Výtah ze článku níže:
(zdroj: zápisy z jednání zastupitelstev obce)
Pan Hanke navrhl znak s pelikánem což je křesťanský symbol obětavosti. Existuje však pověst o "hořícím hnízdě s
čápem". Bohužel se nedochovala žádná písemná zmínka o teto pověsti kromě zápisu pana F. Halšky. Není vyloučeno,
že pověst s čápem mohla předcházet samotnému znaku s pelikánem. V prosincovém zpravodaji r. 2000, pak tehdejší
starosta informoval o historii značení. Pan Hanke navrhl schválení zanku s pelikánem na zastupitelstvu 13.2.2001, kde
však byl jen 1 pro, 6 proti a 2 se zdrželi hlasování. Na zastupitelstvu 5.6.2001 se podařilo znak s pelikánem schválit.
Přesné hlasování se však v zápisu neuvádí. Proti schválení následovala řada rezolucí občanů, kteří ji odmítali. Klub
důchodců, pamětníků, občané a organizace KSČM byli proti a sepsali petici. Petice však byla pro formální nedostatky
zamítnuta městem. Nové zastupitelstvo v čele s panem Kostřibou se rozhodlo věc řešit 3.2.2004 a provedlo průzkum
mezi občany. Na dalším zastupitelstvu 3.2.2004 jednohlasně (9 pro) schválili používání znaku s čápem a mláďaty, a
započali proces, který by měl vést k oficiálnímu schválení znaku s čápem na MVČR. Každé další zastupitelstvo pak
pokračovalo v používání oficiálně schváleného znaku s čápem. Dle stanoviska Ministerstva Vnitra ČR si může obec
sama zvolit znak a používat kromě znaku a praporu také logo a další symboly.
Problematiku znaku již řešíme delší dobu avšak hledáme faktické historické podklady k dané tématice. Do té doby platí
rozhodnutí zastupitelstva a používání logotypu s Čápem. Myslíme, že by se k volbě znaku měla vyjádřit také veřejnost.
Rezoluce klubu důchodců z roku 2001 je toho jen důkazem.
D. Závěšický
Fakta ke znaku obce:
Nelze jednoznačně prokázat ani vyvrátit zda-li vznikl znak po té co podle pověsti vyhořela obec s čápy. Na základě této
události mohl být použit symbol obětování se pro mláďata (později interpretovaný - známým heraldickým znakem
pelikána). Hlavním důvodem vzniku tak pravděpodobně mohla být událost s čápem.
Pověst o hořícím hnízdě s čápy:
"O založení naší původní osady nemáme doposud žádné závazné zprávy o její historii. Rovněž občané z této knížecí
doby jsou nám neznámí. Podle starých dohadů a místního povídání, byla tato dřevěná osada postavena asi v roce 1282
na pastvině u lesa a silnice vedoucí z Komárova k Podvihovu. V těchto místech si postavili tito naší první obyvatelé svá
dřevěná obydlí, kryté slaměnými došky. Na jednom stavení selského statku měli čápi své hnízdo a v něm dvě mláďata.
V této době velkého sucha, pracovali občané na poli okolo své osady, kde vypukl požár v domě, kde bylo čapí hnízdo.
Přes veškerou snahu obyvatel vesnice se nepodařilo oheň uhasit. Rychlejší než občané osady byl čáp, který chránil svá
mláďata na střeše domu. Přes jeho odvážnou snahu, nepodařilo se oheň na střeše uhasit a tak čáp zahynul i s dvěma
mláďaty. Občané kteří viděli marný zápas čápa s ohněm si dali do znaku své nové osady na památku čápa s dvěma
mláďaty a hnízdem. Tehdy vyhořela celá vesnice a občané z lítosti již nestavěli své příbytky na tomto místě a tak
postavili novou dnešní vesnici. Na památku této události si dali do znaku obce čápa s hnízdem a se dvěma mláďaty.
