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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou mimořádné říjno-
vé vydání zpravodaje. Vzhledem k tomu, že  
v první polovině tohoto měsíce nás čekají 
komunální volby a v polovině druhé oslavy  
100. výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu, rozhodli jsme se vydat tuto 
speciální přílohu. 

Po čtyřech letech stojíme znova na konci 
uplynulého volebního období. Blíží se 
termín voleb do obecních zastupitelstev a již 
brzy si na tato místa budeme vybírat a volit 
nové kandidáty. Chtěl bych touto cestou 
velmi poděkovat stávajícím zastupitelům za 
zodpovědný přístup, za odvahu při plánování 
rozpočtů, za připomínky k projektům, dále 
všem zaměstnancům obecního úřadu za  
bezproblémový chod obce. Velký dík patří 
Agru Zlechov, ZŠ a MŠ, farnosti, všem 
spolkům a jejich členům, protože právě díky 
nim se podařilo zrealizovat spoustu akcí tak, 
aby to v obci opět žilo. Samozřejmě nemohu 
zapomenout na Vás, na občany. Poděkování 
patří všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem 
přispěli ke zpříjemnění života u nás ve 
Zlechově. Ať už například údržbou svých 
předzahrádek, okolí svých domů či zahrad 

a veřejných prostranství nebo přiloženou 
rukou k dílu při pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí. Stejně velké poděkování 
patří všem přidruženým obcím mikroregionu 
Buchlov a Staroměstsko, za jejich spoluúčast 
při prezentaci a při řešení problémů našeho 
regionu. Všem děkuji za poctivě odvedenou 
práci.

Pro ty, co nastoupí do dalšího volebního 
období jako zastupitelé a vedení obce, jsme 
se snažili připravit a finančně zabezpečit 
projekty, které by měly Zlechov postavit 
zase o něco výše. Je připravena a dotačně 
schválena cyklostezka Zlechov – Boršice –
Opatovce, revitalizace zahrady u mateřské 
školky a obecního prostranství u „Terasářství“. 
V dokončovací fázi jsou projekty opravy 
komunikací ve Školní ulici, na Řadovkách, 
uličky k Pospíchalům, Zálešákům a zahra- 
dy pana Daníčka. Státní podpora projektů 
pro zadržení vody v krajině vybízí budou-
cí zastupitele dokončit projekty na 
rekonstrukci rybníka, suchého poldru nad 
areálem kynologů a narovnání a zatrubnění 
toku melioračního odpadu v části obce Olší. 
Jednou z hlavních priorit budoucích zastu-
pitelů by se měla stát podpora občanské 
bytové výstavby a občanské vybavenosti 
např. výstavba multifunkční budovy v cen-
tru obce. To ale není zdaleka výčet všeho 

co by se mělo v dalším volebním období 
realizovat. Dovolte, abych Vás pozval k nad- 
cházejícím komunálním volbám, které se 
uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Přeji 
Vám šťastnou ruku při výběru nových 
zastupitelů obce Zlechov pro další volební 
období 2018–2022.

Závěrem bych Vám ještě rád touto cestou 
poděkoval za pochopení, spolupráci a pomoc 
při vedení obce, ve které jsem uplynulé 4 ro- 
ky vykonával funkci starosty. Věřím, že jsme  
společně se zastupiteli splnili značné 
množství toho, co jsme občanům, napříč 
politickým spektrem, slíbili. Přestože jsem  
v úřadu teprve první volební období, nasbíral 
jsem již mnoho zkušeností a zjistil, že i když 
být starostou je náročné, tak mě tato práce 
baví a naplňuje. Uvědomuji si, že mi bylo 
svěřeno zabezpečení chodu obce, její další 
rozvoj a především spokojenost obyvatel. 
Proto jsem se rozhodl opakovat kandidaturu 
i v nadcházejících volbách a rád bych, spolu  
s nově zvolenými zastupiteli pokračoval  
v rozdělaných projektech. Jsem přesvědčen, 
že Zlechov je malebnou obcí pro život a děkuji 
Vám všem za ochotu spolupracovat na jejím 
rozvoji.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
V uplynulém volebním období se realizovaly 
projekty z různých zdrojů, z větší části 
byly projekty financovány ze zdrojů mimo 
rozpočet obce Zlechov. 

Bohužel ne všechny investice jdou hradit 
z dotačních prostředků a proto byla obec 
nucena financovat některé akce ze svého 
rozpočtu. Obec Zlechov podporovala také  
školství a velké množství kulturních a spol-
kových činností. Největší příspěvek obdržela 
obcí zřízená příspěvková organizace ZŠ a MŠ  
Zlechov v celkové částce 6 230 000,- Kč. 
Spolkové a kulturní činnosti v obci byly 
podpořeny ve výši 1 331 100,00,- Kč. 

Peníze a rozpočet 
Čekáme, že finanční prostředky přijdou  
v celkové částce cca 3,5 mil. Kč, plnění 

Obec Zlechov se také podílí na financování 
činnosti mikroregionů Buchlov a Staro-
městsko, kterými je členem. Celková 
částka činila 454 400,- Kč. Dále zajišťujeme 
financování autobusové dopravy, tento 
příspěvek činil 673 400,- Kč. Díky aktivním 
lidem byla obec obohacena o nové kulturní 
a společenské akce, jako je například setkání 
s důchodci, dožínkové slavnosti, letní pro-
mítání, folklorní odpoledne, akce čistý 
Zlechov, promítání, přednášky a jiné.

