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Komňa na Uherskohradišťsku je Vesnicí
roku 2011 České republiky. Obec s 580
obyvateli zvítězila v konkurenci 305 vesnic
ze třinácti krajů, což je tentokrát o 56 mé-
ně než v loňském roce. Zlínský kraj tak vy-
hrál Vesnici roku již potřetí (Liptál 2006, Li-
dečko 2008).

Členitá a malebná víska v Bílých Karpa-
tech se vyznačuje mimo jiné tím, že je uvá-
děna jako jedno ze tří možných míst, kde se
narodil Jan Amos Komenský. V obci Ko-
menskému věnovali stálou expozici v býva-
lé sýpce i památník, na jehož postavení se
v obci složili místní lidé už v roce 1950.
Obec je významná nejen tím, že si cení li-
dové architektury, uchovávání a udržování
místních tradic jako je například šavlový ta-
nec o fašanku, ale také činností místních

spolků. Aktivní jsou zde hasiči, myslivci, ale
také ochotnické divadlo, fotbalisté, sokoli,
folklorní soubor Podšable či dechová hud-
ba Komňané. Kromě první ceny získala
Komňa právě za činnost posledních dvou
jmenovaných spolků také putovní pohár
Folklorního sdružení ČR, který sdružení
uděluje obci s nejvýraznějším programem
dlouhodobé péče o místní lidové tradice.

„Nemysleli jsme si, že vyhrajeme první
cenu. Teď se musíme snažit, aby to tady stá-
le vypadalo pěkně a čistě,“ řekl komenský
starosta Karel Navrátil, který tuto funkci za-
stává již šesté volební období. Za dvacet let
jeho působení v obci se Komňa k nepozná-
ní proměnila. Do té doby byla totiž součás-
tí městečka Bojkovice a scházelo jí vlastní
zázemí i identita, které teprve v roce 1990

Vesnice roku 2011 tančí šavlový tanec:
Komňa v Bílých Karpatech znovu nabyla. „Bylo to velmi těžké období.

Začínali jsme s kontem nula. Ale také díky
moudrým a rozvážným lidem, kteří mně
obklopovali a podporovali, se nám podaři-
lo obec zachránit a dokonce přilákat další
stovku obyvatel,“ uvádí Navrátil.

SEDMNÁCTÝ ROČNÍK

Soutěž se uskutečnila již po sedmnácté.
V roce 1995 poprvé vzešla z Programu
obnovy venkova, u jehož zrodu stál
Spolek pro obnovu venkova ČR. Za ví-
tězství v celostátním i krajském kole získá
Komňa kromě prestižního titulu celkem dva
miliony korun, které by ráda použila napří-
klad na vybudování inženýrských sítí pro
stavby rodinných domků či na cyklostezku
do Bojkovic. Na druhém místě se umístila
vesnice Hlavenec ve Středočeském kra-
ji, která si z obou kol soutěže odnese
1,9 milionů a třetí místo získala obec Ska-
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lička z Olomouckého kraje, ta si v soutěži
vybojovala 1,8 milionů korun. Slavnostní
vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sobotu
10. září v Luhačovicích a bylo součástí Mezi-
národního festivalu dětských folklorních
souborů Písní a tancem.

„Podle mne jsou tři základní charak-
teristiky, které z běžné vísky udělají Ves-
nici roku. Taková obec musí být živá ve
smyslu společenského života, čistá v ob-
lasti životního prostředí a atraktivní ja-
ko místo pro život. A Komňa taková be-
zesporu je,“ uvedl ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský.

Rozvoj venkova považuje za jednu ze
svých priorit také ministr zemědělství Ivan
Fuksa. „Proto podporuji soutěž Vesnice ro-
ku, jejímž cílem je povzbudit obyvatele ven-
kova, aby se aktivně podíleli na rozvoji své-
ho domova. Soutěž také upozorňuje na
rozmanitost a pestrost Programu obnovy
venkova a zároveň informuje širokou veřej-
nost o významu venkova,“ řekl Fuksa.

BAREVNÉ STUHY A CENY

Kromě prvního, druhého a třetího místa,
udělila celostátní komise i tzv. Koláčovou
cenu za nejlepší koláče, která letos putuje
do obce Skotnice v Moravskoslezském kra-
ji. Za celostátní hodnotitelskou komisi ji sta-
rostce Anně Mužné předal vrchní ředitel
sekce Ústředního pozemkového úřadu Ja-
roslav Vítek.

Ministerstvo zemědělství uděluje v rámci
soutěže Vesnice roku i ocenění Oranžová
stuha za příkladnou a dobře fungující spolu-
práci mezi obcí a zemědělským subjektem,
popřípadě místní dobrovolnou organizací
myslivců, včelařů, rybářů a dalších. Celostát-
ní komise navštívila a hodnotila obce, které

získaly krajskou Oranžovou stuhu 2011, od
15. srpna do 19. srpna. Tři nominované ob-
ce na vítěze celorepublikového kola byly
slavnostně vyhlášeny v Senátu v Praze v úte-
rý 27. září. Slavnostní vyhlášení vítěze a drži-
tele titulu Oranžová stuha ČR roku 2011,
včetně druhého a třetího místa, se uskuteč-
ní začátkem října ve Vesnici roku 2011, v ob-
ci Komňa.