První razítko v nové vesnici bylo německé a teprve v roce 1864 byly další obecní razítka s historickým čápem již v
českém provedení. Druhé obecní razítko je z roku 1904, které se v naší obci používalo do roku 1936"
(zdroj: František Halška, fond č. FR-HAL-00142-2017-TXT)
Dle podkladů Františka Halšky došlo při okupaci 1938 ke spálení obecní knihovny, která byla v základní škole (údajně
obsahovala 500-700 knih a rukopisů) Mezi nimi mohly být cenné informace ke znaku obce. (nenahraditelná ztráta pro
naši historii)
http://www.suchelazce.cz/clanky/historie-oznaceni-obce-v-urednich-razitcich

Stanovisko odboru dozoru a kontroly MV ČR
zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/obecni-symboly-stanovisko-odboru-dozoru-a-kontroly-mv-cr.aspx
Zákon o obcích pojmu "obecní symboly" ani "symboly obce" neužívá a ani taxativním způsobem nestanoví, které
symboly lze považovat za "symboly obecní".
"Vzhledem k tomu, že problematika "obecních symbolů" náleží do samostatné působnosti obce, jakož i vzhledem k
tomu, že pojem "obecní symboly" není komplexně pozitivně-právně upraven, je třeba připustit, aby obec stanovila a
používala i "jiné obecní symboly", než je znak a vlajka obce. V této své působnosti je obec zcela svobodná a je zcela na
její vůli, které symboly jako obecní symboly určí."

Je nutné rozlišovat mezi znakem a logem. Obojí si může zvolit obec sama.
Zápisy z jednání a zpravodajů o znaku:
Zpravodaje:
- zpravodaj červen 1991 vyšel první zpravodaj se symolem čápa
- zpravodaj prosinec 2000 - informace o původu znaků v obci otisky úředních razítek
- zpravodaj květen 2001 - zpravodaj vyšel bez znaku ("toto vydání zpravodaje je bez znaku, znak obce vyobrazený v
minulém zpravodaji nebyl při zasedání zastupitelstva schválen.")
- zpravodaj říjen 2002 - informace: "Dne 5. 6. 2001 zastupitelstvo schválilo znak městské části dle návrhu."
- zpravodaj duben 2003 - "Znak obce Suché Lazce, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky schválila a
následně dne 9.1.2003 slavnostně předala dekret o udělení znaku a praporu městské části Opava - Suché Lazce."
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
- Zastupitelstvo 6.2.2001, "Bod 3 Kontrola usnesení :
Podklady pro znak obce byly zveřejněny ve zpravodaji vydaném v prosinci 2000, ÚMČ S.- Lazce má souhlas od výboru
pro heraldiku u parlamentu s návrhem znaku."
- Zastupitelstvo 13.2.2001, "Bod 7. Návrh znaku městské části.
K návrhu se vyjádřil starosta který znovu informoval o podkladech, které byly použity pro návrh znaku a praporu. K
návrhu se vyjádřil pan Jiří Slavík s tím, že v naší obci nikdy pelikáni nežili, starosta upřesnil že se jedná o symboliku
nikoliv skutečnost např. u nás nežili lvi a přesto jej máme ve státním znaku.
Poté bylo hlasováno o návrhu znaku.
Výsledek hlasování: 2 se zdrželi. 1 pro, 6 proti. Proto bylo přijato rozhodnutí.
Pan Jaroslav Pustka do příštího zasedání zastupitelstva připraví podklady pro návrh nového znaku naší městské části."
- Zastupitelstvo 10.4.2001, "Bod 3. Kontrola usnesení z posledních jednání ZMČ
Zpracovat podklady pro návrh znaku MČ panu J.Pustkovi do příštího jednání zastupitelstva. Nepřipraveno
Usnesení Zastupitelstva: ukládá 3.5 Panu Jaroslavu Pustkovi zpracovat podklady pro návrh znaku MČ do příštího
jednání zastupitelstva."
- Zastupitelstvo 5.6.2001, "(během jednání se dostavil Jaroslav Pustka)
Kontrola plnění usnesení:
3.5 Zpracovat návrh znaku MČ do příštího zasedání - viz zápis
6. Znak městské části předkládá p. Jaromír Pustka
J.Pustka předložil původní návrh a tento obhajoval. Po diskusi bylo provedeno hlasování. Znak obce byl schválen
většinou hlasů. (Ověřovatelé: Václav Hanke, starosta)
Usnesení: schvaluje. Znak městské části dle původního návrhu."
- Zastupitelstvo 9.10.2001, "Bod 3. Došla pošta: - Znak obce KSČM
4.12. rezoluce občanů k znaku městské části a opravy památníku padlých – rezoluce bude postoupena na Magistrát
města Opavy v souladu s platnou vyhláškou. Bylo vyslechnuto stanovisko přítomných občanů, závěr – viz usnesení
Usnesení: schvaluje 2. Postoupení rezoluce občanů k znaku městské části a opravy památníku padlých na Magistrát
města Opavy v souladu s platnou vyhláškou.
