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     Klabáče bylo letos o Velikonocích slyšet široko daleko.   

  

 



VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ,  jaro je tady. Po deštivémm týdnu se 
konečně ukázalo sluníčko v plné parádě.  To se potom zdá život 
hned veselejší.  Nejvyšší čas vyrazit na zahrádky. Muži na ty 
pivní, ženy na ty u domu. Co Vás čeká v Příluckých ozvěnách? 
Šlágrem čísla je určitě příspěvek ing. arch. Meluzína, který se  
zabývá stavebními úpravami za posledních 20 let. Těžké a 
obsáhlé téma je zpracováno velmi čtivě.  Věčné téma komise 
nebo malé radnice se stalo také velmi populární. Článek 
k tomuto tématu je  obohacen o zkušenosti z komise místní části 
Příluky. O opravě slavného chodníku na ulici Pekárenská se toho 
napsalo už dost. Překvapivé reakce MMZ si můžete přečíst 
v článku „Potrefená husa  zakejhala.“ Článek o otevření obecné 
školy v Přílukách je převzat z novinového výstřižku, který jsem 
objevil v archívu na Klečůvce. Tento příspěvek je zařazazen 
záměrně. Má za cíl vyvolat diskusi  o budově bývalé „ASTRY“, 
která již 3 roky leží ladem. Co s ní? Je to jediná historická 
budova  v naší místní části. MMZ ji nechce a dokonce ji nabízí 

k prodeji. Je škoda, 
že se stále pro ni 
nenašlo uplatnění. A 
hádejte kolik 
v tehdejší „tvrdé 
měně“ škola stála? 
Jsou to zajímavá 
čísla, posuďte sami. 
Na závěr je 
v Příluckých 
ozvěnách 
uveřejněna 
pozvánka na 

divadelní představení.  Jo a fotku posílám Vlasťovi Jedličkovi za 
to, že měl už v pátek  připravenou při klabání štamprlu slivovice.
  



KOMISE NEBO MALÉ RADNICE? 

V poslední době si paní primátorka Ondrová velmi 
pochvaluje spolupráci Komisí místních částí 
s MMZ. Jak by také ne, když za za poslední rok 
fungování komisí se toho udělalo více, než za 
několik let.  Ovšem není to zdaleka tak růžové, 
jak to na první pohled vypadá. Zřízení komisí 
místních částí není zdaleka nápadl MMZ, ten to 

jenom „obšlehl“ od jiným měst, kde je toto zavedeno.  Komise 
jsou poradním orgánem, který může ve své podstatě  pouze 
rozdělovat peníze na chodníky a drobné investiční akce. Nově 
MMZ přišel s nabídkou účasti zástupců Komisí při „kolotoči“ 
výběrových řízení s jasnou snahou zapojit členy komise do 
celého procesu.      
Kladu si otázku, zda toto řešení je správné? Dobrovolníci 
v Komisích, mezi které také patřím, se scházejí jednou do měsíce. 
Nabízí se paralela s malou radnicí, neboť mám kamaráda 
z nedaleké obce, který je v zastupitelstvu a scházejí se obdobně. 
Ovšem s jediným rozdílem. Byli zvolení, kdežto my jsme se 
přihlásili jaksi sami. Jaká je tedy hodnota mandátu člena komise? 
No přece žádná, protože nebyl řádně zvolen. A odpovědnost? 
Jenom ke svému vlastnímu svědomí, voličům se zodpovídat nikdo 
nemusí. Toto jsou dvě nesouměřitelné věci. Další věcí je, že my 
nešťastní dobrovolnící děláme toto ve svém volném čase a 
zadarmo. Už slyším Vaše poznámky typu: „Nikdo vás tam 
neposílal.“ Máte recht. Ovšem MMZ mění pravidla za pochodu. 
Někdo mě namítne, že MMZ má konečně snahu dělat 
transparentně výběrová řízení např. na chodníky. Na to já odpovím 
lehce, že jsou za to dobře placení z našich daní a já nemám 
sebemenší chuť trávit svůj střední věk hádáním se s dodavateli 
chodníků a odborem dopravy nad křivým chodníkem se starými 
obrubníky. Oni mě budou zase tvrdit, že je vše v pořádku a já 
budu jako v „Jiříkově vidění.“ Ne děkuji, to opravdu nemám zájem. 
Je to stejné jako když nebude např. stíhat pekař ve svém 
zaměstnání dělat housky. Osloví Vás a bude chtít po Vás pomoci. 
Kolik z Vás mu půjde na noční směnu zadělávat těsto na rohlíky? 
Nikdo.   



