
                       

                       Žehnání praporu a znaku obce Perálec -  

         22.října 2006 ve 14.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele 

  
 

Dámy a pánové, 

  dovolte, abych  jménem zastupitelstva   a spoluobčanů  obce 
Perálec  přivítala pana biskupa  královehradecké diecéze,  
pana Dominika  Duku, preláta p. Josefa Sochu, dále našeho 
bývalého pana faráře Františka Sochu, který v našem 
kostelíčku prožil 50 let kněžství a v letošním roce v sobotu 
1.července děkoval za dar 60 let kněžského života ve svém 
rodišti Předhradí,  ve farním chrámu Panny Marie 
Sedmibolestné , 
vítám jáhna pana Vladimíra Krejčího … 
   
 Vítám   radního pardubického kraje  pana Ing. Miroslava 
Brýdla, dále- autora našich obecních symbolů pana Mgr. 
Oldřicha Pakostu, ředitele okresního archivu ve Svitavách, 
starostky a starostové okolních obcí a Vás  všechny,  
shromážděné   na naši slavnosti „Žehnání praporu a znaku 
obce Perálec a svěcení obětního stolu“. 
   
    Vítám Vás v naši   obci, kterou tvoří i místní část Kutřín a 
celkem máme   242 trvale bydlících obyvatel. 
   Vítám Vás v tomto našem kostele, vysvěceném v roce 1321 
který  je nejstarším v okolí. 
    Od roku 1993 do roku 1997 byla prováděna generální oprava 
kostela a chci to dnes na tomto shromáždění  zdůraznit      
proto, že bez převážné  finanční pomoci manželů Nešetřilových   
z Pardubic  by nebylo možné s tak rozsáhlou opravou ani začít. 
/–pani je rodačka Krčilová  z Perálce a pan z Hluboké, bohužel 
je již pochován zde na hřbitově,/ 
 
   Zakoupili i tyto lustry / vybírali je společně se starostkou obce a panem 

Tmějem z Hluboké/ a na vánoční svátky náš kostel zdobí  dřevěnný 
vyřezávaný betlém, který taktéž do kostela  věnovali. 
 



   Rovněž velké poděkování  za odvedenou práci při opravě 
kostela patří p. Tmějovi, Skálovi a Pytlíkovi ze sousední obce 
Hluboká a dalším  nejmenovaným občanům. 
    
  Po roce 1997 bylo zahájeno postupné  restaurování     soch  a 
zbývá ještě oltář, který byl také jako sochy, poznamenán 
plynováním kostela po opravě. 
 
Letošní rok  již  po šesté byla podána žádost  o finanční dotaci  
na restaurování oltáře na Ministerstvo kultury   a každý rok 
doufáme, že to vyjde.  Říkám proto doufáme,  protože uvedené 
práce i žádosti byly vždy ve spolupráci s obcí. 
  
   Akt ,  žehnání  symbolů   naši  obce Perálec,  praporu  a   
znaku,   je   událostí výjimečnou, historickou a 
neopakovatelnou.   Važme si této chvíle v celé své vážnosti a  
důstojnosti  a  buďme  hrdi, že jsme to my,   kteří  se  můžeme 
dnes   tohoto slavnostního  aktu   zúčastnit. 
 
    Vždyť taková slavnost obce byla naposledy v červenci roku 
1947, kdy byl odhalen POMNÍK obětem II. světové války a bylo 
to shodou okolností v době, kdy můj otec František Macháček  
byl starostou obce. 
 
   Nyní k našim novým symbolům. 
 Návrh  praporu a znaku obce  - zpracoval -  ve třech variantách 
, ředitel  Státního okresního archivu ve Svitavách , pan Magistr 
Oldřich Pakosta.   
 
