Vážení občané,
v roce 2022 uplyne 700 let od první písemné zmínky o obci Chocnějovice v listinných zápisech.
Každá historie, ať se jedná o historii národní nebo regionální, má svoje mezníky, památné dny, svoje
pamětní stránky, u kterých se zastavujeme, vzpomínáme a přemýšlíme. Zvláště jde-li o místo, kde
jsme se narodili, nebo kde jsme prožili část svého života. Je to zastavení významné nejen pro naše
občany, ale i pro všechny rodáky a návštěvníky obce, kteří se rádi vracejí.
U příležitosti 700. let první zmínky o obci, plánujeme v roce 2022 uspořádání oslavy k tomuto výročí.
U této příležitosti bychom velice rádi představily novou vlajku a znak obce, které doposud obec nemá.
Zastupitelstvo obce si tak nechalo u znalce a odborníka v oboru heraldiky zpracovat návrhy znaků
Obce Chocnějovice. Nyní je na nás z návrhů jeden vybrat a vytvořit tak vlastní identitu obce. Mnoho
obecních znaků je odvozeno z historie od znaků vrchnosti, znaku krále, či znaku šlechtického majitele,
biskupa nebo církevní instituce. Tyto znaky symbolizují danou obec jak z historického pohledu, tak
mohou být odvozené od přírodních podmínek nebo prostředí. Například použitím figury kopce je
charakterizováno prostředí, ve kterém obec leží. Vlnité břevno značí existenci vodního toku. Stromy
mohou symbolizovat lesy. Jiná znamení ukazují na převažující zaměstnání, např. motivy zemědělské,
vinařské, chmelařské, rybářské, hornické, mlynářské atd., nebo připomínky různých události.
S návrhy na budoucí znak a vlajku obce se můžete seznámit níže nebo na webových stránkách obce.
Zde se lze klikem k návrhům vyjádřit a jeden z návrhů podpořit. Jako předloha k návrhům se
ponejvíce čerpalo z bohaté historie obce. Obec Chocnějovice se skládá z osmi místních částí. Dle
Statistického lexikonu obcí České republiky, vydaného v roce 2005 - Buda, Buřínsko I. díl, Buřínsko
II. díl, Drahotice, Chocnějovice, Ouč, Rostkov, Sovenice s částí Horní Mohelnice). Historie a osudy
těchto vsí nebyla vždy společná a shodná. Bližší a podrobnější informace o historii obce a jejich
místních částí, se dozvíte na webových stránkách obce.
Krátce z historie:
První zmínka o Chocnějovicích v historických písemných pramenech je z roku 1322, kdy na českého
krále Jana Lucemburského padla odúmrť po Janovi z Chocnějovic, kterou král daroval. Příjemcem měl
být Olen z Chocnějovic. Někde v letech 1356-1360 vydal Předbor opat a konvent kláštera v Hradišti
listinu, v níž se připomíná Jan z Chocnějovic. Následně zřejmě došlo ke změně vlastnictví vsi, protože
v roce 1394 Mikuláš Kokotek z Pěnčína prodal Chocnějovice Jandovi ze Sojovic, který
v následujících letech, až do roku 1405 je připomínán jako patron místního kostela. Poté zprávy o
Chocnějovicích načas mizí. V 16. století patřila ves pánům z Vartenberka. Od této doby obec
několikrát měnila majitele ať už z důvodu dědictví, vdavků, soudních sporů, převodů majetku nebo
prodeje. V roce 1695 koupil Chocnějovice Arnošt Josef hrabě z Valdštejna a připojil je k panství
Mnichovo Hradiště. Tvrz v Chocnějovicích v té době zřejmě již zchátrala, v následujících letech zcela
zanikla. O její poloze existují dohady. Někteří ji lokalizují do blízkosti kostela a jiní uvažují o poloze
nedaleko hospodářského dvora.
Ves již natrvalo patřila k panství Mnichovo Hradiště, v držení rodem hrabat z Valdštejn-Vartenberku.
Kostel:
Kostel sv. Havla v Chocnějovicích je dle historiků umění raně gotický z konce 13. století. V 18.
století byl zbarokizován. Stál nepochybně už v roce 1352, jak svědčí záznam o výběru papežského
desátku.
Svatý Havel se narodil okolo roku 550 v Irsku. Byl řeholníkem v klášteře. U říčky u Steinach vystavěl
prosté obydlí, kde žil s několika druhy životem podle řehole sv. Kolumbana a poté sv. Benedikta.
Zemřel okolo r. 645. Atributem sv. Havla je medvěd nesoucí dřevo nebo bochník chleba.
Z roku 1394 a 1395 známe pečeť Mikeše Kokotka z Pěnčína a Kocňovic. Kocňovice byly
identifikovány jako tvrz a ves Chocnějovice. Na Mikešově pečeti byl kohout. Ostatně jméno
,,Kokotek“ je zdrobnělina od ,,Kokot“, což ve středověké češtině znamenalo kohout.
Kohout je také skrytým symbolem pro sv. Havla, kterému je zasvěcen chocnějovický kostel.