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou
ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství,
Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu
venkova ČR. Vyhlášení výsledků celostátní-
ho kola v Luhačovicích se za vyhlašovatele
zúčastnili ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský, vrchní ředitel sekce Ústředního
pozemkového úřadu Jaroslav Vítek, předse-
da Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a před-
seda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard
Kavala. Nad festivalem převzal záštitu před-
seda Vlády ČR Petr Nečas, místopředsedky-
ně Senátu PČR Alena Gajdůšková a hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Šum
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HODNOCENÍ
Obce, které se přihlásily do soutěže,

byly v průběhu měsíce května a června
hodnoceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o sta-
vební fond a obraz vesnice, občanská vy-
bavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravova-
né záměry a informační technologie obce.

OCENĚNÍ
V rámci hodnocení krajských kol mohly

obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství
v krajském kole) i další ocenění: Modrá stu-
ha (za společenský život), Bílá stuha (za čin-
nost mládeže), Zelená stuha (za péči o ze-
leň a životní prostředí), Oranžová stuha (za
spolupráci obce a zemědělského subjektu).
Dále byly uděleny diplomy např. za vzorné
vedení obecní kroniky nebo za kvalitní kvě-
tinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).

Koláče pro hodnotitelskou komisi ve Skot-
nici pekla paní Drahuše Smolíková. „Koláče
u nás hospodyňky vždycky pekly výborné,“
chválí starostka Anna Mužná.
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Když Eduard Kavala přečetl z čerstvě rozlepené obálky, že druhé
místo v soutěži Vesnice roku 2011 získává obec Hlavenec ve Stře-
dočeském kraji, ozval se z davu lidí jásot a provolávání slávy. Jeden
z obyvatel malé vesničky ve Středočeském kraji v tričku s nápisem
Hlavenec pak dokonce vběhl přímo na pódium a aniž by nechal do-
znít slavnostní ceremoniál, začal objímat svou starostku a vykřikoval:
„Ano, to jsme my! Hlavenec! Hurá!“ První oslavy krásného druhého
místa se pak uskutečnily v nedaleké hospůdce, kam se část obyva-
tel Hlavence přesunula ihned po vyhlášení. Dojatá starostka Jarmi-
la Smotlachová se s námi podělila o první pocity z druhého místa.

Čím myslíte, že jste si zasloužili druhé místo v soutěži?
Jste vlastně druzí nejlepší z 305 obcí, které se do soutěže le-
tos přihlásily.

Možná vším. Možná tím, jak se žije v naší obci. A nemám na
mysli je společenský život, ale hlavně vstřícnost lidí. Také tím, jak
jsme zapůsobili na komisi, když se nás v obci sešlo opravdu hod-
ně. Měli jsme také dobře připravený program. A komise zřejmě
poznala, že se v Hlavenci opravdu žije dobře a příjemně.

Jak byste představila Hlavenec?
Obec Hlavenec má v současné době zhruba 335 obyvatel, rozklá-

dá se poblíž Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, takže ve Střed-
ních Čechách. Nemáme školku ani školu. V současné době buduje-
me kanalizaci, připravujeme vodovod, opravili jsme hospodu, snaží-
me se co nejvíce čerpat dotace. Za posledních pět let jsme na dotacích
získali 13 a půl milionu korun, v letošním roce dalších pět milionů.

Byly vám vzorem Ratměřice, které se nacházejí ve stej-
ném kraji jako Hlavenec a které získaly prvenství v soutěži
v loňském roce?

Jednoznačně ano. My jsme se navíc soutěže zúčastnili již po pá-
té, máme už čtvrtou stuhu – z předchozích ročníků modrou, bí-
lou i zelenou, letos zlatou. Takže i díky těmto soutěžím jsme již
získali nějaké peníze na rozvoj obce.

Baví vás soutěžit ve Vesnici roku?
Moc nás to baví. Celá ta hra byla jednak velkým oživením pro

naše obyvatele a také byla důležitá právě v tom, že nám vždycky
přinesla nějaké peníze.

Máte pocit, že jste se za ty roky, kdy se účastníte soutě-
že, někam posunuli?

Jednoznačně ano. Jednak jsme vždycky na těch vyhlášeních
okukovali, co mají jinde. A také –když něco děláte delší dobu, pak
se v tom automaticky zlepšujete a zdokonalujete.

Jak jste na tom se spolkovou činností v Hlavenci?
Máme velice bohatý spolkový život. Máme folklorní sdružení,

hasiče, rybáře, sportovce, občanské sdružení Bratrstvo Kobylí hla-

vy… a vzhledem k tomu, že je nás v obci málo, jsou naši občané
většinou členy hned několika spolků. A tak život společenský a kul-
turní je u nás velice bohatý. A to také díky tomu, že zde máme
krásnou hospodu, velký sál, který využíváme. Takže je to bezvad-
né, že máme místo, kde se můžeme scházet a družit se.

