
O
K Sdružení nezávislých kandidátů

za lepší Ohrobec a Károv

Vážení spoluobčané,
pokud jste četli přílohy předposledního 
Ohrobeckého zpravodaje, snesla se zde 
na náš volební program kritika. Podle nás je 
však neoprávněná a hlavně nekonstruktivní.

Velmi si vážíme podpory, které se nám od 
Vás následně dostalo.  Bez Vás, se kterými se 
každodenně potkáváme a bavíme, bychom to totiž 
už pravděpodobně dávno vzdali. Ale právě díky Vám 
věříme, že společně dosáhneme vytčených cílů, které 
budou pro nás a naše děti přínosem.

Také si moc vážíme všech aktivních občanů, kteří se – 
často i jen ze svých vlastních prostředků – snaží naši obec 
zvelebovat a udělat ji lepším místem pro nás všechny. 
Chceme tyto jedince i skupiny co nejvíce podporovat a byli 
bychom rádi, kdyby těch aktivních bylo ještě víc.
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VZDĚLÁVÁNÍ, 

SETKÁVÁNÍ, SPORT 

A KULTURA PRO VŠECHNY

KONCEPČNÍ 

MANAGEMENT ÚDRŽBY 

A ROZVOJE OBCE

TRANSPARENTNÍ

A OBČANŮM  OTEVŘENÝ

ÚŘAD
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STRANY / SDRUŽENÍ

KANDIDÁTI

1 2 3

STRANY / SDRUŽENÍ

KANDIDÁTI

1 2 3

STRANY / SDRUŽENÍ

KANDIDÁTI

1 2 3

POSTUPY, JAK NÁS 
SPRÁVNĚ ZVOLIT

1 2 3
NEKROUŽKUJEME, 
KŘÍŽKUJEME

NA WEBU NAJDETE:

Náš program pro 
další, lepší rozvoj 
obce.

Představení našich 
kandidátů. 

Kauzy, které řešíme 
a chceme dořešit.

1: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu / sdružení.

3: Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu / sdružení 
a dále pak v rámečku před jménem 
kandidáta další kandidáty z libovolných 
ostatních volebních stran / sdružení. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. 
Z označené volební strany / sdružení 
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva.

2: Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem ty kandidáty, pro 
které volič hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany / sdružení. Nejvýše lze 
označit 9 kandidátů.

VOLTE ROZUMEM
VOLTE SRDCEM

VOLTE ČÍSLO
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