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O B Č A S N Í K  
 

 
 

m ě s t y s e  Š v á b e n i c e  
█ Znak a vlajka 

4. ročník   6/2022 

Návrh symbolu městyse byl následně zaslán se žádostí ke 
schválení Podvýboru pro heraldiku a 
vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Po posouzení dalšími odborníky, heraldiky 
a historiky byl městysi Švábenice znak 
přidělen k používání jako oficiální symbol. 
Vzhledem k tomu, že současné české právní 
předpisy už nepoužívají pojem prapor, který 
byl městysi již dříve přidělen, byla městysi přidělena i nová vlajka 
vycházející svým zobrazením ze znaku městyse. 

Dne 12.9.2022 byl v budově Parlamentu ČR starostovi Ing. 
Tomášovi Švábovi, Ph.D. předán předsedkyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Markétou Pekarovou Adamovou dekret o 
udělení znaku a vlajky. Tímto dnem máme 
tedy registrovaný znak i vlajku a můžeme 
oboje oficiálně používat. Také započala 
postupná obměna znaku na úředních 
listinách, budovách a dalších prostorách 
městyse. Nový znak je již umístěn na čelní 

stěně v zrekonstruované obřadní síni a 
tamtéž v podobě digitálního tisku na boční 
stěně. K vidění bude v rámci dnů otevřených 
dveří na letošní hody. Obměna proběhla 
také v zrekonstruované chodbě kulturního 
domu. 

Popis znaku: V modrém štítě zlatá rozletitá 
střela s kruhem. 

Koncem roku 2021 upozornil heraldik a vexilolog pan Mgr. Jan 
Tejkal Radu městyse Švábenice na nedostatek v registru 
komunálních symbolů při Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky. Poukázal na špatné grafické zpracování praporu, který 
městys přijal v roce 2000, a také na znak městyse. Znak nebyl v 
registru komunálních znaků vůbec evidován, přestože byl velmi 

často používán. 

Rada městyse tedy požádala o 
zpracování posudku k znaku a praporu 
městyse, aby bylo možné napravit tyto 
historické nedostatky v registru 
komunálních symbolů. 

Předložený posudek potvrdil možnost 
použití znaku v jeho historické podobě se středovým kruhem a 
rozletitou střelou. Rozletitá střela se středovým kruhem byla 
užívána do roku 2000, 
než byl vypracován 
posudek ředitelem 
Zemského archivu v Brně 
PhDr. Ivanem Štarhou, 
kde bylo navrhnuto 
prosté křížení střel bez 
středového kruhu. V této 
podobě „bez kolečka“ byl následně prapor registrován a stvrzen 
předáním dekretu 20. 4. 2000 v budově Parlamentu ČR. Jak již 
bylo zmíněno, tak současně nedošlo k registraci znaku.  

Při návrhu znaku pan Mgr. Tejkal 
vycházel nejen z historického erbu 
rodu pánů ze Švábenic, ale 
především z obecních pečetidel, 
razítek a listin uložených v krajském 
Zemském muzeu v Brně. Bylo 
zjištěno, že pokud někde středový 
kruh chyběl, tak to bylo pouze díky 
zjednodušování a ulehčení práce 
daného rytce. Dne 9. 3. 2022 byl 

staronový znak schválen Zastupitelstvem městyse Švábenice na 
18. zasedání pod bodem č. 8, usnesením č. 12. 
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Již druhým rokem byl 25. 6. 2022 u příležitosti letního slunovratu 
skauty úspěšně zapálen Svatojánský oheň nad Boříčím ve 
Švábenicích. Akci předcházel závod v tradičním kosení kosou s 
názvem Švábenický sekáč. V kosení jeteliny se předvedli 4 dámy a 
12 mužů. Odborná porota hodnotila nejen rychlost, ale také kvalitu 
sečení. Poděkování patří ZOD Haná, družstvu se sídlem ve 
Švábenicích, že tuto akci umožnilo. 

█ Mateřská škola 

V průběhu května a června byla ve spolupráci s městysem 
Švábenice zakoupena do mateřské školy nová stohovatelná 
lehátka a rovněž byly instalovány skříňky na ukládání lůžkovin. 
Díky těmto úpravám došlo k navýšení kapacity pro celodenní 
docházku (tj. počtu dětí, které v mateřské škole mohou spát).  

█ Volby do zastupitelstva 

Z celkového počtu 785 oprávněných voličů bylo odevzdáno 494 
platných hlasů. 

Zvolení zastupitelé 
1. Tomáš Šváb 387 
2. Božena Štolfová 343 
3. Miroslav Hanulík 299 
4. Michal Hladký 274 
5. Petr Rejpal 269 
6. Pavel Derka 268 
7. Petra Jakešová 261 
8. Tomáš Orel 218 
9. Štefan Murányi 212 
10. Ondřej Procházka 210 
11. Stanislav Bureš 204 
12. Petra Pištělková 191 
13. Lucie Skácelová 180 
14. Alena Látalová 176 
15. Jana Straková 159 

Náhradníci 
1. Lukáš Hladký 138 
2. Martin Tilšer 141 
3. Zdeňka Tilšerová 150 
4. Jan Trněný 130 
5. Bohdana Stěničková 185 
6. Radek Kratochvíl 134 
7. Eva Derková 162 
8. Martin Hanák 126 
9. Jiří Grošek 92 
1. Alena Hanulíková 252 
2. Alena Trnečková 195 
3. Jiří Orel 228 
4. Pavel Veselý 180 
14. Martin Frgál 161 
15. Jiří Skácel 189 █ Svatojánský oheň a Sekáč 

 

 


