebiče, oleje, filtry, znečištěné obaly a textilie,
televizory, lednice, pneumatiky osobní bez disků apod.

- následně v sobotu dne 23. října budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový komunální odpad od 7 do 13 hodin na
trojúhelníku u rybníka a u garáží ve starých bytovkách.
Druhý termín je sobota 30. října, kdy budou v tom samém
čase kontejnery při taveny u kotelny v novém sídlišti a u
garáží obce v Chejlavech.

- upozorňujeme občany, že je možno nadále ukládat větve
stromů a křovin na známé mezideponii "u Titlů" na bývalé
klenohuťské silnici. Ukládejte sem však pouze větve, ne

trávu a jiný odpad. Udržujte zde, prosím, pořádek.
Děkujeme za pochopení.

- kvalita vody v obecnim vodovodu, na kterou si někteří
občané stěžovali důvodu zápachu několik dní od 17.září,
byla komplexně prověřena nezávislou autorizovanou
laboratoří. Analýza odebraných vzorků vody prokázala, že
voda dodávaná spotřebitelům vyhovuje vyhlášce
č. 25212004 Sb., která stanovuje požadavky na kvalitu pitné
vody. Byly prověřeny také všechny zdroje surové vody a
opakovaně chod úpravny vody i dalších technologických
zařízení vodovodu. Provozovatelem byla přijata i další
opatření k odstraněni problému. Pravděpodobnou přičinou
problému byl mírně zvýšený obsah manganu v surové vodě
proti běžnému stavu, ale v mezích příslušné normy. Vliv
manganu se poté projevuje, zejména na teplé vodě, kdy
může v některých případech mírně zapáchat. Tento problém
je nadále provozovatelem průběžně sledován.

Dovolte, abych se dnes v závěru volebního období zabýval jeho alespoň rámcovým zhodnocením.

V komunálních volbách v říjnu 2006 bylo do zastupitelstva obce zvoleno 11 zastupitelů . Byli to: Ing. Tůrna a Mgr.
Kořánová za ČSSD, p. Kurdík Mgr. Křejdlová a p. Fišer za ODS, p. ViId a pí. Vildová za KSČM, Ing. Tichý za SNK Jistota, p.
Hrůza za NK Dohoda a p. Černý a p. Bezstarosti za S K Obnova Holoubkova. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31.října
2006 byl starostou obce zvolen p. Miroslav ViId a místostarostou p. František Hrůza. Předsedou finančního výboru Ing. Zbyněk Tůma
a předsedou kontrolního výboru p. Stanislav Kurdík. Následně na první pracovní poradě bylo dohodnuto zřídit i funkci 2.
místostarosty a dále výbory: bytový, pro školství, kulturu a zájmové organizace, výbor stavební a výbor sociálně zdravotní.

Na dalším zasedání zastupitelstva dne 27.listopadu 2006 byl následně zvolen 2. místostarostou p. Lukáš Fišer, předsedou
bytového výboru p. Miloš Černý, předsedkyní výboru pro školství, kulturu a zájmové organizace pí. Anna Vildová, předsedou
stavebního výboru Ing. Milan Tichý a předsedkyní ociálně zdravotního výboru Mgr. Dagmar Kořánová. Byl také schválen rámcový
plán práce zastupitelstva na následující období, který byl vždy rozpracován na následující roky. Zastupitelstvo se tohoto plánu ve své
práci vždy drželo a byl dodržován. Poté neprodleně zahájilo svoji práci při řízení Obce. Pozitivní bylo, že ve svých volebních



