PROČ BY MĚLA MÍT VYSOKÁ SVOJE SYMBOLY 2
Ve Vysockém občasníku č.2 již bylo uvedeno, že podle zákona 128/2000 je umožněno i obci
Vysoká právo přijmout a užívat obecní symboly. K tomuto tématu byla uspořádána i anketa
na www stránkách obce. I když se ankety zúčastnilo poměrně málo lidí, výsledný poměr
hlasů vyzněl jednoznačně ve prospěch obecních symbolů.
Je třeba říci, že znak a vlajka jako symboly obce jsou významným atributem samostatnosti a
samosprávnosti obce a také pocitu sounáležitosti jejich obyvatel k místu, kde se narodili, žijí,
pracují, vychovávají své potomky…
Ve většině českých obcí není běžný nález starých vyobrazení znaků obce např. na otiscích
pečetí nebo razítek, jejichž obsah by byl využitelný do tvorby nové obecní symboliky. Proto
je nutno vytvořit zcela nové obecní symboly, jejichž námět lze čerpat z mnoha oblastí:
 z názvu obce- tzv.mluvící znamení
 ze znaků významných majitelů obce,
 z dějinných událostí nebo pověstí
 z významných stavebních památek obce
 z přírodních a krajinných zajímavostí
 ze symbolického vyjádření místního světce jakožto patrona obce jeho atributy
 ze specifické historického nebo současného povolání obyvatel obce
 z připomínky na narození, život, tvorbu významné osobnosti v obci
Vlajka obce by měla mít co nejjednodušší formu a odpovídat podobě či symbolice obecního
znaku. Nejlepší variantou je geometricky koncipovaná vlajka ve formě kombinace
horizontálních či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně
odvozených z tinktur (tj. barev a kovů) znaku, doplněných např. o znakové figury pro
zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky.
Mechanismus přijímání, schvalování a udělení obecních symbolů byl popsán v minulém
článku.

Znak a vlajka obce Láz, uděleno 27.3.2000
Udělením obecních symbolů a jejich převzetím z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR by jejich život neměl skončit. Obecní symboly by neměly být určeny jen pro
uložení v zasedací síni místního obecního úřadu a být používány jen při nejslavnostnějších
příležitostech, jako jsou srazy rodáků, oslavy různých výročí nebo spolkové slavnosti. Místní
občané i ostatní veřejnost by se měli s obecními symboly setkávat takřka na každém kroku,
aby si jejich podobu zafixovali a mohli se s nimi nějakým způsobem ztotožnit, nebo je
alespoň vzít na vědomí.

Obecní symboly jsou v prvé řadě symbolem samostatnosti obce, měly by být přítomny na
exteriérech veřejných, popřípadě spolkových budov v obci (obecní úřad, škola, školka,
místní knihovna, budovy ve vlastnictví obce, hasičská zbrojnice, obecní kulturní zařízení
apod.).
Dobrou prezentací obce je i tabule s obecním znakem na vjezdu nebo při výjezdu z obce
s vítací nebo loučící se formulkou.
Velmi vhodnou formou využití, je umístění znaku obce na hlavičkovém papíře pro úřední
korespondenci. Znakem můžou být označeny i na různé diplomy a dokumenty vydávané a
udělované obcí .
Důležitou prezentací obce v dnešním světě jsou webové stránky, kde se znak obce může
představit velice široké veřejnosti. Na stránkách by měl být umístěn i popis a výklad
obecních symbolů.
Vhodným místem k užívání obecních symbolů je obcí vydávaný nebo spolufinancovaný
zpravodaj pro občany.
Obec může vydat i propagační materiál (pohlednice, odznaky, skleničky, trička) s obecním
znakem. Zvláště u obce Vysoká je tato forma velmi dobře využitelná ve spolupráci
s Památníkem Antonína Dvořáka.

Znak a vlajka obce Třebsko, uděleno 28.11.2000

Je jasné, že se rozhodnutí o přijetí obecních symbolů odvíjí i od finančních prostředků obce.
Je však potřeba říci, že se za schválení a udělení obecních symbolů Poslanecké sněmovně
neplatí. Relativně malou částku představuje úhrada návrhu zpracovaného heraldikem. Ostatní
nákladnější věci jako je např. zakoupení slavnostní vyšívané vlajky, smaltovaných tabulí,
suvenýrů se dají pořizovat postupně podle finančních možností obce. Mnohé obce k tomu
využívají i granty např. na rozvoj propagace venkova.
Zpracoval a znaky nakreslil : ing.Jaroslav Verner