Zřízení Komisí mě připomíná situaci, kdy MMZ je jako loď do 
které teče. Místí části jsou ty díry a Komise je tráva, kterou 
se snaží MMZ svou loď ucpat. Na chvíli se to podaří, ale 
jakmile tráva navlhne, vodu stejně propustí a loď půjde 
pomalu ke dnu. Jenom se prodlouží doba ponoření.        
Jako alternativa se nabízí možnost zřízení malých radnic, kde by 
malé zastupitelstvo  řešilo problémy daleko razantněji a lépe, 
neboť by mělo v zádech kontrolu občanů místní části.  Pro 
oponenty z řad MMZ, kteří argumentují  zvýšenými náklady 
místní samosprávy, mám po chodníkové kauze jednoduchou 
odpověď. Malé radnice by si setsakramentsky pohlídaly všechny 
investice v takové míře, že by si lehce vydělali na svůj provoz. 
Určitě by nepřipustili 1m2 chodníku za 2500 korun. To se s Vámi 
klidně vsadím. A mimo to, by rozhodovali i o daleko důležitějších 
věcech, jako je např. územní plán. Ale to nynější vládnoucí 
garnitura MMZ nechce. Občané by takto mohli  zabránit 
“vytěžování” svého území. Potom jsme svědky, že se vysoko 
v kopcích, kde jsou úzké příjezdové cesty, budují rodinné domy a 
na svazích, které při povodních ujíždějí se v „poklidné části“ nad 
průmyslovou zónou Zlín - východ staví drahé rezidence, kde se 
krásně nese ozvěna šibujícího vlaku plného kontejnerů. Ale to je 
otázka spíše pro nějakého architekta.              
(J.Novák) 
 
 
 
 
 
 
 

 



SLOVO ARCHITEKTA  - ing. arch. Jaroslav Meluzín 
Vážení občané, byl jsem požádán, abych napsal malé zamyšlení o 
stavebních proměnách Příluku za posledních  zhruba 20 let.Mohu 
se o to pokusit, ale současně si uvědomuji jaké je to široké téma, 
které nelze několika větami vyčerpat. Abychom se příliš nezapletli 
v problematice, vyberme dvě největší stavební aktivity 
realizované v našem katastru v poslední době a ukažme si, jakým 
způsobem ovlivnily tvář území a naše životy. Jako první ukázkou 
může být průmyslová zóna Zlín – východ s jejím dopravním 
napojením. Asi jen stěží mě někdo přesvědčí, že to nebyl hluboký 
urbanistický a dopravní omyl. Původní volná krajina, blahodárná 
pro obnovení duševních sil vzala za své a byla nahrazena jakýmsi 
druhem stavebního exhibicionismu, mezi kterým už jen prodírající 
se cyklostezka, připomíná někdejší prostor volného pohybu kolem 
neregulované Dřevnice. Průmyslová zóna, jejímž  
charakteristickým znakem určitě není lidské měřítko, svojí 
západní stranou už téměř  naráží na obytnou zástavbu. Chybí  zde  
jakýhokoliv jasný předěl. Jediné dopravní napojení vede přes 

