Návrh znaku a vlajky obce Bezd kova

(okres Rokycany)

Návrh popis :
Znak
Štít d lený šikmo zvýšen , pravé pole šestkrát modro-zlat d leno,
v levém erveném poli st íbrná kapli ka se st íbrnou lucernovou
zvoni kou s erným zvonem pod st íbrným b evnem, postavenou na
st íbrné stanové st eše a krytou st íbrnou stanovou st íškou zakon enou
st íbrnou vížkou se st íbrnou makovicí a st íbrným latinským k ížkem, se
st íbrným zdivem, s erným v n m vodorovn položeným oválným
okénkem a erným soklem. V levém horním rohu zlatá (svázaná) lilie.

Vlajka
List d lený bílým šikmým pruhem vycházejícím z první t etiny dolního
okraje do t etí t etiny horního okraje listu na žer ové pole, šestkrát
modro-žlut vodorovn d lené, a vlající pole ervené. Pom r ší ky k délce
listu je 2 : 3.

Zd vodn ní použité symboliky:
Znak
Originalita, resp. nezam nitelnost znaku oproti ostatním již schváleným
znak m obcí eské republiky je dána t emi heraldickými prvky: štítem
leným šikmo zvýšen , pravým polem d leným modro-zlat a vodorovn
položeným erným oválným okénkem kapli ky, odlišujícím tak kapli ku
ve znaku Bezd kova od kapli ek již použitých ve štítech jiných obcí.
Štít je d len šikmo zvýšen proto, aby pravé pole sice z stalo heraldicky
nejd ležit jší a symbolizovalo tak nejstarší písemnou zmínku o obci
z roku 1234, ale zárove se v celkové koncepci štítu jevilo jako ustupující
ed barvami a figurami v levém poli, které ob ané obce považují za
ležit jší pro trvalou, tedy i budoucí existenci obce. Zatímco ustupující
pravé pole je totiž symbolikou p ekonané minulosti obce, levé, prostorov
tší pole je symbolem minulosti a sou asnosti dále rozvíjené.
Modro-zlaté pruhy v pravém poli symbolizují
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a) modro-zlaté pruhy ze srde ního štítku cisterciáckého ádu, který získal
Bezd kov do své držby v roce 1234 a ovládal Bezd kov z kláštera
v Plasích; šikmo zvýšené d lení symbolizuje ukon ení této držby, a to i ve
smyslu pop ení p vodného hesla cisterciák „Cistercium mater nostra! –
ili „cistercium non mater nostra“; modro-zlaté cisterciácké pruhy tak u
Bezd kova jako jediné obce mezi obcemi okresu Rokycany upomínají na
starou vazbu vsi z tohoto regionu na klášter v Plasích;
b) minulé a dnes již zaniklé okolí obce, a to ty již zaniklých rybník
ty i modré pruhy) mezi úrodnými lány zlatavého obilí (t i zlaté pruhy),
které ovšem z staly na horizontech blankytn
modré oblohy,
rozprostírajících se do ty sv tových stran dodnes; tato symbolická
lokalizace tak upozor uje nejen na obžitu a zem
lskou produkci, ale i
na d ležitou polohu obce mezi m sty Plze (na západ ), Rokycany (na
jihu), Zbiroh (na východ ) a Radnice (na severu), centry bývalých
okolních panství.
Kapli ka
a) je nejv tším a úst edním symbolem znaku Bezd kova z toho d vodu, že
pro drtivou v tšinu obyvatel Bezd kova je symbolem jejich domova, jejich
íslušnosti a vztahu k obci a svébytnosti jejich obce, p emž je také
stylizovaným symbolem nejvýznamn jšího stavebn -kulturního objektu
v obci; jako obecní figura církevního objektu zárove symbolizuje vztah
obyvatel k obci a pevnou víru v její rozvoj a lepší budoucnost, stejn tak
jako v nou touhu místních žít v míru i v porozum ní se sousedními
obcemi;
b) jako církevní stavba p ipomíná velkou zbožnost vladyk z Potvorova,
která je doložitelná z historie a života všech p íslušník tohoto rodu;
- nejd ležit jšími prvky v kresb bezd kovské kapli ky, mající za ú el ji zcela bezpe
odlišit od všech kapli ek užitých ve znacích obcí eské republiky, schválených do roku
2016, je absence vstupních dve í a zobrazení erného horizontáln položeného
oválného okénka (tento prvek by tedy nem l chyb t ani v popisu, ani v zobrazení
znaku).

