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Vážení Přílučané, to, co se právě odehrávalo 
před pár dny venku, nazýval můj tata, když 
ještě žil, sibérií. Zima, studený vítr, kdesi na  
horách hromady sněhu. Na toto cizí slovo jsem 
si vzpoměl, když jsem sledoval náhlou proměnu 
rozmarného počasí. Sibérie znamená něco jako 
studený, drsný kraj. Už nikdy nebudu nadávat, 
když bude velké horko a  k nám bude proudit 
teplý vzduch ze Sahary. Člověk je holt tvor 

nespokojený. Tak Vám může připadat i naše Sdružení za zdravé Příluky, 
které pořád do něčeho „vrtá“. Ale musí. Prý úředníci MMZ od určité doby 
začínají vyznávat heslo známeho amerického detektiva Nicka Cartera 
z filmu Adéla ještě nevečeřela:“Vždy ve střehu.“ To bude jenom dobře 
pro nás všechny. Nebojme se vyjádřit svůj názor, i když bude třeba
rozdílný s názorem úředníků na MMZ. Několikrát jsme se přesvědčili, že 
ani oni nemají patent na rozum. Víc očí, zkrátka víc vidí.  

Co jsme pro Vás připravili v novém čísle Příluckých ozvěn? O zhodnocení 
fungování Komise místní části Příluky jsme požádali jejího předsedu 
Aleše Novosada. Pozvánku na „Kus řeči se sousedy“ najdete na další 
stránce našeho občasníku. Srdečně Vás tímto zveme na neformální 
besedu o starostech a problémech všedních dnů, které nás všechny 
trápí. Z našich internetových stránek jsem vložil svůj zářijový komentář 
k tématu: Radnice ukončila jednání s Unií pro vznik městských částí.

Zlínští zastupitelé konečně rozluštili tajenku ohledně dopracování 
výsledné varianty územního plánu. Jestli A, nebo B se můžete dočíst 
v dalším článku. Kdo si pozorně prohlédl dopravní značku na přední 
stránce už tuší, která varianta vyhrála. 

Možná někteří netrpělivě čekáte na informace o tradičním „Vodění 
berana: Bude či nikoli? Totéž platí i o oblíbené „Hodové zábavě“. Nechte 
se překvapit. Na závěr Vám prozradíme co jsou vlastně hody a jak 
vznikly.   

Za redakci  J.Novák  
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INFORMACE Z KOMISE 
MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY  

Aleš Novosad 

Obyvatelé Příluka, byly Vám slíbeny 
pravidelné informace z činnosti KMČ Příluky, tak zde jsou.Proč js
do komise přihlásili, jsme se Vám již v červnu snažili vysvětlit, tak teď 
něco z naší činnosti. Komise se schází pravidelně každý měsíc a 
projednává plnění jednotlivých úkolů,  které vycházejí z požadavků Vás 
obyvatel Příluka případně jednotlivých členů komise. 

Na první schůzi byly určeny základní body - úkoly, které požadujeme aby 
magistrát řešil. Hlavním úkolem je řešení nového dopravního napojení 
průmyslové zóny na silnici I/49 v úseku mezi Přílukem  a Želechovicemi, 
aby byla vyřešena neúnosná dopravní situace v části Výpusty a 
stávajícího mostu. Po otevření nového propojení mezi Lužkovicemi a 
průmyslovou zónou došlo k dalšímu nárustu dopravy a to ještě nezačaly 
jezdit vozidla do nového sídla firmy STRABAG. Podle úředníků magistrátu 
je ale situace s dopravou zcela normální a náš požadavek na nové 
napojení jim připadá jako zbytečný, řešení vidí v opravě a rozšíření 
stávajícího mostu, kdy by zrušením jednoho chodníku bylo možné přidat 
jeden jízdní pruh. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasíme. Bylo by 
dobré, kdyby se našli pamětníci, kteří byli při projednávání výstavby 
průmyslové zóny v samém počátku, aby se stávajícím úředníkům 
magistrátu  připoměly sliby z tehdejší doby o minimálním nárustu 
dopravy, žádných kamionech a další sliby. 

