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                       Malebná řeka Dřevnice jak ji všichni známe.   

 



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, dostáváte do ruky druhé číslo Příluckých 
ozvěn v tomto roce.  Najdete v něm povídání o řece Dřevnici, zprávu 
z výroční členské schůze a pozvánku na Přílucké hraní a kocert skupiny 
TAURA ROCK. 

ŘEKA DŘEVNICE    Příluky protéká odnepaměti řeka Dřevnice. Klidná 
říčka, která se ale dokáže během několika hodin proměnit v běsnící 
živel ohrožující  obyvatelele na jeho březích. Tak tomu bylo již 
několikrát. Naposledy vystrašila Dřevnice Přílučany loni v červnu. 

Dřevnice je levostranný přítok 
řeky Moravy ve Zlínském kraji. 
Délka toku je 42,3 km. Plocha 
povodí měří 434,6 km². Řeka 
pramení na jihu Hostýnských 
vrchů, (viz. foto) zhruba 3 km 
severně od obce Držková, v 
nadmořské výšce 551 m. Protéká 
Slušovicemi, Zlínem a 
Otrokovicemi, u kterých se vlévá 
zleva do řeky Moravy v 
nadmořské výšce 182 m. Větší 
přítoky: 

• levé – Trnávka, 
Všeminka, Lutoninka, 
Obůrek 

• pravé – Ostratky, Fryštácký potok, Racková 

Úmoří, povodí:  Atlanstký ocean, Černé moře, Dunaj, Morava. 

Na Dřevnici se z pohledu rybáře stale něco děje. V roce 2009 chytil v 
Otrokovicích rybář dravou piraňu.  Do řeky ji nejspíše vypustil neznámý 
chovatel, kterému zřejmě překážela v jeho domácím akváriu. 



Dřevnice je nejbohatším lovištěm parmy obecné v republice a dalším 
druhům ryb se v ní výborně daří. Mezi další ryby, které se dají chytit 
patří ostroretka, kapr  nebo klidně i tloušť. V řece jsou ale i štiky a také 
některé druhy ryb, které tu nikdy dříve nežily, například ouklejka 
pruhovaná nebo jelec proudník. V Dřevnici se dá chytit i dravý bolen a 
prý nad splavem na Zálešné podle rybářů  žijí  i dva sumci. 

                                                       

                                                      

 

 

                                     Parma obecná  

Na Dřevnici se daří také jiným tvorům. Jsou to nutrie, které se staly 
oblíbené hlavně u dětí. Dospělí už je tady tak rádi nevidí. Kromě těchto 
živočichů se vyskytují  na řece i kachny. Každý rok čistí břehy Dřevnice 
zlínští skauti.   

 

 

 

 

                                                 

                                             Bolen dravý  



Řeka Dřevnice se objevuje i v 
názvech několika knih. Nejslavnější je 
asi dílo známého zlínského 
spisovatele Antonína Bajaji Na 
krásné modré Dřevnici. 

 Kniha je stylizována jako výběr z 
dopisů sestře Janě (Jeanne), s níž 
autor ono slibné dětství prožíval. 
Texty, které do krásné modré 
Dřevnice vložil, občas připomenou 
tragikomické papírové loďky.  

Začaly vznikat v šedesátých letech 
minulého století a původně nebyly 
určeny k publikaci. 

 

 

Další je kniha pohádek Jindřicha 
F. Bobáka   Pohádky od řeky 
Dřevnice. 
 
 

Kniha pohádek na regionální lidové 
motivy, pohádky se střídají se 
snadno zapamatovatelnými verši 
pro děti. 

 

 



 

V knize  Pohádky od řeky Dřevnice  od Jindřicha F. Bobáka je 
básnička  Přílucký splav 
                          

Nad příluckým splavem 
žába smutně kváká, 
vystrkuje hlavu                                                                                                   
ze žlutého blata             

                                                                 
nad ňú malý Janek 
s prútkem poskakuje,                                                                                              
do kalné voděnky                                   
žabku postrkuje: 
 

 Žaběnko, už neplač, 
 šak já pomožu ti, 
 udělám ti loďku z 
vrbového prútí 
  

 
loděnku prútěnú, 
ověnčím ju kvítím,  
až popluje prúdem, 
dúle si ju chytím 
 
Pod příluckým splavem 
Janek poskakuje 
očiskama kúlá, 
z huby pulce pluje. 