přílucký most, tedy nejfrekventovanější bod v těžišti  obytné 
zástavby. Plánované mimoúrovňové napojení mimo zástavbu se 
nerealizovalo a zůstalo těšínským jablíčkem. Navíc se toto 
napojení  z  konceptu nového územního plánu  vytrácí, respektive 
přesouvá na katastr  Želechovic, tedy  mimo  rozhodovací 
kompetence města. Město Zlín dnes sice nabízí 



dopravní zkapacitnění mostu a vybudování lávky pro pěší, avšak 
toto řešení se jeví jako sporné.Vždyť namísto potřebného zklidnění 
dopravy v  obytné části by se zde, dnes již přetížená doprava z 
průmyslové zóny ještě více rozvinula. Hrozí také nebezpečí, že toto 
řešení by mohlo do budoucna suplovat i ono zmíněné 
mimoúrovňového přemostění, na které nejsou a asi ani v dohledné 
době nebudou finance. Situace tedy patová a stěží zvládnutelná. 
Na dalším nepřehlédnutelném stavebním počinu , tzv. rezidenční 
čtvrti, která vylezla na horizontu nad Výpustou si můžeme ukázat 
velkou necitlivost ke stavební struktuře a obrazu Příluka. Na mě 
osobně tento do sebe zahleděný satelit, /ve své podstatě panelák 
na ležato/, působí , jakoby spadl do dané lokality někde z  měsíce. 
Vyznačuje se tím, že na nic nenavazuje a na nic nebere ohled. 

Domnívám se, že místní 
obyvatele by si  zasloužili 
více pokory a respektu 
ke stávající zástavbě, 
která tuto uměle vzniklou 
strukturu po stránce 
urbanismu nesrovnatelně 
převyšuje. Jedním z 
dokladů zmíněné 
arogance je  brutální 
zasypání žlebu, který byl 
po generace přirozeným 

pěším propojení Výpusty s Dědinou, přičemž nic nebránilo 
elegantnímu přemostění.Výstavba této nové čtvrti je neosobmí, 
víceméně v duchu uniformity a průmyslové prefabrikace. Pokud se 
ale takový druh zástavby ocitne v přímém kontaktu s původní 
organickou zástavbou, bez nutného předělu, dochází mezi nimi 
nevyhnutelně k vizuální konfrontaci a jedna z nich pak  působí 
nenáležitě až komicky. Tento duel vyznívá jednoznačně v 
neprospěch původní zástavby, která  se v této části otáčí do krajiny 
zahradami, kdežto nová čtvrt naopak obrazu krajiny dominuje a 
celý jej přebíjí. Z dálkových pohledů pak celek nemůže vypadat 
jinak. 



než kočkopes. S takovým nečitelným prostředím se dá jen stěží 
identifikovat. Zdá se však, že to  nikoho příliš netrápí. Další dvě 
velké lokality pro zástavbu už jsou opět odsouhlaseny: velká 
louka nad Boněckem a část Boněckého rybníku.Trochu mě leká 
představa, že bude- li se dál takto pokračovat, původně zdravé 
stavební tělo Příluku se nebude moci  přirozeně rozvíjet a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naopak začne obrůstat podivnými novotvary až se  mezi nimi 
nakonec udusí.V takto vzniklé  periferii by ovšem postupně mizely i 
obyvatelné hodnoty. Skutečně se domnívám, že pokud se  bude 
přistupovat k území jen z ekonomického a komerčního hlediska,  
není naděje, že by zde nějaké trvalé hodnoty mohly 
vzniknout.Urbanismus a architektura  jsou však bohužel vždy jen 
odrazem duchovního  stavu společnosti. Pokud se nezačne něco 
měnit v této oblasti, budeme  při řešení problémů  stále nuceni 
chytat kočku za ocas. Nerad bych ale končil pesimisticky. Na závěr 
jsem si nechal jednu dobrou zprávu. Rychlostní komunikace, která 
měla rozříznout Příluk na dvě části a zbourat část zástavby Nad 
pramenem se odkládá na neurčito a zdá se, že vůbec nebude 
zahrnuta do územního konceptu. Po této zatěžkávací zkoušce 
nervů mi už ani ostatní problémy nepřipadají tak tíživé.                              



