
Vážení občané,

zastupitelstvo obce se domnívá, že by bylo dobré, aby naše obec měla vlastní obecní znak a 
vlajku. Rozhodli jsme se pro bleskový výzkum, abychom věděli, který z níže uvedených 
návrhů znaku by občané měli nejraději za svůj.  

Pokyny k vyplnění:
Každý člen domácnosti, který chce o podobě znaku hlasovat, nejprve napíše své jméno. Poté 
si vybere právě jeden návrh znaku, který se mu líbí nejvíce a zaškrtne křížkem políčko pod 
znakem. Samozřejmá je možnost volby stejného znaku pro více členů domácnosti. Například, 
pokud má rodina čtyři členy, mohou být na anketním lístku maximálně čtyři křížky. 
V případě většího počtu křížků než je zapsaných jmen v lístku se stává lístek neplatným! 
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Nelíbí se mi žádný 
z uvedených návrhů. Bylo by 
dobré oslovit jiného heraldika 
pro zpracování nového 
návrhu, a to i přes další 
výdaje s tím spojené.
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