Obecní symboly

Obecní zastupitelstvo schválilo 30. 8. 2017 návrh obecních symbolů. Vzápětí podala
obec žádost do PS ČR. Návrh obsahoval Zvoničku, zkřížené meče, zlomené kolo – to vše
v šikmém poli s barvami červenou a zelenou.
18. 4. 2018 přišla zamítavá odpověď a to z 11.4.2018.čj.0627/7VO/17/PpHaV. Cituji:
„Podvýbor pro heraldiku a vexilologii projednal dne 21. března 2018 Vaši žádost o
udělení znaku a vlajky a rozhodl se ji předsedovi Poslanecké sněmovny nedoporučit a
to z důvodu vyobrazení konkrétní architektonické stavby.
Nevhodné je rovněž využití as špatné umístění drobných doprovodných obecních
figur ve štítě.
Lituji, že Vám nemohu dát příznivější odpověď a jsem s pozdravem
XXXXXXXXXXXX
podpis „ – konec citace.
Tady je původní neschválený návrh:
Popis znaku:
V šikmo děleném červeno zeleném štítu je uprostřed položena stříbrná výklenková
kaplička se stanovou stříškou, s dvěma plnými obloukovými okny nad sebou, kruhovým
reliéfem mezi nimi a lomenou římsou nad dolním oknem. Figuru doprovází vpravo dva
stříbrné zkřížené meče ostřím nahoru, vlevo stříbrné rozlomené kolo sv. Kateřiny
Popis vlajky:
List šikmo dělený, v horním rohu červené žerďové části dva bílé zkřížené meče, v
dolním cípu zelené vlající části bílé zlomené kolo sv. Kateřiny. Ve střední části bílá
výklenková kaplička. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3
Důvodová zpráva:
Hlavní figurou ve štítu znaku je výklenková kaplička s datací 1818 na reliéfu. Je
jakousi přirozenou dominantou obce a vlastně i jedinou podstatnou připomínkou
původní zástavby před zabráním obce fašisty. Představuje tedy symbol znovuobnovení

i kontinuitu života obce. Je také odkazem na prapůvodní osídlení místa – viz nálezy
keramických popelnic blíže neurčeného původu v místě kapličky. Kaplička je rovněž
nemovitou kulturní památkou ČR.
Zkřížené meče v červeném poli vyjadřují pohnutou historii obce. Od napoleonských či
Prusko - rakouských válek až po dobu nedávnou zde zanechala vojska nesmazatelnou
stopu. Cvičiště Rakouska – Uherska a následně Československa, zabrání obce
německými okupanty a pobyt sovětských vojsk, to vše je nedílnou, podstatnou, i když
někdy smutnou částí historie obce Jiřice.
Kolo sv. Kateřiny v zeleném poli je připomínkou zaniklé obce Mladá nedaleko od obce
Jiřice. Jiřičtí byli poddáni faře při kostele sv. Kateřiny v Mladé, oddávali se zde,
docházeli na bohoslužby a byli zde pohřbíváni. Mezi oběma obcemi také panovaly v
minulosti čilé společenské vztahy. Zlomené kolo je atributem sv. Kateřiny – dle
legendy, když tento mučicí nástroj měl dopadnout na její tělo, zlomil se.
Barevné řešení znaku – červené pole štítu vyjadřuje pohnuté osudy obyvatel obce, je
barvou krve, značí odvahu a boj. Je symbolem znovuobrození obce po okupaci
německými vojsky.
Zelená barva je barvou lesů, které k obci přiléhají. Na podrobné mapě Čech zvané
„Mapa geograffica Regni Bohemiae“ z roku 1720 je vidět, že obec leží doslova
uprostřed lesů. Zelená tinktura je tedy i historickou připomínkou, kterak okolí obce
vypadalo v minulosti.

Původní návrh

Na návrh heraldika a vexilologa byl tedy podán nový návrh, který měl podle jeho
názoru projít bez problémů – bez zvoničky, s novým atributem, kterým je bílý zvon. 11.
7. 2018 obdržel OÚ dopis č. j.0627/7VO/17/PpHaV, ve kterém podvýbor pro heraldiku
a vexilologii oznamuje, že nový návrh byl přijat a symboly jsou obci v navrhované
podobě uděleny (21. června 2018 vydala PS ČR rozhodnutí č. 9 o udělení znaků a
vlajek).
Tady je upravený a schválený návrh:
Důvodová zpráva – obecní symboly
Zvon s reliéfem Sv. Josefa, který byl během okupace uschován před zničením a je
příkladem statečnosti obyvatel obce.
Kolo Sv. Kateřiny je připomínkou zaniklé obce Mladá. Jiřičtí byli poddáni faře při kostele
Sv. Kateřiny v Mladé, oddávali se zde, a docházeli na bohoslužby. Mezi oběma obcemi
jistě také panovaly v minulosti čilé společenské vztahy. Zlomené kolo je atributem Sv.
Kateřiny – dle legendy, když tento mučicí nástroj měl, dopadnou na její tělo, zlomil se.
Zkřížené meče vyjadřují pohnutou historii obce. Od Prusko - rakouských válek až po
dobu nedávnou zde zanechala vojska nesmazatelnou stopu. Cvičiště Rakouska –
Uherska a následně Československa, zabrání obce německými okupanty a pobyt
sovětských vojsk, to vše je nedílnou, podstatnou, i když někdy smutnou částí historie
obce Jiřice.
Barevné řešení znaku – červené pole štítu vyjadřuje pohnuté osudy obyvatel obce, je
barvou krve, značí odvahu a boj. Je symbolem znovuobrození obce po okupaci
německými vojsky.
Zelená barva je barvou lesů, které k obci přiléhají. Na podrobné mapě Čech z roku 1720
je vidět, že obec leží doslova uprostřed lesů. Zelená tinktura je tedy i historickou
připomínkou, kterak okolí obce vypadalo v minulosti
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