programech jednotlivé subjekty, které šly v naší obci v r. 2006 do voleb, měly tyto programy velmi podobné a vesměs vystihovaly
hlavní potřeby obce v daném období. Tyto programy jsme po té začali postupně realizovat a sjednocovat e na společném postupu. To
se nám také ve velké většině otázek podařilo. V podstatě až na otázky prodat či neprodat další obecní byty v novém sídlišti a otázek
kolem vedeni PO ZŠ a MŠ, které je Obec zřizovatelem. Nicméně nebylo to mnohdy jednoduché najít v jednotlivých otázkách vhodný
kompromis a každý musel v některých otázkách a postojích tzv. slevit. Tomu předcházely často dlouhé diskuse. Myslím si, že se to
ale vyplatilo a ve většině případů to nebyl ztracený čas. Potvrdilo se tak, že v obecním zastupitelstvu nelze jednat jako v parlamentu.
Obecního zastupitele vesměs občané hodnotí a posuzují ne podle barvy stranického průkazu, ale podle toho co dělá, jak jedná a co je
za ním vidět v práci ve prospěch obce. Práce s lidmi a pro lidi byla, je a bude vždy složitá a problematická. Je to mnohdy práce
nevděčná, plná různých úskalí a problémů. Vyžaduje od každého, kdo chce tuto práci dělat poctivě a nezištně bez ohledu na své
politické přesvědčení, zájmy, životní priority a další faktory, plné nasazenÍ. Je to především služba lidem a tzv. "umění možného"
v konkrétních reálných situacfch v životě obce. Každý problém je nutno posuzovat pokud možno komplexně a v souvislostech
s patřičným výhledem řešení a dopadů jednotlivých rozhodnutí. A to bohužel ne každý vždy chce nebo dokáže v práci zastupitele
stanovit jako prioritu. Dovolte mi však konstatovat, že tomuto našemu obecnímu zastupitelstvu se to vesměs dařilo.

Na druhou stranu bohužel také obecně platí, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán a jedinou odměnou za
práci bývá časti i pomluva, vymýšlení různých lží jako zaručených zpráv ve stylu: ,jedna paní povídala" apod. Protože "pomluvu
nezabiješ" nemá ani cenu na tyto různé "bláboly" reagovat, protože jejich jediným cílem často je z nepochopitelných důvodů
znehodnotit vykonanou práci a ukojit zlobu a malost často pochopitelně anonymního pomluvače. A s tím skutečně nemá cenu ztrácet
čas. Pochopitelně co občan, to jiná priorita, potřeba i názor na řešení určitého daného problému. Nelze vyhovět všem, ale většině jistě
ano. Ve většině případů se to myslím podařilo a to je to podstatné.

Pozitivní také je, že oproti předminulému období, kdy se v jeho průběhu obměnilo složení zastupitelstva v pěti případech
v tomto volebním období nedošlo k žádné změně a ti zastupitelé, kteří byli v r. 2006 zvoleni v něm pracují až do současnosti. Většina
z nich také opakovaně kandiduje na celkem sedmi kandidátkách v naší obci do nastávajících komunálních voleb, které proběhnou
zanedlouho ve dnech 15. a 16. října t.r. Ze stávajícího zastupitelstva končí p. Ing. Milan Tichý, p. Miloš Černý a p. František Hrůza.
Dovolte, abych jim a zejména p. Františku Hrůzovi upřímně poděkoval za vykonanou práci a popřál jim do dalšího působeni hodně
zdraví a úspěchů v další činnosti. Stejně tak i ostatním doufám, že pokračujícím členům ZO děkuji za dobrou práci, přeji úspěch ve
volbách a věřím v další dobrou spolupráci v činnosti pro naší obec v dalším období.

