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KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

Úvodem
Vlčí máky v obilí již dávno odvál vítr. Úroda je již
sklizena a léto nám pomalu mává na rozloučenou.
Bouřky přinesly očekávané srážky, spodní voda nám
opět naplnila studny, příroda je stále svěží. O to víc
však bylo práce s udržováním zeleně v obci. Tráva
nám, jak se říká, rostla před očima a bylo velice
obtížné udržovat obecní zelené plochy v čistotě. O to
více si ceníme pomoci ze strany našich občanů,
kterým není lhostejné, jak vypadá okolí jejich domu.
Zametený chodník, vytrhaná tráva. Samozřejmost,
která na vesnici vždy platívala. Prázdniny, bývají

Ne jinak tomu bylo letos. Mateřská škola se dočkala
přestavby

sociálního

prostorech.

Moderní

zařízení
toalety,

v

přízemních

včetně

bezvodého

pisoáru pro chlapce, nahradily původní záchodky,
které pamatují ještě prarodiče dětí navštěvující
školku. Umývárna laděná do oranžova s barevnými
kytičkami a zrcadlem ve tvaru housenky, nový
sprchový kout a automatické dávkovače mýdla.
Stejně jako v loňském roce nám firma Laufen
Znojmo

poskytla

sponzorský

dar

na

pořízení

sanitární techniky ve výši 25 207,- Kč. Děkujeme.

vždy ve znamení oprav a rekonstrukcí v budovách
škol.
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Mokré stěny a všudypřítomný pach starého domu.
To byl každodenní pohled do dvou tříd v budově
školy. Rekonstrukce podlah a topených těles v
bývalé tělocvičně a školní družině přinesl nemalé
překvapení. Podloží podlah tvořila udusaná hlína a
dřevěné

trámy,

které

již

byly

z

velké

části

ztrouchnivělé. Další vrstvu tvořila prkna, pečlivě
přibitá několika stovkami hřebíků a teprve poslední
vrstvu

tvořily

volně

položené

parkety.

Starší

ročníky, kteří do této budovy chodily, si jistě
vzpomenou

na

prkennou

podlahu

napuštěnou

hnědým voskem. Přesně tu jsme při odkrývání
nalezli.

Zdánlivě

obyčejná

prkna,

která

však

pamatují několik generací.
Dnes vše voní novotou a děti navštěvující tuto
školu budou dýchat čistý vzduch. Nový nábytek a
pečlivá výzdoba tak mohla 1. září přivítat 15
nových prvňáčků.

Dokončilo

se

restaurování

sloupu

Nejsvětější

trojice, včetně úpravy jeho okolí. Žulové kostky ve
tvaru kříže lemují plochu okolo sloupu, včetně
květinové výzdoby, a ohraničení tvořené sloupky s
řetízkem. Posvěcení tohoto sloupu připravujeme na
sobotu 25. září od 17.30 hodin, jehož součástí bude
i žehnání posvícenské chase. Srdečně vás touto
cestou zveme.
V ulici Okružní byla dokončena instalace nového
veřejného osvětlení. U mateřské školy a v ulici
Větrné

se

nahradily

staré

lampy

za

nové

moderními ledkovými světly.
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Letní bouřkou jsme začali a také výčet akcí

pan Petr Fruhvirt likvidoval po několik dnů.

ukončíme. Událost ze dne 14. července roku 2021

Odnesly to i kamery na víceúčelovém zařízení,

se zapíše jako den, kdy nad Kuchařovicemi řádila

přístroj na hlášení rozhlasem, tiskárna ve škole

bouřka. Úder blesku, který po osmé hodině ranní

včetně

zasáhl věž kostela, způsobil nemalé škody na

desítek tisíc. A pozor vážení občané. Pokud máte

majetku obecním, ale i přilehlých budovách. Síla

pojištěný

blesku byla tak veliká, že přepětí energie zničilo

prohlédněte, zda máte sjednáno pojištění na přímý

techniku v mnoha domácnostech, vyřadilo internet,

nebo

televize, elektrické přístroje. Kostel však zasáhl

vyzkoušeli, že tento rozdíl vás při nahlášení

nejvíce. Zničený elektrický pohon zvonů, vypálená

pojistné události může připravit o nemalé peníze.

internetu.
dům

nepřímý

Škody
proti

úder

odhadem
blesku,

blesku.

