Symbolika návrhů znaku a vlajky obce

Drážov
(o.Strakonice).
Obec Drážov se nachází v půvabné zalesněné krajině, vzdálena asi 15km
západně od Volyně. Skládá se ze čtyř katastrálních území, která jsou
tvořena místními částmi Drážov, Dobrš, Kváskovice a Zálesí.
Drážov
je písemnými prameny doložen v polovině 14.století (v r.1356 sídlo
Budnovo, v letech 1358-65 Lipolta z Drážova odjinud z Tourového, z rodu
vladyk z Kraselova. Lipolt i jeho potomci, bratři Vojtěch (1395-1412),
Jan (1407-22) a Lipolt (1412) pečetili znamením koně, buď ve štítě, nebo
v klenotu (erbovní barvy neznáme, víme jen, že Kraselovští užívali
později kombinace červeno-stříbrné). V r.1544 byl Drážov připojen k
sousední Dobrši a příslušenstvím dobršského statku zůstal až do zániku
patrimoniálního zřízení (1848). Dnes je Drážov vesnicí s dochovanou
starou zástavbou.
Dobrš
je poprvé uváděna v r.1352. Údajně však stála již počátkem 11.století.
Podle místní pověsti tu byl divokým kancem napaden kníže Oldřich, který
lovil ve zdejších lesích. Život mu prý zachránil místní mlynářský chasník
Kocík (předek pozdějších Koců z Dobrše) a kníže mu z vděčnosti daroval
dobršskou tvrz, na níž pak Kocové vládli až do roku 1616.
Dobršské sídliště sice zasahuje svými počátky do ranného středověku o
čemž svědčí dva románské kostely, ale ty jsou datovány až do počátku
třináctého století. Strategická poloha osady a zejména poloha kostelů je
možným předpokladem pro existenci hradiště v těchto místech. Opodál se
nachází o století později založená dobršská tvrz, původně se dvěmi věžemi
a obehnaná vodním příkopem. Podací k místnímu farnímu kostelu měl v
r.1377 Petr, nejstarší skutečný předek rodu Koců z Dobrše, po něm pak v
letech 1390-1437 jeho synové Jan, Vintíř a Přibík. Následovali Václav
(1454-66), v r.1479 a dále bratři Jindřich a Přibík, a od r. 1528 syn jednoho
z nich, Kryštof (+1563).

Kocové z Dobrše užívali ve svém erbu znamení vozového kola se čtyřmi
loukotěmi, ve štítě i v klenotu, zlatého v modrém poli.
Kolem r.1600 odkázal Kryštofův vnuk Václav Koc tvrz a ves svým
strýcům, ale po dělení v r.1609 byla část v majetku Viléma, Adama a Jana
Koců z Dobrše a část od r.1615 v majetku Jana Kryštofa Kavky z Říčan. V
r.1631 došlo ke znovuspojení obou částí, když Anna Říčanská z Klenového
odkoupila kocovský díl. Statek pak dědil Přibík Jeníšek z Újezda, jenž jej
v r.1651 prodal Stiboru Václavovi Chřepickému z Modlíškovic. Od jeho
syna Františka Albrechta Chřěpického odkoupila Dobrš v r.1690 Apolena
Lidmila hr. z Althanu, rozená z Račína a následně od jejího syna Zikmunda
hr.z Althanu František kníže ze Schwarzenbergu. Jeho potomkům náležel
statek až do zániku feudálního období.
Dominanty Dobrše tvoří stará původně gotická tvrz (v r.1561 renesančně
přestavěná a v 17.století částečně barokně upravená), původně románský
farní kostel Zvěstování Panny Marie ze 13.století (raně goticky přestavěný
v r.1420) a rovněž románský kostel sv.Jana a Pavla, stojící na návrší nad
obcí (dnes zvonice). Ve vsi stojí památné stromy - klen u kostela sv.Jana a
Pavla a dvě lípy (první u fary, druhá na návsi).
Kváskovice
jsou poprvé připomínány v 1544 u Dobrše jako majetek Koců z Dobrše, až
do r.1848 (resp.1850) sdílely osudy i držitele dobršského statku. Památkou
místního významu v obci je návesní kaple mariánského patrocinia.
Zálesí
od r.1544 rovněž součást majetku Koců, sídlících na Dobrši a stálá součást
dobršského feudálního statku. Památkou místního významu v obci je
návesní kaple z r.1862 s chráněnou památnou lípou, vysazenou v r.1919 u
příležitosti konce první světové války. Pozoruhodné jsou zbytky vápenné
pece v lese směrem k Vacovu a také starý hraniční kámen s erbem
Schwarzenbergů. Okolí vesnice představuje nejvýše položenou část
strakonického okresu. Necelé 2 km jz od Zálesí se v jeho katastru nachází
vrch Zahájený (846 m), který je nejvyšším bodem Strakonicka. Jen
nepatrně nižší vrch Kůstrý (845 m) je vzdálen asi 2km severozápaním
směrem.

Návrhy obecních symbolů Drážova
vychází z výše uvedených informací. Kompozice předkládaných
návrhů znaku obce představují spojení připomínky rodů z Drážova
(polovina koně s uzdou), Koců z Dobrše (vozové kolo, erbovní barvy) a
Schwarzenbergů (čtyři kůly, erbovní barvy) se symboly místních
historických pamětihodností (dobršská tvrz je prezentována
symbolem cimbuří, mariánské svatyně jsou atributem heraldické lilie,
památné lípy lipovými listy). Zohledněna byla rovněž stará pověst o
napadení knížete Oldřicha divokým kancem (kančí hlava, resp. kopí
se záštitou, určené kdysi pro lov černé zvěře). Čtveřice figur (stínky
cimbuří, loukotě vozového kola, lilie kombinované s lipovými listy)
symbolizuje katastrální rozdělení Drážova na čtyři místní části.
Návrhy znaku provází i návrhy obecní vlajky, respektující zásady a
zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Zastupitelstvo obce Drážov vybralo návrh s vozovým
kolem, kopím a liliemi, k tomu odpovídající
zjednodušený návrh vlajky.

Návrh blasonu

ZNAK
Z paty modrého štítu vyrůstající zlaté vozové kolo se čtyřmi
loukotěmi, nahoře se zlatým kopím se záštitou na stříbrné
žerdi. Kopí je provázeno čtyřmi (2, 2) stříbrnými liliemi,
dole tvořenými dvěma zlatými svěšenými a odkloněnými
lipovými listy.
VLAJKA
List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, modrý a žlutý v poměru
1:4:1.
Uprostřed modrého pruhu bílá lilie, dole tvořená dvěma
žlutými svěšenými a odkloněnými lipovými listy.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
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