Velmi podstatný fakt a to zejména v současném období je to, že naše obec je plně finančně stabilizovaná, což
v nedávné minulosti nebylo. Kupříkladu v závěru r. 2004 byla obec v minusovém hospodaření cca 7 mil. Kč. Po nástupu
nového vedení obce e situace dařila postupně stabilizovat i za cenu tvrdých úsporných opatření, která byla v té době přijata
včetně omezení investic. Situace se postupně stabilizovala. Na počátku tohoto volebního období v r. 2006 již závazky obce činily
pouze necelý I mil. Kč, konkrétně 810 tis. Kč ve zbývajících doplatcích dvou úvěrů přijatých zejména na počátku předminulého
období. Tyto závazky Obce byly ale i v prvním pololetí r. 2007 umořeny a od té doby je Obec ab olutně bez dluhů nulovou
dluhovou službou. a svých účtech má Obec v souča nosti finanční prostředky ve výši cca 16 mil. Kč pro řešení svých potřeb
a investiční výstavbu v dalším období.Toto je podstatné a klíčové zvláště v dnešní velmi složité době, tedy mít m.j. dostatečnou
rezervu pro řešení potřeb obce a jejích obyvatel v dalším období. Díky neustálému poklesu příjmů obcí z tzv. rozpočtového určení
daní m.j. i z důvodu nezodpovědné daňové politiky státu, neboť v e nelze vádět pouze na ekonomickou krizi. Potvrzuje se, že jedině
se vyplatí být zodpovědným a i ostražitým hospodářem. Aby tyto venkovní vlivy neměly výraznější dopady na život v obci, což se
nám bezesporu podařilo. Zdaleka ne všechny obce jsou na tom po ekonomické stránce tak, jako naše obec o státu ani nemluvě.
Všichni víme, co se v současnosti na celostátní úrovni řeší a jaká by tato řešení mohla a budou mít dopady na život v ČR. Zejména na
střední třídy obyvatelstva tzv. "spodních 10 mil. "o těch nejchudších ani nemluvě. Vnitropolitická situace je tedy zejména
v posledních obdobích složitá s dopady i na život v obcích.

Na druhé straně ale byla v naší obci v uplynulém období realizována řada investic na pořízení nového majetku obce a její
vybavenosti. Značné prostředky byly také investovány i do údržby a rekonstrukce jejího stávajícího majetku. A které akce to byly?
V oblasti hlavních investic na pořízení nového majetku obce bylo v uplynulém volebnim období realizováno 8 hlavních investičních
akcí při celkových nákladech více jak 20 mil. Kč. V oblasti oprava rekonstrukcí stávajícího obecního majetku bylo jenom na akcích
většího charakteru investováno téměř 9 mil. Kč a další prostředky na akcfch drobnějšího charakteru v oblasti oprava údržby majetku
obce mimo další náklady na zimní údržbu, péče o zeleň a údržbu veřejných prostranství apod. Celkem zde obec do těchto oblastí
investovala v minulém volebním období finanční prostředky ve výši cca 30 rníl.Kč.

A které akce to konkrétně byly?

V oblasti investiční výstavby:
Výstavba nového chodníku a kanalizace u silnice W605 vlevo od hotelu směr Mýto
Realizováno v r. 2007 při celkových nákladech 3,603 tis. Kč. Z toho náklady na kanalizaci 1,197 tis. Kč a na chodník a přemostění
potoka 2,406 tis. Kč. Na akci získána dotace z POV Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč.

Výstavba šaten a sociálnilio zařízení na fotbalovém hřišti v majetku Obce
Realizováno v r. 2008. Byl tím vyřešen dlouholetý problém o jehož řešení fotbalisté a příznivci usilovali více jak 30 let. Celkové
náklady 2,466 tis. Kč. Na akci získána dotace z POV Plzeňského kraje ve výši 250 tis. Kč.

Realizace hasičského cvičiště u rybníka
Postupně realizováno od r. 2005 pro potřeby požárního sportu, výcvik jednotek SDH a k využití veřejnosti m.j. při dalších akcích
typu Benátská noc, Letní slavnosti aj. Dosud při nákladech 525 tis. Kč.



Výstavba nové místni komunikace s kompletním příslušenstvím ve stavebním obvodu Chejlavy s propojením na Těškovskou silnici
Realizováno v r. 2009 při celkových nákladech 6,226 tis. Kč. Byl tím odstraněn m.j. dlouhodobý problém v oblasti přístupnosti této
části obce. Na akci bylo opakovaně 3x žádáno o dotaci z evropských peněz v programu ROP Jihozápad vose 1.5. místní komunikace.
Bohužel ve všech případech bezúspěšně.