V

za

několik

pozorněji
praxi

jsme

si
si

rozvodná skříň, nefunkční osvětlení. Opravy, které

TŘÍDĚNÍ ODPADU JE STÁLE AKTUÁLNÍ – POPELNICE NA PLAST, PAPÍR A KOMPOSTÉRY
DO DOMÁCNOSTI ZDARMA
Na biologický odpad z domácnosti a zelený odpad

komunální odpad, za který každý z nás v celkovém

jsou stále k dispozici kompostéry, které obec

přepočtu zaplatí nemalou částku. Sběrný dvůr nelze

nabízí do bezplatné výpůjčky. Objednat je lze

využívat

telefonicky nebo osobně na OÚ.

nepotřebného majetku při vyklízení nemovitosti.

ani

v

případě

likvidace

veškerého

Stejný problém je i v případě sběrných míst v obci,
Nová vyhláška o odpadech nám v roce 2022 přinese

kam tříděný odpad ukládají i občané, kteří v obci

nemalé problémy, včetně zdražení poplatku za

nebydlí, nebo se zde odkládají předměty, které

komunální odpad. Občané mají stále možnost

patří na sběrný dvůr.

objednání popelnic na plast a papír. Tyto nádoby
obec poskytuje zdarma. Změny týkající se třídění

ECOCOM vyhodnocení třídění odpadu v roce 2020:

odpadu

Naše obec vytřídila a předala k využití celkem

neminou

především
objemného

slouží

ani
k

odpadu

náš

sběrný

ukládání
(např.

dvůr,

který

nebezpečného

koberce,

a

66 192 tun vytříděného odpadu. Obec tímto získala

nábytek,

184 203,-Kč. Oproti roku 2019 je zvýšení o 3 531

matrace atd.) z domácnosti, nikoli z podnikatelské

tun odpadu a obec získala o 17 268,- Kč více.

činnosti. Polovina dovezeného odpadu končí jako

ZPROVOZNĚNÍ ZÁSILKOVNY
Obecní úřad oznamuje, že je v naší obci zřízena
nová služba občanům. Nemusíte již doma čekat na
příjezd dovážkové služby, nemusíte ani na poštu.
Vše si lze v klidu vyzvednou nebo odeslat ze
Zásilkovny. Box je umístěn před Víceúčelovým
zařízením

obce

Kuchařovice

naproti

hasičské

zbrojnice.
Na přední straně boxu najdete návod na jeho
obsluhu. Při objednávání zboží již v nabídce míst
tuto Zásilkovnu najdete. Balíky lze z boxu zasílat i
odesílat.
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URNOVÁ MÍSTA

O nová urnová místa v kolumbáriu mohou občané
žádat na obecním úřadě. Nájemné za větší boxy
na dobu deseti let je stanoveno na 1200,-Kč.
Cena za žulové desky instalované na jednotlivých
boxech je stanovena na 4 700,- Kč (velké desky)
a 2 350,- Kč (malé desky). Desky již zůstávají v

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
A PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou ve
dnech 8. a 9. října 2021. Volebním místem je
určen obecní úřad Kuchařovice.

majetku kupujícího.

FOTOGRAFIE DO OBECNÍHO
KALENDÁŘE

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ
ENERGIE

EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy, bude dne
1.10.2021 od 7.30 do 15.30 hod v celé obci
přerušena dodávka elektrické energie.

