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11. 5. XIII.
Hradubický běh

Trocha heraldiky aneb Znáte
znaky našich měst a obcí?
– II. díl

https://akce.ph7.cz/
hradubicky-beh/

25. 5. Staročeské máje
Staré Ždánice

www.starezdanice.cz

1.6. Hasičskogulášové klání
Kostěnice

www.kostenice.cz

Opět jsme se v MASkáči rozhodli trochu prověřit vaše znalosti a připravili jsme pro Vás lehký kvíz.
Náš region čítá 27 obcí a v minulém roce jsme Vám představili znaky některých z nich. Na následující stránce nabízíme náhled na 8 dalších znaků našich měst a obcí i s laickým popisem a na Vás je
určit obec, ke které přináleží. Vyřešení najdete dole na stránce.
1) Znak této obce na řece Loučné byl vytvořen dle erbu vymřelého rytířského rodu
s přídomkem ze Sulic. Náhrobky těchto
rytířů se dodnes nacházejí u místního kostela.

5) Ve znaku obce se nachází zlatá ryba,
která obtáčí stříbrný kůl. Pozadí štítu je
modré.

2) Obec získala svůj znak v roce 2000
a představuje dva rybníky rozdělené (nebo
spíše spojené ;-)) hrází.

6) Obecní znak tvoří dělený červeno-zlatý
štít. Ve zlatém poli je modré podélné břevno (pruh). V horním, červeném poli, se nacházejí zkřížený zlatý meč se zlatým klíčem.

3) Znak obce tvoří vlnou dělený zlatomodrý štít. V horní polovině se nacházejí
dva zkřížené vrbové pruty (rokytí), v dolní
polovině štítu plavou dva zlatí kapři.

7) Obec se pyšní stříbrným štítem s modrým vlnitým spodkem (patou). Nad patou
se vznáší sršeň, okolo kterého jsou zobrazeny dva dubové listy, každý s jedním žaludem.

4) Ve štítu obce v modré barvě se nachází
stříbrný rošt prostrčený zlatou berlou. Rošt
je symbolem umučení patrona zdejšího
kostela, svatého Vavřince. Ve spodní části
znaku je vlna symbolizující Labe.

8) Ve štítu obce je k vidění tvrz s cimbuřím
a zvoničkou. Nad ní vlaje praporec s černou orlicí ve zlatém poli. Pozadí štítu je
modré.

1) Slepotice, 2) Spojil, 3) Rokytno, 4) Opatovice nad Labem, 5) Úhřetická Lhota, 6) Dříteč, 7) Srch, 8) Libišany