 
Básníčku poslala Dana Perničková knihovnice v Přílukách 



 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  V úterý 15. března se v restauraci 
MAJA konala výroční členská schůze Sdružení za zdravé Příluky. Po 
odstoupení stávajícího předsednictva byla jedním z úkolů výroční 
členské schůze volba nového předsednictva, které se dle stanov skládá 
z předsedy, místopředsedy a 5 dalších členů a  je tedy sedmičlenné. 
Předsednictvo je voleno členskou schůzí na dobu tří let. Do tohoto 
orgánu byli navrženi: L. Bařinková, L. Křemének, L. Pleva, A. 
Novosad, J. Meluzín, R. Filip a J. Novák.  

 Kontrolní komise je též volena členskou schůzí SZZP na dobu tří let. Je 
tříčlenná. Ze své činnosti je odpovědná jen členské schůzi. Člen 
kontrolní komise nemůže být současně členem předsednictva SZP. Do 
kontrolní komise byli navrženi: D. Novosadová, K. Filipová a A. 
Nováková.  

Volba byla úspěšná a všichni navržení byli zvoleni. Na výroční členské 
schůzi byly také stanoveny cíle na rok 2011. V celkovém pohledu je to i 
letos podpora starých tradic, budování sousedské pospolitosti a chuť 
udělat něco pro druhé.  Samozřejmě  nechceme zapomenout na děti, 
které považujeme za budoucí  nositele a pokračovatele starých tradic, 
zvyků a dobrých mravů, do kterých se vyplatí investovat.  Výsledkem 
našeho snažení  by mělo být posílení občanské společnosti, která je 
důležitým pilířem nejenom kulturního, ale i toho obyčejného a 
každodenního  života v naší místní části 

Sdružení se chystá pokračovat i v tomto roce  ve vydávání Příluckých 
ozvěn, které už v místní části Příluky zdomácněly a staly se 
informačním kanálem pro členy a příznivce Sdružení.   Po skončení 
členské schůze se sešlo předsednictvo, které zvolilo na následující tři 
roky takto:                                                             

předseda Sdružení za zdravé Příluky - Lidka Bařinková                   
místopředseda Sdružení za zdravé Příluky -  Laďa Pleva   

Všem zvoleným gratulujeme  a přejeme hodně elánu.         J.Novák 



 

PŘEHLED ORGANIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2010: 

leden                                                                                                                      
Tříkrálová sbírka – sbírka /společně s Charitou Zlín/  

únor                                                                                                       
Přílucká trnka - košt slivovice 

duben                                                                                                                    
Přílucké klabání – velikonoční tradice / společně s Laďou Čelůstkou/                
Dobytí severního pólu – divadlo / společně s KMČ Příluky/                                       
Za krásami střední Moravy  - zájezd  / společně s KMČ Příluky/ 

květen                                                                                                             
Hvězdárna Zlín – astronomická beseda 

červen                                                                                                     
Přílucké hraní – dětský den /s KMČ Příluky a FK Příluky/                       
Taura –  zábava se živou hudební skupinou / s FK Příluky/  

říjen                                                                                                      
Hanou křížem krážem - zájezd  / s KMČ Příluky/ 

listopad                                                                                                       
Na sv. Martina, zima chod svůj začíná – Svatomartinské tradice              
Vodění berana  - Svatomartinské tradice                                          
Hodová zábava – Svatomartinské tradice 

prosinec                                                                                                      
Zpívání u vánočního stromečku – vánoční tradice /s KMČ Příluky/                                                                                             
Silvestr na Přístavu – posezení se sousedy 

 



POZVÁNKA  

Komise místní části Příluky a Sdružení za zdravé Příluky zvou             

malé i velké na   PŘÍLUCKÉ     HRANÍ 2011  

Sobota 2.7.2011 od 14 hodin na hřišti FK Příluky 

netradiční soutěže pro děti, Rychlá operativní 
jednotka, Útvar služební kynologie a motocykly 
Městské policie Zlín, dynamická ukázka Jednotky 
dobrovolných hasičů Statutárního města Zlína, 
Canisterapie, zdravotnický dozor Český červený 

kříž,   

        SOBOTA 2.7.2011                   SOBOTA 2.7.2011                   SOBOTA 2.7.2011                   SOBOTA 2.7.2011                                                       HŘIŠTĚ FK PŘÍLUKY HŘIŠTĚ FK PŘÍLUKY HŘIŠTĚ FK PŘÍLUKY HŘIŠTĚ FK PŘÍLUKY     

                SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA     

    TAURATAURATAURATAURA        ROCK ROCK ROCK ROCK     
 ZAČÁTEK 20ZAČÁTEK 20ZAČÁTEK 20ZAČÁTEK 20        HODIN         HODIN         HODIN         HODIN                                                             VSTUPNÉ 60 KORUNVSTUPNÉ 60 KORUNVSTUPNÉ 60 KORUNVSTUPNÉ 60 KORUN                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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