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Pod vánoční stromeček patří kromě dárků i betlém. 



VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, 

ať si říká kdo chce, co chce, Vánoce jsou nejkrásnější svátky v
někoho křesťanské svátky, pro někoho svátky slunovratu, pro jiného kýč. 
Děti se těší na to, až začnou, dospělí na to, až skončí. Proti gustu žádný 
dišputát.  

Děti mají ve zvyku při rozbalování vánočních dárků okamžitě roztrhat 
vánoční papír, aby se přesvědčily, zda Ježíšek nezklamal a splnil jejich 
přání. Já podrobuji vánoční dárky hmatové  kontrole a snažím se přijít na 
to, co se skrývá pod lesklým papírem. Záměrně si prodlužuji dobu 
rozbalení, abych si na vlnách fantazie představil, zda se v 
skrývá toaletní voda, nebo klíčky od nového vozu značky PORSCHE. Když 
konečně rozbalím vše potřebné, v duchu zaplesám. Opět jsem se 
nemýlil. Klíčky tam nebyly, pánbůh zaplať za ponožky. Jako dítě jsem 
moc neměl rád měkké dárky, zvané měkkýše, ale posledn
plesám jako malé děcko. Důležité je, že tam nějaké dárky jsou. Ježíšek 
je praktický člověk a ví, co je v době chřipkových epidemií dobré. 
předkové říkali: „To chce klid a nohy v teple“. Pokud dostanete ponožky, 
budou nohy v teple. A klid? Možná jsme všichni už v tomto předvánočním 
shonu zapomněli, že Vánoce jsou především svátky klidu a míru a 
pokoje.Za redakci Vám přeji, aby každý z Vás našel pod vánočním 
stromečkem aspoň ty 
ponožky. 

 Všem příluckým dětem přeji 

A doufám, že najdou pod stromečkem místo měkkýšů, pávě ty dárky,    
o které si psali Ježíškovi. Děti i dospělí v dnešním čísle najdou povídání o 
vodění  berana, o zpívání u vánočního stromečku, o Vánocích u jiných 
národů a o vánočních zvycích. Jako vánoční překvapení je zde čl
další osobnosti v Přílukách.  

J.Novák  
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VODĚNÍ BERANA 

Tož vodění berana máme zdárně za sebou. Letos už nás byla 
dobrá banda, co říkáte? Doufáme, že jste letos zaregistrovali 
spoustu novinek. Beran hezky chodil, 5 muzikantů ze skupiny 
Elektron Veselá hlasitě vyhrávalo do beraního kroku a hlavně nám 
vyšlo počasí. Takže děkujem tam nahoru. Svými převleky jsme 
chtěli  představit starodávná řemesla, takže v beraním průvodu 
jste mohli zahlédnout tyto profese: 

bača–Aleš Novosad, 
služebná-Dana 
Novosadová, 
řezník–Laďa Pleva, 
lehká žena-Jarka 
Plevová, 
zahradnice–Petra 
Plevová, kovář-
Pavel Pleva, 
dřevorubec–Josef 
Novák, cigánka-
Anežka Nováková, 
kominík– Kuba 
Novák, švec-Pepa 
Novák, malíř-Pavel 
Vozárik, kuchařka- 
Eliška Vozáriková, 
kominík–Petr 
Vozárik, selka–
Ludmila Bařinková, 
kolař–Josef Kolář, 
krojovaní chlapi–
Jan Podešva, Mira 
Zuzaník a dva 
přespolní. 

 

 



Vše proběhlo bez problémů, jenom řezník se cestou  řízl do prstu. 
Prý ho někdo žduchl, když si pokrajoval klobásku. Krve z něho, ale 

téklo dost. Berana laskavě 
zapůjčili ze svých velkých pastvin 
manželé Macíkovi, (je to chovný 
beran pana Valenty ze 
Želechovic). Velkým oživením 
našich řad byli čtyři krojovaní 
mládenci, kteří  pořádně 
rozhýbali všechny mladé dcérky, 
které cestou potkali. Ty šikovné 
dostali za tanec i pusu. Velký dík 
patří kyvadlové dopravě manželů 
Filipových, kteří nás odvezli nad 
kapličku. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU   

 V sobotu 5. prosince byl slavnostně v 17.00 rozsvícen 
vánoční strom místní části Příluky. O kulturní program se postaral dětský 
soubor Maryjánek pod odborným vedením p. Podešvové. Malí zpěváčci 
měli na sobě i kroje, takže se bylo na co dívat.  Po krásném zpěvu příšel 
dětmi toužebně očekávaný Mikuláš, vysoký chlapík s bílými vlasy až do 
čela. Drobné zpoždění bylo způsobeno tím, že Mikuláš nemohl v
spěchu najít ornát. 