Při příležitosti vydání nového obecního kalendáře
žádáme občany, kteří vlastní zajímavé snímky
(historické i současné) z naší obce a blízkého
okolí a chtějí se s námi o ně podělit, aby své
příspěvky zaslali na email: starosta@kucharovice.
cz nebo obec@kucharovice.cz. Děkujeme.

ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO
KADEŘNICTVÍ

HLEDÁ SE KRONIKÁŘ

Od 1. září 2021 je v prostorách Pizzerie u Bubáků
otevřeno

nové

dětské,

pánské

a

dámské

kadeřnictví „Vlasta“. Otevřeno je v pondělí,
středu a pátek od 8.00 do 17.00 hodin v úterý od
8.00 do 15.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00
hodin. Na vaši návštěvu se těší Vlasta Polehlová

Zajímáte se o dění v obci a chtěli byste pomoci s
psaním obecní kroniky? Pokud ano, rádi vás
uvidíme.

Podrobné

informace

obdržíte

na

obecním úřadě.

tel. 731 367 620.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přání k významnému životnímu jubileu tentokrát

Vítání

dodatečně

a

Narozeným dětem jsme osobně donesli malé

Ludmile Kopaničové. V měsíci září pak své

dárečky a rodiče ubezpečili, že se určitě někdy

narozeniny oslaví paní Marie Illová a Vlasta

sejdeme při hromadném Vítání občánků. Letos

Urbánková.

chceme již společně a slavnostně děti přivítat.

Všem dámám přejeme pevné zdraví, štěstí a

Stane se tak 17. října 2021. Srdečně zveme

spokojená léta. Poděkování patří i jejím rodinám

všechny rodiče s dětmi a jejich příbuzné, kterých

za podporu a starost, kterou jim dávají.

se vítání týká. Rodiče dětí obdrží osobní pozvání.

posíláme

paní

Marii

Mlejnkové

občánků

po

dva

roky

odkládáme.

SLUŽBA "MOBILNÍ ROZHLAS"
Vážení spoluobčané,
připravujeme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi budeme moci komunikovat moderně a
efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o
dění v obci Kuchařovice, a to prostřednictvím e-mailů, zpráv do aplikace nebo SMS zpráv.
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Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?

Registrace je zdarma. V registračním procesu si

Poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z

můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše

mobilu

údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným

Novinky z úřadu přímo do telefonu

nařízením o ochraně osobních údajů.

Informace o odstávce elektřiny, sečení trávy,
ztráty a nálezy atd.
Upozornění

na

krizové

situace,

výpadky

energií, blížící se vichřice, dopravní

uzavírky

atd.
Pozvánky na sportovní a kulturní akce
Pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v
obci pomáhají
Účast ve veřejných anketách
Jak se zaregistrovat?
Přes

webovou

stránku

https://kucharovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout
pro Android Stáhnout pro iOS
Vyplněním

registračního

letáku,

který

je

součástí tohoto zpravodaje a jeho předáním na
úřad obce Kuchařovice.

DRAČÍ LODĚ OPĚT OVLÁDLI
NAŠI HASIČI
Sedmý ročník závodů dračích lodí se
konal

17.

přehradě.

7.

2021

Posádka

na

Výrovické

kuchařovických

hasičů a jejich přátel se tohoto klání
zúčastnila již počtvrté. Závodilo se
celkem na dvou různých tratích. Na
trati 1000 metrů vybojovali hasiči
krásné druhé místo a na dvou set
metrové trati zvítězili, a to dokonce s
nejlepším časem celého dne. Skvělý
kuchařovický
celkové