Co plánujete s vyhranými penězi?
Když jsme vyhráli zlatou stuhu Středočeského kraje, řekli jsme si

– ne, ještě nebudeme plánovat, co uděláme s vyhranými penězi, ne-
cháme to otevřené do celostátního kola (smích). Představu o tom,
jak teď s vyhranými penězi naložíme, samozřejmě máme. Ale zatím
nechceme to zatím prozrazovat. Slibuji ale, že pak dáme vědět.

Tak to doufám. Jak dlouho děláte starostku Hlavence?
Starostkou jsem první volební období, před tím jsem byla dvě

volební období místostarostku. Ale jinak jsem vystudovaná ze-
mědělská inženýrka a s manželem vlastníme v Hlavenci zeměděl-
skou farmu, na které hospodaříme.

Čím to je, že se malým vesničkám kolem Prahy (jako jsou
Ratměřice nebo Hlavenec), tak daří žít po vesnicku a vyhrá-
vat tak v soutěži Vesnice roku?

Možná je to taková obrana proti Praze. Naše obec je v okrese
Praha – Východ a do Prahy to máme čtvrt hodiny autem. Možná
je to tím, že nechceme, aby nás Praha pohltila. Možná nás jednou
pohltí, možná je to nezadržitelný vývoj. Ale my cítíme, že jsme své-
bytní, soběstační a chceme tak zůstat i nadále. Chceme být ma-
lou středočeskou vesnicí, kde se lidé chtějí setkávat, něco vytvá-
řet. Odstrašující jsou pro nás satelitní městečka kolem Prahy, kam
se lidi chodí jen vyspat. My chceme být i nadále toho opakem.
Chceme, aby lidi žili ve vesnici, aby se tam sdružovali – tak, jako
tomu bývalo na vesnicích dříve. Aby si taky pomáhali a starali se
navzájem jeden o druhého v tom nejlepším slova smyslu.

Hurá! Hlavenec! To jsme my!
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Petra Kočnarová je starostkou Skaličky,
vesnice v Olomouckém kraji, pátým rokem.
Dříve pracovala například na Obecním úřadě
v obci Rouské, odkud také pochází. Na post
starostky nastoupila v době, kdy byly jejímu
synovi dva roky. „Nelituji toho. Ta práce je
všestranná a mně dost hodně baví!,“ říká. Za
tu dobu, kdy je starostkou, už toho mnoho
dokázala. Její obec byla již dvakrát úspěšná
v celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Máte krásné třetí místo v celostátní
soutěži. Jaké jsou vaše první dojmy?

Je to nádherný pocit. Vůbec jsme to ne-
čekali a jsme moc rádi, že jsme se v takovém
množství obcí, které se soutěže zúčastnily,
získali tak krásné umístění. Je to pro nás vel-
ká pocta, čest a je to historicky poprvé, kdy
se Skalička takto umístila a tím i zviditelnila
v rámci celé republiky.

Skalička ale není poprvé úspěšná
v soutěži Vesnice roku…

Vloni jsme již získali oranžovou stuhu s po-
stupem do celorepublikové soutěže a tam
jsme obdrželi rovněž krásné třetí místo. Tak-
že ta trojka se nás drží a je nádherná!

Každý úspěch v této soutěži prý při-
náší vesnici rozvoj, někam ji to posune.
Co čeká Skaličku?

Je to prestižní záležitost pro každou obec.
A také peníze, které získáme, určitě dobře
využijeme a obci pomohou k dalšímu rozvo-
ji, k tomu, aby se lidem u nás dobře žilo.

Můžete být konkrétní?
Máme v plánu několik investičních akcí na

další období. Chceme zateplit sokolovnu, pos-
tavit in-line dráhu, která propojí obce Ústí
a Skaličku, její celková délka bude 2,2 kilo-
metry. To naši občané určitě budou rádi využí-

vat. A jistě se najde řada dalších věcí, na které
jsou peníze potřeba – opravy, rekonstrukce...

Rozhodování komise prý bylo velmi
těžké. Klidně se mohlo stát, že byste by-
li i první. Co myslíte, čím jste si zaslouži-
li to „skorovítězství“?

Myslím, že hlavně tím, že u nás pracují
všichni lidé – od malých dětí až po seniory.
Všechny u nás zajímá, jak to v
obci vypadá. Například, když k
nám přijela celostátní komise,
zapojila se do programu před-
stavení obce více než stovka li-
dí. Takže lidé u nás chtějí pra-
covat, mají chuť do života a pro
mě jsou motorem, který mě na-
bíjí k tomu, abych se snažila
obec někam dál posunout. Zís-
kávat dotace, hledat možnosti
dalšího rozvoje atd.

Trojka se nás stále drží. Jsme zase třetí. Nádhera!

Místním památkám vévodí větrný mlýn. Ten je
dominantou obce. Stále je ve vlastnictví rodi-
ny Červekových, kteří o ni po generace pečují.

SKALIČKA se nachází ve východní čás-
ti Olomouckého kraje, asi 7 kilometrů
jihovýchodně od Hranic. Je to poměrně
„mladá obec“ i když první písemná
zmínka o obci pochází z roku 1328.
Věkový průměr je zde totiž 33,7 let,
v obci přitom žije 558 obyvatel. Ve Ska-
ličce působí řada spolků. Hasiči, soko-

li, myslivci, velice aktivní jsou
zde včelaři, obec spolupracu-
je s ústavem pro dívky a že-
ny s mentálním postižením
a kombinovanými vadami, kte-
rý sídlí v zámku. A že to ve
Skaličce žije – o tom svědčí
i přehled kulturních akcí na
webových stránkách obce.
Každý víkend se zde něco
děje.