Příjmy
Schválený rozpočet   21 690 900,00 Kč 

Upravený rozpočet   22 065 378,95 Kč 

Výsledek od začátku roku   18 330 359,44 Kč 

Výdaje

Schválený rozpočet 34 383 000,00 Kč

Upravený rozpočet     36 341 478,95 Kč  

Výsledek od začátku roku   12 766 725,25 Kč 

Průběh financí od začátku volebního období 2014–2018 

příjmů je na 83,07 %. Ve výdajích je plnění  
ve výši 35,13 %. 

Stavy na bankovních účtech k 1. 9. 2018. 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech (v Kč) – zůstatky k danému dni

Číslo účtu/název 6. 11. 2014 31. 12. 2014 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 7. 2018 31. 8. 2018

Běžný účet
(KB) 50 322,50 1 255 879,49 4 749 966,71 10 010 621,70 8 933 506,37 11 903 101,16 13 971 673,08

Termínovaný účet
(KB)   12 000 000,00  10 000 000,00 18 000 000,00 21 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

Dotační účet 
(ČNB) 188 559,17 2 158 649,34 9 672,54 70 532,94 7 309,94 250 915,14 278 704,34

Běžný účet 
(ČS) 350 685,64 205 717,53 47 474,94 49 575,46 56,58 505 231,93 416 739,25

Celkový stav 12 589 567,31 13 620 246,36 22 807 114,19 31 130 730,10  39 940 872,89 42 659 248,23 44 667 116,67

změna stavu
přírůstek/úbytek

13 921 350,58

  18 000 000,00  

90 145,17

66 053,61

32 077 549,36
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Stav finančních prostředků na bankovních účtech (v Kč) – zůstatky k danému dni

Č. účtu/název 6. 11. 2014 31. 12. 2014 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 7. 2018 31. 8. 2018 31. 9. 2018

Úvěrový účet
(ČS) 16 386 660,00 16 269 992,00 15 569 984,00 14 869 976,00 14 069 972,00 13 603 303,00 13 276 229,49 5 276 229,49

změna st.
přírůst./úbyt.
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Splácení úvěru

Zastupitelstvo obce na svém 25. veřejném 
zasedání schválilo mimořádnou splátku 
úvěru ve výši 8 000 000,- Kč. Tato mimo-
řádná splátka neohrozí finanční chod obce,  

ale snížila opět velkou část úvěru, který 
má obec ještě z výstavby kanalizace ČOV 
Zlechov – Tupesy – Břestek. Rád bych uvedl,  
že povinností obce je starat se o svůj maje-

tek, tato povinnost je zakotvena přímo 
v zákoně o obcích. Účelem obce není 
shromažďovat peníze na účtech, ale získané 
peníze investovat zpět do obce.

Dotované projekty obce Zlechov  

č. Dotační projekty Výše  
dotace

Dotační  
částka (Kč)

Požadovaná 
částka (Kč)

Vlastní  
zdroje (Kč) Stav

1. Rekonstrukce a nástavba kabin SK 
Zlechov 60 % 3 528 516,00 5 880 861,00 2 352 345,00 Probíhá

2. Cyklostezka – Silnice III/05018: 
Zlechov 85 % 6 211 766,61 6 901 962,00 690 195,39 Probíhá

3. Cyklistická stezka sv. Metoděje 
Boršice – Zlechov 85 % 8 657 632,50 10 185 450,00 1 527 817,50 Schváleno, příprava realizace

4. Zahrada v přírodním stylu – MŠ 
Zlechov 85 % 499 981,00 588 213,00 88 232,00 Schváleno, příprava realizace

5. Traktůrek AGT 860 turbo + zametací 
nádstavba 85 % 1 945 319,77 2 323 342,00 378 022,23 Ukončeno

6. Regenerace pohřebiště ve Zlechově 60 % 1 100 000,00 2 687 208,00 1 587 208,00 Ukončeno

7. Restaurování Božích muk ve Zlechově 60 % 58 000,00 96 945,00 38 945,00 Ukončeno

8. ZTV – Olší 2 60 % 2 045 000,00 3 333 000,00 1 288 000,00 Ukončeno

9. Naučme se společně nakládat  
s odpadem 90 % 463 261,00 514 734,00 51 473,00 Ukončeno

10. Školní hřiště a zahrada v přírodním 
stylu Mateřské školy Zlechov 90 % 765 450,40 884 643,00 119 192,60 Ukončeno

11. Rekonstrukce hřbitovní zdi II. etapa 70 % 699 259,00 998 942,00 299 683,00 Ukončeno

12. Modernizace knihovny – Rozšíření 
nabídky služeb v oblasti IT 50 % 11 000,00 23 000,00 12 000,00 Ukončeno

13. Rekonstrukce mulfitunkčního hřiště 
v obci Zlechov 50 % 396 745,00 793 490,00 396 745,00 Ukončeno

Celkem 72 % 26 381 931,28 35 211 790,00 8 829 858,72



ŘÍJEN 2018 /2
STRANA 4 INFORMACE PRO OBČANY

Přehled oprav a investic
Výstavba ulice Olší II – k vinařství Jakubík  
včetně inženýrských sítí Školní zahrada ZŠ Zlechov

Nákup kompostérů a rozšíření sběrných nádob Nákup multifunkčního traktoru se zametací 
soupravou + příslušenství

Rekonstrukce multifunkčního hřiště
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Restaurování Božích muk ve Zlechově

Autobusová zastávka + rekonstrukce zábradlí  
v centru obce

Dětské hřiště s hracími prvky Olší Rekonstrukce hřbitovní zdi I. etapa – jižní  
a západní strana

