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Muzikanti z Veselé, kteří nás doprovázejí při hodech  každý  rok. 

 



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, dostáváte do ruky poslední číslo Příluckých 
ozvěn v tomto roce.  Rok 2011 utekl snad ještě rychleji  než rok 2010. 
Nezdá se Vám to taky? Nejhorší je, že to rychle utíká i dětem ve škole. 
To za našich časů nebýválo, neboť když já jsem chodil do školy a bylo 
nepříjemné zkoušení třeba u tabule, tak se ten čas neuvěřitelně vlekl. 

Toto vydání  Příluckých ozvěn obsahuje články a fotografie z nedávných 
akcí. Vracíme se ještě k Vodění berana, které se podle ohlasu docela 
povedlo. Chodili  jsme již po čtvrté a myslím si, že dozrál čas abych 
poděkoval hudebnímu doprovodu, který nás po celé ty roky provází. 
Starší je znají  pod názvem Veselanka, já jsem si je překřtil na Dlabajovy 
hochy z Veselé, to je podle příjmení pana kapelníka. Hoši tady hrávali již 
dávno před námi, kdy Vodění berana pořádali lidovci a hasiči. Vyprávěli 
nám, že byli několikrát dokonce hrát i v Americe, takže to jsou zkušení 
hudebnící, ale na titulní  stránce novin prý ještě nebyli. Tak jsem jim 
chtěl udělat radost a už tam jsou. 

Zajímavé setkání pro mě bylo s panem Jaromírem Slováčkem. Tento 
přílucký nestor a patriot rád povídá o starých příluckých časech. Byl jsem 
velmi rád, že jsme ho mohli navštívit. Při jeho vzpomínání na Vás dýchne 
kus historie a máte pocit , že jste na výletě jako „pan Brouček“ ve svém 
putování časem. Představte si, že ve svém věku ovládá i zázraky 
moderní techniky, jako je počítač a po večerech sedí u jeho obrazovky a 
vesele posílá e-maily. Inu nezáleží, kolik Vám je let. 

Co napsat závěrem? Vánoce jsou svátky klidu a pokoje. Prožijte je 
v okruhu svých blízkých a v teple rodinného krbu. Zkuste aspoň na chvíli 
zapomenout na strasti všedního dne a nechte se unášet atmosférou 
Vánoc. Duchovní hodnota vánočních svátků je tu pro všechny a záleži 
jenom na nás, jak s ní naložíme. Vždyt i lidé, kteří nechodí do kostela, si 
dokážou objevit svoje okénko v  tom vánočním výkladu a to si otevřít. 

Klidné Vánoční svátky Vám všem přeje za celou redakci našeho 
občasníku Josef Novák. 



ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

Začátek prosince se nese ve 
znamení rozvěcování 
vánočních stromečků v 
městských částech 
Statutárního města Zlína.  Ne 
jinak je tomu  i v místní části 
Příluky. V sobotu 3.12.2011 
se uskutečnilo Zpívání u 
vánočního stromečku, akce, 
kterou mají rádi děti i dospělí.  
Děti se těší na Mikuláše a 
dospělí na svařák a punč. 

Letos poprvé vystoupilo nové pěvecké těleso -  komorní sbor  Acapella ze 
Zlína a staří známí, dětský soubor Maryjánek z Kašavy pod vedením paní 
Podešvové. Obě vystoupení byla moc pěkná. Mezi zpíváním se podařilo po 
tradičnm odpočítávání rozsvítít stromek a už se netrpělivě čekalo na 
Mikuláše, který se ukázal po malé chvilce. Přišel i se svou družinou 
směrem od uličky. Čerti rachotili vidlemi o beton, proto  byl jejich příchod 
ještě strašidelnější. 
Mikuláš si vzal mikrofon 
a trpělivě poslouchal 
jednotlivá básnická a 
zpěvácká vystoupení. 
Každý účinkující dostal 
balíček sladkostí, ve  
kterém byla  i  malá 
hračka. Zvlášť básničku 
“Mikuláš Mikuláš, přišel s 
čertem na guláš”, si 
svatý muž bude 
pamatovat hodně 
dlouho, neboť zazněla 
několikrát. Na závěr si všichni zazpívali koledy podle zpěvníků, které 
nachystala Lidka Bařinková. 



