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Pojem lidové umění byl sice vysloven teprve před
sto lety, avšak jeho existence má bezesporu starší historii,
především v oblasti hudby a lidových písní.
V podmínkách místa, jakým byly Nevojice,
hudbu a zpěv nepochybně ovlivňovalo kostelní prostředí.
Ne nadarmo se říkávalo, že kostel je konzervatoří
venkova. Spolu s lokální kuracií (č.p. 36) byla v roce
1785 založena i škola (nyní č.p. 37 a 81). Od uvedeného
data je už možno sledovat nepřetržitou řadu učitelů,
k jejichž odbornosti patřily i praktické znalosti hudby.
Zvláště hry na housle a varhany. Vždyť ještě v polovině
minulého století byl hudební sluch požadovaným
předpokladem k přijetí ke studiu učitelství.
V roce 1824 byla k původnímu kostelu směrem
k západu přistavěna kruchta, na níž bylo dostatek místa
pro zpěváky i varhany. O nich se v roce 1851 píše, že se
„daly opravit, spravovál jich slavkovský varhanář. Dali
jsme mu od nich 6 zlatých. A v roce 1873 jsme zbudovali
nové varhany, které koštovaly 800 zlatých“. Sloužily až
do roku 1928, kdy brněnská firma Emil Káš postavila
nový nástroj, který po několika opravách slouží až do
dnešní doby.
O varhanické službě se v nevojické Pamětní
knize píše: „Jest služba varhanická při zdejším chrámu
Páně. Pobírá varhaník úroky z obligace ve výši 880
zlatých rýnského čísla, to znamená 23 zlatých a 10
krejcarů půlročně. A to vždy 1. ledna a 1. července
běžného roku. Z těch sráží se mu ihned 10 %, tj. 2,31 zl.
každého půl roku. Obligaci chová představenstvo obce
Nevojic. Z kostelní kasy obdrží pak pisatel těchto řádků
vždy 5,15 zl. ročně od Důstojného pana faráře proti
kvitanci kolkované sedmi krejcary. Celá služba
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varhanická při zdejším chrámu Páně tedy ročně 44
zlatých a 18 a ½ krejcaru vynáší.“ Obligací jsou
myšleny váznoucí dluhopisy obce.
Vedle finanční odměny, patřilo varhaníkovi i
právo užívání obecního pozemku o výměře pěti měřic.
Pozemek je starší generaci známý pod pomístním
jménem Varhanice.
Světská hudba se ubírala poněkud jinými cestami.
Po krušných letech třicetileté války mnoho veselí patrně
nebývalo. Až v klidnějších dobách první poloviny 18.
století došlo k určité renesanci společenského života.
V roce 1720 byla vystavěna obecní hospoda, kde byla
příležitost k tanci, zpěvu i k hudební produkci.
K veselejším chvílím obce patřily některé církevní svátky
a také hody. Zvláště tzv. císařské, zavedené Josefem II. a
jednotně stanovené na třetí říjnovou neděli.
V roce 1869 byl přijat nový školský zákon, který
vymezoval povinnosti učitele, také jeho plat a další
požitky. Ale ve venkovských obcích dožívaly staré
tradice. A tak k učitelské funkci patřila také organizace
venkovské zábavy. Příjem za muziku mimo školu, byl
pro rodinu učitele vítaným finančním příspěvkem.
V osnovách školního vyučování se zpěvu
dostávalo náležité pozornosti. Ve zprávě o úřední
prohlídce nevojické školy vykonané 3. října 1893 se
píše:„Při vyučování zpěvu budiž po přednosti přihlíženo
ku zpěvu dvouhlasému a jenom když všichni žáci píseň
bezvadně jednohlasně zpívati dovedou, budiž také
dvouhlasně zpíváno.“
Muzikantem, jehož jméno překračovalo hranice
obce, byl nevojický učitel Matěj Staša. Sestavil a vedl
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smyčcovou kapelu –štrajch. Stala se velmi oblíbenou a
známou po celém okolí.
Staša v nevojické škole působil až do 25. června
1887, kdy „byl dán na stálý odpočinek s penzí 318 zl.
rýn. čísla ročně. Při úřadu školském setrval do konce
školního roku 1886 –1887.“ Po ukončení školní služby si
v roce 1887 s manželkou zakoupili od Františky
Uhýrkové dům č.p. 40.