Výstavba dětského hřiště u Základní školy
Výstavba hřiště provedena na zahradě školy po příslušných stavebních úpravách v r. 2009 při celkových nákladech 999 tis. Kč. Byl
tak splněn požadavek veřejnosti na toto chybějící zařízení pro děti v obci. Na akci získána dotace z příslušného programu Ministerstva
pro místnl rozvoj ve výši 300 tis. Kč.

Výstavba dětského hřiště u Mateřské školy
Realizováno jako druhá akce tohoto druhu za podobných podmínek jako hřiště u Základní školy. Spolu s výstavbou hřiště z části na
zakoupeném pozemku byl vybudován i nouzový východ z budovy MŠ. Celkové náklady na akci činily 800 tis. Kč včetně získané
dotace z MMR ve výši 300 tis. Kč stejně jako na hřiště u ZŠ. Akce proběhla v letošním roce.

Rekonstrukce a dostavba Domu s pečovatelskou službou-Zámečku - čp. 86
Akce byla zahájena v únoru 20 IO po získání příslibu dotace na akci z ROP JZ o kterou Obec opakovaně žádala. V červnu t.r. však
musela být zatím přerušena z důvodu problémů s přidělením dotace po odhalení problémů v adrninistraci příslušného programu ROP
JZ v kanceláři v Českých Budějovicích. Na akci bylo dosud proinvestováno 5,111 tis. Kč prostředků Obce. Kompletně byla
rekonstruována střecha objektu, tento byl kompletně zateplen a realizováno zhruba 60% prací na výstavbě dalších čtyřech
podkrovních bytů. V případě opětovného přidělení dotace ve výši 10,2 mil.Kč dle původního záměru bude po definitivním rozhodnutí
ve věci též dostavěn výtah k zajištěni komplexní bezbariérovosti objektu. Celkové náklady akce by měly být více jak 12 mil. Kč.

Výstavba nového veřejného bezdrátového obecniho rozhlasu
Výstavba tohoto nového rozhlasu v současné době probíhá. Náklady na akci po uplatnění slevy činí 300 tis. Kč. Tato akce je
realizována z důvodu zastaralosti a špatného technického stavu stávajícího zařízení včetně nefunkčnosti v některých částech obce
tohoto veřejného obecního rozhlasu.

V oblasti oprava rekonstrukcí stávajícího obecního majetku:

Generální oprava výtahu v bytovém domě obce čp. 4
Jednalo se o zásadní opravu z důvodu technického stavu zařízení a provedení úprav dle současně platných technických norem. Akce
byla realizována v r. 2008 při celkových nákladech 982.528,- Kč.

Rekonstrukce budovy Základní školy čp. 14
Jednalo se o výměnu oken v celém objektu školy, vymalování objektu, opravu střechy přístavby budovy a další práce drobnějšího
charakteru. Celkové náklady byly ve výši 794 tis. Kč a obec zde získala dotaci z POV Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč. Na tuto
akci po té navazovala investiční akce - Výstavba dětského hřiště. Realizováno bylo v letních měsících r. 2009.

Generální oprava střechy včetně zateplením objektu zdravotního střediska čp. 7
Jednalo se o komplexní opravu střechy včetně zateplení systémem Polydek. Akce proběhla počátkem roku 2009. Celkové náklady
činily 684 tis. Kč. Obec obdržela dotaci na akci z POV Plzeňského kraje ve výši 150 tis. Kč.

Oprava mateřské školy
Tato akce obsahovala výměnu 11 ks oken, malířské práce, sanační práce k odstranění vlhkosti a další práce v souvislosti s otevřením
3. třídy MŠ. Proběhla v letním období r. 2009 při nákladech 328 tis. Kč.

Výměna oken ve 106 obecních bytech
Bylo realizováno v 1. pololetí tohoto roku. Tímto všechny zbývající nájemní byty v majetku Obce, kterých je v současnosti více jak
130 mají vyměněná okna. Celkové náklady na tuto akci byly více jak 4,200.000,- Kč a tímto byl také m.j. výrazně vylepšen komfort
bydlení v obecních bytech.