ŽIJÍ MEZI NÁMI ANEB VÝLET DO PŘÍLUCKÉ HISTORIE  

Každý rok se Vám snažíme ve vánočním čísle zprostředkovat rozhovor 
s osobností, která žije mezi námi. Do letošního čísla jsme si vybrali pana 
Jaromíra Slováčka. Není to ani lékař, ani malíř, a přesto všechno je to 
velmi zajímavý člověk. Už druhý rok jsem mu sliboval návštěvu, kterou 
jsme si vždycky potvrdili, když jsme kolem nich šli s beranem.  Podařilo 
se to nyní, až těsně před Vánocemi. 

Pan Slováček nás přivítal i se svou paní, 
bývalou učitelkou, v 1. patře svého 
rodinného domu na Pančavě.  Sotva jsme 
usedli,  začala úžasná výprava do přílucké 
historie, neboť pan Slováček  se pustil 
okamžitě do vyprávění.  Něco z jeho 
rozhovoru  se mám podařilo zachytit a zde 
je první část jeho vzpomínání. Tak se 
hezky posaďte a začínáme. 

Je období pálení slivovice a v Přílukách byly dvě pálenice. Jedna v místě 
před hospodou U potoka, jak je to dětské hřiště. Majitele byli Bobálovi, 
Jankovi, Vaculíkovi a Slováčkovi. Druhá pálenice byla u potoka Kosovják, 
tam se  dnes říká „ U pálenice“. Majitelé byli Jašovi a Zahradovi. Ta byla 
větší. Když se zrušila, sídlila na tom místě firma, která vyráběla 
sportovní potřeby. Majitelem byl pan Výsmek a byl tam zaměstnaný 
mistr světa ve střelbě lukem nějaký pan Hadaš, který prý kdysi trefil u 
potoka lukem zajíce. A jdeme na řemesla. Pamatujete si, kolik bylo na 
našem konci kdysi holičů? Na Pančavě  stříhal nějaký pan Kytlica, u 
Kocúrku (u Janíčků) zase pan Doležal, který bydlel potom na Lidovém 
domě, kterému se říkavalo Liďák. Naproti točny na Sedláčkovém 
(Novosadovém) byly dva výklady, v jednom byl obchod a v tom druhém 
stříhal pan holič Ščublík.  Holičství bylo zajímavé tím, že bylo určeno i 
pro ženy, neboť paní Sedláčková s paní  Ščublíkovou  dělaly trvalé 
ondulace. V dědině na radnici bylo holičství, které mělo z boku 
samostatný vchod. Úřadoval v něm pan Petrželka. Byla tam i hovorna a 



spojovatelna. Když pan holič střihal a zazvonil telefon ohlásil: „tady 
hovorna Příluky“,  předělal kolík, zatočil a bylo přepojeno třeba 
k Cholastům. K nim taky dojdeme, ale zůstaneme  ještě chvilku na 
radnici. V místech, kde nyní sídlí Klub důchodců bývala dříve mateřská 
škola, kterou vedla hrozně pěkná paní učitelka.  Tato paní učitelka byla 
velmi podobná herečce, která hrála hlavní roli ve filmu Madla zpívá 
Evropě. Ta herečka se jmenovala Zdenka Sulanová. A jdeme na řezníky, 
zase nám to pasuje, neboť se pomalu, ale jistě blíží období zabíjaček. Na 
Pančavě byli dva řeznící. U Cholastů, to si pamatuju i já a u Chmelařů. Ti 
bydleli na konci odbočky u bývalého obchodu na Pančavě  a u nich se 
dělaly hlavně zabíjačky. A hospody, ty zde byli původně dvě, na Pančavě  
a pod kapličkou U Jašů. Tam měla obec kancelář hospodářské záložny  o 
kterou se staral pan Trúbelík. Všechna zařízení, jako hospody a stáčirna 
litovelského piva, která stála kdysi na Pančavě, potřebovala led. Každou 
zimu  poskytovala řeka Dřevnice další obživu tím,  že tam lidé chodili 
sekat led. Led se sekal na kostky, které vydržely v ledovně celé léto.  