Jeho stručný životopis je uveden v nekrologu,
který do Pamětní knihy národní školy zapsal jeho
následovník, učitel František Banďouch:
„Dne 6. ledna 1896 zemřel následkem nachlazení
bývalý učitel v Nevojicích pan Matěj Staša o 73. roce
věku svého. Týž narodil se roku 1823 v Drahotuších na
Moravě, navštěvovav roku 1842 šestiměsíční přípravný
běh v Olomouci a obdržel vesměs známky dobré. Působil
na Vsetíně, v Tečovicích a Malenovicích. Opustiv službu
učitelskou na delší dobu, podrobil se dne 28. května 1858
poznovu zkoušce učitelské v Olomouci, působil na
různých místech, až dne 20. dubna 1873 byl ustanoven
provizorně v Nevojicích, kde dne 3. září 1880 definitivum
dosáhl. Výnosem vysoké c.k. zemské školní rady ze dne
27. června 1887 byl dán na odpočinek, počítáno na 23
služebních let a dostal tudíž 5/8 posledního služného (500
zl.) 312,50 zlatých. Vdova po zemřelém obdržela penzi
1/3 služného, tedy ročně 166,66 zlatých, měsíčně 13,88
zlatých. Odpočívej v pokoji.“
Varhanická služba učitele pokračovala až do I.
světové války. Posledním učitelem a současně
varhaníkem byl řídící učitel Jan Pařez (1870- 1940). V
roce 1916 byl povolán do armády a za varhanami zasedl
rolník Metoděj Pukl z č. 10. Později se varhanické služby
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vzdal. Říkalo se, že to bylo pod vlivem již jmenovaného
Jana Pařeza, jehož politické názory se lišily od
konzervativních názorů faráře P. Josefa Josefovského.
Zdálo se, že v obci není vhodná náhrada. Po
sedmileté (!) vojenské službě se vrátil domů rolnický syn
Ludvík Pukl z vedlejšího čísla 11. Již jmenovaný P.
Josefovský v něm patrně už dříve rozpoznal hudební
nadání a požádal ho, aby se ujal uprázdněného místa za
varhanami.
Byla to šťastná volba. Za odborného vedení
bučovického regenschoriho a majitele hudební školy
Aloise Šlezingera, zvládl Ludvík Pukl neobyčejně rychle
potřebné znalosti varhaníka. Později vedl i smíšený
pěvecký sbor, s nímž nacvičil celou řadu mší a skladeb,
které se uváděly především u příležitosti vánoc.
Z kostelního sboru nutno připomenout vynikající
sopranistku Filoménu Hoškovou (roz. Puklová) z č. 75 .
Varhanictví se Ludvík Pukl nevzdal ani po úraze,
při němž v roce 1947 přišel o předloktí pravé ruky. I po
jeho smrti (1975) zůstala varhanická služba ve stejném
domě až do dnešních dnů. Více než devadesát let.
Ludvíkův syn Josef už jako školák zasedal za
manuálem varhan. Vystudoval brněnskou konzervatoř a
po dalších studiích se stal významným brněnským
hudebním pedagogem i koncertním mistrem. Své umění
předvedl m.j. až v Japonsku.
Počátky tzv. světské hudby v Nevojicích zatím
nelze jednoznačně určit. Možná to bylo ještě dříve, než v
době, která se označuje jako národní obrození, kdy
oživla lidová píseň i taneční hudba.
V roce 1720 byla v Nevojicích vystavěna obecní
hospoda. V tehdejší, už poklidnější době, tam bylo místo
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pro zpěv i tanec. Od starodávných tanců přes vídeňský
valčík a českou polku v polovině devatenáctého století, až
po běžnou taneční hudbu, i v okolí zvanou muzika.
Podrobnější zprávy o světské muzice začínají s již
jmenovaným Matějem Stašou. V pořadí učitelů na
nevojické škole byl již šestým od jejího založení. Vedle
vlastního povolání byl i vyhlášeným muzikantem. Jeho
smyčcová kapela zvaná štrajch, byla v jeho době známá i
v celém okolí. Takové kapely, jejichž základ tvořily
smyčce, účinkovaly v Nevojicích až do začátku II.
světové války. Štrajch byl pro pořadatele cenově
výhodnější než hrubá muzika, pro jejíž produkci bylo
třeba kompletního nástrojového obsazení (9 až 10
muzikantů).
Hrubá muzika měla v našich zemích svůj počátek
v armádě, někdy v polovině 19. století. U pěších pluků se
tehdy zakládaly kapely složené z nástrojů použitelných
za každého počasí. A u počátků venkovských kapel byli
vedle učitelů také vojenští vysloužilci, kteří se po
skončení vojenské služby (do roku 1859 ještě devítileté)
vraceli do civilu.
C. a k. vojenskou hudbu po válce převzala
armáda nové republiky. Pro venkovské rekruty–
muzikanty to byla velká příležitost ke zdokonalení.
Odborné hudební školy v dnešní podobě ještě
neexistovaly. Vojenští muzikanti tak byli po návratu do
civilu vítanou posilou venkovských kapel a obohatili i
jejich hudební repertoár.
