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ZNAK A VLAJKA OBCE SEMICE

V

ážení spoluobčané,
všichni si jistě vážíme historie i tradic naší
obce. Rozhodli jsme se proto dodat jí ještě
větší vážnost tím, že získáme vlastní erb a vlajku po
vzoru jiných měst a vesnic, abychom nebyli
v regionu poslední, kteří tuto symboliku ještě
nemají.
Oslovili jsme odborníka v oboru heraldiky pana
Miroslava J.V.Pavlů, který prostudoval místní
historii a na jejím základě vypracoval několik
návrhů, které nyní předkládáme vám, občanům,
k posouzení. Ve zpravodaji jsou vložené hlasovací
znak

1

lístky, na které označte jeden vybraný návrh a
připojte svoje jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
a svůj podpis. Tento lístek můžete odevzdat na
jednom ze tří hlasovacích míst: obecní úřad,
základní škola nebo prodejna průmyslového zboží u
paní Poustkové.
Vítězný návrh se stane za vaší podpory již navždy
znakem naší obce.
František Novotný, starosta obce
2

3

vlajka

VYSVĚTLENÍ NÁVRHŮ SYMBOLIKY ZNAKU

K

ompozice předkládaných návrhů znaku obce
(poloha 12 km západně od Nymburka,
patrně od počátku 14. století majetek
pražského proboštství, po husitských válkách
součást přerovského, od roku 1547 komorního
panství, v 17. století připojeného k Brandýsu nad
Labem) vyzdvihuje starobylost obce a její polohu u
řeky Labe. Věže s cimbuřím, cimbuřovité břevno i
jezdecké
ostruhy
(též
kolečka
ostruhy)
z archeologických nálezů symbolizují dvě na
katastru obce zaniklé tvrze, heroldský kříž a
nádoba na masti připomínají místní barokní kostel
sv.Maří Magdalény z roku 1731. Významní majitelé

Semic jsou zastoupeni figurami a barvami,
převzatými z jejich heraldiky (proboštství pražské
kapituly prezentuje zlaté břevno v černém poli, rod
Šelmberků - držitelů Semic ve 2. polovině 15. a
počátkem 16. století - černá kančí hlava ve zlatém
poli a královskou komoru zlatá koruna spolu
s červenou barvou, barvou zemského znaku).
Vlnité břevno v některých návrzích, podobně jako
všudypřítomná
modrá
barva,
symbolizuje
katastrem obce protékající Labe.
Z návrhů znaku vychází i návrhy obecní vlajky,
respektující zásady a zvyklosti současné české
vexilologické tvorby.
(Podle heraldika Miroslava J.V.Pavlů)
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