Dalším bodem našich jednání je využití objektu bývalé školy. Bohužel 
se zatím nenašel finančně silný zájemce, který by utáhl opravy a provoz 
tohoto objektu. Někteří členové komise měli zájem, aby sem byla 
přesunuta úřadovna zastupitelky magistrátu, plánovaná knihovna a 
klub seniorů a magistrát se podílel částečně na provozních nákladech 
společně s případnými dalšími zájemci o pronájem ostatních prostor
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bývalé školy. Ale zájmem magistrátu je objekt školy prodat a raději 
investovat do opravy bývalé hasičské zbrojnice.Taky jsme s
nápravu zasypaného chodníku, který zasypali stavitelé nového obytného 
satelitu honosně nazývaného rezidence Příluky. Ani zde nemůžeme 
konstatovat, že bychom byli stoprocentně úspěšní, zatím byl vybudován 
nový chodník, ale jeho napojení na stávající komunikace je mírně řečeno 
problematické.  

 

 

Co se podařilo, to jsou probíhající opravy chodníků, podle toho jak je 
členové komise vytypovali. Opravy probíhají ale zase „ale“. Nelíbí se nám 
kvalita provedené opravy části chodníku před restaurací Maja
být původně provedena výměna obrubníků a samozřejmě dlažby. 
Bohužel se však údajně provádějící firma dohodla se zodpovědným 
zástupcem magistrátu, že stávající obrubníky jsou dostatečné a bylo 
provedeno pouze předláždění, takže polovičaté řešení za plnou cenu. 
Zadláždění je mírně řečeno nerovné, protože dlaždiči se drželi stávajích 
křivých obrubníků. A to ještě ani nemám odvahu sdělit, kolik taková 
oprava chodníku v režii magistrátu stojí. 

V jednání je další menší investice a to výstavba čekárny M
kliniky GEMINI, která by měla být realizována ještě z letos přidělených 
peněz.  Co bych osobně rád vyřešil je intenzita a hlučnost dopravy na 
ulici Přílucká-Pančava, kde občas zbloudí zahraniční kamion, který až u 
hasičárny zjistí, že tady nemá co dělat, jenže zkuste se otočit s
potvorou. Bohužel podle posledních zpráv z magistrátu je samozřejmě 
dopravní značení dostatečné. 

Takže milí Přílučané, vidíte, že komise se snaží některé problémy řešit, 
bohužel se ne všechno daří prosadit tak, jak bychom si přáli. A nejen 
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mým názorem je to, že komise by nebyly potřeba, kdyby pracovníci 
magistrátu dělali svoji práci, nebo kdyby obyvatele jednotlivých místních 
částí zastupovali jimi demokraticky zvolení zástupci „miniradnic“ 
s pravomocemi řádných radních. Co vy na to milí Přílučané? ¨ 

Závěrem bych chtěl jménem komise místní části požádat všechny 
obyvatele Příluku, aby v případě problémů nebo podnětů pro práci 
komise kontaktovali její členy, kteří byli uvedeni v červnovém čísle 
občasníku „Přílucké ozvěny“, nebo tajemnici komise a pracovnici 
magistrátu paní Kasálkovou. 

 

POZVÁNKA  

Sdružení za zdravé Příluky zve všechy Přílučany na neformální 
besedu nazvanou: 

  „ NA KUS ŘEČI SE SOUSEDY“ 

které se bude konat  4. listopadu od 18 hodin       

v sále restaurace MAJA 

Na pořadu budou  informace o těchto tématech: 

- Pokyny k dopracování územního plánu (varinta A, heliport, napojení 
průmyslové zóny) 

- Komise místní části Příluky (činnost, investice v místní části Příluky) 

Další témata se budou otvírat ve volné diskusi.   Na Vaši účast se těší 
organizátoři. 