 

 

 

 

 

 

Když konečně dorazil, hned  se k němu nahrnuli malí návštěvníci  a kdo 
hezky zazpíval do mikrofonu, dostal mikulášskou nadílku. Čert vytrvale 
proháněl děti,  aby připomněl počítačové generaci, jak je běh užitečný a 
zdravý. Dospělí mohli ochutnat tradiční vánoční nápoj – punč, děti daly 
přednost výbornému vánočnímu čaji. Pro děti byla připravena také 
Ježíškova pošta, kde seděl krásný anděl a razítkoval dětem dopisy 
Ježíškovi. Odvážné si i zazvonily na zvoneček, nebo si mohly vyzkoušet 
vánoční zvyky, a to lití olova a pouštění lodiček. 

Sami organizátoři si nakonec zapálili prskavky, dopili slivovicu a koledy z 
reprobeden se rozléhaly příluckým údolím až do 20 hodiny večerní. Akce 
byla organizována za finanční podpory Komise místní části Příluky.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI 

     Rok se sešel s rokem a nás znovu napadlo, zda žije v Přílukách 
nějaká další osobnost. Pátraní netrvalo dlouho.. Nenápadně, mnohými 
skoro neznám, žije v Horní Dědině PhDr. Antonín Bařinka. Jako malý si 
pamatuji, že kolem našeho domu chodil na autobus takový pán 
s futrálem na housle. Tento vynikající houslista zanechal  nesmazatelnou 
stopu jako dlouholetý primáš cimbálové muziky  Kašava. V letech 1978 -
1993 byl ředitelem Základní umělecké školy Zlín. Prostřednictvím jeho 
ženy a předsedkyně SZZP Ludmily Bařinkové byl požádán o příspěvek do 
našeho občasníku. 

 

 

PhDr.  Antonín Bařinka 

Mé hudební začátky ovlivnilo 
rodinné prostředí ve Valašských 
Kloboukách, odkud pocházím. 
Tam jsem se také začal učit hře 
na housle u místního učitele 
hudby a varhaníka. Ve svých 13 
letech jsem začal hrát v lidové 

kapele, kterou jsme si s kamarády sami založili. O dva roky později jsem 
již byl členem folklorního souboru dospělých. Bylo to v polovině minulého 
století, v době velkého zájmu společnosti o lidové umění. Později jsem 
hrál i v jiných souborech vážné i populární hudby, folklor se však stal 
mým celoživotním „koníčkem“. Vystřídal jsem několik souborů. Po 
valašskokloboucké Dúbravě to byl vsetínský Vsacan a nakonec zlínská 
Kašava. V posledních dvou jsem zastával post uměleckého vedoucího a 
primáše. S těmito soubory jsem prožil léta četných úspěchů doma a 
v zahraničí. 

       V žádném případě se však nepokládám za folkloristu. Po 
vysokoškolských studiích hudební vědy jsem se stal hudebním 

 



pedagogem. Působil jsem na hudebních školách ve Valašských 
Kloboukách a od r. 1972 ve Zlíně. Náplní těchto institucí je výchova 
k vážné hudbě. Za mého klobouckého působení jsem se však dopustil 
„svatokrádeže“. V roce 1965 jsem začal vyučovat souborové hře 
zaměřené na folklor. Vedlo mne k tomu přesvědčení, že lidová píseň a 
hudba mohou blahodárně působit na rozvoj hudebních schopností i 
estetického cítění dětí. Mnoho kolegů se dívalo na tento nový předmět 
přezíravě a nesouhlasně. Avšak výsledky naší práce byly nad očekávání 
příznivé a začaly budit respekt široké veřejnosti i odborníků. Moje kapela 
začala vyhrávat soutěže, zúčastnila se festivalů ve Strážnici a Rožnově a 
podnikla i zahraniční zájezd. Po příchodu do Zlína jsem v práci 
s dětskými kapelami pokračoval. Tradice, kterou jsem v r. 1972 založil
trvá dodnes. Ve zlínské ZUŠ se za tuto dobu „vyškolily“ desítky 
folklorních muzikantů. I když jen menší část z nich se dnes aktivně 
věnuje činnosti v souborech, věřím, že všem zůstaly vzpomínky na 
společné muzicírování a především láska k lidové hudbě. 

