DROZDOVSKÉ NOVINY
Zvláštní vydání 2015

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou zvláštní číslo „ Drozdovských novin“ , které je věnováno návrhům
drozdovského znaku a vlajky. Autorem návrhů je vexilolog ing. Arnošt Drozd, člen heraldickogenealogické společnosti, Akademie heraldických nauk ČR, člen české a moravské heraldické
společnosti, české vexilologické společnosti a dalších institucí zabývající se tvorbou znaků a vlajek.
Vysvětlení některých pojmů vyskytujících se v textech:
Heraldika (z latinského heraldus – herold) je pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu
pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. Onomastika, též onomatologie, je
nauka o vlastních jménech. Zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou. Vexilologie je
pomocná věda historická zabývající se historií a symbolikou vlajek, praporů a standart a pravidly
navrhování nových státních vlajek. Název dostala koncem 50. let 20. století. Odlišnost vlajek, praporů
a erbů si mnozí badatelé uvědomovali již ve dvacátých a třicátých letech 20. století a napsali o nich hodně
podnětných publikací. V České republice působí Česká vexilologická společnost, která vznikla v roce 1972.
Po roce 1990 zažila vexilologie v ČR opravdový boom v souvislosti s možností obcí požádat o udělení
vlastní vlajky (dříve praporu).
Předkládáme Vám jednoduché pravidlo, čím se řídit, při výběru navrhovaných vlajek a erbů pro obec
Drozdov.
1.
2.
3.
4.

JEDNODUCHOST
ROZPOZNATELNOST NA DÁLKU
MINIMÁLNÍ POČET BAREV
Každý návrh má svoji historii a opodstatnění, proto si ho dobře pročtěte a rozmyslete se, zda odpovídá
Vašim představám, zda se Vám líbí a bude ozdobou obce a obecního úřadu, protože erb i vlajka budou
zdobit budovu obecního úřadu
5. Buďte zodpovědní při výběru, věnujte výběru čas a rozvahu. Vaše rozhodnutí ovlivní budoucí erb i vlajku
obce !

Pravidla ankety:
1. Každý dům obdrží zvláštní číslo Drozdovských novin s návrhy a popisem erbů a vlajek, které jsou
označeny písmeny A, B, C, D, E, F, G, H.
2. Každé popisné číslo obdrží tolik anketních lístků, kolik je zde přihlášeno občanů starších 18 –ti let
3. Každý občan vybere jeden návrh, který zapíše do anketního lístku
4. Na vyplnění anketního lístku máte 3 týdny – měsíc říjen.
5. Vyplněný anketní lístek si u Vás vyzvedne stejný zastupitel obce, který Vám noviny a anketní lístky
přinesl

VZOR ANKETNÍHO LÍSTKU
Jméno, příjmení,
č.p. domu…….
Kleofáš Čert
Drozdov 1000

Návrh erbu a vlajky,
napsat písmeno
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