Oprava a rozšíření parkoviště před OÚ
Akce proběhla v 1. pololetí r. 2010. Obnášela m.j. výměnu hydrantu a část prací pro rozšíření vodovodniho řadu pro připojení na
obecní vodovod pro 4 rodinné domy nad restaurací "Na Růžku", Dále bylo parkoviště rozšířeno o 4 parkovací místa a položen nový
asfaltový povrch. Náklady byly ve výši 140 tis. Kč.

Příprava prostoru na "Rudě" k další bytové výstavbě
Tato akce obnáší demolici původního objektu čp. 94 a průzkumné práce a znalecké posudky pro plánovanou novou bytovou výstavbu
v tomto prostoru. Celkové dosavadní náklady byly zatím ve výši 264 tis. Kč.

Výměna oken v budově OÚ
Akce proběhla v 1. pololetí r. 2010. Obnášela výměnu všech oken budovy, rnalířské práce apod. Celkové náklady 140 tis. Kč.

Opravy a přeložky veřejného osvětleni v části obce Chejlavy a u nádraží
Vyvoláno akcí ČEZ, rekonstrukce sítě NN v uvedených částech obce při nákladech 334. tis. Kč.



Příprava akce "Kanalizace Chejlavy"
Obnáší zpracování projektové dokumentace a některé průzkumné a přípravné práce na akci. Dosud zde proinvestována částka více jak
180 tis. Kč. Obec zde obdržela dotaci z programu Plzeňského kraje ve výši 100 tis. Kč.

Oprava havárie propustku na místní komunikaci k nádraží
Havarijní oprava propadu propustku po povodní. Náklady na opravu více jak 80 tis. Kč.

Výměna stolků a židlí s nastavitelnou výškou v ZŠ a kompletní vybavení novým nábytkem ve dvou třídách v MŠ
Realizováno etapově v letech 2007 - 2009 při celkových nákladech cca 250 tis. Kč.

Opravy čp. 17 - budova školní družiny a hasičské zbrojnice
Jedná se o kompletní opravu budovy zahájené v lednu 2010, která dosud pokračuje. Dosud zde bylo proinvestováno cca 500 tis. Kč.

Tolik tedy rámcový průřez hlavních akcí v oblasti rekonstrukcí a oprav. Další prostředky ve výši cca 400 tis. Kč ročně Obec
směrovala do údržby zeleně a veřejného prostranství včetně jejich úklidu. Péče o úklid a údržbu těchto pro tran tví včetně zimní
údržby se výrazně zlepšila. Do technického a strojního vybavení technické čety obce bylo dále investováno dalších 400 tis. Kč
zejména v posledních dvou letech. Více jak 3,5ha travních ploch na veřejných prostranstvích obce je nyní ekáno podstatně vícekrát a
ve vlastní režii oproti minulosti, kdy tato prostranství ekala firma 2x, maximálně 3x ročně. Letos již např. tyto plochy byly sekány již
posedmé při celkově nižších nákladech, než kdy sekala firma dříve. Zlepšila se i péče zejména o chodníky v zimním období. Co se
týče úspěšnosti zejména čerpání tzv. evropských dotaci přesto, že jsme se tomuto problému věnovali opravdu hodně, úspěšnost zde
byla malá. Tak např. o dotaci na realizaci výstavby místních komunikacích v obvodu Chejlavy jsme 3 x opakovaně žádali o dotaci
z ROP Jihozápad, bohužel vždy neúspěšně. Po druhé již žádáme o dotaci na akci víceúčelové hřiště s umělým povrchem zatím také
neúspěšně. Podruhé máme také zažádáno o dotaci z téhož programu ROP JZ na akci "Dostavba DPS" včetně 4 bytů a výtahu. Zde
jsme byli v 5. výzvě úspěšní, měli jsme obdržet dotaci 10,2 mil. Kč, ovšem díky problémům v administraci a žádostí z ROP JZ nebyla
do ud podepsána smlouva a 5. a 6. výzva jako celek jsou nyní přehodnocovány. Znamená to, že i přes značné úsilí a prostředky
věnované zpracování žádostí jsme do ud z tzv. evropských peněz nezískali prostředky zatím žádné. Úspěšnější jsme byli v čerpání
peněz z dotačního programu MMR na výstavbu dětských hřišť, kdy jsme v r. 2009 a 2010 získali 2 x 300 tis. Kč, tedy 600 tis. Kč.
Dále jsme získali dotaci z programu Ministerstva vnitra na zavedení lužby Czech-Point ve výši cca 70 tis. Kč. Nejúspěšnější ve věci
čerpání dotací jsme byli v programu POV Plzeňského kraje, kdy jsme v průběhu tohoto volebního období získali na 4 akce dotační
prostředky v celkové výši 1 mil. Kč a dále z krajského dotačního programu OŽP dal ích 100 tis. Kč na projekt akce "Kanalizace
Chejlavy".