tým

první

tak
místo

vybojoval
z

pěti

zúčastněných posádek.
Všem

závodníkům

a

fanouškům

mockrát děkujeme.
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HASIČI POMÁHALI POSTIŽENÝM OBCÍM
Mgr. Miroslav Boháč
Už je tomu několik měsíců, co část Jihomoravského
kraje zasáhlo ničivé tornádo. I sbor dobrovolných
hasičů společně s občany Kuchařovic se zapojil do
pomoci postiženým obcím. Sbírka materiální pomoci
občanů Kuchařovic byla předána obci Mikulčice.
Oblečení a hračky byly předány Oblastní charitě,
protože tyto věci již postižené obce nepřijímaly.
Současně se členové SDH s našimi občany opakovaně
zapojili do úklidu a obnovy obce Mikulčice. V rámci
pomoci byly káceny poškozené dřeviny, prováděna
demolice a rozebírání poškozených střech a budov,
úklid a nakládání suti, pokládání střešních tašek apod.
Při pomoci bylo plně využito vybavení hasičů, které
bylo v posledních letech nakoupeno obcí za přispění

Jihomoravského kraje (elektrocentrála, motorová
pila, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, dopravní
automobil, přívěsný vozík). Při pobytu v obci
Mikulčice se mísilo vyprávění místních o prožité
katastrofě
nasazením

a

jejích

složek

následcích
integrovaného

s

obrovským
záchranného

systému a dobrovolníků při pomoci s obnovou.
Díky profesionálnímu vedení, masivnímu nasazení
techniky a pracovních sil, za přispění materiální
pomoci z celé republiky byla při každé návštěvě
obce vidět postupná obnova. Vzhledem k ničivým
dopadům živlů bude obnova poničených obcí trvat
dlouho, proto se členové SDH společně s místními
občany opětovně vydali na další pomoc při opravě
poškozených staveb.
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Slavnostně

zahajujeme

nový

školní

rok.

Paní

dveří holí. Za nějakou dobu se do stejného sálu s

ředitelka přivítala rodiče, žáky i nové prvňáčky:

tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl

„Dnes opět uvádíte do nového života naši školu po

tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl

prázdninovém

jen

ocáskem. A tisíc dalších psů také vrtělo ocáskem a

budova. Jsou to především lidé, žáci, vyučující a

radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti běžel

všichni ti, kteří se starají o to, abychom se ve škole

dál svou cestou a všichni ho rádi uvítali ve svém

cítili dobře.“

obydlí a nakrmili.“

A paní starostka obce Kuchařovice dodala: „Všem

A jak jste na tom vy, milé děti? Jak reagujete na

dětem,

odpočinku.

rodičům

i

Škola,

pedagogům

to

přeji

není

a

nové a neznámé, a proto často i těžké události ve

pohodový začátek školního roku. A to, že chodíte

krásný

svém životě? Porozhlédněte se po třídě a podívejte

do školy rádi, to je kouzlo, které se nepodaří prožít

se, jak je dnes příjemné sledovat usměvavé a klidné

každému.“

obličeje svých kamarádů. Přeji všem, aby nám ta
slavnostní a optimistická nálada dnešního dne

Jako každoročně vkládáme do nového školního

vydržela co nejdéle a jsem přesvědčena, že pokud

roku velká očekávání a naděje a věříme, že děti

se nám to všem podaří, bude ten letošní rok stát za

budou přijímat vše dobré a potřebné, co jim škola

to. Tak hodně úspěchů a splněných cílů.

nabízí. Každý z nás má možnost vybrat si, jak se

A my všichni dodáváme: „Děkujeme za krásně

postaví

opravené třídy v přízemí obci Kuchařovice. Jsme

k

novému

začátku.

Proto

uvádím

následující příběh:

rádi, že můžeme být ve škole v tak pěkném

„V krásném zámku měli sál s tisíci zrcadly. Jednou

prostředí. Těšíme se na učení, zábavu, sport,

se stalo, že do zámku zabloudil pes a dostal se až

kamarády, ale i na společná přátelská setkání.“

do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní
podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé

Za kolektiv pedagogů Jarmila Prášková

protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho
rozdráždilo ještě víc. Rozčilený vyběhl ze sálu, a
ještě dlouho vyděšeně štěkal na každého, koho
potkal. Všichni se ho báli nebo ho hnali od svých
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1. září 2021 nastoupilo do školy celkem 52 žáků.