Už od dob c. k. monarchie se odvody rekrutů
odbývaly pravidelně v první polovině března. Rekruti se
scházeli několik dní před odvody každý večer a dávali o
sobě vědět zpíváním. Část repertoáru jejich písní
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vycházela z událostí I. světové války, jako byly písně
Hoši od Zborova, Na Piavě zvečera, nebo tklivá píseň,
v níž mladý dezertér na cestě k popravišti pozdravuje
„milku milenou a vlast předrahou“ .
Byla to patrně šťastná shoda, že před II. světovou
válkou bylo v Nevojicích současně několik aktivních
muzikantů. V domě č.p. 48 to byli křídlováci bratři
Robert a Oldřich Vránovi s baskřídlovákem Bohušem a
dalším křídlovákem, jejich švagrem Františkem Frýdkem,
původem z Černčína. Doplňovali je klarinetisté František
a Štěpán Šubrtovi z č. 68. Z těchto zejména Štěpán
vynikal jako univerzální muzikant. Hrával i ve známých
bučovických kapelách TOB (Taneční orchestr Bučovice)
nebo TAJB (Ton Amateur Jazz Band). V polovině
dvacátých let se do Nevojic přiženil z Uhřic basista
Bernard Masařík. Jmenovaní v případě potřeby sestavili
velmi pohotově i kompletní dechovou kapelu.
Kromě tzv. muzik byly i jiné příležitosti pro
dechovku, jakým byly třeba některé církevní svátky (Boží
Tělo, Vzkříšení), nebo hasičské výlety.
Nejdostupnějším hudebním nástrojem školní
mládeže v té době byly housle. A hra na housle byla
dobrou průpravou k dalšímu hudebnímu vzdělávání.
Školáci, kteří se chtěli v té době učit hrát na housle, měli
příležitost i v místě. Vedle již jmenovaného studenta
Josefa Pukla, dával hodiny hry na housle také učitel na
obecné škole, Ota Pohle ze Slavkova. Zprvu k jeho
žákům patřil i nadaný houslista Bohumil Slavíček z č. 59.
Později se soukromě vzdělával u zkušených pedagogů
v Brně. Další vzdělání přerušilo jeho zatčení gestapem
v srpnu roku 1944. Na následky věznění v koncentračním
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táboře zemřel v roce 1946. Bylo mu teprve dvacet dva
let.
K historii lehčího žánru hudby v naší obci patří
episoda mladé dechovkové kapely z let 1949 až 1951. Již
předtím se do Nevojic přiženil křižanovický muzikant a
kapelník Stanislav Michálek. Shromáždil kolem sebe
řadu mladých chlapců, zaopatřil jim nástroje a začal
s nimi nacvičovat jednodušší skladby. Někteří si potom
pořídili nástroje vlastní, ostatní si je půjčovali. Zde je
nutno ocenit vstřícnost a pochopení tehdejších muzikantů,
kteří jim ochotně zapůjčili svoje nástroje, jejichž cena se
v současné době pohybuje v řádu desítek tisíc korun.
Prvním veřejným vystoupením mladé kapely byla
taneční zábava, kterou na podzim v roce 1949 pořádali
odvedenci. Zachovalo se i tablo, na němž jsou vyvedeni
členové této kapely včetně kapelníka Michálka. Stejně
jako u jiných tehdejších dechových kapel, skládal se
jejich repertoár z polek, valčíků a samozřejmě z několika
pochodů, sem tam i nějaké tango.
Mladá kapela potom odehrála i několik muzik. Její
členové později nastoupili vojenskou službu nebo se
odstěhovali. Jiní však při hudbě zůstali nebo pokračovali
v jiných kapelách v okolí.
Jedním z nich byl klarinetista a saxofonista Jan
Rivola původem z č. 22. Založil a léta vedl v Bučovicích
velmi populární swingovou kapelu zvanou Dixie. Její
repertoár byl velmi široký, od moderní hudby až po
oblíbené lidovky. V plném obsazení čítala jeho kapela
deset až jedenáct dobrých muzikantů. Velmi oblíbené
tehdy byly bučovické nedělní Čaje o páté.
V sedmdesátých letech minulého století
se
v Nevojicích zcela spontánně ustavila pěti nebo
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šestičlenná kapela nazvaná Zahrádečka, v čele s
primášem Jaroslavem (Slávkem) Skaličkou z č. 13. Po
několik let vyhrávala při nejrůznějších příležitostech, i
pro svoje potěšení.
Při výčtu nevojických muzikantů by se nemělo
zapomenout ani na harmonikáře. Jméno nástroje zvaného
heligónka se odvozuje od hlubokých basů, které
připomínají dechovkový heligón. Heligónka velmi
pohotově doprovázela zpěv, v případě potřeby vyhrávala
i k tanci. U této příležitosti je třeba připomenout
harmonikáře Jana Bucala st. z č. 43 a Jana Kadlubu z č.