ervená barva a st íbrný kov v levém poli štítu
a) symbolizují nejstarší d jiny obce, kdy do roku 1234, z n hož pochází
nejstarší písemná zmínka o obci, m li tuto ves v držení vladykové
z Potvorova, hlásící se podle zjišt ní historika a archivá e Augusta
Sedlá ka ke štítu erveno-st íbrn d lenému (tedy s erveným polem
naho e a st íbrným dole);
b) užitím eských národních barev se také zd raz uje odv ký eský
charakter obce, a to jak po národnostní stránce, tak i p íslušnost obce
k eskému státu, a i tímto zp sobem odkazují k roku 1234, kdy darování
Bezd kova Gumpoldem z Potvorova cisterciáckému klášteru v Plasích
potvrdil eský král Václav I.;
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c) tyto barvy p ipomínají i novodobou podobu skute né bezd kovské
kapli ky ( ervená tašková st echa a ze s tradi ní venkovskou bílou
omítkou), a tím i obnovu vsi p ipomenutou v roce 1725.
Zlatá lilie na erveném podkladu
a) je vedle modro-zlatých pruh další p ipomínkou držby Bezd kova ze
strany cisterciáckého kláštera v Plasích, nebo se jedná o obecnou figuru a
barvy p evzaté z jejich ádového znaku a další jimi užívané symboliky;
b) umíst ní lilie na erveném podkladu je p ipomenutím, že darování
Bezd kova plasským cisterciák m bylo u in no z v le vladyk
z Potvorova ( ervená ást jejich štítu) a se souhlasem eského panovníka
ervený štít eského státního znaku), ovšem jen do asn (lilie jako malá
obecní figura);
c) zlatá lilie umíst ná v levém horním rohu štítu je tak v tomto smyslu
opticky a esteticky vyváženým dopl kem modro-zlatých pruh v pravém
horním rohu štítu;
d) ve spojení se st íbrnou kapli kou je symbolem istoty mysli a úmysl .
Jakkoliv je lilie figurou na mnoha obecních symbolech v R, ve spojení s kapli kou je
dosud ojedin lým ešením.

Barvy ervené a modré a st íbro a zlato ve figurách jednotliv i
ve vzájemných spojeních
jsou p ipomenutím dalších feudálních držitel Bezd kova a dalších
okolních obcí: Malovc , Šternberk , pán
z Klenového,
ernín ,
Švamberk , Duc z Va in, Bory ze Lhoty a Koko ovc .

Vlajka
je v souladu s vexilologickými pravidly, odlišnými od pravidel
heraldických, grafickým zobrazením symboliky znaku prost ednictvím t í
polí: žer ového modro-žlutého (pruhy z cisterciáckého štítu, rybníky mezi
obilnými lány), st edového šikmého a bílého (bezd kovská kapli ka, štít
vladyk z Potvorova, eská obec) a erveného vlajícího (vladykové
z Potvorova, eská obec). Vlajka, nezatížená t žkými figurami, má být
rozvinuta a vlající viditelná do daleka svými jasnými a nezam nitelnými
barvami.
Návrhy a kresby symbol : Ing. René Sommr (se zapracováním
ipomínek len Obecního zastupitelstva Bezd kov a Mgr. Jind icha
Fajta).
Konzultace, návrhy popis symbol a jejich zd vodn ní: Mgr. Jind ich
Fajt.
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