„Při procházce Skaličkou uvidíte opravenou kapličku, zvoničku, hřiště pro děti i dospělé,
větrný mlýn či uklizená veřejná prostranství. Je to vesnice s kouzlem a malebností a lidem
se zde žije dobře,“ zaznělo při slavnostním vyhlášení třetího místa.
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Je sobota 10. září, jsme v Luhačovicích,
kde právě probíhá mezinárodní folklorní
festival Písní a tancem a do vyhlášení vítě-
zů celostátní soutěže Vesnice roku 2011
zbývá asi půlhodina. Celostátní hodnotitel-
ská komise začala o výsledcích soutěže roz-
hodovat v pátek večer. Konečný verdikt
padl teprve kolem jedné hodiny ráno a spát
šli všichni až kolem třetí… Prý to bylo těž-
ké a museli nakonec použít tzv. „vylučova-
cí metodu“. Potvrdil nám to předseda ko-
mise Viktor Liška – mimochodem pro připo-
menutí – starosta Ratměřic, loňské Vesnice
roku.

Jak jste vnímal soutěž Vesnice roku
tentokrát z opačného konce, z pozice
předsedy komise a ne hodnocené obce?

Bylo to nesmírně inspirující. Nejprve jsem
měl možnost cestovat a poznávat vesnice
v našem kraji a posléze ty nejlepší v celé re-
publice. Přiznávám, že když se pak vracím
do Ratměřic, jsem někdy až protivný, jak
těm našim říkám: „Tam měli tohle a tam za-
se tohle a tohle bychom mohli taky…“.
Takže z toho je vidět, že mně to dalo hod-
ně a hodně mně to povzbudilo k dalším ná-
padům, jak oživit naši obec, otevřelo mně
to další obzory, vidím, jaké jsou další mož-
nosti. Potkal jsem se se zajímavými lidmi, vi-
děl jsem krásné obce a bezvadné projekty.

Jaké bylo rozhodování o tom, která
ze třinácti vesnic bude tou první a nej-
lepší? Byl vítěz i vaším vítězem?

Na vítězi se shodla celá komise. Ale ne-
měl jsem jen jeden tip, protože vyrovnanost
byla veliká. Rozhodně ale vítěz patřil mezi
mé horké favority.

Rozhodovali jste se až do jedné ho-
diny ráno. Jak to probíhalo?

Museli jsme na to jít vyřazovací meto-
dou. Špatně se to říká, ale museli jsme vy-
řazovat, přestože ty vesnice nebyly horší.
Ale zkrátka nás něčím nepřesvědčily tak ja-
ko jiné…, anebo nás ty ostatní přesvědčily
víc. Nakonec nám zbyli tři finalisté a tak jsme
nakonec museli určit, která z těchto tří ves-
nic bude první, druhá a třetí.

V čem je podle vás tato soutěž dob-
rá? Proč se má pořád ještě konat?

Určitě se má dál konat. Když vidím, co to
dělá s lidmi v těch vesnicích… V jedné nám
třeba řekli: „Vaše návštěva je pro nás jed-
ním z velkých momentů života v obci. Kvů-
li vám se tady lidé sešli, připravovali jsme se
na vás, objevovali jsme, co tady máme hez-
kého a co vám můžeme ukázat…“. Takže
to, že tato soutěž „probouzí“ místní lidi
a nutí je ke spolupráci, k prezentaci je ne-
smírně pozitivní. A u těch vítězných pak
soutěž posiluje jakési zdravé sebevědomí,
hrdost atd. To jsou přece samé dobré dů-
vody, které ukazují, v čem je tato soutěž
dobrá a proč se má dál konat.

O Ratměřicích, loňském vítězi soutě-
že, se dozvěděli lidé v celé republice. Rat-
měřice jsou přitom v porovnání s jinými
malinká vesnička. Co se díky Vesnici roku
změnilo v Ratměřicích?

Mohli jsme proinvestovat dva miliony,
které jsme vyhráli od ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Za to jsme například upravili fot-
balové hřiště, které už teď máme pěkně
rovné...

Cože? Vy už nemáte to své unikátní
fotbalové hřiště z kopce?

(Smích) Ano. Někteří lidé také říkají, že
je to škoda. Ale na rovném se lépe hraje. In-
vestovali jsme také do infrastruktury. A mu-

seli jsme se také přizpůsobit tomu, že je
o nás teď větší zájem. Jezdí k nám noviná-
ři, zájezdy kolegů starostů, turisté, celé ex-
kurze… Takže jsme například i vylepšili na-
učnou stezku, doplnili jsme nějaké interak-
tivní prvky.

A co se změnilo na vnitřním chodu
v obci?

