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                                        „ Na Dědině“ v Přílukách                   

 

 



Vážení Přílučané, venku je stále ještě zima, sněhu napadlo tolik, že ho 
není už kam dávat a dřevo Vám praská v krbu. Místností se line příjemné 
teplo. Atmosféra jako stvořená pro malý výlet do historie Příluk. 
Pohodlně se usaďte a nechte se unášet historickým proudem času zpět o 
několik století. Pokud máte doma jako většina plynové topení, nevadí, 
nalejte si kalíšek  „tej Vaší“ slivovičky a  atmosféra se dostaví sama. 
Vypněte televizi, rádio a zkuste si na chvili představit, jak se asi žilo 
našim předkům bez počítačů a mobilních telefonů. K myšlence zaobírat 
se  historií Příluku mě přivedl Radek Knap ze Sdružení za zdravé 
Lužkovice, který mě nedávno barvitě líčil výlety do dějin Lužkovic, jenž 
podnikal prostřednictvím starých knih a vyprávění pamětníků. Začal jsem 
pátrat na vlastní pěst. Už na základní škole mě dějepis bavil a každá 
nová informace o Příluku probouzela mou zvědavost.  Navštívil jsem i 
pobočku Státního archívu Zlín na Klečůvce, kde jsem byl nucen vypsat 
badatelský list, abych se mohl dostat až k historickým pramenům jako 
např. k Pamětní knize obce Příluky. Slibuji, že této knize budeme 
věnovat některé z dalších čísel. Níže uvedené řádky a  některé  fotografie 
jsou z knihy Vlastivěda Moravská Okr. Vizovská z roku 1907, kterou 
napsal Václav Peřinka. Malý výlet do historie začíná. 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                    Restaurace „U Jašů“ 



HISTORIE  PŘÍLUK – v ústech lidí Příluk na Příluku. Ves  na rovině 
v údolí  Dřevnice, z větší části však na kopci po pravém břehu Dřevnice, 
na bývalém panství Zlínském, 12,2 km západně od Vizovic. Osadu tvoří 
čtyři části, a to Pančava při okresní silnici na levém břehu, Výpusta 
v údolí  Dřevnice na pravém břehu, Chrasť a konečně ostatní dědina 
na kopci. Grunty 
jsou uprostřed 
osady, chalupníci na 
horním konci a na 
pasekách.                                                                                             
Dle pověsti stávala 
osada původně 
v údolí Dřevnice při 
jaroslavském potoce 
v trati na 
Boněckoch. Před 
lety bývaly 
v Přílukách 
chmelnice a 
vinohrady, ale již 
dávno zanikly. 
Rozloha  obce měří 
5,69 km2, z toho 
plodné půdy 544 ha. 
Obyvatelstva bylo r. 
1790 v 66 domech 
366, r. 1834 v 98 
domech 510, r. 
1890 ve 110 domech 559 a r. 1900 ve 107 domech 627 duší, 
z nich 569 katolíků a 58 evangelíků, vesměs Čechů, zemědělců. 
Příluky jsou přifařeny do Želechovic, kam byly  původně také 
přiškoleny; v Přílukách jest jen kaple se zvoničkou. Želechovský 
učitel dostával z podsedku čtvrt míry žita a dvacetník, o koledě 
slaniny.  

 

 



 Vlastní škola byla vystavěna r. 1865 pro osady Příluky a Jaroslavice. 
R. 1886 rozšířena na dvojtřídní.  Školní   kroniku   založil r. 1878  učitel 
Vojtek, školní knihovnu r. 1870 učitel Nedbal; knihovna učitelská má 
nyní 133, žákovská 140 svazků. Nejdéle tu působil učitel Emil Kubelka  ( 
1882 – 1902).   Nejstarší rod je Švajdův. 

