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               Na začátku  minulého průvodu  se všichni  ještě usmívali.  

 

 



    VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ,  komunální volby jsou již  minulostí a  
martinské hody za nedlouho žhavou současností. Jak spolu souvisí 
zdánlivě protichůdné věci?  Jednoduše. Vždycky je výsledek 
záležitostí celého týmu lidí, nikoliv jednotlivce. To platí i v případě  
voleb. Nejde jenom o lidi na prvních  místech kandidátky M.O.R, kteří 
byli více na očích a díky Vašim hlasům proklouzli až do zastupitelstva.  

Nás všechny těší, že i kandidáti hnutí M.O.R. z Příluk se neztratili a 
neskončili v poli poražených. Všichni jsme   sbírali hlasy jako na 
běžícím pásu a mnohdy předběhli i zkušené politické soky z ostatních 
stran, kteří nás  na počátku volebního klání přehlíželi a považovali za 
nerovné soupeře.  Toto přezírání se jim v celkovém důsledku šeredně 
vymstilo. Poděkování tedy kromě kandidátů patří i všem Přílučanům, 
kteří se nebáli a dali svůj hlas pro změnu.  

  A podobně to patří i v připadě „Martinských hodů.“ Aby se dobrá věc 
podařila, musí se zapojit více lidí.  Tento týden bude kulturně hodně 
náročný. Ve čtvrtek by měl historicky poprvé vyjet sv. Martin na 
bílém koni od své kapličky v Horní Dědině. V sobotu se chystá tradiční 
„Vodění berana“ a večer „Hodová“ zábava. V neděli už budeme 
všichni jenom odpočívat.  Nevím, co se přeje na hody a tak končím 
bojovným pokřikem: „čí sú hody, naše.“ 

A co přináší třetí Přílucké ozvěny? Pokračování seriálu slovo 
urbanisty, který velice rozumně a srozumitelně ukazuje zápory 
umístění průmyslové zóny Zlín – východ. Další pokračování mapových 
výletů do historie Příluk, tato mapa je o něco mladší, než ta 
z minulého čísla. Dobře si všimněte obecní pečeti v rohu. Povíme s i o 
ní v některém z dalších čísel. Kdo neví o sv. Martinovi vše, doplní si 
znalolsti z krátkého článku. Další příspěvek o historii kapličky sv. 
Martina byl převzat z farnosti Filipa a Jakuba ve Zlíně.  Závěrem 
následují pozvánky na výše uvedené kulturní akce. Vydařené 
Martinské hody přeje za celé Sdružení  J. Novák. 

 



KAPLIČKA SV. MARTINA 

Na návsi v Přílukách stojí kaple, která snadno upoutá pozornost. Není 
to sice stavba starobylá a nevyniká ani velikostí, avšak svou 
dekorativní historizující architekturou se zřetelně odlišuje od okolní 
zástavby. Kaple byla dokončena r. 1897 a o její výstavbu se postarali 
představitelé obce.Přípravy ke stavbě lze sledovat od února 1895. Po 
vyřízení potřebných formalit a výběru staveniště mohl 14. července 
želechovický farář posvětit základní kámen kaple. 

Hrubá stavba 
byla provedena          
v r. 1896 a ještě 
téhož roku se 
počítalo 
s vysvěcením 
novostavby. 
Termíny 
dokončení se 
však musely více 
než o rok 
posunout. Další 
změna se týkala 

uvažovaného zasvěcení kaple slovanským apoštolům sv. Cyrilovi a 
Metoději, avšak bylo rozhodnuto o zasvěcení kaple sv. Martinovi, 
biskupovi a vyznavači.Novou příluckou kapli posvětil 11. listopadu 
1897 želechovický farář, který o slavnosti zaznamenal: Lidu bylo 
velmi mnoho z celého okolí. Domácí všichni, jak velcí tak malí. Také 
evangelíci byli prý všichni při slavnosti. Kněží bylo přítomno devět. 
Náklady na stavbu a výzdobu kaple hradila přílucká obec, peníze se 
sháněly, kde se dalo. Z většiny domů přišel příspěvek (alespoň po 
jednom zlatém nebo půlzlatém), zlínská zámecká paní Hauptová dala 
20 zlatých a želechovický farář 30 zlatých. Když bylo dílo hotovo, 
mohli být Přílučtí spokojeni, nová svatomartinská kaple se stala 
viditelnou ozdobou obce.  