Tak na to musím říct, že nic. U nás bylo
skvěle, je skvěle a bude zase. Neusnuli jsme
a nakoplo nás to jedině dopředu. A v tu-
to chvíli už se připravujeme na prezentaci
před evropskou komisí, která k nám příš-
tí rok na jaře přijede. Takže už se nám ho-
ní hlavou, jak se představíme, co jim před-
vedeme.

Nevadí lidem v Ratměřicích, že jim
teď každý „vidí do talíře“?

My si tu slávu užíváme. A řekli jsme si
hned na začátku, pojďme si ten rok užít.
Teď už si to bude užívat nový vítěz. Při-
znávám, že někdy je ta pozornost až pro-
tivná, ale my jsme si z toho uměli vzít to
dobré a pozitivní.

Viktor Liška: Na vítězi jsme se shodli všichni

Už více než deset let je Folklorní sdružení
České republiky partnerem Spolku pro ob-
novu venkova ČR. Projevuje se to například
při pořádání soutěže Vesnice roku. Folklor
a venkov k sobě mají vždy blízko a tak není
divu, že i slavnostní vyhlašování soutěže se již
třetím rokem konalo v Luhačovicích při mezi-
národním folklorním festivalu Písní a tancem.
Jedna z obcí si ze slavnostního ceremoniálu
odváží putovní pohár folklorního sdružení.
Předává ji tradičně dlouholetý předseda sdru-
žení Zdeněk Pšenica.

Dnes jste opět předal putovní pohár
folklorního sdružení. Tentokrát ho zís-
kala obec Komňa. Co to znamená vyhrát
putovní pohár?

Tato cena se neuděluje za festival, ale za
počin z hlediska lidové kultury. Může to být
tanec, hudba, zpěv, ale také třeba gastrono-

mie či řemeslo. Snažíme se pak tu obec ješ-
tě více zviditelnit v rámci celé České republi-
ky, takže je to pro ni i prestižní záležitost.
Kromě medializace, toho malého poháru,
který obec získává, dostane také peníze (asi
deset až patnáct tisíc), kterými může podpo-
řit spolek, díky němuž pohár dostala.

Jak kromě Vesnice roku ještě spolu-
pracujete se Spolkem pro obnovu ven-
kova?

Snažíme se podporovat pomocí vzájem-
né propagace. Rovněž máme společný stá-
nek na veletrhu cestovního ruchu. Některé
malé obce pořádají významné festivaly. Tak-
že těch spojníků je velké množství. Navíc
spolupráce s panem Kavalou je nosná, kon-
struktivní, pan předseda drží slovo, je spo-
lehlivý. V obcích jsou nadšení lidé. A obec-
ně to platí, že při jakýchkoliv kulturních ak-

cích, nejen folklorních, může pomoct měs-
to nebo obec. Proto i ta spolupráce se Spol-
kem je pro nás nejdůležitější. A to neříkám
ze slušnosti.

Téma připravila Marie Šuláková

Putovní pohár FOS přináší prestiž i peníze
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Komenští – tak se nazývají obyvatelé
vesnice roku 2011, vesnice, která letos na
hodech oslavila 750 let od první písemné
zmínky. Komňa leží v Bílých Karpatech
v malebné krajině zvlněné a klikaté, les-
naté, kousek od hranic se Slovenskem.
První dojem z Komni? Dobře se tady dý-
chá a působí to tady tak nějak starodáv-
ně. Není to jen dojem. Ve vesnici si sku-
tečně cení starých objektů, historických
lidových staveb, starých stromů, pamá-
tek, tradic jinde dávno zapomenutých
i odkazu Jana Amose Komenského, kte-
rý se tady možná narodil a dnes zde má
i muzeum. Rozvaha a moudrost lidí zřej-
mě stojí za rozvojem vesnice Komňa, kte-
rá se před dvaceti lety osamostatnila od
městečka Bojkovice a od té doby se sna-
ží o citlivé zachování původního rázu.

Den před slavnostním vyhlášením
Vesnice roku v Luhačovicích jste se vrátil
z dovolené a nestihl jste prý ani nacvi-
čování ceremoniálu. Jak jste to zvládl?

Zase tak složité to nebylo.

A také jste byl ze všech starostů a sta-
rostek nejvíce opálený…

Ale já jsem byl opálený už před dovole-
nou. Protože v kanceláři moc neposedím
a pořád běhám někde po vesnici…

Vy jste starostou Komně už 21. rokem,
tedy šesté volební období. Jak se za tu
dobu proměnila Komňa?

Hodně. Do roku 1980 byla obec zaosta-
lá a moc se toho tady nedělalo. Od roku
1980 do roku 1990 jsme pak patřili pod
městečko Bojkovice – a to bylo ještě horší.
Nic se nikam neposunulo, všechno chátralo
a lidi byli otrávení, protože museli stále jen
poslouchat, že na nic nejsou peníze.

Osamostatnili jste se hned po převra-
tu v roce 1990. Jak na to vzpomínáte?