Rekonstrukce hřbitovní zdi II. etapa – severní 
strana

Včelí úl
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Rekonstrukce chodníků a cyklostezky podél hlavní silnice

Výsadba hřbitova Veřejné osvětlení Zlechov, I. etapa 
Hradišťská a  II. etapa Buchlovská

Obnova smírčího kříže
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Ostatní investice

• Příslušenství k traktoru AGT – kartáč, sně-
hová škrabka, návěs, radlice,

• Osobní automobil Škoda Roomster 1,2 TSI

• Travní sekačka ESTATE 7122 HWS

• Křovinořez motorový FS 460 C-E

• Multifunkční zařízení – barevná tiskárna/
kopírka

• Panel o historii obce Zlechov

• Obnova Smirčího kříže s odpočinkovým 
místem

• Nová webová služba Hlášení škod v obci

• Modernizace knihovny I a II. etapa

• Byty MŠ – výměna oken

• Rekonstrukce počítačové sítě OÚ

• HDPE chránička optického kabelu I. etapa 
Hradišťská

• HDPE chránička optického kabelu II. etapa 
Buchlovská

• Oprava laviček – SK

• Oprava havarijního stavu kanalizace v MŠ 
Zlechov

• Výměna svítidel – kanceláře OÚ

• Obnova vánočního osvětlení

Rozpracované a probíhající projekty
Rekonstrukce a nástavba 
sportovních kabin 
Rekonstrukce kabin SK Zlechov právě pro-
bíhá, termín dokončení je stanoven na  
31. 12. 2018.

Silnice III/05018 průtah, 
objekty obce 
Realizace silnice, chodníků, parkovišť a cy-
klostezky právě probíhá, termín dokončení 
do 31. 12. 2018.

Na kole za historií Velké 
Moravy – cyklostezka Boršice – 
Zlechov – Opatovce 
Získána dotace ve výši 90 %, nyní se do-
končují projektové práce. Projekt má 
být realizován na jaře roku 2019, termín 
dokončení je stanoven do 31. 12. 2019.

Zahrada a hřiště v přírodním 
stylu MŠ Zlechov  
Získaná dotace ve výši 499 000,- Kč. Termín 
realizace na jaře roku 2019.

Revitalizace rybníku a jeho 
okolí   
Probíhají projekční práce, do konce roku 
2018 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství.

Parčík u potoka „Terasářství“ 
Dokončuje se stavební povolení, začátkem 
roku 2019 dojde k podání žádosti o dotaci,  
v týž samý rok je plánována realizace.

Přístavba ZŠ ve Zlechově – 
odborné učebny 
Realizace a podání žádosti o dotaci v zá-
vislosti na změně územního plánu obce.

Rekonstrukce ulice „Řadovky“ 
Probíhá realizace studie, na kterou bude 
navazovat projekční příprava. 

Rekonstrukce ulice „Školní“  
V roce 2018 bude vybrán projektant a za-
čne se s projekční přípravou. V roce 2018 
proběhne oprava vozovky v místech, které 
jsou nejvíce poškozeny.

Rekonstrukce hřbitova III. etapa   
zpracovává se studie rekonstrukce příjez-
dové cesty na hřbitově, veřejného osvětlení 
a rozvodů vody.

Nové webové stránky obce

Kabelizace NN a VN ulice 
„Zákostelí“   
vč. veřejného osvětlení a chráničky HDPE – 
předpoklad realizace v roce 2019.
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Zlechov, I. světová válka a 100 let od vzniku republiky
Radovan Jančář

Z HISTORIE OBCE

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Většina z nás má datum 
28. října 1918 v povědomí ze školních učebnic a určitě si vybaví i základní souvislosti. Málokdo už ale ví, jak vyhlášení 
samostatnosti probíhalo v jeho domovské obci, co vzniku republiky předcházelo a jakým způsobem si občané 
později důležitý mezník připomínali. Následující texty se snaží zrekonstruovat nejenom dění ve Zlechově v letech 
1914–1919, ale také připomenout válečné útrapy zlechovských mužů na polích I. světové války a život jejich rodin 
ve válečném zázemí.

I. světová válka
Osudová jiskra vzplála 28. června 1914 v Sa- 
rajevu, kde byli srbskými nacionalisty 
zavražděni arcivévoda František Ferdinand 
d´Este a jeho choť Žofie. Zažehla výbuch 
rychlého spádu tragických událostí, které 
vyvrcholily krvavým válečným konfliktem,  
I. světovou válkou. 

V období od atentátu do vyhlášení 
mobilizace panoval ve městech a vesnicích 
Moravského Slovácka relativní klid. Lidé 
podvědomě tušili, že tato událost nezůstane 
bez následků, ale díky běžným starostem si 
myšlenku na možný válečný konflikt raději 
nepřipouštěli. Navíc uplynulo dlouhých 
48 let od poslední války, která se odehrála 
na území monarchie a tu již pamatovali 
pouze nejstarší pamětníci. Teprve po 
vyhlášení 18-ti hodinového rakouského 
ultimáta Srbsku bylo možno pozorovat 
mezi obyvatelstvem rostoucí napětí a lidé 
s obavami očekávali, co jim budoucnost 
přinese. Mobilizace jim byla oznámena 
pověstným císařským manifestem Mým 
národům v úterý 28. července 1914, tedy 
v den vyhlášení války. Nemáme k dispozici 
historické záznamy, jak tomu probíhalo ve 