Školu využívají rodiče, kteří chtějí pro své děti

Kapacita školní družiny již nestačila, a tak obec

něco navíc. V prvé řadě si přejí, aby se jejich děti

zažádala o navýšení počtu na 60 žáků. Mohla tak

ve škole cítily šťastny a nebyly ve stresu. Učitelé

od září letošního roku vzniknout dvě oddělení

připravují výuku tak, aby byla pestrá, zajímavá,

školní družiny, která už jsou již nyní zcela

nebyla jednotvárná. Rodiče se neptají na známky,

zaplněna.

ale kladou otázky typu: „Jak se ti dnes dařilo, co

Uzavření škol a přechod na online výuku skoro po
dva školní roky znemožnilo této škole ukázat, že se
ve kuchařovické škole učí úplně stejně jako v jiné
škole. Že vědomosti těchto žáků jsou na úplně
stejné

úrovni,

ne-li

i

lepší,

než

na

jiných

základních školách. Že děti od první třídy ovládají
dva cizí jazyky, kterými se dokáží domluvit. Že
čtení a psaní zvládají bez problému. Při čtení ví, o
čem čtou a textu rozumí. Že od první třídy všichni
žáci zvládají hru na hudební nástroj, učí se
samostatně pracovat a myslet. Vědomosti jim
učitelé nepředčítají z učebnic, ale snaží se, aby si
děti učivo osahaly a opravdu osvojily.

jsi ve škole prožil (a)“. Zvyk je železná košile, i
rodič je zvyklý na typ školy, kterou sám prošel.
Avšak doba pokročila, život je změna a oprostit se
od našich zvyklostí chce odvahu, porozumění.
Hlavně je nutné se na vlastní oči přesvědčit, jak
tato škola funguje a nedát na zaručené zprávy od
lidí, kteří jen přejímají něčí názory.
Vážení rodiče budoucích školáků, jestli chcete
podpořit tuto školu a udělat něco navíc pro své
děti, přesvědčte se na vlastní oči, jak to v
kuchařovické škole doopravdy funguje.
Starostka obce
Více fotografií naleznete na webových stránkách školy
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - VÝBĚR Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ
Zastupitelé

se

od

posledního

vydání

Mobilní rozhlas. Přes tuto aplikaci lze občanům

Kuchařovického zpravodaje sešli třikrát.

zasílat SMS zprávy, MMS, emailové zprávy a

Nejdůležitějším bodem jednání bylo přijetí dotací

získání podnětů od občanů.

na workoutové hřiště, opravu hřbitovní zdi a

Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí finančního

přístupového

výběrových

daru na moravské obce postižené tornádem ve výši

řízení na schválené dotační tituly a vyhlášení

30 tisíc Kč. Finanční prostředky byly zaslány na

výběrového

traktoru.

transparentní účet u KB zřízeného Jihomoravským

Řešilo se dopravní značení v ulicích Okružní a V

krajem. Schválilo odkoupení parcel nacházející se

Zahradách.

pod sběrným dvorem a kompostárnou v areálu

chodníku.
řízení

Zastupitelstvo

na

Vyhlášení
nákup

schválilo

nového

mapového

firmy Zemspol a smlouvu o bezúplatném převodu

serveru, který nabízí služby, funkce a moduly

pořízení

pozemku s parc. číslem 1138/3 v k. ú, který byl ve

obsahující např. mapové vrstvy, přehled všech sítí

vlastnictví státu a přešel do vlastnictví obce

v obci, nahlížení do katastru nemovitostí, majetek

Kuchařovice.

obce, pasportizace, mobilní aplikace lokalizace

Podrobné výpisy z jednání zastupitelstev najdou

GPS, správu hrobových míst, majetku a hlášení

občané na webových stránkách v sekci zápisy ze

závad. Dále schválilo zapojení obce do systému

zastupitelstva.
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VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na tradiční Václavské posvícení, které se koná v termínu od 24. září do 26. září 2021.