Ano. Do prvních svobodných voleb jsme
šli už jako samostatná obec. Bylo to velmi
těžké období. Bylo málo kandidátů, proto-
že tomu kdekdo ani nevěřil. Šli jsme do nez-
náma. Dnes se na to úplně zapomnělo a už
si to ani neumíme představit, za jakých
podmínek jsme dávali obec dohromady. Za-
čínali jsme s „kontem nula“, neměli jsme
vybavené kanceláře, tady (ukazuje na svou
kancelář) bývala šatna pro zedníky, v obci se
maximálně jednou za rok uklidilo… Převza-
li jsme majetek, který obci náležel a na kte-
rém dodnes hospodaříme. 630 hektarů le-
sa, vodovod, kanalizaci…

Komňa: Vesnice kde mají v úctě staré
lidi, tradice, lidové stavby i stromy

Rozhovor s Karlem Navrátilem,
starostou Vesnice roku 2011

V obci je dokonce lyžařská sjezdov-
ka…

Ano Lopata a Myšačka. Ale ty nejsou na-
še, jen na obecních pozemcích, které pro-
najímáme.

Co jste museli udělat pro to, aby se
vám tady dobře dařilo? Byla to píle, sna-
ha, chuť do práce?

Určitě. Někdo si myslí, že když máte ma-
jetek, peníze přijdou samy. Ale to není prav-

da. S majetkem musíte hospodařit a musíte
to umět. Tak jako v rodině. To je zásada, kte-
ré se držíme. Také jsem měl zpočátku oba-
vy z toho, jak to dopadne. Dal jsem výpo-
věď v práci…

Kde jste byl zaměstnaný?
Jsem stavební technik, dělal jsem ve Slo-

váckých strojírnách v Uherském Brodě tech-
nický dozor, později vedoucího stavebního
úřadu v Bojkovicích.

Starostou Komně je již 21. rokem Karel Navrátil (64). Komenský rodák žije v obci s man-
želkou, má dva dospělé syny, jeden z nich v obci žije, druhý se sem stále rád vrací.



Pomohly vám zkušenosti z těchto za-
městnání později ve funkci starosty?

Určitě. Věděl jsem co je státní správa, sa-
mospráva… takže nějaké zkušenosti jsem
měl. Všechno tady bylo vzhůru nohama,
všechno staré se rušilo a všichni chtěli všech-
no zpátky, bylo toho najednou moc k řeše-
ní. V úzkém kruhu lidí jsme tady proseděli ce-
lé večery.

Měl jste kolem sebe schopné lidi?
Velice schopné. Mohu o nich mluvit jedi-

ně v dobrém. Většinou to byli starší lidé, uváž-
liví a zkušení. A díky tomu, že jsme táhli za
jeden provaz a nasadili určité tempo, začalo
se nám dařit. A když lidé pochopili, že to mys-
líme vážně a dobře, začali nás podporovat.

Mám pocit, že vítězství v soutěži Ves-
nice roku 2011 je i vaše osobní vítězství
za to, co jste pro svou vesnici dělal a udě-
lal. Ale už vidím, jak vrtíte hlavou a urči-
tě teď řeknete, ne, to je vítězství celé ob-
ce… Tak dobře. Proč si tedy právě Kom-
ňa zasloužila vyhrát?

Hlavně proto, jak je aktivní a živá, byť je
na konci světa, na hranicích se Slovenskem.
Ve vesnici se žije, buduje, lidé odsud neod-
cházejí, i když musejí za prací většinou do-
jíždět. Počet obyvatel zde dokonce zhruba
o stovku stoupl, což je na naše poměry hod-
ně a svědčí to o pozitivním rozvoji obce. Ži-
je tady 580 obyvatel. Jen teď máme málo
dětí, což není dobré ani pro obec ani pro
naši školu, která má už tak málo dětí.

A máte pozemky pro nově příchozí
mladé rodiny?

Několik let jsme vykupovali okolní po-
zemky, teď už je máme i v územním plánu
a připravujeme stavební povolení, aby se
mohly začít stavět rodinné domy.

Komňa přežila v minulosti nepříznivé
vlivy přírody i vojenské nepřátelské ak-
ce spojené s loupením a žhářstvím, pře-
žila dokonce i léta, kdy nebyla samo-
statnou obcí a mnoho dalšího… Lidé zde
zřejmě byli houževnatí, pracovití, hned
tak něco je nepoložilo. Myslíte si, že ta-
kové zdravé jádro si obec uchovává i do
budoucích let a že jí zůstává? Že taková
vesnice přitahuje i určitý typ lidí?

Zřejmě ano. Je to tak. Když se skutečně
podíváte do historie, jde vám mráz po zá-
dech při představě, co všechno museli ti li-
dé prožít a přežít. Že se nenechali odradit
a neutekli z tohoto nehostinného kraje. Ta-
dy to navíc bylo na uhersko – moravské hra-
nici takovým územím nikoho, nechráněné,
lidé tady byli napospas všech těch nájezd-
níků, kteří tady drancovali, zabíjeli. A také
je zajímavé, že se dočteme v kronikách, že
se tady lidé vždycky vzchopili a znovu bu-
dovali to, co jim bylo zničeno. Je obdivu-
hodné, jak ty hrůzy překonali a věřili, že za-
se bude dobře. A podle toho, jak znám dě-
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Překvapilo nás přesto, že jsme zvítězili v sou-
těži a teď jsme si vědomi toho, že musíme
vesnici i nadále udržovat. Čistou a pěknou.