Zlechově, ale je pravděpodobné, že stejně, 
jako v okolních vesnicích. Mobilizovaní muži 
se museli do 48 hodin neprodleně dopravit 
ke svým útvarům, přičemž povolávací 
rozkaz byl zároveň bezplatnou jízdenkou 
na dráhu. Všichni odjíždějící muži sepisovali 
poslední vůli a řešili neodkladné soukromé 
záležitosti. Ve většině případů byla na 
počest jejich odjezdu sloužena mše svatá. 
Zlechovští odvedenci odjeli na koňských 
povozech do Starého Města, odkud se po 
železnici rozjeli ke svým posádkám. Nejvíce 
mužů ze Zlechova rukovalo do Kroměříže. 
Připomeňme, že povoláni byli nevycvičení 
odvedenci a náhradní záložníci ročníku 1893, 
aktivně sloužící, na dlouhodobé dovolené  
a vojáci náhradní zálohy ročníků 1890–1892, 
záložníci a náhradní záložníci 1882–1889  
a příslušníci domobrany ročníků 1872–1881.

První světová válka znamenala pro Zlechov 
zbrzdění rozvoje obce ve všech směrech, 
zastavila její prosperitu a mnoha rodinám 
odvedla živitele a hospodáře. První z nich 
odjížděli do pole již 1. srpna 1914. Navíc 
do činné služby museli nastoupit i tehdejší 
starosta Jan Kutálek nebo učitelé Karel 
Tomeček a Bedřich Novák. Dne 9. září 1914 
padl při bojích v Karpatech na ruské frontě 
Josef Dudešek (nar. 1891), který sloužil  
u praporu polních myslivců, a stal se tak prv- 
ní zlechovskou obětí I. světové války.

Ze života vesnice za války
Na pracovní místa mužů nastupovaly ženy, 
zejména zemědělské usedlosti byly závislé 
na hospodaření ženské populace. Nicméně 
pracovat musely i děti nebo muži, kteří 
vzhledem ke svému věku nebyli povoláni. 
Ve škole navíc po celou dobu války probíhal 
vojenský výcvik mládeže, žákyně 4. a 5. třídy 
musely v hodinách ručních prací vyrábět 
pro vojáky na frontě součásti oblečení, 
např. vlněné nátepničky, onuce, rukavice 
či papírové podešve. Z příkazu výnosů 
okresní školní rady byli žáci uvolňováni v ča- 
se sklizní brambor nebo řepy, povinně 
sbírali ostružinové a malinové listy a poz- 
ději i tolik žádané kovy. Školní docházka 
„náramně ochabla“, konstatoval ve školní 
kronice správce školy a kronikář, přičemž 
průměrné procento omluvených bylo 11,1 %  
a neomluvených absencí dokonce 16,8 %. 
V pozdějších letech se absence neustále 

Dobová pohlednice idealizující odchod 
vojáků do války

zvyšovaly. Učitelé také aktivně vybízeli žá-
ky k vlasteneckým povinnostem, např. na 
válečnou půjčku byl vybrán obnos 3 200 K  
a ve prospěch Červeného kříže částka 39 K.

Obec řídil obecní výbor zvolený v roce 1911, 
neboť volby, které měly proběhnout v roce 
1914, se vzhledem k válečnému konfliktu 
neuskutečnily. Jeho složení bylo následující: 
Jan Kutálek (starosta), Otto Žák, Vincenc 
Maňásek, Antonín Helia, Josef Otrusina, 
Pelegrín Dudešek, František Mareček, Tomáš 
Kníž, Cyril Bartošík, Petr Dvouletý, Alois 
Zábranský, Jan Zábranský, Kristián Kořínek, 
Cyril Vávra, Josef Ondráš, Ferdinand Maňásek, 
František Duda, Matěj Sluka, Vincenc Bilík, 
Alois Vávra, Jan Lesa a Vincenc Hlaváček. 
Vzhledem k narukování starosty a několika 
dalších členů výboru se o obecní správu 
staral pouze radní Tomáš Kníž (č. p. 50).

Obyvatelé Zlechova se průběhu válečných 
let nedobrovolně vyrovnávali s mnoha těž-
kostmi. Již ve druhém roce války byl nařízen 
soupis zásob obilí a mouky, v červnu 1915 
byla zabavena veškerá úroda, následovalo 
postupné zavádění potravinových a ošatných 
lístků, které se později rozšířily na takřka celý 
spotřební sortiment. 

Upozornění ze Slováckých novin  
ze dne 12. 9. 1914
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V roce 1916 byl v celé monarchii zaveden letní 
čas z důvodu zužitkování denního světla,  
v následujících letech pak následovaly mezi 
obyvatelstvem velmi nepopulární rekvizice 
obilí. Měna byla postupným nepřiměřeným 
růstem cen natolik devalvována, že mnohým 
lidem se do rukou dostaly bankovky, např. 
tisícikoruny, které nikdy předtím ve svém 
životě nespatřili. Ovšem nejcitelnějším 
zásahem do života vesnice byly nové a nové 
odvody mužů a později už i chlapců na 
frontu.

Přesto ani v pohnutých letech neutuchal spo-
lečenský život, velmi aktivní byla především 
místní Omladina, z jejíchž řad narukovalo 
hned několik desítek mužů. Ze Slováckých 
novin ze dne 10. dubna 1915 se dovídáme:

Zdejší skupina venkovské omladiny sehrála  
v pondělí velikonoční divadelní kus Bognerův 
Černé jezero. Přesto, že hráli skoro vesměs noví 
herci, pan uč. Tomeček je tak dobře vycvičil, že 
souhra byla úplně zdařilá. Za to budiž jemu náš 
srdečný dík! Všichni s uspokojením odcházeli. 
Návštěva, vzhledem k tak smutné době, 
byla slušná; z čistého výtěžku věnováno 5 K 
uherskohradišťskému odboru Červeného Kříže.