Upozornění pro účastníky Václavského posvícení:
Každý účastník je povinen dodržovat platná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví týkajících se
virového onemocnění SARS-CoV-2.
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FRANTIŠEK VOGAL - VOJENSKÁ ANABÁZE PRVNÍHO KUCHAŘOVICKÉHO PADLÉHO
VELKÉ VÁLKY
Tomáš Mlejnek
Věnováno Vilému Vogalovi, vnukovi Františka Vogala a truhlářskému mistrovi, jemuž Kuchařovice vděčí za
údržbu a obnovu řady prvků kaple sv. Floriána a dalších sakrálních pamětihodností obce.
Na konci srpna uplyne 107 let od chvíle, kdy ve Velké válce padl první občan Kuchařovic. František Vogal z
č. p. 3 patřil do první skupiny mobilizovaných kuchařovických mužů. Jeho válečná anabáze trvala pouhý
jeden měsíc a zavedla jej na tzv. severní válčiště proti tehdejšímu carskému Rusku. Místo posledního
odpočinku nalezl u malopolské obce Stary Zamość, kde zahynul v jedné z legendárních bitev počátku války.
František Vogal se narodil 10. září 1887 do rodiny půllánika Františka Vogala a jeho ženy Anny. Na jaře
1908, ještě ani ne jako jednadvacetiletý, prošel odvodním řízením a v říjnu téhož roku zahájil tříletou
prezenční službu u znojemského c. a k. pěšího pluku č. 99. Pravděpodobně za účast na jedněch z velkých
armádních manévrů obdržel Vojenský jubilejní kříž 1908.
Zahájení války proti Srbsku v červenci 1914 se Františka Vogala ještě netýkalo. Podobně jako další
kuchařovičtí muži ročníků 1877 až 1892 rukoval až 1. srpna 1914, kdy už konflikt nabíral celoevropský
rozměr. Doma František Vogal zanechával manželku Marii, sňatek uzavřeli sotva před rokem, malého syna
Viléma a již dříve ovdovělou matku.
U mobilizovaného 99. pěšího pluku byl František Vogal zařazen do 11. roty 3. praporu. První dny ještě trávil
v kasárnách na dnešní Jarošově ulici ve Znojmě, případně v některé pro potřebu armády zrekvírované
znojemské škole. Pluk bylo třeba vystrojit, chvatně se doplňoval výcvik. Rodina a blízcí se s Františkem
Vogalem mohli naposledy setkat 8. srpna 1914 na dnešním Mariánském náměstí ve Znojmě při slavnostním
rozloučení pluku před odjezdem na frontu. Ihned poté následoval vlakový přesun přes Brno, Bohumín a
Krakov do Przeworska v tehdejší rakouské Haliči.
Po začlenění 99. pluku do válečné sestavy rakousko-uherské armády útvar od 20. srpna 1914 zahájil pěší
postup nejdříve na Jaroslaw a posléze směrem na sever, kde po několika dnech vstoupil na území tehdejšího
carského Ruska.
První a úspěšné válečné střetnutí prodělal 3. prapor s Františkem Vogalem dne 26. srpna u vesnice Źrebce.
Hned následující den je kuchařovický rodák u dalšího úspěchu. Znojemský pluk zaútočil na zadní voj ruských
sil u obce Siedliska a ukořistil velké množství vojenského materiálu. Odtud 99. pluk postupoval směrem na
sever, 29. srpna dotíral na ustupující Rusy u vesnic Złojec a Nowa Wieś.
Další postup severním, resp. severovýchodním směrem plánovalo rakousko-uherské velení též na 30. srpna
1914. Tentokrát ale měl znojemský pluk, aniž by to bylo známo, narazit na mnohem konsolidovanějšího a
početně více než čtyřikrát silnějšího protivníka. A 3. prapor s Františkem Vogalem měl v tomto střetu hrát
významnou úlohu.
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Již ve 3:00 ráno hlásil 99. pluk z prostoru vrchnostenského dvora západně od obce Stary Zamość připravenost