POTREFENÁ HUSA ZAKEJHALA ANEB CHODNÍKOVÁ LEŽ POKRAČUJE  

Tak jako má svojí sílu jarní sluníčko, když nás po nadvládě zimy 
obdařuje svými paprsky, má stejnou sílu jeden dopis, který byl na 
téma „předražených chodníků” v Přílukách  uveřejněn nedávno 
v týdeníku Sedmička. Okamžitě v čele své chodníkové  kavalérie 
vyrukoval na obranu veřejných investic ing. Dohnal, který na webu  
MMZ a  poté i na stránkách časopisu  Sedmička pletl „baně 
s flašama“. Nyní nás prakticky stejná informace pronásleduje i v 
dubnovém čísle  magazínu MMZ. Všechny články mají jedno 
společné. Absolutní neznalost věci a matoucí informace. 
Překrucování informací ze strany MMZ v této chodníkové kauze je 
opravdu velmi ubohé a nedůstojné úředníků místní  samosprávy.   

Připomíná to informační soupeření za druhé světové války, kdy 
znepřátelené strany záměrně zkreslovaly informace o sobě, aby 
soupeř neměl přesné informace. Na jedné straně MMZ a na straně 
druhé občan a daňový poplatník, který je v očích MMZ jeho 
soupeřem. Soupeřem, který ho platí ze svých daní a který má nárok 
na seriózní informace. Té se mu však nedostává. Místo toho je 
masírován několikrát  za sebou informací, která má vyvolat 
v občanovi pocit, že je vše v naprostém pořádku. Není. Jak jinak si 
vysvětlit stále se po sobě opakující lživé a nepřesné údaje. Třikrát se  
mohli občané města Zlína dočíst o nějaké firmě, která  by prý 
udělala chodníky o 140 000 korun levněji, ale nepřihlásila se do 
výběrového řízení. 15 března 2010 měli zástupci Komise místní části 
Příluky  jednání na odboru dopravy, kde se mimo jiné řešila i 
problematika chodníků. Snažili jsme se velmi srozumitelně ing. 
Dohnalovi a ing. Blažkovi situaci vysvětlit. Zdá se, že marně.  Že 
narazila kosa na kámen jsme se  přesvědčili, neboť  nám bylo na 
výše uvedeném jednání ing. Blažkem sděleno, že“ špinavé prádlo se 
pere doma.“ Pokud dále budu rozvíjet teorií s  prádlem, bylo  třeba 
aplikovat nějaký velmi účinný čistič na chodníkovou skvrnu, která se 
začala rozrůstat po sněhobílém chodníkovém prádle MMZ. K tomuto 
účelu dobře posloužila dezinformační kampaň MMZ vedená v tisku.  



Nezbývá mi, než abych to opakoval  pro úředníky MMZ  jako 
kolovrátek. Komise místní části Příluky spočítala použitý materiál, 
nechala ho nacenit projektantem dopravních staveb a zjistila, že 
celková suma za chodník v projektových cenách je o 140 000 korun 
menší, než cena firmy kterou vybral ve veřejné soutěži MMZ.  
Samozřejmě ceny projektové jsou o něco vyšší, než ceny 
dodavatelské, kde jsou i započteny rabaty. Všímáte si dobře, že 
stále zde není ani zmínka o nějaké firmě, která se měla přihlásit do 
výběrového řízení?  Při psaní tohoto příspěvku mě v mysli vyvstala 
vzpomínka na  vtipnou hlášku ze seriálu Nemocnice na kraji města, 
kde primář Štrosmajer říká hlavní sestře: „Kdyby blbost nadnášela, 
tak Vy tu budete lítat jako holubička.“  
Kdyby se to podařilo  aplikovat v dnešní době i na úředníky MMZ, 
možná bychom se sami divili, kolik holubiček a hlavně holubů 
zodpovědných  za tuto situaci, by se kolem nás  prohánělo 
povětřím.  Zodpovědní a solidní úřednicí MMZ, mně tuto narážku 
jistě odpustí. Je jenom škoda, že podle činů některých  
jednotlivců,  hodnotí potom občané zlínskou radnici jako celek.  Je 
to jako ve sportu, pár špatných útočníků, mužstvo nedává  branky 
a snažící se zbytek mužstva fanoušci neocení a začnou při utkání 