V roce 1914 byli ve vesnici ubytováni uprchlíci 
z Haliče, zajímavou kuriozitou se stali hned 
tři faráři, kteří se shodou okolností ocitli ve 
Zlechově. V dobovém textu ve Slováckých no- 
vinách ze dne 10. 7. 1915 se mimo jiné píše:

Faráři jsou víry řeckokatolické, sjednocené. Víru 
mají úplně stejnou s námi, jen obřady různé. 
Jsou ženatí a mají zde i své rodiny. Dva přijeli 
hned loni na podzim; starali se hned o to, by jim 
bohoslužby byly povoleny. Povolení došlo až 
počátkem ledna, tak mohou sloužit služby boží 
ve zdejší kapli. Začali právě na Tři krále. Třetí 
přijel až na jaře; mají mši svatou ráno jeden po 
druhém. Jejich mše svatá se rovná naší, je, že 
my jí tak nerozumíme, nevíme, kdy právě která 
část mše svaté je. Proto při ní nemůžeme tak 
zbožně vykonat svoji povinnost, jako při naší 
mši svaté. Ve všední dny to projde, ale v neděli 
patří jít do kostela farního na naše služby Boží 
a na kázání. Proto každý zdravý člověk raději 
spěchá v neděli na bohoslužby římskokatolické.

V témže roce bylo v červnu odvedeno devět 
zlechovských rekrutů a stejný zdroj uvádí, že 
se jednalo o mladý ročník, ale vojáci jsou z nich 
jako naobíraní, urostlí, šikovní; jsou to poslední 
těšitelé vesnice, pořád si jen prozpěvují:
Rus sem, Srb tam, nám už je to všecko jedno,
Rus sem, Srb tam, mám už je to fuk.
Taliána ještě k tomu, zaženem je všecky domů,
Rus sem, Srb tam, nám už je to všecko jedno,
Rus sem, Srb tam, nám už je to fuk.
Ty ostatní k nim přidáme, všecky jich tam 
postříláme.
Rus sem…

Na bojištích už to samozřejmě takto vesele 
neprobíhalo a ztráty postupně narůstaly…

Zlechovjané na bojištích  
Velké války
Většina mužů ze Zlechova měla tu smůlu, 
ostatně jako většina vojáků ze Slovácka, 
že bojovala minimálně na dvou frontách – 
ruské a italské a někteří z nich k tomu ještě 
na srbské. Dalších čtrnáct Zlechovjanů 
vstoupilo do legií, většinou ruských (viz 
seznam) a prodloužilo si tak válku o další 
dva roky. Jak již bylo řečeno, nejvíce jich 
narukovalo ke kroměřížským plukům 3. pě- 
šímu (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 3),  
25. zeměbraneckému pěšímu (k. k. Land-
wehr Infanterieregiment Nr. 25) a 25. do-
mobraneckému pěšímu (k. k. Landsturm 
Infanterieregiment Nr. 25). Mnoho z nich také 
sloužilo u polních myslivců, dělostřelectva 
a u jízdních dragounských pluků. Raritou 
byla služba jednotlivců v automobilovém 
oddělení rakousko-uherské armády nebo 
dokonce v oddělení vzducholodí. Bohužel 
nelze jmenovitě zjistit, kde který voják sloužil.

Kronika obce je na válečné události skoupá  
a pamětníci již dávno nežijí, proto je ná-
sledující text převážně tvořen mozaikou 
novinových článků ze Slováckých novin z let 
1914–1918.

Srdečný pozdrav všem svým krajanů, které již 
dávno jsem neviděl. Co jsem za ten čas prožil 
a vystál, ani nemohu vypsat. Až dá P. Bůh 
šťastného konce, až se shledáme, pak si vše 
povíme. Vzpomínám na všechny známé, na 
naše spolky a prosím, byste na mne vzpomínali. 
Antonín Maňásek, dělostřelecké oddělení 100, 
zásobovací oddíl, p. pošta 350.

(Slovácké noviny, 13. listopadu 1915)

Nejdelším otištěným textem, částečně 
popisujícím bojový střet, je dopis z bojiště, 
který zaslal do redakce novin rodák ze 
Zlechova, poručík František Tomášů, žijící již 
před válkou ve Vídni.

Zlechovjané na bojištích I. světové války

Drazí rodiče!

Snad nastuzením, nebo sám nevím čím, byl 
jsem několik dní churav, avšak voják, chce-li  
býti celým vojákem, musí býti i na sebe ne-
úprosným.

S těžkou hlavou přehlížel jsem ve tmě stráže, 
zda-li je vše v pořádku, byli to mužové od pluku, 
byli si vědomi svých těžkých povinností.

Dnes jsem šel dříve než obyčejně do své 
„residence“, bych si ulehnul dříve a napřed se 
rozehřál, neboť mě bylo chvílemi velmi zima,  
z toho opět strašně horko. I dal jsem si uvařit 
čaj, víno červené, ale nic nepomáhalo.

Druhý den nebylo lépe. Zasvitlo slunečko, vylezl 
jsem, abych se trochu ohřál. Však zima mne 
stále držela; bylo mi to dost divné, já a něco 
podobného mne sklátit? Tuto noc, ač nerad, 
musil jsem od přehlídky stráže upustit.