    Poddanské poměry 
byly podobné jako 
v ostatních osadách 
panství  Zlínského. 
Farář želechovský 
dostával půl druhé 
kopy pšenice a půl 
druhé kopy ovsa 
z lánu, z podsedku 
kopu pšenice, kopu 
ovsa nebo kousek 
másla. Z lánu bylo 
týdně 3 dni roboty 
potahem, z podsedku 
půl třetího dne. Za to 
dostával každý sedlák 
od vrchnosti 2 sáhy 
dřeva z pařezů.                                                     
Obr. Chalupa „U žlebu“ 

Výkupu z roboty i 
z farského desátku 
bylo z lánu 400 zl. 
Celý lán měřil 120 měřic, pololán 60 měřic, čtyři větší podsedky 
měly 96, 93, 88 a 70 měřic, menší podsedky po 60 měřicích 
výsevku. Čtvrtlánů nebylo a není. Při výkupu z robot zůstal starý poměr 
pozemkový, vrchnost nic sedlákům nepřidala a nic neodebrala. Fojtství 
nebylo dědičné, neboť v posledních letech nevolnictví bylo chvíli na čísle 
4,  čas na čísle 37.  

 

 



 V obci chovalo se mnoho ovcí, které se však nekošárovaly. Pásly se po 
úhorech a obecný pastýř dostával z čísla na podzim čtvrt míry obilí a o 
hodech vdolky. Pásal se také ušípaný dobytek. Obec najala kus 
panského lesa a tam se na podzim pásli vepři “na buku” (na bukvicích). 
Na noc shánělo se ušípané do “prútěného košára”. Pastýřovi chodili na 
noc dva z  dědiny pomáhat hlídat, říkali, že “jdou na čidu”. To bylo až 
do roku 1860. 

 

 

 

Epidemie a živelné pohromy: hlavnička 1858-1859 (13 obětí), cholera 
1866 (14 obětí); neúroda rok 1866, povodeň rok 1907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               ulice Přístav  – před rokem 1938 

 



DĚJINY. Až do roku 1430 mohly býti Příluky samostatným statkem,   
neboť se roku 1397, kdy markrabí Jošt prodal Zlín (až dotud 
zeměpanský) Zdeňkovi ze Šternberka mezi dědinami ke Zlínu 
nejmenují. Roku 1407 čte se Jindřich z Příluk, ale beze vší spojitosti, 
takže nelze udati, ke kterým Přílukům jej vztahovati. Roku 1415 čte se 
Drslav Z Příluk. Naše Příluky čtou se při panstvím Zlínském poprvé 
určitě roku 1437, kdy je s lukami dali  Jiří a Lacek ze Šternberka 
vložiti do desk zemských Petrovi Romanovovi z Vítovic, jenž kolem 
roku 1460 vzal na ně spolek Niklasa Romana z Vítovic. Po bezdětné 
smrti Petrově dal král Matyáš Příluky při statku Zlínském Vilímovi 
Tetourovi z Tetova (1485).    

         

 

 

 

 

      

            erb pánu ze Šternberka          erb pánu Tetourů z Tetova 

 

Roku 1571 Bedřich a Burjan Tetovcové z Tetova vložili půl 
Želechovic a Příluk Janu Kropáčovi z Nevědomého. Roku 1573 
dcera Jana Kropáče Anna vzala muže svého Jana z Kunovic na spolek 
na Příluky jako příslušenství zlínské. Roku 1589 Bohunka ze Žerotína 
prodala je jménem svých dětí z obou manželstev Bohuslavovi 
Zendlerovi Pačlavskému z Hofa. Od té doby šly Příluky neustále se 
Zlínem z ruky do ruky, pročež odkazujeme k dějinám tohoto panství, jak 

budou obsaženy v místopise okresu Napajedelského. 

 



Roku 1656 měřila obec 3  a 2/64 lánu a měla domův osedlých 12. 
nově osedlých 6, rolí nově vzdělaných III. třídy 194 měř.Roku 1667  
bylo 18 osedlých, z nichž do roku 1749 udrželi rodný grunt dva rody. 

