
 

Vážení ostrovští spoluobčané,

během posledních dvou let, kdy jsme se věnovali problematice výstavby obřích hal za 

Ostrovem jsme nyní dospěli k závěru: Pokud se chceme dále věnovat nejen tomuto 

problému efektivněji, je třeba se posunout dál. A „dál“ v tomto případě znamená 

dostat se, se sdružením nezávislých kandidátů pod hlavičkou „Ostrov, můj domov“, 

do ostrovského zastupitelstva v podzimních komunálních volbách.

 

 V tuto chvíli potřebujeme do půlky července získat 1.000 podpisů plnoletých 

ostrovských občanů, abychom mohli kandidovat. A proto bychom chtěli požádat o 

Váš podpis, kterým se k ničemu nijak nezavazujete. „Pouze“ nám tím umož

kandidovat ve volbách a až v září se rozhodnete, zda jsme ti, kterým hodíte svůj 

volební hlas.  

 

Všem, kteří se rozhodnou nás podpořit svým podpisem a dát nám šanci moc 

děkujeme  

 

Petiční arch ke stažení: www.

Ten můžete s libovolným počtem podpisů odevzdávat zatím v Jakoby kavárně, Husova 

39 na starém městě. Pokud máte možnost a chuť nám jakkoliv pomoci se sběrem 

podpisů, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme a přejeme pěkný den 
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Za iniciativu Ostrov, můj domov

Ing. Anna Bernátková, Ing. Pavel Luksch, Jirka Netrh

www.ostrovmujdomov.cz

www.facebook.com/ostrovmujdomov

 

během posledních dvou let, kdy jsme se věnovali problematice výstavby obřích hal za 

Ostrovem jsme nyní dospěli k závěru: Pokud se chceme dále věnovat nejen tomuto 

problému efektivněji, je třeba se posunout dál. A „dál“ v tomto případě znamená 

sdružením nezávislých kandidátů pod hlavičkou „Ostrov, můj domov“, 

V tuto chvíli potřebujeme do půlky července získat 1.000 podpisů plnoletých 

ostrovských občanů, abychom mohli kandidovat. A proto bychom chtěli požádat o 

Váš podpis, kterým se k ničemu nijak nezavazujete. „Pouze“ nám tím umožníte 

kandidovat ve volbách a až v září se rozhodnete, zda jsme ti, kterým hodíte svůj 

Všem, kteří se rozhodnou nás podpořit svým podpisem a dát nám šanci moc 

-domov.pdf  

Ten můžete s libovolným počtem podpisů odevzdávat zatím v Jakoby kavárně, Husova 

39 na starém městě. Pokud máte možnost a chuť nám jakkoliv pomoci se sběrem 

podpisů, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme a přejeme pěkný den  

Za iniciativu Ostrov, můj domov 

Ing. Anna Bernátková, Ing. Pavel Luksch, Jirka Netrh 

www.ostrovmujdomov.cz 

www.facebook.com/ostrovmujdomov 