Noc byla tichá, obloha jasná; z nížiny však jako 
těžký mrak vystupovala hustá mlha. Nebylo 
ani na 50 kroků vidět; Rusové asi na 2000 kroků 
před námi zakopáni. Jdu ke svému oddělení 
strojních pušek (kulometný oddíl, pozn. aut.). 
„Nelíbí se mně ta dnešní mlha, kamarádi, 
takové počasí bývá nejlepší pro nepřítele.  
Dejte zvláště dobrý pozor!“ Ulehl jsem, ale pro 
horečku jsem oka nezamhouřil. Vzpomínky 
křižovaly se rozpálenou hlavou, vzpomínky na 
domov, rodiče, kamarády...

Bylo to časně zrána, slyším venku „umhengen“, 
aha, tak už jsou tady? V největší rychlosti 
naházím vše na sebe, sluhovi svěřím důležitější 
věci, aby nepřišly k ztracení, kukátko do rukou,  
a již stojím na můstku, dívaje se, kde as se 
nachází nepřítel. Vojáci zatím statečně pálili; 
mlha byla velká, těžko bylo okolí rozeznat. 
Oheň zastavit! Nepřítel zpozorovav naši po-
hotovost umlkl.

Za pár okamžiků však již bzučely granáty  
a kuličky fičely nad námi, odkud však, nebylo 
vidět. Sběhnu dolů, chci naše upozornit, však 
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na pravém křídle už to rachotí v plném proudu. 
Netrvá to dlouho a nepřítel se objeví asi sto 
kroků před námi. Velím vpravo, přímo do lesa! 
V nejbližším okamžiku bylo moje oddělení  
v dobré posici, nemohl jsem na původním 
místě zůstati, an náš materiál je velmi drahý, 
a jsem zaň zodpovědný. Nám lze se bránit jen 
pod ochranou pěchoty. Úkol svůj jsme statečně 
vykonali, a ač byl nepřítel ve velké přesile, přec 
jsme ho odrazili a části jeho posic dobyli.

Dnes však útočili opět větší ještě silou a k po-
ledni se jim podařilo nás s posice vytlačiti. Tu 
my ale začali nově a statečněji řady nepřátel 
kosit, tak, že jsme měli večer opět vše ve své 
moci. Viděli jsme to, byl to hrozný boj. Všude 
bylo vidět mnoho mrtvých, raněných volajících  
o pomoc, na všech stranách krev, tu prostý muž, 
onde důstojník, jež vytrvali na místě, statečně 
plníce povinnost za císaře a vlast. Já, ač jsem 
byl nemocen, byl jsem se svou prací spokojen, 
a též moji vyšší představení. Byla mi udělena 
za statečnost Signum laudis k mé dřívější velké 
stříbrné medaili.

Horečka nepolevovala, za dva dny jsme byli 
vystřídaní a já byl nucen jít do nemocnice. 
Lékař pravil, že mám tyfus. Není to sice tuze 
nebezpečné, pěkně se mi to leží, nic mně nebolí. 
Stravu mám dobrou, jen kdyby to dlouho 
netrvalo. Pošlete mi nějaké noviny, je mě zde 
smutně. Slovácké noviny jsem obdržel, zase 
jsem se něco dozvěděl.

Zdravím Vás a všechny známé Fr. Tomášů 

(Slovácké noviny, 31. prosince 1915)

Dochovaná statistika z ledna 1916 uvádí 
ohledně Zlechova následující údaje:

190 mužů povoláno do války, 34 raněných 
(6 těžce, 28 lehce), 9 padlých a zemřelých,  
16 zajatých (Maňásek Antonín, Maňásek 
Josef, Maňásek Matouš – tři bratři, Dudešek 
Jan, Koteček Jan, Švec Ferdinand, Cigoš 
Antonín, Janků Antonín v Srbsku, Otrusiník 
Antonín, Kočenda František, Bilík Josef, Stříž 
František, Pernička Josef, Vávra František, 

Z HISTORIE OBCE

Další historický snímek zlechovských vojáků z období I. světové války

Otrusiník Marcel a Zámečník), 30 šarží  
(2 poručíci, 2 kadeti, 3 četaři, 18 desátníků  
a 5 svobodníků).

Výše uvedený Marcelín Otrusiník upadl do 
zajetí v Itálii a byl internován v zajateckém 
táboře Cefal na Sicílii. V lístku popisoval, 
jak strávil s ostatními zajatci vánoční svátky  
v Itálii, zpívali mši svatou, měli ve svátek 
lepší oběd a končí slovy: Štědrý den nám není 
vzácný, ten máme každý den. Těmito slovy 
chtěl vyjádřit radost z toho, že přežil a je  
v relativním bezpečí zajateckého tábora.

Rychlý postup ve vojsku. Švec František, rolník 
ze Zlechova narukoval začátkem války nynější 
jako obyčejný reservista dělostřelecký a dnes 
je ohňostrojcem. Byl ovšem mobilisován již 
r. 1911 proti Srbsku, kdež strávil téměř celý 
rok a nyní prodělal různé boje, též v Srbsku. 
Zažil mnoho štrapací, vyzná se dobře už, když 

Neznámí zlechovští vojáci

téměř pět roků slouží, ale přece je jeho povýšení 
nápadné, poněvadž je řídké.