4.12 Rezoluce ke znaku městské části
Starosta požádal o vyjádření k rezoluci jednotlivé zastupitele. Tito se vyjádřili ve smyslu svých poznatků. Pan Slavík
požádal o sdělení údajů, kolik to bude stát. Přestože starosta na předcházejících jednáních zastupitelstva informoval o
nákladech, znovu zopakoval jednotlivé náklady tj. návrh znaku 3000,-Kč, zhotovení praporu dle kvality a velikosti od
5000,-Kč do 50000,-Kč, náklady na převzetí znaku – cestové do Prahy ve výši cca 5000,- Kč včetně ubytování. Přijetí
znaku v městské části náklady nula až např. 320 000,- Kč dle zkušeností z jiných obcí, kde proběhly dvoudenní
slavnosti, posvěcení praporu , znaku a podobně. Poté se k rezoluci vyjádřil přítomný zástupce ZO KSČM a občané.
Závěrem starosta konstatoval, že návrh znaku městské části byl řádně projednán a schválen zastupitelstvem. Rezoluce
byla posouzena jako petice a bude zaslána na mag. Města.– viz usnesení."
Vyhodnocení činnosti zastupitelstva 13.8.2002,
"Znak obce . Dle § 5 zákona č. 367 České národní rady ze dne 4.9.1990 o obcích se poprvé v dějinách české státnosti
dostalo všem samosprávným obcím České republiky právo disponovat vlastním znakem a praporem. Nový zákon č.
129/2000Sb., o obcích , toto právo rozšiřuje také na všechny samosprávné městské části či městské obvody
statutárních měst. Pokud obec nemá historicky , řádně udělený či. tzv. vydržený znak, má právo požádat Parlament ČR,
o jejich udělení. Zastupitelstvo rozhodlo pověřilo starostu zajistit podklady pro zpracování znaku. Po předložení návrhu
znaku proběhla diskuse s občany, klubem důchodců a zákl. organizací KSČM. Dne 5.6.2001 zastupitelstvo schválilo
znak městské části dle návrhu."

- Zastupitelstvo 13.8.2002, "Nabídka firmy Jana Korábečného, Březolupy a firmy Smaltované tabule Miroslav Mišík na
výrobu znaků a tabulí městské části Opava-Suché Lazce.(příloha pro jednání). Zástupce starosty poznamenal, že
předložené nabídky nejsou v pořádku - velký rozdíl cen, a že jejich realizace by byla mrhání veřejnými prostředky. K
názoru se připojil i pan Slavík s tím, že se jedná o nehospodárné zacházení se svěřenými prostředky. Pan Pustka řekl,
že dosud nemáme schválený znak obce a navrhl, vyčkat s objednáním znaků a tabulí až dojde k jejich přidělení, dle
předloženého návrhu na Podvýbor pro heraldiku Poslanecké směnovny Parlamentu.
Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda neobjednávat znaky a tabule podle předložených nabídek a vyčkat až dojde k jejich
oficiálnímu přidělení: pro: 4, zdrželi se: 4; tzn. zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení."
- Zastupitelstvo 7.1.2003, "Bod 7. Došlá pošta
Zastupitelé byli informováni o následující došlé poště:
- dopise Parlamentu České republiky, kanceláře poslanecké sněmovny o pozvání na slavnostní předání dekretu o
udělení znaku a praporu městské části Opava-Suché Lazce předsedou Poslanecké sněmovny panem Lubomírem
Zaorálkem."
- Zastupitelstvo 3.2.2004, "Bod 11.2. Zastupitelstvo navrhlo a hlasovalo o provedení průzkumu mezi občany ohledně
znaku Suchých Lazců (čáp x pelikán): pro: 9"
- Zastupitelstvo 2.3.2004, "Starosta navrhl používat na Sucholazecké zpravodaje kulatý znak s čápem a mláďaty.