SV. MARTIN – ŽIVOT A LEGENDA 

11.11. - Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského 
římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní 
Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím se seznámil v 
severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat 
k císařskému jezdectvu. Legenda říká, že jedné chladné noci v 
Amiens viděl promrzlého nahého žebráka. Svatý Martin neváhal a 
svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal 
žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do 
poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti 
chudobě a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít. O něco 
později, když mu bylo asi dvaadvacet let byl z armády propuštěn, 
cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil 
většinu svého života. Deset let žil jako poustevník. Roku 372 přijal 
svatý Martin biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil 
nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později 
vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 
397 n.l. v Candes u  Tours. 

BEJKOVA SVATBA A SVATOMARTINSKÁ SÝPKA 

To co bylo v Čechách Bejkova svatba nazývali na 
Moravě svatomartinskou sýpkou. Šlo o venkovskou slavnost ku 
příležitosti uzavření smlouvy mezi obcí a obecními sluhy jako byli 
ponocný, učitel nebo obecní pastýř. Součástí jejich mzdy bývala 
mimo peněz i odměna v naturáliích od hospodářů z obce tzv. 
„sypání“. 
Takový obecní sluha však musel za svou smlouvu zaplatit hostinou 
pro všechny hospodáře z obce. Klasická „bejkova svatba“ vypadala 
příkladně takto: Pastýř zabil vepře, připravil na 80 jitrnic a jelit, zabil 
2 berany a 4 husy. Ponocný přidal husu, stejně tak hajný a připravila 
se hostina. Přijít mohl každý kdo „sypal“, podmínkou bylo pouze to, 
že si musel přinést svou lžíci, vidličku a nůž. 
Podobně to vypadalo i na Moravě při svatomartinské sýpce. 



Z HISTORIE   RAKOUSKO - UHERSKO 

Druhá mapa od arch. Meluzína je z doby  Rakousko-Uherska. Oficiální 
název V Říšské radě zastoupená království a země svaté Štěpánské 
koruny uherské  byl státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. 
října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské 
monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 
1867. Rakousko-Uhersko bylo unií dvou státních celků: 

• Rakouska – oficiální název „Království a země v říšské radě 
zastoupené“, neoficiální název Předlitavsko 

• Uherska – Uherského království a dalších zemí s ním 
spojených personální unií v tzv. Země Koruny 
svatoštěpánské, neoficiální název Zalitavsko 

 

 

 

                Vlajka                                                  Znak 

Obě části byly spojeny osobou panovníka z dědičné habsbursko-
lotrinské dynastie, společným ministerstvem zahraničí, války, 
říšských financí a společným nejvyšším účetním dvorem. Každý z 
obou celků měl svůj parlament (říšská rada v Předlitavsku, uherský 
sněm v Zalitavsku) a vládu; společné záležitosti soustátí 
projednávaly tzv. delegace, tvořené delegovanými poslanci 
rakouské říšské rady a uherského sněmu. V obou částech rakousko-
uherské monarchie zůstaly přitom zachovány dosavadní historické 
státoprávní jednotky - korunní země s vlastními autonomními 
zemskými sněmy (český, moravský, slezský, chorvatsko-slavonský 
a jiné zemské sněmy). Společné úřady nesly označení c. a k. 
(císařský a královský), předlitavské c. k. (císařský královský), 
zalitavské král. uher. (královský uherský). 



 



SLOVO URBANISTY II – ING. KUBEČKA 

 Druhá část pojednává o průmyslové Zlín – východ, která výrazně 
zasahuje do života v místní části Příluky.  

 Některé stavby svou výškou a nadměrným objemem nerespektují 
měřítko a konfiguraci krajiny. Přitom svým banálním tvarem 
rozhodně nemohou být estetickou dominantou kraje!  Zástavba jako 
celek působí chaotickým dojmem. Urbanistický koncept neexistuje. 
Celkový výraz je tím špatný, i přes to, že některé stavby mají 
stavebně velmi luxusní provedení.  

Zóna není – přes poměrně velký půdorysný rozměr – 
plnohodnotnou městskou čtvrtí. Patrně to nebylo záměrem jejích 
budovatelů. Pokud zóna neobsahuje továrny s velmi hlučným 
provozem, nebo dílny vytvářející zápach a jiné zplodiny, měla by 
vytvářet obvyklé prostředí města! Neměly by zde tedy chybět služby 
(banky, pošty, bufety, restaurace, obchodní síť…) ale i byty, např. pro 
krátkodobé bydlení, „startovní „ byty apod. Protože zóna u Příluk 
tento charakter má, stává se pro obyvatele okolí „záporným 
prostředím“, které nemůže s ostatní zástavbou „srůst“ a kterému se 
člověk vyhýbá! 