 

 



ZÁŘIJOVÝ KOMENTÁŘ 

Na námět pro svůj zářijový komentář  jsem narazil p
čtení online rozhovoru s primátorkou města Zlína Irenou 

Ondrovou, který se uskutečnil na stránkách Zlínského 
deníku 29.9.2009. Jeden z dotazů směřoval k
MMZ ukončil jednání s Unií pro vznik městských částí.

primátorka odpověděla takto: „Nad ukončením jednání se zástupci Unie 
místních částí jsme s koaličními partnery diskutovali dlouhou dobu. 
Důvod je zcela pragmatický - nekonečné přesvědčování obou stran o 
jejich vlastním názoru co se týká modelu řízení města. Protože debaty se 
skutečně "točily" stále dokola a bez konkrétních výsledků, rozhodli jsem 
se ve shodě jednání ukončit. Proti tomu práce Komisí místních částí 
přináší naprosto reálné výsledky v poměrně krátkém čase. Velmi si jejich 
práce vážím zejména proto, že ke své činnosti nepotřebují
nové radnice, další úřednický aparát a svoji práci vykonávají bez 
postranních úmyslů, nejsou vedeni osobními zájmy. Jejich názory v 
maximální míře vedení města respektuje." 

Rád bych se zastavil u odpovědi paní primátorky. To, že se deb
„magistrát" versus" unie" ocitla na mrtvém bodě, si již cvrlikali vrabci na 
střeše. Ovšem tak rázné ukončení jednání  s Unií jistě nikdo 
nečekal. Mám pocit, že se MMZ po úspěšném referendu v Kostelci cítí 
pevný v kramflecích a opět nabyl přesvědčení, že má situaci pevně pod 
kontrolou. Pro pořádek dodávám, že od roku 1990 se odtrhlo od velkého 
Zlína už 7 nyní samostatných obcí. Kdyby toto uspořádání Zlína bylo tak 
výhodné, jak se snaží MMZ prezentovat, jistě by se do Zlína hrnuly další 
obce, které by chtěly být pod jeho křídly. Takový případ dosud nebyl 
zaznamenán.  

Hodně jsem taky přemýšlel nad větou „ nejsou vedeny osobními 
zájmy." Vypadá to tak, že Unie prosazuje vznik městský částí a potažmo 
„malých radnic" jenom proto, aby tam mohli její zástupci sed
prosazovat osobní zájmy.  Prosazovat osobní zájmy v místní části , kde 
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zná a může na Vás ukázat prstem je obtížnější, než ve velkém celku. To 
je možná ten důvod, proč se MMZ drží stávajícího uspořádání jako „veš 
košule". Aby nebylo moc vidět na jejich „osobní zájmy a postranní 
úmysly." A nejsou na „radnici" taky politické  strany, které prosazují své 
„osobní zájmy"?  

Podle mě jde o to, že obyčejným lidem dochází trpělivost a nebojí se 
vyjádřit svou nespokojenost a chtějí se aktivně podílet na rozhodování ve 
své místní části. Proč? Protože tam žijí a nad některými rozhodnutími 
zastupitelů jenom nevěřícně kroutí hlavou. Je dobré připomenout, že i 
obyvatelé místních částí jsou právoplatnými obyvateli města Zlína a po 
několik let byli na okraji zájmů  MMZ. Díky aktivaci jednotlivých Sdružení 
v místních částech začala  MMZ „hořet koudel za patama", a 
proto hašení situace formou „komisí" na sebe nenechalo dlouho čekat. Ze 
statutu komisí opravdu vyplývá, že mají pouze hlas poradní. Proto 
komise místních částí nejsou samospasitelné. Řeší pouze dílčí problémy, 
to každý soudný člověk pochopí. Po letech absolutního nezájmu ze strany 
MMZ, jeví se opravené chodníky v místních částech jako balzám v očích 
řadového občana. Když přijde na lámání chleba a řeší se vážný problém 
jako např. „příjezd do průmyslové zóny Příluky" je i „slavná" komise 
krátká. Ovšem jinak před lidmi z komisí smekám klobouk. Ve svém 
volném čase a bez finančního ohodnocení, to se jen tak nevidí. Jaký to 
protipóĺ proti armádě placených úředníků MMZ. Nedivím se, že si to paní 
primátorka tak velice pochvaluje. 