yní pouze rámcovou poznámku k zájmovým organizacím v Obci a kjejich dotacím z obecního rozpočtu.

Ročně bylo průměrně po kytováno cca 180 tis. Kč. Největší čá t těchto prostředků, cca 120 tis. Kč ročně, činila dotace pro
TJ Holoubkov - fotbal a další prostředky pro ostatní organízace.
Výbor také spolupracoval se starostou obce při vydávání Holoubkovského zpravodaje, kde jsou sdělovány m.j. základní informace o
životě v obci, podobně jako na obecním webu. Tento zpravodaj je kladně hodnocen a stal se již nezbytným informačním kanálem pro
občany.

Tolik rámcově k činnosti výborů ZO i práci zastupitelstva jako takového. Ještě poznámku k pracovním poradám ZOo Tyto
byly svolávány dle plánu práce v mezidobí mezi zasedáními ZO za účelem řádného prodiskutováni jednotlivých problémů i
sjednocování se v názorech jejich řešení pro občany a obec jako takovou pokud možno nejpřijatelnějších. Zastupitelstvo
v Holoubkově nemá radu, proto většina věcí, které nejsou v rozhodovací pravomoci starosty, je třeba projednávat na zasedáních ZO a
následně na ně musí být reagováno příslušným závěrem v usnesení zastuprtelstva, Protože se jedná o široké spektrum problémů, které
je třeba v průběhu roku řešit, musí být řešení řádně připraveno, prodiskutováno v souvislostech a připraveno jasné optimální řešení.
K tomuto zejména pracovní porady sloužily a jejich konání se v praxi osvědčilo.

Tolik tedy rámcový průřez činnosti a práce ZO pro obec za 4 roky v uplynulém volebním období r. 2006 - 2010.
Dovolte, abych všem členům ZO, kteří se v průběhu tohoto období aktivně podíleli na práci tohoto samosprávného orgánu ještě
jednou upřímně poděkoval za vykonanou práci pro naši obec a popřál všem do dalšího období zejména pevné zdraví, štěstí a další
úspěchy v práci.

Novému zastupitelstvu obce které vzejde z nadcházejících voleb bych popřál hodně úspěchů při práci za další rozvoj
Holoubkova. Jak zde bylo uvedeno obec je m.j. plně finančně stabilizovaná, mají tedy pro práci v dalším období vytvořeny ty nejlepší
podmínky, což je v dnešní době to nejpodstatnější. Věřím proto, že další práce zastupitelů proto bude směrována k zajištění
pokojenosti a plnění potřeb drtivé většiny našich spoluobčanů a nebude sloužit pouze dílčím skupinovým zájmům.

Závěrem bych chtěl ještě jednou popřát jeho členům hodně úspěchů, zdraví a aby se jejich práce dařila. A Vám vážení
spoluobčané při volbě šťastnou ruku, aby se nám všem v Holoubkově nadále dobře žilo.

Míro lav Vild, starosta obce
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