Návrh č. 1

Návrh č. 1, znak – Zlato-modře cimbuřově osmi stínkami dělený štít. Nahoře na linii dělení stojí stříbrný
vykračující kohout se zlatou zbrojí, červeným hřebínkem a laloky. V patě štítu zelené trojvrší.
Zelené trojvrší odkazuje na geografickou polohu obce v kopcovitém prostředí. Zlato-modré dělení je inspirováno
erbem hrabat z Valdštejna, kteří byli historickými vlastníky Chocnějovic a několika dalších místních částí obce.
Cimbuřový řez odkazuje na historickou a dnes již neexistující tvrz v Chocnějovicích. Počet stínek dělícího řezu
se shoduje s počtem částí, které tvoří obec. Kohout odkazuje na rod držící Chocnějovice ve 14. století.
Vlajka č. 1 – List tvoří zelený žerďový pruh, široký čtvrtinu délky listu s tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a žlutý,
v poměru 3 : 2 : 3.Zelený pruh je odvozen od zeleného trojvrší, modrý od horního a žlutý od dolního pole štítu,
bílý má oporu v kohoutovi.

Návrh č. 2

Návrh č. 2, znak – Ve zlatém štítě rozšířená červená hlava, v níž je běžící hranostaj v přirozeném zimním
zbarvení s modrým, zlatě lemovaným obojkem, vzadu se zlatým kroužkem. Ve štítě modrý korunovaný
dvouocasý lev s červenou zbrojí.
Hranostaj se vztahuje ke knížatům z Rohanu, kteří vlastnili panství Svijany a k němuž patřilo několik vsí,
tvořících dnes obec Chocnějovice. Lev ve zlatém poli je lvem z erbu hrabat z Valdštejn-Vartenberku,
dominantních vlastníků Chocnějovic a některých dalších vsí tvořících dnes obec.
Vlajka č. 2 – List tvoří dva vodorovné pruhy, červený žlutý, v poměru 3 : 7. V červeném pruhu běžící bílý
hranostaj s černým koncem ocasu a s modrým, žlutě lemovaným obojkem, vzadu se žlutým kroužkem. Ve štítě
modrý korunovaný dvouocasý lev s červenou zbrojí. Vlajka opakuje podobu znaku.

Návrh č. 3

Návrh č. 3
Znak – Stříbrno-modře polcený štít se štenýřovým lemem, modro-zlatým a zlato červeným. Ve stříbrném poli
vztyčený vykračující černý medvěd s červeným jazykem, držící tlapami vztyčenou zelenou ostev se čtyřmi suky.
V modrém poli zlatý lev s červenou zbrojí.
Medvěd se vztahuje ke sv. Havlu, kterému je zasvěcen chocnějovický kostel. Lev je odvozen od erbu hrabat
z Valdštejna. Lem se skládá z osmi polí,znázorňující počet místních částí obce. Modrá a zlatá pole lemu jsou
odvozena od erbu Valdštejnů a zlatá a červená od erbu Rohanů.
Vlajka č. 3 – List tvoří dva svislé pruhy, bílý a modrý a štenýřový lem široký osminu šířky listu, v žerďové
polovině modro-žlutý, ve vlající červeno-žlutý. V bílém pruhu vztyčený vykračující černý medvěd s červeným
jazykem, držící tlapami vztyčenou zelenou ostrev se čtyřmi suky. V modrém poli žlutý lev s červenou zbrojí.
Vlajka opakuje podobu znaku.

Původním erbem Valdštejnů byl modrý lev na zlatém štítě. Později začali užívat znaku se čtyřmi lvy- ve štítu
čtvrceném zlato-modře přivrácení lvi opačných tinktur (zlatý lev v modrém poli).
V rohanském rodovém erbu je vedle zlatých rout v červeném poli, mnohokrát užit hermelín. Vedle toho je užita i
podoba hranostaje v jeho zimní kožešině. Hranostaj se stal erbovní rodovou figurou a rohanským dědictvím.
Zlatá barva je společná pro oba rodové erby historických vlastníků Chocnějovic a dalších místních částí obce.
Modrá je barvou hrabat z Valdštejna, červená od erbu Rohanů a jsou tak součástí návrhů.

Návrh č.: 1

Návrh č.: 2

Návrh č.: 3

Jsem obyvatelem s trvale hlášeným bydlištěm v k.ú. obce Chocnějovice. V anketě volby znaků
obce, přiděluji svůj hlas návrhu:
Návrh č.: …………………………………
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………...
Hlasujte prostřednictvím www stránek obce, nebo předejte vyplněný anketní formulář na OÚ
v Chocnějovicích nebo zastupiteli své obce nejpozději do 31.10. 2021.

V Chocnějovicích, 20.10. 2021

Starosta obce, Stand František