Opravdu výstižně to napsala jedna paní v diskusi pod online rozhovorem 
s primátorkou: „Já jsem v komunálních volbách nevolila nějaké komise, 
kde je odpovědnost volených zástupců města za správu a rozvoj města." 
S tímto nelze než souhlasit. Ani sebekvalitnější práce „komisí" nemůže 
nahradit odpovědné a promyšlené rozhodování MMZ v důležitých 
otázkách typu územního plánování, investic  a dopravy. A odpovědnost? 
Ta se přece v dnešní době moc nenosí. Kdyby se MMZ pořádně a 
odpovědně  staral o místní části, nebylo by třeba ani „malých radnic" ani 
" komisí".       

 



ÚZEMNÍ PLÁN, ANEB JAK TO VŠECHNO  DOPADNE 

 V úterý 15.9.2009 byl na mimořádném 
zasedání zastupitelů města Zlína schválen 
koncept územního plánu. Vybíralo se  ze 
dvou variant:  A (rozšíření stávající 
komunikace I/49),  B  (estakáda přes místní 
část Příluky). Zastupitelé svými hlasy 
rozhodli a poslali na dopracování variantu A. 
Zvolená varianta nepočítá s tunelem pod 
Jižními Svahy, ale s vyčleněním území pro 

pravobřežní komunikaci z Otrokovic do Zlína jen po křižovatku Gahurova. 
Právě tunel, který měl v jedné z variant prodloužit plánovanou 
pravobřežní komunikaci směrem na Podvesnou a napojit se na obchvat 
nad nemocnicí, byl hlavním rozdílem v obou konceptech. Nakonec ale 
vypadl ze hry, což by prý mělo Zlín ochránit před tranzitní dopravou. 
Dopravní řešení (varianta B) východní části  města Zlína bylo státem i 
krajem vyhodnoceno jako nepotřebné. Obdobně se vyjádřil i Krajský 
úřad v koordinovaném stanovisku, v němž nepočítá s převzetím a 
provozováním případné komunikace. Novou přístupovou osu mezi 
Otrokovicemi a Zlínem tak bude představovat pravobřežní komunikace s 
předpokladem, že dál se doprava rozptýlí na centrum a Jižní Svahy. Co 
to znamená? Pro tranzitní dopravu preferuje stát komunikaci R49 Hulín – 
Fryšták - Zádveřice, i když je momentálně až na chvostu jeho zájmu a 
v nejbližších letech se závratných investic do ní asi nedočkáme.  

Rozšíření stávající I/49 se samozřejmě nemůže líbit obcím Želechovice a 
Lípa. Zvolení představitelé obcí se už vyjádřili v tom smyslu, že to tak 
nenechají. Kritické hlasy se ozývaji i od vzdálenějších obcí, jejíchž 
občané jsou nuceni cestovat za prací do města Zlína. Dopravní 
dostupnost je podle nich v ranní a odpolední špičce mizerná. Lidé co bydlí 
vedle cesty to mají těžké všude. Faktem ovšem zůstává, že Kraj i MMZ 
bude muset do budoucna nabídnout Zlíňanům jinou alternativu přepravy, 
než jenom automobilovou dopravu.  

 

 



    Ovečka Bohunka a Sdružení za zdravé Příluky zvou 
srdečně  na  

  TRADIČNÍ VODĚNÍ BERANA 

      které se uskuteční v sobotu 14.11.2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvod bude procházet od 9.00 hodiny ranní. Začínáme tradičně v Horní 
Dědině. Tentokrát bude „chodit“ statný beran. Slibujeme, že když to 
beran a jeho doprovod vydrží, zastavíme se „aj“ u Vás. Kdo bude 
vyhrávat do kroku? Nechte se „všeci“ překvapit. 

Akce bude opět  spojena s výběrem dobrovolného příspěvku  na  činnost 
Sdružení.  „Tož“ předem děkujeme za každý Váš „groš“.  Doufáme, že 
nás bude letos víc slyšet a vidět. 

 

 



 

SDRUŽENÍ  ZA  ZDRAVÉ  PŘÍLUKY ZVE  NA  TRADIČNÍ 
„HODOVOU“                        

       MARTINSKOU ZÁBAVU

KDY:  SOBOTA 14. 11. 2009 

KDE:  RESTAURACE   MAJA   

OD:   19.00 HODIN        

HRAJE:  TRIOBAND  JOŽKY BŘEZINY 

VSTUPNÉ:  100 KORUN VALAŠSKÝCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé.  

