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Signum
Rajčianska 38
Bratislava

Vec:
Erb obce Zubrohlava
Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky prerokovala návrh erbu obce Zubrohlava
a konštatovala, že rešpektuje historickú symboliku obce,
ktorú vhodne heraldizuje, čím vzniká jedinečný a veľmi
pôsobivý erb. Komisia ho jednomyseľne odporučila na prijatie
obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického
registra Slovenskej republiky.
Erb obce Zubrohlava tvorí:
v modrom štíte na zlatej pažiti pred tromi zelenými smrekmi zlatá prirodzená levica v strehu.

Vlajka obce Zubrohlava
pruhov vo farbách zelenej
modrej(1/6) a zelenej(1/6).

pozostáva z piatich pozdĺžnych
(1/6). modrej(1./6). žltej(2l6).
Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Symboly obce Zubrohlava sú evidované v Heraldickom
registri SR pod signatúrou HR Z-28/94.

PhDr. Peter Kaertous,

CSc.
predseda
Heraldickej komisie MV SR
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U B R O H L A V A

(o. Dolný Kubín)

Podľa
posledných
výsledkov
historického bádania
Zubrohlava - osada sa začala stavať okolo r. 1580. Najstaršia písomná
správa o nej je z r. 1588. Dynamický rozvoj zaznamenala Zubrohlava na
začiatku 17. storočia. Už z r. 1612 jestvuje doklad o pestovaní
poľnohospodárskych plodín v chotári.
Do druhého desaťročia 17. storočia sa hlási aj stavba miestneho dreveného
kostolíka. Regres sa v obci dostavil až v 80-tych rokoch 17. storočia,
ktorý však netrval dlho. Už r. 1715 žilo v Zubrohlave 105 rodín, čo
predstavovalo približne 525 obyvateľov.
Z povedaného celkom jednoznačne vyplýva, že počiatok kancelárskej
činnosti, a v tej súvislosti aj vznik obecného symbolu na overovanie
dokumentov vlastnou obecnou pečaťou, možno očakávať už v 17. storočí.
Zatiaľ sa nám podarilo objaviť iba pečatidlo z 19. storočia. Jeho odtlačky
s kruhopisom ZUBROHLAVA HELYSEG PECSETJE sme našli na dokumentoch z r.
1867-1885. Prvá nájdená pečať bola dosť nejasná, a tak som pôvodne (r.
1972) obecný symbol opísal iba ako bližšie neurčené zviera v skoku pred
tromi stromami vyrastaj6cimi z pažite. V novom výskume objavené ďalšie dve
pečate sú podstatne jasnejšie a podľa nich je dominujúcim symbolom
Zubrohlavy levica. K tomuto poznatku ma vedie najmä zobrazenie chvosta.
Navyše je levica v symbole Zubrohlavy aj historicky opodstatnená. Najväčší
podiel na vzniku obce mali totiž Turzovci a v obci tento rod aj najdlhšie
uplatňoval svoje zemepanské práva. Hlavnou figúrou turzovského erbu je lev
a levica v symbole Zubrohlavy na tento vzťah nepriamo poukazuje. Je
prekvapujúce, že v obci sa pociťovala závislosť na zemepánovi
viac, ako snaha vytvoriť hovoriaci erb - zubriu hlavu. Takýchto
nepochopiteľných počinov poznáme i viac (napr. oravská
obec Breza má za symbol smrek). Je isté, že opisované pečatidlo z 19.
storočia malo svoju staršiu predlohu, ktorým bolo pečatidlo obce už zo 17.
storočia.
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Keďže na pôvodné pečatidlo či na jeho odtlačok sme zatiaľ
nenatrafili, pri tvorbe erbu sme dnes odkázaní na jestvujúce mladšie
pečatidlo. Sme presvedčení, že aj na očakávanej predlohe bol vyrytý tento
istý symbol. Jeho heraldickú úpravu navrhujem takúto: V modrom štíte zo
zelenej pažite vyrastajú tri zelené ihličnaté stromy, ktoré symbolizujú
lesné bohatstvo chotára. Pred nimi kráča zlatá (žltá) levica
- duchaplná transformácia zemepanského erbu Turzovcov. V tejto podobe je
erb Zubrohlavy historicky i heraldicky správny, umelecky je tiež veľmi
pôsobivý.
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v následnom výskume, ktorý iniciovala obec v Štátnom oblastnom
archíve v Bytči, s a na dokumente z r. 1810 našla ďalšia pečať Zubrohlavy. Na
nej v oválnom poli z pažite vyrastá šelma, ktorá sa prednými nohami opiera o
strom. Rovnaký strom je aj za jej chrbtom. Kruhopis je v latinčine: * SIGILUM
POSS(essionis) . ZUBROHLAVA. Podľa kompozície obrazu i textu vlastné
pečatidlo vzniklo v 18. storočí. Vzhľadom na dejinný vývoj obce predpokladáme,
že v budúcnosti sa objaví doklad na jedno ešte staršie pečatidlo. Symbol na
ňom by mal byť taký, aký Zubrohlava používala v 19. storočí.
Napriek získaniu nového, navyše staršieho dokladu na obecný symbol,
navrhujem, aby podkladom na erb Zubrohlavy bol znak, aký obec používala v 19.
storočí. K tomuto uzáveru mám tri dôvody.
l. Kompozícia symbolu na pečatidle z 18. storočia je
typická pre rodové erby. V obecných znakoch je zviera spravidla zobrazené celé.
2. Druh šelmy na pečatidle z 18. storočia nie je jednoznačný. Bez
zobrazenia jej dolnej časti nie je presvedčivé tvrdenie, že historickým
symbolom Zubrohlavy je levica. Podľa kresby hornej polovice zvieraťa môže ísť
rovnako o leoparda či mačku, samozrejme divú, rozhodne v nej nespoznávame
,

zubra.
3. Erb podľa pečatidla z 18. storočia by hol bežným symbolom
celouhorskej heraldickej tvorby. Podľa pečatidla z 19. storočia má Zubrohlava
nielen po obsahovej stránke, ale aj po stránke kompozičnej jedinečný a
doslova neopakovateľný obecný erb, ktorý si zasluhuje obnovu a publicitu.
10.9.1994

(prof. Jozef Novák)
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