Znak a vlajka obce Klokočná
Výsledky průzkumu preferované podoby znaku a vlajky obce
mezi občany obce Klokočná, který probíhal 3. – 13. 7. 2015

První podoba znaku obce vznikla již v roce 2002, na čemž nesl velkou
zásluhu pan Jaroslav Sapík. Návrh znaku obsahuje motivy klokočí a
studánky jakožto obecně platné a srozumitelné symboly obce Klokočná.
Legislativa však stanoví, že aby obec mohla znak oficiálně používat, musí
nejdříve požádat Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky o jeho udělení. Žádost, kterou obec Klokočná poslala na
přelomu roku 2002 a 2003 do PSP ČR, však byla po jednání Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR dne 28. 5. 2003 zamítnuta z
důvodu nedodržení některých heraldických zásad. „Konkrétně bylo
návrhu znaku vytčeno, že obsahuje neheraldickou, neboť blasonem
nepopsatelnou figuru, že se ve znaku nevhodně stýkají barvy (černá s modrou) a že lem studánky je
v uvedené podobě heraldicky nepřípustným prvkem. Dále bylo doporučeno složitě ztvárněnou figuru
studánky vyjádřit zjednodušeně.“
Přes toto zamítnutí, aniž by došlo k úpravě návrhu znaku obce, se však začal uvedený návrh znaku
užívat jako symbol obce a během uplynulého období se stal obecně vžitým symbolem, který je občany
obce a veřejností vnímán jako daný. Vzhledem k úmyslu zastupitelstva uvést užívání znaku do souladu
se zákonem o obcích a získat řádný souhlas s užíváním znaku, resp. jeho udělení, byl návrh znaku obce
upraven a vznikly čtyři nové varianty, které korespondovaly s původní podobou neschváleného
symbolu, avšak plně korespondovaly se zásadami heraldické tvorby. Z vyjádření Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, o které autor znaku Podvýbor požádal, vyplynulo, že by již
udělení znaku obci nebránily žádné připomínky k některé z nově navržených variant.
Před rozhodnutím, která varianta nově navrženého znaku a vlajky obce bude předložena Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR a o jejíž udělení obci bude zažádáno, oslovilo zastupitelstvo
obce občany obce s žádostí o vyjádření jejich názoru.

Oslovení občané a způsob hlasování
Bylo osloveno celkem 187 občanů obce, kteří byli starší 18 let a měli trvalé bydliště v obci. Do
schránek oslovených občanů byla vhozena obálka obsahující průvodní dopis s informacemi o volbě
znaku a vlajky obce, obrazovou přílohu s jednotlivými variantami znaku a vlajky obce a hlasovací lístky
v počtu odpovídajícím počtu oslovených občanů přihlášených na daném čísle popisném. Hlasovací
lístky byly očíslovány náhodně vygenerovaným číslem (v rozmezí od 6 do 9997) a orazítkovány razítkem
obce. Toto číslo nebylo nijak spojeno se jmény konkrétních hlasujících a jeho hlavním cílem bylo zajistit
možnost udělení pouze jediného hlasu některé z variant. Odpovědi nesoucí stejné číslo hlasovacího
lístku se nevyskytly.
Průzkum probíhal ve dnech 3. – 13. 7. 2015 a občané měli možnost volby, jakým způsobem svou
preferenci projeví. Mohli využít hlasovacích lístků, které byly distribuovány do schránek a vhodit
vyplněný hlasovací lístek do schránky Obecního úřadu, nebo odezvat vyplněný hlasovací lístek
v úředních hodinách paní Šárce Machaňové, nebo vyplnit elektronický formulář na adrese
https://znak-obce.vyplnto.cz/.
Z celkem 187 oslovených občanů vrátilo tištěný hlasovací lístek 76 občanů a dalších 15 občanů využilo
možnosti odpovědět elektronicky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 91 z oslovených občanů.
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Výsledky
Z 12 nabízených variant hlasovali občané pro 7 variant. Největší počet hlasů, celkem 71, dali občané
variantě 1A. Tuto variantu zvolilo tedy 78 % občanů, kteří odevzdali svůj hlas. Téměř 7 % hlasujících
občanů volilo variantu 3A, více než pět 5 % hlasujících občanů volilo variantu 2B, více než 4 % hlasujících
občanů projevilo záměr o variantu 2A, více než 3 % zaškrtlo variantu 4A, více než 1 % hlasujících občanů
hlasovalo pro variantu 1B a stejně hlasujících občanů, tedy více než 1 %, preferovalo variantu 4B.
Výsledky průzkumu preferované podoby znaku a vlajky obce mezi občany obce Klokočná nejlépe
znázorňuje obrázek níže.
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