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                 Podzimní komunální volby ve Zlíně již klepou na dveře.  

 

 



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ,  špatné  zkušenosti s Magistrátem města Zlína, 
ať už ve Sdružení za zdravé Příluky nebo osobně v Komisi místní části 
Příluky, nás přiměly k tomu, abychom se začali osobně  angažovat  
v komunální politice a zúčastnili se boje o zastupitelské židle v letošních 
podzimních komunálních volbách v barvách hnutí za M.O.R. neboli 
Morální očistu radnice. Toto hnutí nestraníků upřednostňuje „obyčejnou 
slušnost“ a stojí si za tím, že „ politika není byznys.“  

Pro zvědavé Přílučany, které zajímají programové zásady sdružení 
M.O.R. přikládáme do Příluckých ozvěn letáček s volebním programem. 
10 zásad, které hnutí chce po volbách prosazovat musí na normálního 
člověka, který je unaven z donkichotského boje s místními úřady působit 
jako očistná koupel.  Máme za to, že ani Občanská sdružení ani Komise 
místních částí nemohou trvale suplovat  nekvalitní práci zastupitelů a 
orgánů státní správy. Není možné, aby se obyčejní lidé museli sami 
potýkat s problémy, jako jsou např. doprava a územní plánování.  

 Po dlouhých debatách jsme došli k závěru, aby tyto a podobné  
problémy řešili lidé volení, tedy zastupitelé. Slovo zastupitel je od slova 
zastupovat, starat se, pomáhat. A to se v místní části Příluky zatím 
většinou dělo hlavně přes členy Sdružení a částečně přes Komisi místní 
části Příluky, která je vlastně dítětem „matky radnice“ a tudíž její 
pravomoci jsou značně omezené.    

Jako kandidáti sdružení M.O.R. bychom chtěli pomoci získat hlasy tak, 
aby byla ukončena vláda velké koalice ODS+ČSSD+KDU-ČSL. Tito lidé 
Vás totiž občas vyslechnou, ale Vaše problémy řešit nechtějí. Tam, kde 
zklamali profesionální politici, přicházeji nyní obyčejní lidé, kteří nemusí 
respektovat žádné usnesení stranických sekretariátů  a řídí se jenom 
svým selským rozumem. Situace ve Zlíně bude jistě napínavá, neboť o 
Váš hlas se bude ucházet 15 politických stran a hnutí.  Jménem Sdružení 
za zdravé Příluky Vám přeji šťastnou ruku při komunálních volbách. 

J.Novák 



CO NOVÉHO V KOMISI MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY 

       Práce na stanovených prioritách místní části Příluky jsou v plném 
proudu. Rozbíhají se práce na  opravě  čtyř příluckých chodníků  Pančava 
- točna MHD, Pančava –Nad Pramenem, Pančava - Boněcko a ulice 
Dřevnická. Dále komise zahrnula do priorit i požadavek obyvatel 
činžovních domů v ulici Pod Mlýnem za restaurací Přístav a přidala do 
priorit vybudování několika parkovacích stání, na které již proběhlo 
výběrové řízení. Dále komise zadala vypracovat studií s názvem “Úprava 
prostranství před restaurací Přístav”, která bude zahrnovat vybudování 
zpevněných parkovacích stání, komunikace pro pěší a výsadbu zelených 
ploch. S konečnou podobou studie budou obyvatelé seznámení na 
podzim, kdy komise plánuje tradiční akci „Na kus řeči se sousedy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Z menších akcí připomínám úpravu odvodnění komunikace ulice Přístav 
u č.p. 199, úpravu uličních vpustí na ul. Přílucká - Pančava, v řešení je 
také umístění ukazatele rychlosti na stejnojmenné ulici. Jako drobnosti 
se potom jeví osazení laviček a odpadkových košů kolem cyklostezky a u 
vánočního stromu. Děti si určitě všimli, že u vánočního stromu mají od 
léta domov dvě dřevená zvířátka pes a medvěd. Dále byl na odbor zeleně 



odeslán požadavek na osázení volných zelených ploch dřevinami 
případně květinami, tak se nechme překvapit. 