k akci. Vojáci dle dobových záznamů pozorovali přítomnost ruských jednotek několik set metrů východním
směrem, z ještě větší dálky k nim doléhal hřmot již zahájených bojů. Brzo také došlo k prvním, z rakouskouherského pohledů neúspěšným, střetům o strategickou výšinu a les nacházející se severně od Stare Zamośće.
Prapor s Františkem Vogalem se do boje zapojil zhruba v 7:00, kdy zaútočil přímo na Starou Zamość a
obsadil ji. Bohužel obdobně úspěšné nebyly ostatní části 99. pluku operující severněji. 3. prapor tak zůstal
odříznutý ve Stare Zamošći, zatímco zbytek 99. pluku byl vytlačen na úroveň svých výchozích pozic.
Tato zbývající část znojemského pluku se ještě pokusila udržet iniciativu dalším útokem v cca 8:00.
Výsledkem byly značné ztráty, ústup a faktická nebojeschopnost.
Prapor Františka Vogala zatím držel pozice ve Stare Zamośći a působil značné obtíže ruským jednotkám,
které přešly do ofenzivy. V dopoledních hodinách nejdříve palbou do boku útočících Rusů zmařil jejich
postup vůči nepřipraveným c. a k. plukům 4. „jihomoravské“ divize. Později zabránil přeskupení a posílení
ruských sil, a tedy dalšímu útoku na rakousko-uherské pozice.
Posílení Rusové částečně vytlačili 3. prapor ze Stare Zamośće až po druhé hodině odpolední. Nevídaná
zarputilost, s jakou prapory 99. pluku bojovaly, a jejich žluté výložky údajně vedly Rusy k přejmenování
„devětadevadesátníků“ na „Žluté ďábly“. Po 17. hodině pak boje v oblasti postupně utichly a vyčerpaní
protivníci začali počítat padlé.
Ztráty 99. pluku lze bez přehánění označit za strašlivé. Padla polovina mužstva a tři čtvrtiny důstojníků.
Zahynul také František Vogal. Přesnější okolnosti lze, kvůli obecnosti a schematičnosti dobových záznamů,
popsat jen omezeně, bez záruky naprosté věrohodnosti a na základě analogií, resp. rozdílů s jinými případy.
Matrika zemřelých 99. pluku uvádí jako místo úmrtí kuchařovického rodáka „bojiště Stary Zamość“. Tato
forma zápisu ale byla užita u všech padlých bitvy. Jeho tělo bylo identifikováno podle identifikačního lístku,
který u sebe nosil každý rakousko-uherský voják ve speciálním mosazném pouzdru a jenž byl po posléze
uložen v armádních archivech.
O smrti Františka Vogala nepodal bližší svědectví žádný z jeho nadřízených či spolubojovníků. Nebyla ani
uvedena přesnější příčina smrti. To vše by nasvědčovalo, že František Vogal padl uprostřed bitevní vřavy, k
nalezení jeho těla došlo až po jejím skončení a z jeho spolubojovníku zkrátka nebylo nikoho, kdo by jej
identifikoval a mohl poskytnout bližší informace o jeho posledních chvílích.
Před pohřbením, ke kterému došlo dne 1. září 1914 u Stare Zamośći, zaopatřil Františka Vogala vojenský
kaplan. Ještě dříve jeho tělo ohledal pomocný lékař pluku. Nad přesným místem pohřbení ale panují otazníky.
V bezprostředním okolí Stare Zamośće vznikly v roce 1914 dva vojenské hřbitovy. Hřbitov Pańska Dolina
ukrývá v několika hromadných i individuálních hrobech 64 ostatků rakousko-uherských vojáků, na hřbitově v
části Wierzba jich odpočívá 280. Současně nelze vyloučit možnost, že František Vogal byl pohřben i v
nějakém jiném neoznačeném hrobě poblíž bojiště.
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