NEZDENICE
Malá obec, která se rozkládá po obou březích Olšavy na úpatí Bílých Karpat mezi
Uherským Brodem a Bojkovicemi. Obec má 800 obyvatel.

HISTORIE
První zmínky o obci jsou z konce 15. století, kdy zde stávala tvrz a 4 dvory. V r. 1605 byly
Nezdenice vypáleny Bočkajovci a podobný osud potkal obec v 17. století ještě několikrát. V
18. století byl statek v držení Serényiů a později Kouniců. Od r. 1863 patřily Nezdenice ke
světlovskému velkostatku. Obyvatelé se živili jako zedníci, zvěroklestiči a počátkem 20.
století byly v obci dokonce 2 kamenolomy.

ZAJÍMAVOSTI
Kostel sv. Petra a Pavla
Tento kostel byl přestavěn v roce 1846, je to stavba na gotickém základě z konce 14. století.
Presbytář je gotický.

Pramen uhličité vody v Nezdenicích
Na jižním okraji obce Nezdenice, nedaleko koupaliště, před kamenolomem, vyvěrá minerální
pramen, který je vzpomínán již v roce 1580. Pramen vývěrá z trubky, voda je uhličitá. Byl
využíván pro zdejší lázně, které zanikly v roce 1887.

TURISTIKA
Turistické zajímavosti v obci Nezdenice
Nedaleko koupaliště vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v r. 1580. Byl
využíván pro zdejší lázně, jenž zanikly v r. 1887.
Nezdenický lom se nachází nad místním koupalištěm a plní funkci zdroje vody jak pro toto
koupaliště, tak pro místní sjezdovku. Předveším je ale místem přitahující výletníky a mladé
rybáře.
V opuštěném andezitovém lomu na jižním okraji obce se již tradičně každým rokem koná
Festiválek "Nezdenická skala". Jedná se o přehlídku divadelních aktivit pro děti.
Několik místních charakteristických prvků Nezdenice odlišují od okolních obcí - romantické
jezírko uprostřed skal, lyžařský svah, areál s přírodním koupalištěm a možnost vycházek do
lesů na úpatí Bílých Karpat kousek za obcí.
Za příznivých klimatických podmínek k dispozici lyžařský svah s možností umělého sněhu.
V letních měsících možnost koupání na koupališti, v průběhu roku slouží ke sportovnímu
vyžití fotbalové hřiště.