 

 

 

 

 

 

    Před několika měsíci komise místní části Příluky podala na MMZ žádost 
o snížení daně z nemovitosti, neboť životní podmínky v Přílukách se dle 
názoru členů komise spíše zhoršují, než zlepšují. Zejména lidé kolem 
komunikace do průmyslové zóny a okolí jsou postiženi nejvíce. Žádost je 
zatím v řešení MMZ. K tomuto problému se vztahuje i žádost na měření 
hluku, které bylo provedeno opět na stejném místě jako před dvěma lety 
a to v předzahrádce domu č.p.75 v Pekárenské ulici. Na výsledky s 
napětím čekáme.  Jako další úkol si komise  stanovila zabránit 
dalšímu prorůstání průmyslové zóny do obytné zástavby a pokusí 
se iniciovat v připomínkách ke konceptu ÚP města Zlína oddělení 
průmyslové zóny a obytné zástavby zeleným pásem, který by sloužil jako 
nárazníkové pásmo. Je to místo kolem protipovodňové hráze za 
restaurací MAJA.  

Na závěr dodávám, že snahy komise na započetí procesu vyřešení 
samostatného příjezdu do průmyslové zóny Zlín - východ zatím zůstaly 
nevyslyšeny, takže na odlehčení od nákladní dopravy ve spodní části 
Příluk si budeme muset ještě hezky dlouho počkat.   

Za KMČ Příluky J.Novák 



Z HISTORIE – RAKOUSKÉ CISAŘSTVÍ 

      Pan arch. Meluzín mně nedávno donesl zajímavou mapu Příluka. 
Pochází z roku 1829, tedy z doby  Rakouského císařství. Rakouské 
císařství byl poloúřední název užívaný v období od 11. srpna 1804 do 21. 
prosince 1867 pro souhrn dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-
lotrinského (do porážky uherské revoluce v letech 1848/9 zahrnovalo 
pouze území původně náležející ke Svaté říši římské, po tomto datu pak i 
Uherské království). 

 

 

 

                      Vlajka                                            Znak 

Název vychází z titulu dědičného císaře rakouského (Erbkaiser von 
Österreich), přijatého Františkem II., posledním císařem Svaté říše 
římské jako název habsbursko-lotrinského arcidomu — nejednalo se tedy 
o zřízení nové dědičné monarchie a postavení jednotlivých 
států/panství/území zůstalo nezměněno. František II. tak chtěl chránit 
rodové zájmy v okamžiku, kdy se Napoleon nechal korunovat 
francouzským císařem. V roce 1805 vzhledem k ohrožení Vídně 
napoleonskými vojsky byl přenesen císařský dvůr a vláda rakouské 
monarchie na čas do města Těšín.  

Po dvou letech „dvojitého“ císařování se s ohledem na politický vývoj 
v Evropě (zejména vznik Rýnského spolku) František II./I. vzdal 6. srpna 
1806 koruny Svaté říše římské, prohlásil římskou císařskou hodnost za 
zrušenou a zbavil zbylé říšské stavy povinností vůči sobě jako římskému 
panovníkovi. Jeho vláda se tak formálně omezila pouze na rodové državy 
rakouské, království české a uherské. 



 



SLOVO URBANISTY 

V létě letošního roku přijel na pozvání pana arch. Meluzína do Příluk 
pan ing. Kubečka, který se dlouhodobě a komplexně zabývá 
urbanistickými problémy ve vztahu ke krajině. Strávili jsme v jeho 
společnosti příjemné odpoledne.  Jelikož doma není nikdo prorokem  a 
abychom předešli nálepce notorických stěžovatelů , požádali jsme ho, 
jako nezávislého urbanistu o vyjádření k místí části Příluky. Jeho 
postřehy  budeme přinášet na pokračování v malém urbanistickém 
seriálu. Určitě stojí za přečtení.  

Krátké představení - Ing. Kubečka - rodák z Brusného p Hostýnem 
/1944/.  V 70- tých letech působí  v Praze /vila Šimsových 1978, 
projekčně působí na dostavbě Národního divadla/. V  letech /1982 -
1996/ ateliér Smutný Vídeň ,ateliér Buro fur urbanistic, opět Vídeň 
/Rakousko/ Urbanistické soutěže: Staré město /1990/, Velehrad 
/1992/,Náměstí míru ve Zlíně /1995/, urbanistické studie Mařatické 
búdy, Centrum Luhačovic,Centrum Buchlovic,Obnova obce 
Doubravy,krajinářská a urbanistická studie rozvoje Hvozdné /2004/ V 
letech 1996-2000, SAS projekční kancelář ve Zlíně. Vyjádření ke 
koncepci územního plánu Zlína / Zlínské noviny1994/.  