   Při   zpracování  návrhu  znaku a praporu obce,  bylo  nutné  
užít   prvky   vymezující jednoznačně lokalitu  obce  a   staly se  
jimi  patron  místního kostela svatý Jan Křtitel, jehož atributem 
je Beránek Boží, tinktura –barva,   presentující   Martinický   
potok a perálecké sádky,   symbol    upozorňující na    existenci  
lipové aleje  nesoucí    jméno prezidenta Tomáše Garrigue  
Masaryka  a tinktura a charakteristické nářadí připomínající 
zemědělské práce  v historii naši obce. 
 



    V návrhu  znaku obce  byly proto použity  barvy  zlatá,  
stříbrná,  modrá  a     zelená. 
Popis znaku -  V modrém  štítě nad zelenou patou      
s položeným stříbrným krojidlem, stříbrný   kráčející  beránek   
se   zlatou zbrojí,   držící   pravou   přední   nohou   ratiště 
zakončené křížkem,   provázený   vztyčeným   lipovým listem . 
 
   V návrhu praporu obce byl vytvořen jednoduchý návrh 
v souladu s obecně platnými předpisy  vexilologie,   vycházející   
důsledně      z heraldické předlohy .  
 List  praporu  tvoří  šest  vodorovných pruhů,modrý, bílý, 
modrý, zelený,  bílý zelený. 
U žerďového okraje, žlutý vztyčený lipový list.  
    
   Po posouzení   a  schválení c  konečné   varianty c návrhu   
znaku   a praporu  zastupitelstvem obce,    mohla  být   podána      
žádost  ke    schvalovacímu řízení -    Podvýboru  pro  heraldiku   
do Poslanecké  sněmovny Parlamentu ČR.     Protože podaný 
návrh odpovídal heraldickým a vexilologickým   pravidlům,   byl 
podvýborem   dne      26.10.2005 schválen  a naše obec  mohla  
začít  zvýrazňovat svoji identitu.  
 
   Oficiální  udělení    praporu a znaku naši   obci se  uskutečnilo   
5.prosince 2005 v prostorách   Poslanecké sněmovny ČR.   
Udělovací  dekret jsem převzala z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny,  pana  Lubomíra  Zaorálka.   
 
    Prapor a znak  zhotovila firma ALERION       Bystřice nad 
Pernštejnem. Je zhotoven jeden saténový prapor s plnou 
výšivkou, který bude používán při slavnostních příležitostech a 
bude umístěn v zasedací místnosti OÚ a dále venkovní vlajka, 
která bude užívána při významných událostech v naší obci.  
Saténový znak bude  mít čestné místo v čele zasedací 
místnosti  OÚ. 
 
 
 Važme si obecních symbolů, ať tato symbolika probudí ve Vás 
pocit sounáležitosti a hrdosti na svou rodnou Perálec,  ať chrání 



naše domovy  a naši obec   a ať se nám v jejich znamení  všem 
dobře daří. 
 
Nyní Vás pane biskupe, žádám  o požehnání našich symbolů, 
praporu a znaku obce Perálec. 
                                  prosím      O připnutí stuhy na prapor.     
 

NYNÍ ŽÁDÁM  praporečníka o první vztyčení praporu obce    

 

Po vztyčení - Dej Bůh, ať je tento prapor v naši obci  

symbolem lásky,pokoje a přátelství. 
 

  Hasiči  vztyčí prapor na budovu našeho obecního úřadu, aby 
ve své kráse a důstojnosti reprezentoval  po dlouhá léta nejen 
nás, ale také další generace. 
 
     Formou symboliky je v těchto identických znacích zahrnuta   
historie a minulost ale i výzva pro současnost a budoucnost. 
 
                                              Hymna – vztyčení   
 
Buďme pokorni k praporu a znaku naši obce, 
 
a  žijme  v právu, pravdě, a ve svobodě a volnosti.    
 
Dnešním dnem předkládáme před další generace občanů 
Perálce  velkou  výzvu.   Výzvu, aby opatrovali  symboly obce  a  
byli   hrdi   na   svou  obec  Perálec. 
 
Na závěr mi dovolte,  abych Vám všem poděkovala   za účast  
za čas strávený   při této naši  slavnosti  a všechny Vás pozvala 
na malé občerstvení do místního sálu. 
 
 


