Znak a vlajka obce TULEŠICE - ANKETA
Vážení spoluobčané,
naše obec patří k nemnoha obcím v ČR, které doposud nemají zvolenu obecní symboliku. Obecní symboly ( znak a vlajka)
jsou jedním ze základních identifikačních prvků obce, její vizitkou a viditelným výrazem její identity.
Výběr obecních symbolů je svědectvím kulturnosti, vkusu a odpovědnosti obyvatel dané obce, vědomých si skutečnosti, že
tyto symboly nejsou záležitostí dočasnou, nýbrž trvalou, ovlivňující a zavazující i příští generace.
Na základě Usnesení Zastupitelstva obce Tulešice, ze dne 31.03.2021, bylo rozhodnuto o zahájení procesu zvolení příslušné
obecní symboliky a o následném podání Žádosti o schválení obecních symbolů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V první fázi bylo vytvořeno a vybráno několik variant, které prošli odbornou oponenturou, zaručující heraldickou a
vexilologickou správnost všech návrhů.
O výběru konkrétní konečné varianty sice, dle zákona, musí rozhodnout hlasování členů Zastupitelstva, nicméně Váš názor
bude pro naše rozhodnutí důležitý. Volba obecních symbolů totiž svojí důležitostí převyšuje běžnou agendu a výsledek se
týká nejen dávné historie naší obce, ale bude též odkazem pro další generace po nás.
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o prohlédnutí všech předložených variant ( → viz druhá strana ).
Tento dokument bude distribuován do všech trvale osídlených domů v naší obci.
Do data 16.05.2021 máte možnost se vyjádřit, kterou variantu znaku a vlajky upřednostňujete,
formou udělení Vaší preference → viz VARIANTY na druhé straně a ANKETNÍ LÍSTEK dole.
Pochopitelně, vyjádření Vašeho názoru není povinné.
Přesto si Vás o ně dovolujeme požádat a předem Vám za ně děkujeme.
Všechny předložené návrhy vycházejí z historických, písemně doložitelných údajů o naší obci a respektují jak heraldická
a vexilologická pravidla tvorby znaků a vlajek, tak legislativní požadavky, platné v ČR .
Z tohoto hlediska je volba kteréhokoliv z nich volbou dobrou.
Text, zdůvodňující podobu znaku/vlajky, je uveden vždy u každé varianty → viz VARIANTY na druhé straně.

Děkujeme Vám za Váš názor, který můžete vyjádřit vyplněním anketního lístku a jeho doručením do schránky Obecního
úřadu, případně níže uvedeným zastupitelům ( do jejich poštovní schránky nebo osobně ), nejpozději do

Za Obecní zastupitelstvo :

16.05 2021.

………………………………………………

……………………………………………..

Jan Rozmahel – starosta

Ladislav Vondrák - místostarosta

--------------------------------------------------------------------------ANKETNÍ LÍSTEK - Znak a vlajka obce TULEŠICE – názor za dům č.p. ………… ( ← prosím, doplňte )
Varianta
VARIANTA A
VARIANTA B
VARIANTA C

OZNAČTE pořadí, ve kterém se u Vás tato varianta umístila
( od nejlepší k nejhorší → tzn. nejlepší = 1, nejhorší = 3 )

Znak a vlajka obce TULEŠICE - VARIANTY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Z HISTORIE :
Prvním písemně doloženým člověkem, užívajícím přídomku „z Tulešic“, byl Janek z Tulešic ( první písemná zmínka roku 1365 ), patřící
k rodu vladyků z Peče u Dačic ( z rozvětveného rodu Ranožírovců ), s erbem jeleních parohů. Členové tohoto rodu zastávali opakovaně
velmi významný úřad hofrychtéře u dvora nejvyššího maršálka českého království, tj. předsedajícího soudního dvora, na němž se řešily
sporné záležitosti mezi many ( Janek z Tulešic byl dvorským sudím v letech 1385-1388, Václav z Tulešic zastával stejný úřad 1438-1459
a Mikuláš z Tulešic v letech 1476-1490 ). Členové této rodiny sídlili na Tulešicích až do roku 1508.
Po třicetileté válce byly Tulešice zcela zpustošeny švédským vojskem a na několik desetiletí úplně zpustly. V roce 1668 koupil takto zpustlé
tulešické panství moravský zemský advokát a komorní prokurátor ( jeden z pouhých 12 přísežných moravských zemských advokátů,
působících u nejvyšší soudní instance v Markrabství moravském ) Matouš Isidor Záblatský, který byl v r.1677 povýšen císařem Leopoldem I.
do rytířského stavu, s predikátem „z Tulešic“ a s právem užívat erb s palmou a křídly pro sebe a své potomky. Jeho rod zde sídlil
až do r. 1785. Záblatští od základů vystavěli nejen vesnici, ale i současný tulešický zámek a kapli sv. Floriána.