(Slovácké noviny, 26. února 1916)

I ve Zlechově docházelo k situacím, obdobně 
jako všude jinde, že dorazila zpráva z bo-
jiště, která se později ukázala jako mylná. 
Názorným příkladem, jak byly zprávy od 
některých vojáků píšících domů nespolehlivé, 
je případ Josefa Bartošíka, který bojoval na 
ruské frontě. Dne 7. července 1916 obdržela 
jeho sestra dopis od jeho kamaráda: Váš bratr 
odpočívá pod ruským drnem; zemřel smrtí 
hrdinnou...
Další dopis obdržela o 10 dní později od 
jiného bratrova kamaráda, který mimo 
jiné napsal: Dohnal jsem raněného vojína, 
opírajícího se o pušku, pohlédnu, kdo to, ani 
kapky krve by se na mne nedořezal; toť Josef 
Bartošík, můj nejlepší přítel, raněný do pravé 
nohy pod kolenem a ještě pravil, že ho něco 
pálí na prsou. Vysvlékl jsem ho z blůzy a vidím, 
že je střelený přes levé prsa. Obvázal jsem ho. 
Pak jsem ho vedl ještě as 50 kroků, ukryl se do 
příkopu, neb ruští čmeláci kolem nás lítali. Ušli 
jsme as 20 kroků a už se svalil, za ruku jsem ho 
držel až do poslední chvíle. V tichosti skonal.
U Bartošíků samozřejmě nastal veliký smutek 
a pláč, 24. července byla za něj sloužena 
slavná Mše svatá s konduktem a officiem. 
A do toho přišel polní lístek ze zajetí, psaný 
Bartošíkovou rukou: Jsem zajat a mám se 
dobře, raněn jsem nebyl, pozdravujte atd.
Úleva neskonalá pro celou rodinu, že naštěstí 
je vše jinak a syn žije. Dodejme jenom, že  
v hrozném nervovém vypětí, uprostřed bitvy 
a dělostřelecké palby, snadno se mohl zmýlit 
voják i u osoby blízké.
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Dle sdělení kamarádů padl 17/2 1918 na italském 
bojišti Kutálek Josef, 22letý od 8. pěšího pluku. Po 
roku vojenské služby dostal na vánoce dovolenou; 
přestál právě velká nebezpečí. 20. ledna dojel opět na 
místo, byl povýšen na svobodníka a dostal stříbrnou 
medaili II. tř. Často si zpíval: Starala se máti má, kde 
mně Pán Bůh místo dá, na italském bojišti, tam složím 
svoje kosti.
Bůh mu odplať vše dobré.

(Slovácké noviny, 23. března 1918)

Zlechovští branci, domobranci 
a dobrovolníci v armádě USA
Málokterá vesnice se může pochlubit sku-
tečností, že jejich rodáci zasáhli do bojů Velké 
války v uniformě armády Spojených států 
amerických. Celkem 7 rodáků ze Zlechova do- 
brovolně bojovalo na italské frontě, pravdě-
podobně se jednalo se o vystěhovalce za 
prací, případně jejich potomky (viz seznam):

Cícha Tomáš, Itálie
Dudešek Alois, Itálie
Dvouletý Vincenc, Itálie
Holásek František, Itálie
Mařák Tomáš, Itálie
Otrusiník Josef, Itálie
Řezník Ferdinand, Itálie
Švec František, Itálie
Žák Jan, Itálie

Při posledním předválečném sčítání lidu 
měl Zlechov 1 338 obyvatel. Přibližně 300 
mužů válčilo na bojištích I. světové války  
a v legiích (stoprocentně přesné číslo nelze 
zjistit), 27 se již nikdy domů nevrátilo. Jiní se 
vrátili s vážnými zraněními nebo nemocemi. 
Těm, kteří bojovali v císařské uniformě, se 
nedostalo žádného uznání ani za první 
republiky, ani později. Tak odešla celá 
generace mužů, která prožila nejlepší roky 
svého života na srbských, ruských a italských 
frontách, popřípadě v zajateckých táborech 

Vojín rakousko-uherské armády, později italský 
legionář Alois Ott

a lazaretech s trpkými pocity. Tito vojáci ale 
obstáli v nejtěžších a nejničivějších bojích 
celé dosavadní historie tohoto národa a za-
slouží si naši úctu i vzpomínku.

Ze vzpomínek potomků
Jan Dudešek (1. 5. 1884–25. 9. 1978), 
Zlechov č. p. 257

Vnučka Marie Kutálková, Zlechov č. p. 443, 
vzpomíná: Stařeček bojoval na ruské frontě  
a padl do zajetí. Dostal se na statek v centrálním 
Rusku, kde po celou dobu války pracoval. 
Naštěstí u sedláka hladem netrpěli, ale práce 
byla velice těžká. Bezprostředně po skončení 
války se vrátil k rodině domů. Jeho početnější 
děti v legraci říkali, že jenom díky jeho zajetí jich 
doma nebylo co do počtu jako apoštolů.

Josef Klofáč (18. 12. 1878– ?),  
Zlechov č. p. 56

Vzpomíná vnuk Antonín Klofáč: Děda bojoval 
na italské frontě v Dolomitech. Zúčastnil se 

bojů o Monte Piano. Byl u pěchoty a v zimě 
ve skalách nebo krytech museli vojáci dlouho 
ležet. Děda se pak nemohl ani vzpřímit a vo-
jáci museli mimo frontovou linii do páry, aby 
ztuhlost povolila a mohli se narovnat. Násled-
ky s bolestmi zad se potýkal celý život.