      Lze i v dnešní době zaujmout mladé lidi lidovou písní a hudbou? 
Dovolím si uvést několik statistických údajů: V roce 1965, kdy jsem 
začínal, bylo v moravských hudebních školách činných 5 folklorních 
souborů. V prvních květnových dnech tohoto roku se v Kyjově konalo 
Ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol mj. v kategorii 
folklorních muzik. Ze všech českých krajů se tam probojovalo 45 
nejlepších souborů. Připočteme-li ty, které se do Kyjova nedostaly, 
dostaneme se k číslu několikanásobně vyššímu. Tato soutěž podala jasný 
důkaz o tom, že lidová píseň nejen žije, ale má stále schopnost oslovovat 
lidi všech generací, včetně té nejmladší. 

     Do Nového roku přeji všem Přílučanům především hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Ať jim vydrží to nadšení, které provázelo hodové 
„vodění barana“ i ostatní společenské akce. Ať najdou společný jazyk při 
i řešení těch méně příjemných situací. 
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ZAPOMENUTÉ VÁNOČNÍ ZVYKY  

Spousta vánočních zvyků byla zapomenuta. Věděli jste 
například, že podle tradice by na stole mělo být devět druhů 
pokrmů? Že se kdysi na Štědrý den nejdříve musela sníst 
lžíce hrachu, aby byla hojná úroda a dlouhé nudle v polévce 

zase symbolizovaly vymodlené dlouhé klasy žita? Zbytky 
štědrovečerní večeře se zakopaly do země, aby byla úrodná. Věřilo 

se také, že sníte-li na Štědrý den o večeři kousek okoralého chleba, bude 
se vás držet štěstí. Dívka, která se chtěla vdát, musela na Štědrý den 
posbírat devět patek od vánoček a přání bylo předem splněno. Zdá se, že 
devítka měla na Vánoce opravdu magický význam.  

 Málokdo také ví, že se na Štědrý den nesmí šít, plést ani prát, vše 
přináší smůlu. Nesmíte psát ani dopis své drahé polovičce 
přinést rozchod. Naopak štěstí přináší chléb upečený v den prvního 
svátku vánočního. 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ VÁNOČNÍ ZVYKY 

Mezi pomalu mizící vánoční zvyk patří lití olova – dnes je tento materiál 
bohužel těžko sehnatelný. Mnohem raději lidé pouští lodičky ze skořápek 
ořechů. Lodičku se svíčkou si ale musí připravit každý sám.

Co všechno mohou lodičky prozradit? Zůstane-li u břehu, příští rok vše 
zůstane při starém. Pokud se potopí, jakákoliv snaha o zlepšení situace 
bude marná. Dotýká-li se lodička jiné lodičky, znamená to lásku a 
přátelství.Utvoří-li kruh s ostatními lodičkami, symbolizuje to dobré 
rodinné vztahy, přátelství, toleranci a vzájemnou úctu. 

Ocitne-li se lodička osamoceně uprostřed ostatních, její majitel je 
zranitelný a bude potřebovat pomoc.Ocitne-li se mimo kruh,  
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v nadcházejícím roce se její majitel odstěhuje.Točí-li se v kruhu, majitel 
lodičky neví, co od života chce a proto bude dále bloudit.Zhasnutá svíčka 
symbolizuje neupřímnost, zradu nebo nemoc.Dopluje-li svíčka sama k 
druhému břehu, získáte, po čem toužíte. 

Dalšími oblíbenými vánočními zvyky jsou: Rozkrajování jablka 
se hvězdička, znamená to zdraví a štěstí. Křížek symbolizuje rok plný 
potíží. Házení střevícem – svobodná dívka se postaví zády ke dveřím a 
hodí za sebe střevíc. Míří-li špička ke dveřím, brzy se vdá.
na stůl o Štědrém dni dává pro nečekaného hosta. K Vánocům patří také 
vánočka. Na Štědrý den byste měli snídat vánočku s mlékem nebo 
kakaem. 

 

NOVODOBÉ VÁNOČNÍ ZVYKY 

V dnešní době opravdu málo lidí 
každoročně pouští lodičky nebo lije olovo, 
místo toho vznikají nové tradice nebo se 
původní zvyky pozměňují. 

Tak například pod talíř se na Štědrý den 
dávají peníze, aby se nás držely celý rok. Stejný účinek má mít šupina 
kapra, kterou vkládáme do peněženky.  Na Štědrý den se zapalují svíčky 
za ty, kteří již mezi námi nejsou. Do Vánočky se zapéká zrno čočky. Kdo 
ji najde, brzy zbohatne. Čočka se pro přivolání bohatství užívala i v 
minulosti.   Kapří řízek se musí sníst celý. V posledním soustu je údajně 
největší síla. 