Velké skladovací objekty se silným provozem kamionů („logistická 
centra“) jsou umístěny v daném území zcela chybně. Měly být 
realizovány někde poblíž dálnice, hlavních dopravních koridorů kraje 
(např. v okolí Otrokovic).Bohužel jako obvykle nejsou řešeny 
komunikace jako celek, tzn. všechny potřebné druhy najednou, jako 
u běžné čtvrti města (hlavní, vedlejší, účelové, cyklotrasy, pěší 
cesty). Chybí komplexní studie se všemi dopady na obsluhu okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

Možností je celá řada. Jedna z hlavních je oddělení výrobní zóny od 
obytné části dolních Příluk zeleným pásem. Tato plocha veřejné 
zeleně by byla využívána jako rekreační zóna hlavně pro krátkodobou 
rekreaci ve výhodném sousedství hřiště a nábřeží řeky. 

 Provedení plochy by mělo být zahradnicky jednoduché (přírodní 
park s loukou a velkými stromy), protože zřejmě bude využívána pro 
sport a dětské hry . Dosud tato možnost existuje, meziprostor u 
výrobní zóny ještě není zcela zastavěný.  

 



       Další možností může být zachování přírodního břehu řeky 
Dřevnice, a to včetně – alespoň úzkého pruhu - lužního lesa, 
eventuelně i dle místních možností mírné rozšíření o travnaté 
rekreační plochy. Do tvaru řeky by bylo možné přinést i zajímavý 
detail – mírné rozšíření tak, jak původně existovalo v prostoru 
dnešního mostu (lze posunout výš proti proudu).  

Pak přicházejí v úvahu ještě drobnější úpravy např. hlavní páteřní 
komunikace ( více – méně estetické ozelenění) a doplnění obchodů a 
kanceláří alespoň v blízkosti obytné zóny.Podél vnějšího obvodu zóny 
by bylo možné se pokusit o realizaci nižších, spíše soliterních 
obytných domů (dvoupodlažní?). Bude to pochopitelně na libovůli 
dnešních majitelů pozemků, ale hodně by pomohlo celkovému 
polidštění prostředí.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sdružení za zdravé Příluky a KMČ  Příluky zve 
malé i velké na martinskou akci s názvem      

NA SV. MARTINA ZIMA CHOD 
SVŮJ ZAČÍNÁ 

která se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 
před restaurací MAJA 
Součástí bude i světelný průvod družiny sv. 
Martina, v čele pojede  sv. Martin na bílém 
koni, sraz v 17 hodin u kapličky sv. Martina                                                  
Program po průvodu: připomenutí 
svatomartinské tradice, pouštění  létajících 
lampiónů štěstí, pro dospělé  bude připraven 
malý košt  Svatomartinského vína. Předpokládaný začátek programu 
v 17.45 hodin 

Účastníci průvodu si lampióny a lucerničky vezmou s sebou!                                                                   

 

Sdružení za zdravé Příluky oznamuje, že 
tradiční       

     “VODĚNÍ BERANA”     

  s průvodem se uskuteční  v sobotu 13.11. 
2010 od 9 hodin.  K tanci poslechu bude 
hrát muzika z Veselé.  Beran vychází 
tradičně z Horní dědiny a  zastaví se všude, 
kde bude nalété a napečené.    

 



KULTURNÍ OKÉNKO                    

Sdružení za zdravé Příluky zve všechny                                                                      
na tradiční    “HODOVOU”                                                           

MARTINSKOU   ZÁBAVU 
KDY: SOBOTA 13.11.2010                                                                                               
OD: 19 HODIN   KDE: RESTAURACE MAJA                                      
HRAJE: SKUPINA TRIOBAND                         
VSTUPNÉ: 100kč                                                                       

 Mše svatá v kapličce sv. Martina bude v neděli 
14.11. 2010 v 10.30 hodin. Půl hodiny před a po skončení mše svaté 
bude kaplička i s Klubem seniorů otevřena veřejnosti k nahlédnutí.   

 STALO SE MINULÝ ROK                   

 

 

 

 

 

 

              Vloni se při vodění berana tři chasníci vezli.  
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