Anketní lístek – znak a vlajka Obce Litíč
Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Litíč se rozhodlo nechat vytvořit znak a vlajku obce Litíč, námi
vybraný heraldik Mgr. Jan Tejkal předložil celkem sedm návrhů v grafické i v textové
podobě, na jednání ZO dne 18.2.2019 byly do užšího výběru vybrány návrhy č. 1, 4, 5.
Dovoluji si Vás tímto požádat o výběr jednoho návrhu znaku a vlajky obce, který je dle
Vašeho názoru nejvhodnější k prezentování Litíče a Nouzova. Lístky není nutné
podepisovat, pro každou domácnost je určen jeden anketní lístek. Vyplněné lístky
můžete v úředních hodinách odevzdat přímo v kanceláři OÚ nebo kdykoliv vhodit do
schránky u Obecního úřadu v Litíči, odpověď lze také zaslat na emailovou adresu obce:
litic@litic.cz , nejpozději do 26. března 2019. Podrobnější informace najdete na
internetových stránkách obce v záložce „Aktuality“, zde bude také zveřejněn výsledek
ankety.
Děkuji Vám za Váš čas, který věnujete vyplnění a odevzdání anketního lístku.
Lenka Mužíková – starostka obce
Návrh znaku odkazuje na následující historické motivy:
1. Pečeť obce Litíč: Pečeť obce je doložena výše zmíněným otiskem a její překreslení se
nachází ve sbírce komunálních pečetí Karla Lišky. Obraz pečeti obsahuje figury lva a
pluhu.
2.Erb Litických ze Šonova: Erb rodu, který se psal také po obci Litíč, byl dán roku 1527 a
tvoří jej modrý štít, v němž na stříbrné ostrvi stojí sokol se stříbrnými rolničkami a s
panenskou hlavou ve zlatém čepci.
3. Kostel Nejsvětější Trojice (místní část Litíč): Kostel založený roku 1591 Janem st.
Litickým ze Šonova – v návrhu znaku jako bílý nebo červený klín.
4. Kaple sv. Máří Magdalény (místní část Nouzov) – v návrhu jako zlatá dóza na masti.
Pečeť obce Litíč

Erb Litických ze Šonova

Varianta 1:

Varianta 1 - znak:

„V modrém štítě stříbrný sokol se zlatou zbrojí, stříbrnými rolničkami a panenskou
hlavou se zlatým čepcem provázený v levém koutě modrou dózou na masti
ve stříbrném volném klínu.“
Varianta 1 - vlajka:

„Modrý list s bílým sokolem se žlutou zbrojí, bílými rolničkami a panenskou hlavou
se žlutým čepcem provázený nad křídlem modrou dózou na masti v bílém volném
klínu. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 4:

Varianta 4 - znak:

„Modrý štít dělený stříbrným břevnem se třemi červenými klíny. Nahoře vynikají z
rohů štítu vpravo kosmo zlatý sokolí spár se stříbrným opeřením a rolničkou a
vlevo šikmo stříbrná lví tlapa se zlatou zbrojí. Dole zlatá dóza na masti.“
Varianta 4 - vlajka:

„List tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, červený, bílý a modrý, v poměru 7:1:1:1.
V horním pruhu vyniká z rohu kosmo žlutý sokolí spár s bílým opeřením a rolničkou
a z cípu šikmo bílá lví tlapa se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 5:

Varianta 5 - znak:

„V modrém štítě vynikají z rohů vpravo kosmo zlatý sokolí spár se stříbrným
opeřením a rolničkou a vlevo šikmo stříbrná lví tlapa se zlatou zbrojí. Pod nimi
zlatá dóza na masti ve stříbrném prázdném sníženém klínu.“
Varianta 5 - vlajka:

„List tvoří sedm vodorovných pruhů, modrý, bílý, modrý, žlutý, modrý, bílý a
modrý, v poměru 10:1:1:1:1:1:1. V horním pruhu vyniká z rohu kosmo žlutý sokolí
spár s bílým opeřením a rolničkou a z cípu šikmo bílá lví tlapa se žlutou zbrojí.
Poměr šířky k délce je 2:3.“
-------------------------------------------------------zde odstřihněte ---------------------------------------------------------
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