pískat. Občan je 
rozhodčí, který 
může jednou za 
čtyři roky vyloučit 
nějakého hráče ze 
hry.  O tom,  kdo 
zůstane příští čtyři 
roky „mimo hru“ se 
přesvědčí hlavně 
politické strany v 
komunálních 
volbách na podzim. 
Ale to je už zase 
jiná kapitola.    
(J.Novák) 

Chodník v ulici Pekárenská po půl roce užívání. 
 



CO PSALY NOVINY O OTEVŘENÍ OBECNÉ ŠKOLY   

Kdo cestuje 
údolím Dřevnice, 
již od Zlína vidí 
červenati se na 
kopci nad řekou 
budovu, která 
vévodí celému 
okolí – novou 
školu příluckou. 
29. srpna 1926 
o 2.hod. 
odpoledne 
shromáždil se 

průvod čítající přes 500 lidí na návsi a za zvuků hudby odebral se 
k nové škole. Škola i okolí bylo pěkně vyzdobeno. U školy p. říd. 
uč. Rusek přivítal nejprve zástupce úřadů a pak všechny přítomné. 
Stručně zmínil se dále o dějinách naší školy. V r. 1864 zřízena byla 
pro Příluky a Jaroslavice jednotřídní obecná škola, v r. 1866 
dvoutřídní a v r. 1910 zřízena při druhé třídě pobočka. Od té doby, 
tj. 16 roků, tísnily se tři třídy žáků ve dvou starých učebnách. Pak 
promluvil pan okr. insp. Jiříček. Děkoval občanům za postavení tak 
krásné školy a nabádal je, aby pomáhali učitelstvu v jejich těžké a 
zodpovědné práci. Na to pěvecký sbor ze Zlína zazpíval za 
dirigování pana dr. Krause krásně „Moravěnku“. Starosta obce p. 
Vaculík předal školu předsedovi míst. škol. rady  p.Hurtovi. Pan 
předseda děkuje p. starostovi, obec. zastupitelstvu i všem 
občanům, kteří na velkém tomto díle pracovali a přeje si, aby 
v krásné budově vychovávali se noví, dobří a vzdělaní občané. Pan 
místodržitelský rada dr. Přikryl uznává, že občané přílučtí bez 
donucení vykonali velké dílo a mohou být vzorem jiným okolním 
obcím. Pan Ant. Malota ve věcné slavnostní řeči obíral se hlavně 
naším chudým vesnickým lidem, jak mu v které době dějin českých 
bylo poskytováno vzdělání. Vzpomíná slavných dob husitských, dob 
husitského krále Jiřího z Poděbrad a dob českobratrských, kdy 
národ náš dostoupil ve vzděláníi met nejvyšších.  



Z KRONIKY OBCE  PŘÍLUK  

Slavnost otevření nové 
školní budovy. Pořad: 

1) Sraz u host. pana 
Jaše 

2) O 2. hod. průvod 
k nové škole 

3) Zahájení a 
odevzdání nové 
školy 

4) Slavnostní řeč p. Ant. Maloty ze Zlína 
5) Ukončení, prohlídka školy 
6) Průvodem na výletiště u Sokolovny 
7) Večer veselice 

Rozpočet na vybudování školy jest asi tento:  

1- Hrubá stavba 148 483, 97 Kč 
2- Dostavba 142 046, 94 Kč  
3- Studna  8 000 Kč 
4- Zařízení tříd 21 000 Kč 
5- Zařízení kabinetu 15 000 Kč           
Celkem  334 530, 91 Kč 
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