V místech, která se jmenují Boněcka, Boněckový rybník, stávala 
druhdy nyní zaniklá osada Bonětín, která se poprvé připomíná jako 
příslušenství statku Zlínského roku 1397, kdy markkrabí Jošt 
zapisuje ji se Zlínem Zdeňkovi ze Šternberka. Ale roku 1437 Jiří a 
Lacek z Lukova vkládají Petrovi a Romanovi z Vítovic a matce jeho 
Anně již pustou ves Boněcko. Zanikla asi válkou husitskou a od té 
doby již nikdy osazena nebyla, ba časem i jméno přišlo v zapomenutí, 
neboť roku 1596, kdy Zdeněk Žampach z Potenštejna vkládá do desk 
Zlín Bohuslavu Zendlerovi Pačlavskému z Hofa, píše se ves pustá 
Božensko.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samoty: Boněckové, Štákovy (skupiny chalup) 

Jména tratí: Batalice, Biskupská, Becková, Boněcka, Bravenčí, 
Čupy, Hradištka, Kostelná, Juré, Stráž, Hrdlo, Chmelnice, Koňský 
žleb, Kosová, Zákosoví, Městská, Příkazy, pod Valchů, Ronzica, 
Tyky, Tyček, Újezd, Včelínek, Vápenka, Vinohrady, Záblatné, 
Zálešná, Zářečí, Bukoviny, Nivky, Chrástka, Díly, Padělík, Lána, 
Doliny, Sminové, Hrbaté, Příčka, Potoka, Oráciny, Zárybničí, 
Jama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                     

                                     pohled na most - 1931  

 

Louky slují: Kútika, na Lazi, Sádek, Žabárně, Kúska, Obecina, 
Pešůvka. Pastviny: Březina, Podlání, Úvezlina, Stráň, Drahy, 
Trávníka, Zážlebí, Hrdlo. Pasíčky, lesy: Záhraničí, Dubovina, 
Březina, Pastvisko, Kamenná. Potok: Kosovják. Rybníky: Horní a 
Boněckový. O trati Kostelné vypravují, že tam stavěli kostel, ale co za 
dne vystavili, v noci se zbořilo. 



Na Hradišťkách býval prý hrad. Není dosud prokázáno, bylo-li tu 
pravěké hradisko, ač se tu nasbíralo něco pazourkových nožíkov a 
přesten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bukovinách prý na Boží narození propadl forman s vápnem; na tom 
místě je studánka a v ní bílé bláto. V okolí nic neroste, jen šáší. V noci na 
Boží narození tam slyšet: “Vijó, pr!”.Na Lázi pod zemí hrčí peníze. 
Strýček Kolínkovi tam pásli; černokněžník je volal, aby šli za ním. Oni mu 
políbili ruku. Byla velice chladná. Volal je k chrástu, že jim ukáže 
poklady; krávy se jim budou pást jako zbité, než oni nešli.   

 

 

 



 

SOUČASNOST -  Jistě Vám neunikly v poslední době rošády kolem 
bývalého objektu školky a DDM ASTA v Přílukách.                      
LISTOPAD 2008 – SETKÁNÍ SE ZASTUPITELI, PŘÍSTAV - Radnice 
bude hledat možnost využití budovy právě pro veřejnost, protože kvůli 
komplikovaným sousedským vztahům by nebylo možné tam postavit 
bytové jednotky. „Část objektu by mohla sloužit jako klub seniorů či 
pobočka knihovny i pro jiné využití, protože místa je v té budově docela 
dost,“ poznamenala primátorka Zlína Irena Ondrová. Připomínky týkající 
se případného zavedení školky chce předat náměstkovi zodpovědnému 
za školství Hynku Steskovi. 

PROSINEC 2008 – ZLÍNŠTí RADNÍ CHTĚJÍ ZRUŠIT PRODEJ DOMU 
V PŘÍLUKÁCH.  
Usnesení, kterým 
město Zlín 
schválilo prodej 
domu "DDM 
Astra"       místní 
části Příluky, 
chtějí zlínští radní 
zrušit. Konečné 
rozhodnutí o 
zrušení prodeje 
musí učinit 
zastupitelé.  
Prodej domu a 
jeho přestavba na 
byty však vyvolala nevoli u obyvatel místní části Příluky, kteří 
upozorňovali na chybějící mateřskou školu. Právě v domě, kde sídlil DDM 
Astra, byla původně mateřská škola umístěna.Nové požadavky vznesli 
také majitelé sousedního domu. 
Na základě těchto nových skutečností radní navrhli zrušit prodej budovy. 
Současně chtějí připravit variantní řešení dalšího osudu budovy, včetně 
řešení pozemků. Radní se shodli, že Příluky potřebují zázemí pro děti i 
seniory a také dětské hřiště. Prodej objektu schválilo Zastupitelstvo 
města Zlína 4. září 2008. 