 

DÍL PRVNÍ 

 Výrobní zóna byla v roce 1998 schválena územním plánem.  Přesto se 
domnívám, že toto řešení bylo míněno jako výhled do budoucnosti a jistě 
bylo na místě při konkrétním návrhu šetřit tímto přírodním prostorem. 
Bylo možné záměr mírně omezit tak, aby podél řeky ještě zůstal 
zachován pruh louky, nebo pole, anebo ponechat obdobný volný prostor 
mezi zónou a Lužkovicemi. Údolní nivy byly vždy nejkrásnějšími detaily 
středoevropské krajiny. Navrhovatelé zóny si míru destruktivnosti své 
činnosti bohužel asi vůbec neuvědomili. 



Obecně je nutno také kriticky připomenout, že výrobní zóna tohoto 
rozsahu měla být rozhodně situována na opačné – tzn. západní straně 
centrální části města Zlína. V daném místě neúměrně zvyšuje dopravní 
zátěž svého okolí i samotného centra Zlína těžkou nákladní dopravou. 

 

 

 

 

 

 

 

Okolí Příluk je markantním krajinářským předělem (téměř soutěskou) 
mezi širokým otrokovicko – zlínským údolím a zúženým profilem údolí ve 
směru na Vizovice. Zde mělo dojít podle mého názoru k zásadní změně 
využití krajiny a veškerého typu zástavby. Město Zlín vcelku velmi 
bezohledně převzalo americký vzor zástavby (hlavně s ohledem na 
pragmatičnost jejího charakteru – později sice hodnoceno spíše kladně 
jakožto pokus o moderní městské prostředí). V Přílukách a okolí byla 
šance ukončit tento exces a pokračovat dále v harmonickém prostředí 
zástavby a krajiny východní Moravy. Byl by to zde i docela zajímavý 
přechod – kontrastní, ale velmi překvapivý.Lze říci prakticky u všech 
staveb zóny, že nebylo počítáno s tím, že celý areál je viditelný shora, a 
to dokonce většinou! Architektura má charakter staveb realizovaných ve 
vodorovné krajině, kdy se z celého objektu uplatňuje pouze uliční fasáda. 

 



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). 



PŘÍLUCKÁ ULICE  U VÁHY, VÝPUSTA 

 Obě označení patří pro prostor u křižovatky ulic Pekárenská a Cecilka, 
který jsou zaužívány již od nepaměti. Podle starousedlíků zde byla váha, 
na které se vážil např. dobytek, nebo i vozy s nákladem. U váhy byl 
postaven červený domeček, kde měla své sídlo obsluha váhy, neboli 
vážný. Ještě donedávna, před rekonstrukcí křižovatky, byly v zelené 
plošem kolem patrny  terénní nerovnosti, které vypovídaly  o základech 
vážního domečku. A proč Výpusta? Podle paměti starousedlíků se 
domečky kolem zdály jako by neurovnané, vypuštěné  a vysypané jako 
obilí z pytle. Ale to se jenom tak povídá…… 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografií jsem objevil v našem rodinném albu. Pán, který si vykračuje 
po cestě, je pravěpodobně  můj děda Josef Novák.  Pokud máte i Vy 
nějaké zajímavé staré fotografie a chcete se oně podělit, rádi je 
uveřejníme v některém z příštích čísel.   

 



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO                    

Sdružení za zdravé Příluky a KMČ  Příluky pořádají  výlet střední Moravou 
aneb  HANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM   

Program      SOBOTA 30. ŘÍJNA    

Odjezd od restaurace Přístav - 8 hodin  
Exkurze v tvarůžkárně v Lošticích - 10 hodin   
Idividuální prohlídka města Olomouce, oběd 
Exkurze v Pivovaru Janáček – 16 až 17 hodin 
Posezení a konzumace piva  - 17 až 20 hodin                                                                                                          
Příjezd - 21 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – zájezd je již plně obsazen! O případných volných 
místech Vás budeme informovat. 
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