Zastupitelstvo navrhlo a hlasovalo o používání na Sucholazecké zpravodaje kulatý znak s čápem a mláďaty do doby
zjištění, zda lze změnit schválený znak: pro: 9
usnesení: používání na Sucholazecké zpravodaje kulatý znak s čápem a mláďaty do doby zjištění, zda lze změnit
schválený znak"
Folklór, symbolika, heraldika
Čáp ve znacích
Čáp bílý se díky životu v těsné blízkosti lidí stal významnou součástí lidové kultury a folklóru. Ve starověkém Egyptě
symbolizoval zbožnost a spravedlnost, v Číně nesmrtelnost. Ve středověké Evropě byla jeho užitečnost shledávána
především v tom, že loví obojživelníky a plazy, kteří byli považováni za nežádoucí havěť spřízněnou s peklem a černou
magií. V řadě zemí byl považován za symbol štěstí, zdraví a Božího požehnání, stejně jako ztělesněním věrnosti v
rámci páru a věrnosti hospodářství, na jehož střeše hnízdil. Přesto byl podle údajů z 19. století na tahu běžně ve velkém
odstřelován obyvatelstvem, ať již pro zábavu, či pro maso.
Zřejmě nejznámější evropskou pověrou spojenou s čápem je ta, že nosí děti. Původ má v germánské mytologii, kde byl
čáp považován za posla bohyně Holdy, na jejíž pokyn lovil duše nenarozených z vody a vkládal je do těla matky. V lidové
tradici je dobře znám též jako posel jara, o čemž svědčí i česká pranostika "na svatého Řehoře (12.3.) čáp letí za moře,
žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře". Čáp bílý je národním ptákem Litvy, Polska a Běloruska a objevuje se ve
znaku Haagu a řady jiných evropských měst. (zdroj: wikipedia)
Ptáci v erbech
Čáp = obecná přirozená heraldická figura, která se u nás vyskytuje např. v erbu hrabat Dobřenských z Dobřenic.
Města a obce se symbolem čápa:
Rudná pod pradědem
Včelnička okr. Pelhřimov
Chvalkovice okr. Náchod
Obec Vlačice okr. Kutna Hora
Tučapy-obec (http://www.mvcr.cz/clanek/heraldika-tucapy.aspx)
Ves poblíž Soběslavi je v písemných pramenech doložena od roku 1354 a již v předhusitském období byla sídlem
farnosti. Predikát "z Tučap" užíval vladycký rod, jehož příslušník Konrád podepsal v roce 1415 stížný list proti upálení
Mistra Jana Husa. Z pozdějších vrchností vynikli například počátkem devatenáctého století hrabata Berchtoldové z
Uherčic. V roce 1849 udělil císař František Josef I. obci právo pořádat výroční trhy, čímž ji přiřadil k městysům. V
Tučapech se narodil světoznámý dirigent Karel Ančerl (1908-1973). V současnosti je obec včetně místních částí Brandlín
a Dvorce domovem přibližně osmi set obyvatel.
Znak Tučap vybrali zdejší obyvatelé v roce 2006 v anketě ze čtyř variantních návrhů. V modrém poli symbolizujícím
okolní krajinu bohatou na rybníky stojí čáp se zlatými nohami a zobákem (mluvící znamení). Pravou pozdviženou nohou
přidržuje štítek s rodovým erbem vladyků z Tučap - červeno stříbrně polceným štítem s třemi kosmými černými zúženými
břevny v levém poli. Červené a stříbrné pruhy v koutech štítu byly převzaty z erbu Berchtoldů. Přes ně přeložené mušle hřebenatky svatojakubské - jsou atributem patrona tučapského kostela. Jejich černá barva odkazuje na erb někdejších
majitelů zámečku v Brandlíně, hrabat Cavriani.
Kresba: Lubomír Zeman, Text: Jan Zachar, http://www.sdhtucapy.cz/znak.htm

Pelikán ve znacích
- palivec1978 - Heraldická symbolika, Pelikán krmí mláďata str 71.
- Pelikán - zobrazuje se stojící v hnízdě, kde sou krví z rozdrásané hrudi krmí svá mláďata. Je symbolem křesťanské
obětavosti a lásky k bližnímu.
http://www.velebny.cz/heraldicky-slovnik
- Pelikán Obecná figura. - Vodní pták z řádu veslonohých, vyznačuje se dlouhým mohutným zobákem. V heraldice je
obvykle zobrazován jako ČELNĚ nebo DOPRAVA NATOČENĚ SEDÍCÍ v hnízdě obklopen mláďaty, které krmí krví z
rozdrásané hrudi.
Města a obce se symbolem pelikána:
- Ostrá Lůka slovensko
- Lučenec slovensko
- Holetín Pardubice
- Vilémov Olomouc
- Lékařská fakulta - Univerzita Karlova