Na fasádě domu, kde sídlí obecní
úřad, už jste stačili dokonce vymalovat
jakýsi orientační plán obce a je tam i uve-
deno, že jste Vesnicí roku 2011. To byla
tedy rychlost. Jak vás to napadlo? Je to
netradiční propagace vesnice…

Původně jsme zamýšleli vydat nějakou
publikaci, nějaké propagační materiály. Na-
konec jsme si ale řekli, že takhle to bude
lepší. A lidem se to líbí, máme dobré ohlasy.

Komise, která hodnotí soutěž, větši-
nou o vítězné obci mluví v samých su-
perlativech. Nejčastěji říkají, že je ohro-
mila srdečnost lidí. Kde se projevuje ta
krásná lidská vlastnost v Komni nejvíce?

Myslím, že nejviditelnější je to ve spolko-
vé činnosti. Máme jich tady hodně. A jsou ve-
lice dobré, kvalitní a pracovité. Komenský

jiny a kroniky, které tady psali řídící učitelé,
jsou v Komni rody staré již pět set let.

A teď se o lidech z Komně dozví, dí-
ky Vesnici roku, lidé v celé republice. Při-
pravte se na nájezdy exkurzí starostů,
turistů, na zájem médií… Co jim v Kom-
ni ukážete?

Jsme celkem zvyklí na turistický ruch. Ob-
novili jsme řadu památek, muzeum Jana
Amose Komenského, v roce 2006 obec vy-
koupila a zrekonstruovala památkově chrá-
něný domek z roku 1850, který slouží jako
ukázka bydlení zvěrokleštiče z druhé polo-
viny 19. století a je zde umístěna expozice
velmi rozšířeného a dnes už zaniklého ře-
mesla zvěrokleštičství. Je tady krásná příro-
da, zřícenina hradu Zuvačov, v okolí se dají
podnikat krásné pěší túry, je tam naučná
stezka s krásnými výhledy. Slovensko jako
na dlani máte z Mikulčina vrchu, kde se v zi-
mě lyžuje. Dominantou obce je kostel sv. Ja-
kuba z roku 1846. Je tady na co se podívat.
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ochotnický spolek, který hraje divadlo, máme
tady dechovou hudbu Komňané, která do-
provází všechny důležité oslavy v obci, folk-
lorní soubor Podšable, který předvádí tradič-
ní komenský fašank a tance z blízkého oko-
lí – mimochodem tito tanečníci v doprovodu
muzikantů z dechové hudby Komňané vy-
stupovali dokonce na festivalu šavlových
tanců v anglickém Yorku a také jinde za hra-
nicemi. Důležitý je také Myslivecký spolek,
Spolek pro uctění památky Jana Amose Ko-
menského, fotbalový klub, Sokol, Spolek
stolních tenistů, dobrovolní hasiči, kteří kro-
mě tradičních akcí jako je pořádání kultur-
ních a společenských akcí, plesů a zábav
předvádí také dnes již skoro zapomenuté cvi-
čení s žebříky. K dalším zajímavostem v naší
obci patří i skupina harmonikářů známých i
za hranicemi obce. Spolky tady fungují moc
dobře a dalo by se říct, že jsou v nich zapo-
jeni snad úplně všichni. Když jsme letos sla-
vili v obci 750 let od první písemné zmínky,
nacvičili jsme starokomenskou svatbu z pře-
lomu 19. a 20. století a podílelo se na tom
čtyřicet lidí.

Ve kterém spolku se angažujete vy
sám? Hrajete divadlo?

Tam ne, můj otec byl velký ochotník. A já
vystupuji hlavně v souboru Podšable, jezdím
s nimi na vystoupení. Do Strážnice, Rožno-
va pod Radhoštěm, pravidelně na Starý Hro-
zenkov, do Anglie.

Mimochodem soubory Komňané
a Podšable vysloužily obci také putov-
ní pohár Foklorního sdružení České re-
publiky. Co je to ten šavlový tanec?

To je právě také místní rarita, která se
dnes už jen tak nevidí. Šavlový tanec před-
vádějí o fašanku čtyři „skakúni“ odvedenci
se šavlemi. Skakúny doprovází v průvodu
policajt, právo a další masky přestrojené

hlavně za staré řemeslníky (v průvodu bývá
až 70 masek). Tanec se předvádí před kaž-
dým domem v obci, vyhrává 5 hudebníků
a zpívá se píseň „pod šable“. Po obchůzce
se koná fašanková zábava, kde o půlnoci
zatančí skakúni poslední tanec a předají
šavle mladším vrstevníkům. Komenský fa-
šank je velmi populární a navštěvují ho lidé
z širokého okolí. Fašanková slavnost je u nás
nejznámější, ale udržují se tady i jiné zvyky
jako např. velikonoční „repání“, „vyklepá-
vání“, „mrskačka“. A další se postupně ob-
novují. Velkou oslavou jsou zde také hody,
které slavíme na svatého Jakuba, patrona
našeho kostela. Na nich se předvádí většina
našich spolků.

Komňa se uvádí jako jedno ze tří mo-
žných míst, kde se narodil Komenský.
V Nivnici má pomník, v Uherském Bro-
dě muzeum, zde má sochu i muzeum.
Jeho jméno je nejspíš odvozeno od ná-
zvu vaší obce, ne?

