Milý otče biskupe,
vážení hosté,
rodáci, spoluobčané a farníci,

dovolte, abych Vám u příležitosti dnešní slavnosti žehnání znaku a vlajky obce
Svébohov tyto symboly krátce představil.
Nejdříve oficiální popis znaku dle zpracovatele Ing. Arnošta Drozda :
V zeleném štítě (nad stříbrným trojvrším v patě štítu) zlaté oko Boží
Prozřetelnosti, provázené do tří čtvrtin kruhu (k hlavě štítu) dvanácti zlatými
osmicípými hvězdami.
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy – zelený, bílý a zelený – v
poměru 10:2:1. V horním pruhu žluté oko Boží prozřetelnosti provázené do tří
čtvrtin kruhu (k hornímu okraji) dvanácti žlutými osmicípými hvězdami. Poměr
šířky k délce listu 2:3.
A nyní se pokusím o zdůvodnění této symboliky:
Jméno naší obce je natolik zvláštní a jedinečné, že si přímo vynucuje zvláštní a
jedinečný znak. Ať chceme nebo ne, každý z nás v názvu Svébohov slyší slovo
Bůh. Jednu z možností, jak toto pojmenování vzniklo, líčí stará pověst o
uhlířích, kteří žili ve zdejším kraji a lišili se od okolního obyvatelstva svou vírou,
měli „svého Boha“. Tak povstal název Svéhoboh, později kvůli výslovnosti
Svébohov. Chceme-li tedy vytvořit znak obce jako „mluvící znamení“, musíme se
vypořádat s problémem, jak ztvárnit Boha. Zatím se to nikomu nepodařilo, a tak
nám nezbylo než převzít vyobrazení užívané od dob baroka, jímž je Bůh
trojjediný, vše-vědoucí a vše-vidoucí znázorňovaný jako oko Boží Prozřetelnosti.
Proto je v centru našeho znaku tento symbol.

Každé dítě ve Svébohově snad ví, že slavíme pouť třetí neděli v srpnu
proto, že je náš kostel zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. Ta bývá
zobrazována s korunou dvanácti zlatých hvězd kolem hlavy. Mnozí z vás
možná znají verš staré mariánské písně: „dvanáct hvězd kol Tvojí hlavy, sluncem
celás´ zářila“, vycházející z Janova Zjevení. Tedy žádné kopírování vlajky
Evropské unie, ale naopak. Podíváte-li se na náš hlavní oltář, můžeme dokonce
tvrdit, že autoři vlajky EU se inspirovali, když ne tou naší, tak snad nějakou
jinou mariánskou sochou, jen dvanáct hvězd uspořádali do kruhu.
A nyní k užitým barvám, tinkturám: Štít v zelené barvě symbolizuje
okolní přírodu, zemědělský charakter naší krajiny, střídání polí, lesů, luk a
strání. Krajinu tak obyčejnou, a možná proto i tak krásnou. Stříbrné trojvrší
v patě štítu symbolizuje kopce Zábřežské vrchoviny, v níž naše obec leží, i dosud
čisté, nezkažené životní prostředí Přírodního parku Březná.
Umístění zlatého oka Boží Prozřetelnosti a koruny z dvanácti hvězd ne
v barvě oblohy, ale v zeleném poli a nad stříbrnými kopečky jako by vyjadřovalo,
že právě u nás se nebe dotýká země, naší rodné svébohovské. A tato symbolika,
která na počátku tvorby obecních symbolů nebyla zamýšlena, může být nám,
Svébohovským, inspirací. Ať náš znak a vlajka nám i všem dalším generacím
připomíná, že se máme snažit, aby kousek nebe sestoupil i k nám, do našich
domů a domácností, do našich srdcí a duší.
Milý otče biskupe Josefe, prosím a žádám vás tímto, abyste požehnal znak
a vlajku obce Svébohov. Děkuji.
Ve Svébohově, dne 20. září léta Páně 2009
Vojtěch Kolář

