Vážení spoluobčané,
naše obec je sice malá, ale jedna z nejhezčích. Přesto nemá své obecní symboly. To se v blízké
budoucnosti změní. Heraldická kancelář Jan Severa a Jiří Šuk, která má sídlo v Milovicích, vytvořila
návrh, který má návaznost na historii obce i geografickou polohu a po výtvarné stránce se nám velice
líbí. Zastupitelstvo vybraný návrh schválilo dne 30.8. 2017. Doufáme, že se vám budou symboly líbit
tak, jako nám.
Návrh znaku a vlajky obce Jiřice musí ještě schválit Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Je to sice
jen formalita, ale než budeme moci nové obecní symboly používat, potrvá to ještě nějaký čas.
V současnosti veřejnosti předkládáme znak a vlajku, které obec zašle do sněmovny ke schválení.
Pak už nebude nic bránit tomu, abychom je mohli používat v praxi.
Předkládáme vám legendu a důvodovou zprávu, kterou vypracovala heraldická kancelář pana
Severy a pana Šuka:
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.