A na závěr našeho dnešního vyprávění dodávám, že  fotografie dole se 
vztahuje k velkostatku Cecilka, který kdysi patřil továrniku panu  Baťovi 
a nalézal se v místě bývalé Plemenářské stanice .  

 

 

 

 

 

 

 



VODĚNÍ BERANA  

Už v pořadí čtvrté Vodění berana se 
uskutečnilo letos v Přílukách  o 
Martinských hodech.  Počasí nám zase 
přálo. Ráno bylo sice kolem nuly, ale 
dopoledne se začalo sluníčko svými 
paprsky opírat do pestrobarevného 
průvodu. S výběrem kostýmů měli i tento 
rok organizátoři šťastnou ruku. Téma 
převleků znělo národnosti. Náhodní 
kolemjdoucí mohli potkat třeba Japonku, 
Rusku, Indku, Eskymačku, Španělku, 
Mexičanku, Indiánku i třeba Tunisanku. 
Mužské pohlaví zastupoval Skot, šejk ze 
Saudské Arábie, Čečenec, Indián a 
Mexičan. Velmi působivě vypadal i 

manželský pár až z Tyrolska. Ještě roztodivněji působila tlupa kanibalů 
z nejmenovaného kmene  v čele se svou šéfovou. Jejich pokřik: „peníze 
nebo orgány“ se stal denní  můrou právě projíždějících řidičů motorových 
vozidel. 
Největší 
překvapení si 
ale nachystali 
muzikanti 
z Veselé.  Na 
chvíli se u 
beraního 
průvodu 
zastavil i bratr 
jednoho 
z muzikantů, 
který hrává 
s Konrádyho dudáckou muzikou. K úžasu všech vytáhl z auta dudy a 
společně s muzikanty si zahrál několik písniček. Troufám si říci, že to 
byla premiéra tohoto nástroje na Martinských hodech. 



Jinak všechno 
probíhalo tak , jak 
mělo.  Zastavili jsme 
se všude, kde jsme 
měli  a kde nás čekali 
a vítali s otevřenou 
náručí. Beran byl 
tento rok nějaký 
větší, ale podle 
všech  byl velice 
hodný.  A do puntíku 
se potvrdila slova 
písničky od Voskovce 
a Wericha, že „šaty 

dělají člověka“.  Neboť jenom u nás při Vodění berana  je možné 
vidět nefalšovaného šejka ze Saudské Arábie, jak místo velblouda, drží a 
hlídá před restaurací MAJA na vodítku berana. A přitom to byl loňský 
Ferda Mravenec. 

Letos jsme našim beraním pochodem přidali střípek do mozaiky 
sbližování národů a národností. Názorně jsme ukázali, že vedle sebe 
mohou jít různé národy,  třeba namátkou Ruska a Čečenec, protože 
staré tradice a dobrá slivovica sbližují nejenom lidi, ale i národy.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   NOVOROČNÍ OKÉNKO                                                                            
1.1  2012 v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání a  
přípitek s přáteli Sdružení za zdravé Příluky 

  

TŘÍKRÁLOVÉ OKÉNKO                                                         
7.1. 2012 v dopoledních hodinách  budou obcházet koledníci 
s Tříkrálovou sbírkou.  Naše skupinka bude mít na starosti 
opět  Horní a Dolní dědinu, ulici Pekárenskou a okolní ulice 
kolem činžáků.  

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE 
DOBRÉ V NOVÉM ROCE 

PŘEJE SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ PŘÍLUKY 
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