ZNAK A VLAJKA OBCE HOSPOZÍN
Zastupitelstvo Obce Hospozín na veřejném zasedání konaném dne 10.7.2012 projednalo a
schválilo návrhy obecního znaku a vlajky, které vypracoval heraldik Miroslav J. V. Pavlů.

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce
(podle heraldika Miroslava J. V. Pavlů)
První písemná zmínka o existenci osady pochází z r. 1318 (sídlo Matějovo s tvrzí). Již ve 14. století stál ve vsi
také kostel, jehož podací náleželo vladykům z Kralovic. V 16. století sídlili ve vsi Štrouchové z Chlumku (150183), následně až do r. 1611 Hrobčičtí z Hrobčic. Dalšími významnými držiteli Hospozína byli Hložkové ze
Žampachu připomínaní tu ještě koncem 17. století, po nich Clary-Aldringenové. Jeho posledními feudálními
majiteli byli od r. 1765 Kinští, sídlící na nedalekých Budenicích.
Dominantou a nejcennější památkou obce je původně gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele s památkami na rody
Štrouchů z Chlumku a Hrobčické z Hrobčic (přestavba v r.1595), v integrovaném Hospozínku pak kaple sv.
Jana Nepomuckého vybudovaná počátkem 18.století Annou Polyxenou hr. Desfours, rozenou hr. ClaryAldringen (zakladatelkou Hospozínku).
Z výše uvedených skutečností vycházel i tvůrce předkládaných návrhů hospozínských obecních symbolů. Dominuje
v nich připomínka starobylého kostela (orientální šavle coby narážka na jeho patrocinium), doplněná figurami,
převzatými z erbů Štrouchů z Chlumku (bazilišek), Hrobčických (korunovaný had), Hložků ze Žampachu
(lovecká trubka) a Clary-Aldringenů (zkřížené, tzv. vlčí udice, přeložené korunou). Hvězdy v jednom
z alternativních návrhů pochází ze svatozáře sv. Jana Nepomuckého, patrona kaple v Hospozínku, zdvojení figur
(vlčí udice, hvězdy, dvouhlavý had) symbolizuje spojení Hospozína a Hospozínku. Z erbů výše jmenovaných rodů
byly převzaty také užité tinktury.

ZNAK
V modrém štítě s červenou hlavou stříbrná lovecká trubka se zlatým kováním a náustkem, namísto šňůry
obtočená zlatým hadem se dvěma korunovanými hlavami s červenými vyplazenými jazyky, převýšená stříbrnou
orientální šavlí se zlatým jílcem hrotem vlevo.

VLAJKA
List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý v poměru 1:3. V červeném pruhu bílá orientální šavle se žlutým jílcem
hrotem vzhůru. Uprostřed modrého listu bílá lovecká trubka se žlutým kováním a náustkem, namísto šňůry
obtočená žlutým hadem se dvěma korunovanými hlavami s červenými vyplazenými jazyky. Poměr šířky k délce
listu je 2:3.

Symboly obce převzala starostka Iveta Hasalová na slavnostním předání dekretu o udělení znaku
a vlajky obci ve Státních aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové dne 18.
března 2013.