Pozměněnou tradicí je vstávání od stolu. Zatímco v minulosti nesměla 
stát hospodyně od stolu (jinak by jí neseděly slepice na vejcích), dnes 
může obsluhovat ostatní právě pouze ten, který jídlo připravuje. Pokud 

vstane někdo jiný, říká se, že příští rok u Štědrovečerní večeře nebude.
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VÁNOCE U 
JINÝCH  NÁRODŮ  

Podle německé 
tradice nosí dárky 
podobně jako v 
Čechách Ježíšek 
(Christkind), podobná zvyklost panuje i v Horním Slezsku, kulturně 
původně německém, kde dárky přináší Dětátko (Dzieciątko

polských regionech dárky přináší vždy někdo jiný. Kromě 
(Slezsko) je to, Gwiazdka (Hvězdička, zřejmě první hvězda na obloze), 
sv. Mikuláš (św. Mikołaj, Mazovsko), Andílek (Aniołek, Malopolsko
Gwiazdor (stařec s holí, Velkopolsko).  

Ve Spojených státech amerických vozí dárky Santa Claus. Létá vzduchem 
na saních, které jsou tažené kouzelnými soby, ve Francii nosí dárky 
Noël, ve Španělsku nosí dárky Tři králové (Los Reyes Magos

nenaděluje na Štědrý den, ale na 
rok přináší dárky Děda Mráz
za doprovodu Sněhurky na saních.

Ve Finsku navštěvuje děti Joulupukki
je postava oděná do kozlí kůže bydlící v 
Laponsku. Finsko je jediná země, kde na 
Štědrý večer děti vidí postavu, která 
naděluje.  Tato tradice připomíná českého 
Mikuláše. 

Zvláštností je tradice na Apeninském poloostrově - zde naděluje dárky 
žena, hodná čarodejnice Befana. Ta ale dárky rozdává až 6.1., a proto se 
i zde stále víc projevuje vliv Santy Clause, stejně jako v ostatních 
evropských zemích. 
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PF 2010  

Tak, jak nám chlapům každý rok vlasů ubývá, tak nám ve 
Sdružení kamarádů a známých přibývá, se kterým 
jsme se v roce  2009 seznámili. Konečně 

přestáváme být anonymní  i pro zlínskou radnici, 
která konečně zaregistrovala, že jsou i nějaké 

Příluky. Její bláznivý nápad postavit přes Příluky 
ohromný, betonový most, byl jako jiskra, která 
zažehla v našich srdcích plamínek soudržnosti a 
odpovědnosti za místo, kde žijeme a bydlíme. 

Dovolte, abych za to naší  „milé radnici“ poděkoval“. 
Díky!!   

 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a mnoho hezkých 
chvil strávených v kruhu vašich nejbližších.  Do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody a vězte, že 
i „ nám, nám, narodil se……“     

  

 

 

 

 

 

 

Tak, jak nám chlapům každý rok vlasů ubývá, tak nám ve 
Sdružení kamarádů a známých přibývá, se kterým 

roce  2009 seznámili. Konečně 
přestáváme být anonymní  i pro zlínskou radnici, 

nečně zaregistrovala, že jsou i nějaké 
Příluky. Její bláznivý nápad postavit přes Příluky 
ohromný, betonový most, byl jako jiskra, která 

v našich srdcích plamínek soudržnosti a 
odpovědnosti za místo, kde žijeme a bydlíme. 

„milé radnici“ poděkoval“. 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a mnoho hezkých 
kruhu vašich nejbližších.  Do 

nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody a vězte, že 



SILVESTROVSKÉ OKÉNKO: 

Na vědomost se všem Přílučanům dává, že 31. prosince

bude otevřena restaurace Přístav, neboť se zde koná

O. ROČNÍK SILVESTR - PŘÍLUKY

Začátek ve 20.00 hodin, možnost konzumace vlastních zásob 

(chlebíčky a chuťovky sebou),  

Reprodukovaná hudba a obsluha  zajištěna, vstup volný,  

Ukončení v brzkých ranních hodinách 

Rezervace míst: pepino.novak@tiscali.cz, tel: 606 502 632

 31.12. v 23.59 -  most Příluky -  Silvestrovský ohňostroj  
s přáteli Sdružení za zdravé Příluky 

NOVOROČNÍ OKÉNKO: 

 1.1. v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání
přípitek s přáteli Sdružení za zdravé Příluky 
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Silvestrovský ohňostroj  

Novoroční ťukání malý 
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