 

SDRUŽENÍ  ZA  ZDRAVÉ  PŘÍLUKY ZVE  NA  TRADIČNÍ 

MARTINSKOU ZÁBAVU 

 



 

HODY  

Především je to jedna z mála příležitostí v roce, kdy se staří i mladí 
slavnostně vyšňoří do lidových krojů. V některých obcích se staví májka 
a zachoval se i zvyk vodění berana nebo slavnostního ceremoniálu, při 
němž starosta předá chase právo k pořádání veselice. Zvyky se obec od 
obce v detailech liší, to zásadní ale zůstává, chasa v čele se stárkem 
převezme na čas vládu a zorganizuje krojovaný průvod nebo alespoň 
taneční zábavu, na které se pobaví místní i přespolní. 

Beránka už nestínají - Takzvané právo (uspořádat hodovou zábavu) 
mívá ustálenou hmotnou podobu. Třeba ve Starém Městě na 
Uherskohradišťsku jím bývá asi metr dlouhá šavle zdobená mašlemi, 
rozmarýnem a na špici jablkem, v nedalekých Tučapech to bývá meč 
zdobený rozkvetlými květinami. Ve Veselí nad Moravou je hodovým 
právem jehlan na meči a plátno zdobené myrtou, rozmarýnem, 
květinami a pentlemi. Jinde jeho roli plní květináč, panenka nebo hodový 
věnec.Při taneční zábavě bývá právo zavěšeno u stropu tak, aby na ně 
mohl kdokoliv dosáhnout, a chasa si ho musí ostražitě hlídat. Pokud by 
ho někdo zcizil, byla by z toho ostuda pro celou obec a chasa by musela 
právo vykoupit.  

Oblíbené je i vodění berana – Původní krutá podívaná, při níž 
mládenci na beránka nejprve vybrali peníze a pak ho obřadně popravili, 
postupem času přerostla v symbolický akt, v jehož závěru je zvíře 
humánně vypuštěno zpět do ohrady. Někde se místo obětování berana 
tradovalo mlácení kačera nebo stínání kohouta. 

Místo krve placení v hospodě - I tyto zvyky, dříve končící smrtí 
zvířete, už se dnes obejdou bez krve. Třeba v Kyjově na Hodonínsku 
mlácení kačera vykrystalizovalo časem v kratochvíli, při níž hlídač s 
cepem na mlácení obilí honí každého, kdo by chtěl mládeži nazdobeného 
kačera ukrást. Kdo je chycen, musí zaplatit láhev v hospodě. 



 

 

Hody bývají vděčnou příležitostí pro rodinné 
návštěvy. Přijíždějí rodáci, příbuzní i přátelé a 
známí z okolních vesnic, takže praskají ve švech 
nejen taneční sály, ale také domácnosti.  V 
Traplicích zase mívají kromě „klasických“ také 
recesní Babské hody, které jsou bizarní přehlídkou 
žen v kalhotách s namalovanými knírky a jejich 
mužských protějšků se vzorně namalovanými líčky 
a v sukních.    

Hody – požitkářská oslava konce hospodářského 
roku, symbolické poděkování za sklizenou úrodu, 
spojené s ochutnáváním čerstvých plodů; podle 
některých výkladů je možno tuto tradici chápat jako 

jistou formu oběti.  Hodky – také zvané malé hody, skromnější obdoba 
hodů, dožínky. 

Chasa – označení pro svobodnou mládež v obci (neprovdané dívky a 
svobodné chlapce)   

Právo – (uspořádat hodovou zábavu) mívá hmotnou podobu; šavle, meč, 
květináč, panenka, hodový věnec. 

Stárek – mládenec , kterého si chasa sama vybírá ze svého středu; dříve 
měl o hodech rozsáhlou pravomoc, chasa ho musela poslouchat a 
respektovat, měl právo posledního slova, zároveň starostovi odpovídal za 
pořádek při taneční zábavě, hlídal také právo, aby ho někdo přespolní 
neodcizil; má jít o mladíka zodpovědného, protože se podílí na přípravě 
celých hodových oslav dalších akcí během roku. Stárka – Stárkova dívka, 
vyvolená či tanečnice. 
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