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Slavnostní předání dekretů – udělení znaku a vlajky obce
Na základě naší žádosti na Podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nám byl dne 15.4.2019
slavnostně předán dekret o udělení znaku a vlajky naší obce. Slavnostního
předání se na půdě Poslanecké sněmovny za naši obec zúčastnil starosta
obce, Ing. Václav Ungr a místostarosta obce, pan Václav Hrabák.
Slavnostní předání dekretů bylo provedeno předsedou Poslanecké
sněmovny, panem Radkem Vondráčkem.
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Pro návrh znaku a
vlajky obce je nutno
respektovat
určitá
pravidla, které garantuje
heraldik a vexilolog.
Návrh nám vytvořil Mgr.
Jan
Tejkal,
který
shromáždil
dostupné
historické informace o
naší obci a dle těchto
faktů vytvořil několik
grafických návrhů. Jelikož jsme nechtěli o této důležité věci rozhodovat
sami, požádali jsme Vás na jaře loňského roku o Váš názor ohledně výběru
nejvhodnější varianty. Ze zpracovaných 7 variant byla jako nejvhodnější
vybrána varianta označená jako 2A, která zobrazuje kvetoucí
jívy, Jivinskou horu a poukazuje na tradici cvočkařství.
"Výtah z vyjádření Mg. Jana Tejkala - Archivní průzkum nepotvrdil
existenci vlastního obrazového pečetního znamení obce. V Indikačních skicách
Stabilního katastru z roku 1839 v Národním archivu v Praze spatřujeme pouze
otisky vrchnostenské pečeti panství Zbiroh, k němuž tehdy ves patřila, a stejně tak
absentuje doklad o existenci případné obecní pečeti také v Eichlerově topografické
sbírce z 1.poloviny 19.století v Archivu Národního muzea v Praze. Výsledný návrh
znaku a vlajky obce tedy vychází z obecných (tj. z reality odvozených a kresebně
adekvátně jednoduše stylizovaných) a heroldských (tj. geometrickým dělením štítu
konstituovaných) znakových figur z následujících historických a geografických
motivů.
Obecná figura dvou zkřížených kvetoucích větviček vrby jívy v tzv.
přirozených barvách, nebo stejná figura zlatá a stříbrně kvetoucí představuje
výrazné a jasně srozumitelné tzv. mluvící znamení obce, tzn. symbol vyjadřující
název obce, který dle toponomastické literatury znamená „jívová porostlina“ a
označuje tedy místo bohaté na jívový porost.
Obecná figura návrší nebo heroldská figura obloukem děleného štítu
představující v heroldské (geometrické) zkratce návrší či horu vykreslují polohu
obce Jivina pod stejnojmenným vrchem Jivina.
-

Obecná figura hřebu odkazuje na místní tradici cvočkářství.

