
Znak obce Chudíř:

llistorické pečetní znamení obce:
V případě obce chudíř není v historických dohledaných dochovaných
archivních materiá1ech z období před konstitucí obecního zÍizení doloženo
uŽíVani vlasl nino peceln iho znarneni'
Ves chudíř byla v uvedeném období osadou obce Charvatce a písemnosti.
u kteqich lze očekávat uŽití vlastního pečetního typáře obce Charvatce,
.]al.ýk9li: otisk obecní pečeti postrádají, kdyŽ obsahují pouze otisl':y pečeti
kanceiáře panství Dobrovice se sloŽiým erbem knížecí-ro.diny Thurn-Taxisů'
Platí to o archivním materiálu v rámci Stabilního katastťu z obdobi první
po]oýiny 19'sto1etí, uloŽeném v současnosti v Národním archivu v Praze.
a obdobně nenacházíme žádný otisk obecní pečeti alri v Eichlerove sbi.ce
deponované v Archir,.u Národního fi\zea ý Praze'

Z uvedeného wp]lýýa, Že doloŽené historické pečetnÍ znamení obce s vlastním
o'bÍazoÝým symboiem absentuje a tento prarn€n tedy pro tvorbu nového
(heraldického) znaku obce nelze ý\ruŽ1t.

Noqý (heraldický| znak obce:
Při tvorbě znaku obce Chudíř nelze postupovat cestou heraldického přepisrr
historického pečetniho zrlamenl V dostupných archivnich materiáleih iotiŽ
není doloŽena pečeť s obrazoqý,m symbolem obce'

Pro tvorbu nového (heraldického) znaku obce to znamená nutnost !1.uŽití
alternativnÍho postupu výběru vhodných znakoých Íigur.
Jlnými sloly: Neexistuje-li moŽnost heraldizovat sta1.é předheraldické
obrazové znamení obce, znak obce ize \'Ytvořit tzv. umě1e, tj. p}ostřednictvím
kombinace znakoých flgur, lYjadřujících nejpodstatnější mómenty historie,
gcografie a charakt€ru obce, nebo názvu obce.

o které figury můŽe jít ?

1obecná (tj. z reďity odvozená) Íigura zvonu odkazuje na chudiřskou
dřevěnou zvoničku, která se připominá jako místní dřobná památka
i v Soupise panátek historickj/ch a uměleclých mladoboles1avskeho okresu
z roku 1905. Zvon múŽe být ve znakovém štítě zobrazen voině nebo iako
zavěšený na iTrůstající zvoničce, dubové větvi či zúŽeném břevnč.
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2.Fig.ura lilie jakoŽto s?ichý mariánský atribut připominá chudířskou kap1i
zasvěcenou P.Marii a současně odkazuje také na svatojosefs\i motrv zvonu.Lilie je variantně zobrazena volně nebo v těsném figurahim spojenÍ se
z-r'gnen! kdyŽ její horní polovina tvoří zakončení srdce zvonu (edná se
o heraldický způsob sloučení figur v zájmu zachování jednoduchostt zna}<ové
KOmpozlcej.

3.Heroldská {č'iii geometriclqým cielením štítu konstituovaná) Íigura
cimbuřového' děleni štitu v podobě cl!íbuřové htavy či šikmo síÉeněcimbuřově děleného štítu odkazuje na zmínlqr o nekdejsl tvrzi na územi
obce v majetku vladycke rodiny píŠící se z Chudíie.
4.Fi8ura dubové větve se dvěma lisB či volného duboÝého listu
symbo1izuje lesy v okolí obce.

S.Figura šikmého vl tého děl€tú.lolního znakového pole představuje
Jednoduchý symbo1 rybníků v okolÍ obce'

Barevné řešení návrhu znaku obce:
Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, Že se jednotlive varianq.návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešenl také v barevném
provedení.

Pokud jde o zvolenÍ barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém
tvaroslovi p.avid]o o nemoŽnosti pokiádání barr,y na barvu a kovu na kov. Co
to znamená ?

V klasické komunálni herďdíce česlých zemí hovoříme o šesti základnich
t1nktuIách. k nimž posleze piibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv.
pI]Iozené bar\']r. Dvě z onéch základních tinkturjsou tzý. kolY - zlará neboli
Žlutá a stříbrná nebo1i bílá, zatímco ostatní . červená, modrá, zelena a cerná
- patří do kategorie barev.

..Iť tedy' moŽno voli| bud' kovový štít (resp. kovové po1e štítu) a barevné figury,
c''-on1cn;.barevny Štit (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. Vobou
piípadech je přitom vhodné zachovat co nejmenší moŽný-poiet tinktur.

U návrhu znaku pro obec Chudíř lze pal< . při zachování popsaného pravidla
- uvaŽovat o následujicích barevných kombinacích s těmito významy:
.zlatá, stříbrná, modtá, zelená = ban1r venkovské k.ajiny (pole, lou\r, iesy,
vodní toky a plochy, Širé nebe),
' stříbrná a modrá = mariánské barw = mariánská kaplička.
-stříblná + červená = české zemske bar'y = poloia obce ve sředních
cechách.
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