 



NÁŠ NÁZOR - Bývalá budova dvojtřídní školy, později školky a DDM 
Astra  měla být využita velmi rozumně. Rok 1865, kdy byla vybudována, 
budí oprávněný respekt a úctu k odkazu našich předků. Budova by i 
nadále měla sloužit občanů Příluk. To je vzkaz, který jsem mezi řádky 
nalezl v Pamětní knize obce Příluky 1925-1961, když jsem si četl 
okolnosti vzniku. Toto dědictví, které nám zanechaly předešlé generace, 
my dnešní už bereme jako samozřejmost. Bylo by správné, abychom i 
my mohli něco odkázat dalším generacím. Navázat na původní naučný 
záměr našich předků, to je náš úkol. Jako smysluplné jeví se zde 
vybudování centra společenského života v místní části Příluky. Je třeba 
úzce spolupravovat se zlínskou radnicí a s občany a citlivě zpracovat 
varianty možného využití budovy. Kromě již zmíněného a v poslední 
době velmi moderního „klubu pro seniory, by zde našel uplatnění i větší 
sál, který by sloužil ke společenskému vyžití na Příluku. Za 1. republiky  
zde bylo pořádáno až 12 zábav za rok. To zde ovšem byl již postaven 
LIDOVÝ DŮM a  SOKOLOVNA. Objekty, které tyto prostory měly. Sál by 
bylo možno pronajímat k oslavám, pro různá setkání, pro besídky s 
dětmi.     

Místní část Lužkovice by za takový objekt ve svém katastru zaplatila 
zlatem, neboť se u nich občané nemají kde scházet. Kromě výhledového 
vybudování školky, se můžeme zamyslet i nad využitím části budovy 
komerčním způsobem (lékař, kadeřník). Z nájmu by mohla být hrazena 
část provozních nákladů na budovu. Variant je hodně. Příprava kvalitního 
záměru využití budovy může odpovědět na mnohé otazníky. 
Samozřejmostí se jeví vybudovat zde i kancelář místní části Příluky, 
která se nyní nachází v nevyhovujících podmínkách v „bývalé hasičské 
zbrojnici.“Nápadů se najde jistě hodně. A magistrát města Zlína by měl 
tím pádem postarané o důstojné prostory k oblíbenému setkávání 
občanů se zastupiteli.  

Díky kvalitnímu záměru a následné realizaci využití této budovy, může 
zlínská radnice získat zpět uznání a respekt obyvatel místní části Příluky. 
Záleži jenom na ní.  A taky na nás, zda zlínské radnici s tímto nelehkým 
úkolem pomůžeme. Prospěch by z toho mohly mít obě strany. Radnice i 
občané místní části Příluky.          

 



Sdružení za zdravé Příluky srdečně zve 
na netradiční košt slivovice 

PŘÍLUCKÁ TRNKA 2009 
 Kdy: SOBOTA 14. BŘEZNA 2009                         

 KDE: HOSPŮDKA U POTOKA  

ZAČÁTEK: 17.00 HODIN 
PŘIHLÁŠKY A VZORKY DESTILÁTU                                                            

0,5 L SBÍRAJÍ: 
JOŽKA 606 502 632  
 LAĎA 777 705 035 

UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK: SOBOTA 7. BŘEZNA 

STARTOVNÉ + 1 PORCE GULÁŠE 100 KORUN VALAŠSKÝCH   

MANŽELÉ  1 STARTOVNÉ + 2 PORCE GULÁŠE 150 KORUN VALAŠSKÝCH 

SOUTĚŽE O CENY: O SLEPECKOU HŮL, POZNEJ SI SVOJU (GOŘALKU) 

Po soutěži následují lidové tance u harmoniky – manželky 
vítány!   

Webové stránky Sdružení www. priluk.cz 
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