V roce 1520 se tady objevuje děd Ko-
menského Jan Segeš, který se zde přistěho-
val asi z Uher. Ten zde v 16. století zastával
úřad místního fojta. Takže opravdu spíš od
jména obce odvozoval Komenský své pří-
zvisko. Komenský zde má sochu, kterou vy-
tvořil Julius Pelikán. Na ni vybrali místní
mezi sebou peníze už v roce 1950, přispěli
dokonce i američtí krajané. A v roce 1992,
kdy jsme si připomínali 400 let od narození
Komenského, jsme v jednopatrové památ-
kově chráněné sýpce s břidlicovou střechou
otevřeli stálou expozici věnovanou Komen-
skému i historii obce.

Jaké služby v současnosti obec nabí-
zí místním lidem?

Máme zde školku, malotřídku pro první
stupeň, kam chodí 22 dětí, nechybí u nás
knihovna, obchod se smíšeným zbožím i ve-
čerka, jednou týdně sem jezdí lékař. Větší
část obyvatel ale musí dojíždět do škol i za

prací mimo obec, což bývá hlavně v zimě
někdy obtížné.

Vy jste se soutěže Vesnice roku
zúčastnili již čtyřikrát. Posunula vás ně-
kam? Dala vám něco?

Určitě nám pomohla. Například vloni
jsme získali druhé místo v kraji a zelenou
stuhu v rámci republiky. A to nás už navna-
dilo a řekli jsme si, že bychom to měli zku-
sit znovu. Že nemáme co ztratit. A vyšlo to.

Jaké byly spontánní oslavy toho ví-
tězství? Například Česká televize odvy-
sílala už večer ve zprávách, že se tady
lidé opravdu hodně radovali…

Když jsem přijel ještě večer z Luhačovic
s diplomem, už tady na mě čekali. A byli ta-
dy lidi všech věkových kategorií. A slavili
jsme až do rána. Ještěže to bylo ze soboty
na neděli.

Už víte, jak naložit s vyhranými pe-
nězi?

Stále je do čeho investovat i když to vy-
padá, že už je to tady dost pěkné. Rádi by-
chom připravili inženýrské sítě pro stavby
těch zmiňovaných rodinných domků, pro-
tože máme málo dětí a nechceme, aby
nám škola zanikla. Chceme opravit faru
a přestavět ji na pečovatelský dům, chce-
me postavit cyklostezku do Bojkovic, kam
vede jen úzká klikatá a pro cyklisty nebez-
pečná cesta.

Jak budou vypadat oslavy celostát-
ního vítězství? Sjede se sem spousta li-
dí z celé republiky, významní hosté…

Jednu oslavu krajského kola už máme za
sebou, takže z nás opadla i tréma. A udělá-
me to podobně a ještě něco vymyslíme. Teď
nám nezbývá už nic jiného než to dobře při-
pravit a doufat, že to dopadne dobře :-).

Rozhovor vedla Marie Šuláková

R R o z h o v o r 2 3



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.163 • 10/2011

R R o z h o v o r 2 4

Komňa se nachází v okrese Uherské Hradiště, na silniční spojce Brno – hranice Slovenské
republiky. Okolní reliéf je vrchovitý, 400–800 m nad mořem.
Zeměpisně patří obec Komňa svým přirozeným zázemím do střední části Bílých Karpat.
Geologická zajímavost je kamenolom Bučník, kde se vyskytují ojediněle i vzácné minerá-
ly. Jinak se zde těží andezit jako stavební kámen. Z původních i vyšlechtěných porostů
mají největší význam lesy.

Nálezy získané při archeologickém výzkumu v roce 1986 prokázaly, že nad Komňou byl
postaven již v polovině 13. století kamenný hrad. Na počátku 15. století náhle zanikl.
V historických záznamech je uváděn pod názvem Zuvačov.

V roce 1950 byl ze sbírek občanů a americ-
kých krajanů postaven a odhalen pomník
J.A.K. od akad. sochaře Julia Pelikána.
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Velikou událost prožívala obec v roce 1992 při 400. výročí naroze-
ní Jana Amose Komenského. U této příležitosti byl v Komni otevřen
Památník Komenského v bývalé sýpce z roku 1774. V památníku
umístěna stálá expozice o historii vesnice a o životě J. A. Komen-
ského. Obec navštívil pan prezident Václav Havel a paní Gerta Kal-
liková – Figulusová, poslední potomek z větve rodu Komenských.

roce 2006 obec vykoupila a zrekonstruovala památkově chráněný
domek č. 6 z r. 1850. Domek slouží jako ukázka bydlení zvěrokleš-
tiče z II. pol. 19. století a je zde umístěna expozice velmi rozšířené-
ho a dnes již zaniklého řemesla zvěrokleštičství.
Rozhodnutím ministerstva kultury byl v r. 2008 domek čp.6 pro-
hlášen za kulturní památku

Okolí vesnice skýtá návštěvníkům příjemné pěší túry s pohledem
na komenské údolí. Romantická lokalita „Modrá voda“ je zajíma-
vým přírodním útvarem s možností táboření.
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