Lyžařský vlek TJ Sokol Nezdenice
Vlek v Nezdenicích typu poma patří mezi nejstarší v našem regionu. Letošní sezóna je
osmnáctá v pořadí. Stejný datum pořízení má i sněhové dělo. Lyžaři v Nezdenicích se mohou
pochlubit tím, že jako první na našem okrese vyráběli technický sníh. Celý svah je kvalitně
osvětlený a zajišťuje večerní lyžování. V případě nepříznivých sněhových podmínek na
blízkém Mikulčině Vrchu se sjíždějí rekreanti a lyžaři do Nezdenic.
Z Uh. Hradiště se na svah dostaneme po trase Uh. Brod-Šumice-Nezdenice, kde hned na
začátku obce nás směrové ukazatele dovedou až k vleku. Z Hradiště do Nezdenic je to asi 25
km. Parkoviště je zdarma a parkuje se v těsné blízkosti vleku.
Permanentky v Nezdenicích jsou pouze bodové. Za dvacet šest jízd zaplatíte 70 Kč. Děti do
15 ti let platí o deset korun méně. Za večerní lyžování se nepřiplácí a cena je stejná.
Permanentky platí celou sezónu a podle slov obsluhy vleku p. Strouhala je možné je použít
i v následující sezóně.
Svah je dlouhý 220 metrů a končí v nadmořské výšce 450 metrů. Převýšení svahu je asi 75
metrů.
Lyžařský svah v Nezdenicích je trochu odlišný od ostatních svahů v našem regionu. Horní
část sjezdovky je strmější a je možné ji označit jako středně těžkou, v barevném označení
sjezdovek jako červená. Spodní část sjezdovky (asi 100 metrů) je potom mírná, lehká,
v barevném označení jako modrá. Sjezdovku doporučujeme spíše pro zdatnější a pokročilejší
lyžaře. Pro úplné začátečníky by mohl být problém sjet horní část sjezdovky. Přepravní
kapacita vleku je přibližně 220 osob za hodinu.
Pro snowboardisty je souběžně s vlekem vybudovaný menší snowpark. Za využití se připlácí
20 Kč.
Sněhová pokrývka udávaná v době naší návštěvy (5.3.) byla 50 cm a dá se hodnotit jako
objektivní. V horní části sjezdovky se místy objevovaly ledové plotny. Čekací doba u vleku
byla minimální a pohybovala se do dvou minut. I v době největší lyžařské špičky se nečeká
déle jak pět minut. Půjčovna lyží ani lyžařská škola v Nezdenicích není. Ski-servis potom
najdete v blízkém Bánově (5 Km).
Pokud pojedete lyžovat na nezdenický svah, tak si sebou vezměte termosku s čajem.
Občerstvení bylo pro malý zájem zrušeno.
Mile nás překvapila velmi dobrá kvalita lyžování hlavně u místní mládeže, za kterou by se
nemuseli stydět ani na alpských svazích. Je vidět, že svah je dětmi hodně využívaný.
Do budoucnosti je velké přání lyžařů z Nezdenic pořízení rolby na úpravu svahu a posílení
zasněžovacího systému. Jak nám sdělil pan Datínský, který věnuje vleku hodně svého
volného času, vše záleží na finančních možnostech.
Info o sněhu a provozu:737 355 499
Provoz: pracovní dny 16.00-19.00, víkendy 10.00-19.00

Empírový zámeček v Nezdenicích
Empírový zámeček přestavěný do dnešní podoby v letech 1820-22 z původní barokní stavby.
Poloha:
uprostřed stejnojmenné obce (okr. Uherské Hradiště)
Otevřeno:
objekt není veřejnosti přístupný
Doprava:
vlak i autobus 300 m (Nezdenice)
1. Prameny:
kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku;
díl 1. - Jižní Morava", Svoboda, Praha 1981
Na místě zámku ve středu obce stála gotická tvrz, která ve 14. století patřila vladykům z
Nezdenic. V česko-uherských válkách poslední třetiny 15. století byla zpustošena, ale později
znovu obnovena. Od roku 1589 patřila ves Bartodějským a roku 1637 ji od evangelíka
Fridricha Kaltkreutera koupil Menhart Marsinay. Tvrz v té době ještě musela existovat.
Roku 1714 koupili Nezdenice Serenyiové, kteří v následujících letech přestavěli tvrz v
barokní zámek. V letech 1740 - 1815 drželi Nezdenice Kounicové, od nichž je koupili
Herringové. Jan Herring na místě starého zámku postavil novou jednoduchou patrovou
empírovou budovu. V letech 1925-48 patřil zámek bratřích Spíškům, kteří jej opravili.
Využití památky: domov důchodců, sklady

Cyklotrasa Bílé Karpaty
60,5 km dlouhá trasa vedená převážně po místních komunikacích a nezpevněných polních
cestách umožňuje poznání památek Uherskobrodska, památek lidového stavitelství a
jedinečné přírody Bílých Karpat.
Uherský Brod – Újezdec – Šumice – Nezdenice – Bojkovice – Komňa – Troják – Lopeník –
Březová – Suchá Loz – Bánov – Nezdenice – Šumice – Újezdec – Uherský Brod

kontakt na obec:
PSČ: 687 32
e-mail: nezdenice.obec@iol.cz
tel.: 572 691 526

ZDROJE
www.mikroregion-bojkovsko.cz
Nezdenice, vlastivědné čtení o Nezdenicích
Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o
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