Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
přiznání práva užívat symboly obce bylo v lednu tohoto roku uděleno Parlamentem
České republiky obci Hříškov.
Dovolte mi Vám, občanům Hříškova, poděkovat za Vaše názory a připomínky, které
jste v době návrhu obecního znaku a vlajky vznesli. Konečnou podobu pro naši obec
vypracoval pan Stanislav Kasík, heraldik z Roudnice nad Labem. Jeho znalost místní
historie a celoživotní zkušenosti z oboru nás dovedly k cíli. Posílení lokální identity
(regionálního vědomí), pozitivní prezentace a reprezentace obce už bude úkolem pro
nás všechny.
Obecně jsou znak a vlajka obce symboly vyjadřující odkaz k historickým, kulturním a
hospodářským hodnotám, symboly samostatnosti a suverenity obce, symboly
svrchovanosti místa, obrazem minulosti i současnosti. Obecní znak a vlajka posiluje
hrdost občana, napomáhá sounáležitosti obyvatel s obcí, posiluje regionální vědomí,
může být i vizitkou či reklamou obce. Přesvědčivý, výstižný a nadčasový odraz hodnot
spolu s estetickým a heraldickým zpracováním obecních symbolů je základem
formálně i významově kvalitního znaku.
Abychom uměli a mohli užívat symboly obce Hříškov důstojně a reprezentativně,
musíme jim především rozumět a vědět, o čem vypovídají. Pan Kasík, autor návrhu
našich obecních symbolů, vycházel zejména z historických, krajinných a
společenských poměrů v obci.

Znak naší obce je umístěn v červeno-zeleně polceném štítě. Tvoří jej tři zlaté obilné
snopy, každý o pěti klasech, které jsou umístěny nad stříbrným hříčem. Červené pole
ve štítě a stříbrný hříč odkazuje k erbu vladyků z Hříškova, nejstarších známých
vlastníků obce. Zelené pole a obilné snopy charakterizují zemědělské tradice v obci
barvami venkova a zemědělství. Obec v současné době tvoří tři místní části, které ve
znaku charakterizují tři snopy. Počet klasů v každém snopu odkazuje na minulost, ve
které byla obec rozdělena do pěti vrchností.
Vlajka obce opakuje podobu znaku. List vlajky tvoří červený žerďový a zelený vlající
pruh. Uprostřed vlajky jsou umístěny tři žluté obilné snopy tvořené pěti klasy, které jsou
umístěné nad bílým hříčem.
Znak obce v současné složité epidemiologické situaci umístíme na nové webové
stránky. Jakmile nám situace dovolí, připravíme společenský program, v rámci kterého
představíme symboly Vám, občanům naší obce.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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