Schválený znak a vlajka pro obec
DALEKÉ DUŠNÍKY
Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení
obce Daleké Dušníky a její místní části Druhlice. Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné
užití pečeti obce, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenských pečetí panství Dobříš a
Milín, ke kterým vsi před konstitucí obecního zřízení náležely.
Znak se odvozuje od původu názvu obce od slova dušníci (tj. poddaní náležející ke
kostelnímu záduší), od prvních zmínek o jednotlivých místních částech obce a od existence
tzv.dobříšských lén (náležejících ke královskému hradu Dobříš) v Druhlicích:
DRUHLICE – první zmínka 1325 - v listině, v níž český král Jan Lucemburský přiděluje
Heřmanovi z Miličína v okolí Kamýku (nad Vltavou) přilehlé obce, mimo jiné
i Druhlice.
DALEKÉ DUŠNÍKY –první zmínka 1357 - v listině krále českého a císaře Karla IV., jíž zakládá
karlštejnskou kolegiátní kapitulu.

Znak obce Daleké Dušníky :
Jednotlivé figury tedy mají následující význam:
Heroldská figura liliemi zakončeného heroldského latinského kříže odkazuje na původ názvu
obce, kapli Nejsvětější Trojice z roku 1874 a první zmínku o obci v souvislosti s karlštejnskou
kolegiátní kapitulou. Kříž zakončený nahoře a na břevně liliemi odkazuje na mariánské
zasvěcení karlštejnské kapituly .
Obecná figura koruny symbolizuje první zmínky o obou vsích v královských listinách, vazbu
Dalekých Dušníků ke kapitule založení králem a existenci dobříšských královských lén
v Druhlicích.
Heroldská figura polcení štítu na dvě stejně velké části, stejně jako počet dvou obecných
figur koruny, vyjadřuje počet integrovaných místních částí obce.

Znak obce:
Blason neboli popis znaku obce:
„V červeno-modře polceném štítě latinský heroldský kříž zakončený nahoře
a na břevně liliemi a provázený po stranách po jedné koruně, vše zlaté.“
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Vlajka obce Daleké Dušníky :
Při tvorbě obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat
s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku.

Popis vlajky obce:
„List tvoří čtyři vodorovné pruhy- žlutý, červený, modrý a žlutý, v poměru 1:3:3:1.
V červeném a modrém pruhu žlutý kříž s rameny vycházejícími z šestnácté a
sedmnácté dvaatřicetiny šířky a dvanácté a třinácté osmačtyřicetiny délky listu.
Ramena v žerďové polovině listu zakončena liliemi. Poměr šířky k délce je 2:3.“
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