37. O generaci mladší než jmenovaní, byl harmonikář Jan
Pukl z č. 100, pozdější trumpetista známé Rolkovy
kapely.
Muziky – tancovačky zpestřovaly jednou za čas
každodenní starosti venkovského lidu. Ještě po skončení
II. světové války byl jejich čas pouze v neděli odpoledne,
po požehnání. Výjimkou byly ostatky, kdy se tancovalo
ještě v pondělí a úterý odpoledne, až do půlnoci před
Popeleční středou. Oblíbená byla tzv. cecilská.
Každoročně ji na den sv. Cecilie (22. listopadu) pořádala
kapela, která během roku nejčastěji v Nevojicích hrávala.
A o pár dní později bývala neméně populární zábava
kateřinská.
K pořádání taneční zábavy – muziky, bylo
nezbytné povolení obecního úřadu, kde pořadatelům
předali blok orazítkovaných vstupenek. Kontrola
poplatku obci z prodaných vstupenek byla tak velmi
jednoduchá. K muzice
se začali muzikanti scházet
v neděli krátce po poledni. Kolem třetí hodiny (po
požehnání) naladili, vyšli před hospodu, utvořili kolečko,
zahráli marš a přidali ještě další kousek. Potom se už

10

pokračovalo v hospodě, kde pro ně pořadatelé připravili
v rohu hospody pódium z fošen položených na prázdné
sudy. Pódium se ohraničilo zábradlím, a ozdobilo
čerstvým chvojím. Okna zvenčí hospody obsadila
zvědavá mládež. Některým starším z nich se podařilo
proniknout až do sálu, kde ve dvou řadách za sebou
zasedaly tetičky a stařenky - soudná stolice. Před
hospodou rozprostřela svůj krámek cukrářka, panímáma
Štrófka z Vícemilic.
Navečer byla po šesté hodině přestávka, kdy se
tanečníci i muzikanti rozešli na večeři, hospodáři a
hospodyně opatřit (popravit) dobytek. Potom muzika
pokračovala nejméně do půlnoci. Pouze na plese- bále se
pro účastníky plesu již před půlnocí smažily řízky.
Na muziku o svatbě vzpomíná pamětník:
„Na svatbách se o půlnoci hrávalo tzv. svatební
sólo. Muzikanti ho vytroubili po půlnoci. Svatebčané
mimo ženicha a nevěsty vstoupili na sál, uchopili se za
ruce a udělali kolo. Napřed začali muzikanti hrát melodii
beze zpěvu. Starší mládenec požádal nevěstu o tanec a šel
s ní do utvořeného kola tancovat. Po krátkém zatančení
zavedl mládenec nevěstu ženichovi a zařadil se do kola
mezi ostatní svatebčany a muzikanti začali zpívat první
sloku sóla:
Sláva ti, ženichu náš,
opustils nás kamarády
že jsi přišel mezi nás,
zato pěknou ženu máš.
Poté došlo i na poctu staršímu mádencovi:
Sláva buď ženichovu
aby tu svoji družičku
staršímu mládencovi,
přivedl ku knězovi.
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Potom se vzdával hold všem mládencům,
družičkám, ženáčům, babkám a nakonec i muzikantům.
Vedle domácích je třeba připomenout i ty z okolí,
kteří v Nevojicích velmi často účinkovali. Byli to
především klarinetista a kapelník Mikuláš Jakubčík
s dalším klarinetistou Lorencem, oba ze sousedního
Letošova,
bubeník
Ludvík
Chinni
z Nemotic,
baskřídlovák František Hanák z Letonic, klarinetisté a
saxofonisté Štěpán Sedláček a Albert Jančík z Černčína,
milonický křídlovák Josef Hrubý (zvaný také Jožka
Hrubýho nebo Pečman), černčínký trumpetista Václav
Koudela, bubeník Karel Zemánek z Milonic, barytonista
František Konečný z Nových Zámků. Také muzikanti
z Kojátek. Již jmenovaný kapelník, basista a harmonikář
František Rolek zvaný Pragoš s klarinetistou Zdeňkem
Tesařem. Byli známí i tím, že při dvojhlasném zpěvu
používali megafony vyrobené z lepenky. Elektronické
zesilování ještě v té době nebylo na venkově známé. Z
Vícemilic to byli kapelník a baskřídlovák František
Pazourek s klarinetistou Edou Válkem.
Snad ještě další jména, na které si možná
vzpomene čtenář tohoto spisku. Je věnován připomínce
muzikantů místních, jmenovaných, nejmenovaných i
neznámých. Každý z nich přispěl svým dílem k oživení a
zušlechtění společenského života v naší obci.
V Brně 6. listopadu 2012

J.P.

Použité prameny:
Ing. Bohumil Jakubčík:
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Pamětní kniha národní školy v Nevojicích 1887 – 1937
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