Z historie se ví, že boje u Monte Piana pro-
bíhaly dva a půl roku. Útok střídal protiútok. 
Územní zisky byly mizivé, cena však obrovská. 
Na této hoře, která má cca. 4 km2, zahynulo 
přibližně 10 000 vojáků obou válčících stran. 
Až v roce 1917 Italové Mt. Piano bez boje 
vyklidili. Při 12. ofenzívě na Soči (Isonzo) se 
Rakušanům spolu s Němci podařilo prorazit 
italskou obranu linii a rychle postoupit do 
nepřátelského týla.  Italské velení se obávalo 
odříznutí svých jednotek v Jižním Tyrolsku, 
a proto vydalo rozkaz, aby se 3. 11. 1917 ze 
svých pozic stáhly.

Tomáš Kutálek (22. 11. 1897–27. 3. 1968), 
Zlechov č. p. 62

Vzpomíná dcera Marie Tománková: Otec bo- 
joval na italské frontě na řece Soči. V horském 
terénu se vojáci ukrývali v krytech ve skalách, 
kterým se říkalo kaverny. I když už byl podepsán 
mír a vyhlášeno příměří, docházelo občas  
k přestřelkám. Jeden takto náhodně vystřelený 
granát explodoval u východu z kaverny. Odra-
žená střepina poranila otce na bradě, vyrazila 
mu oko a vážně poškodila pravé ucho. Rok 
potom strávil v nemocnici ve Vídni, kde se za 
tu dobu naučil velice dobře německy. Dodnes 
si vzpomínám na zapalovač vyrobený z ná-
bojnice, který měl schovaný v šuplíku a také na 
besedy spolubojovníků z první války u nás doma.

Ondřej Tománek (4. 4. 1885– ?),  
Zlechov č. p. 201

Vzpomíná jeho syn Josef  Tománek: Otec bo-
joval na ruské frontě a tam byl zajat. V zajetí 
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se dostal na statek, kde za těžkých podmínek 
pracoval. O válce se doma nechtěl vůbec bavit. 
Jediné, co vždy říkal, že to byla jenom dřina  
a hlad. Toužebně vždy s jinými zajatci čekali  
na pravoslavné svátky, kdy příbuzní zemřelých 
nosili na hroby jídlo. To byl čas, kdy se takto 
alespoň trochu najedli.

Antonín Fiala, Zlechov, vedle Ondrášů, 
(dnes na tomto místě stojí obecní úřad)

tchán Ondřeje Tománka

Kliment Kapitán (25. 11. 1890– ?),  
Zlechov č. p. 260

Vzpomíná dcera Marie Mikulová: Otec praco-
val před válkou jako zedník ve Vídni. V roce 1914 
právě dostavěl náš dům, pak musel narukovat  
a bojoval na srbské frontě. Byl raněn do břicha 
a následně přímo v Hercegovině operován. Poté 
byl propuštěn z armády jako boje neschopný  
a vrátil se domů.

Rozpad Rakouska-Uherska, vznik 
samostatné republiky
Většina historiků popisuje 28. říjen roku 1918 
jako den, který byl všemi občany přivítán  
s velkou radostí. Já se naopak domnívám, že 
ve většině slováckých vesniček, se občané 
radovali zejména proto, že konečně skončila 
dlouhá a krutá válka, kterou trpěli nejenom 
vojáci, ale i obyvatelé v zázemí. Ovšem 
každý podobný historický zlom přináší 
velmi rychle se šířící euforii obyvatelstva se 
všemi doprovodnými jevy, jakými jsou např. 
bourání soch, přejmenovávání ulic apod. Jak 
tomu bylo ve Zlechově? Podrobnější popis 
událostí popisuje podrobně monografie 
Zlechov – dějiny slovácké obce (J. Čoupek, 
L. Čoupek, 2007):

Dne 8. listopadu 1918 byl ve Zlechově uspo- 
řádán průvod občanů, který vyšel za 
doprovodu hudby od hostince Ferdinanda 
Maňáska. V čele průvodu šel starosta Jan 
Kutálek se všemi členy obecního výboru, pak 
následoval sbor dobrovolných hasičů a školní 
mládež s lampiony. Průvod prošel celou vesnicí 
až na kopec k Boršicím, kde na poli Ondřeje 
Demla byla připravena velká hranice dříví. 
Na této vatře byly postupně spáleny všechny 
prapory a znaky zaniklého mocnářství včetně 
fotografií a obrazů habsburských císařů. 
Následovaly krátké projevy a provolání slávy 
legiím, mužům 28. října T. G. Masarykovi  
a M. R. Štefánkovi a svobodné vlasti. Slavnostní 
akt byl ukončen českou a slovenskou hymnou. 
Na památku těchto historických událostí pak 
byla 18. května 1919 zasazena před obecním 
úřadem Lípa svobody, do jejichž kořenů bylo 
vloženo poselství budoucím generacím. 
Tato symbolická Lípa svobody byla skácena  
7. dubna 1984, neboť silně prosychala. 

Co se týče politického vývoje v obci, složité 
poválečné poměry vedly k tomu, že ve 
Zlechově nedošlo 29. června 1919 k řádným 
obecním volbám, přičemž přesný důvod není 
znám. Mimořádnou situaci vyřešil Okresní 
úřad v Uh. Hradišti pověřením řízení obce 
správní komisi v čele s rolníkem Josefem 
Vávrou. První volby tak proběhly až v roce 
1920, kdy byl opět starostou obce zvolen 
oblíbený lidovec Jan Kutálek.

Legionářská legitimace Aloise Otta

V únoru roku 1919 se do rodné obce začali 
vracet první legionáři.

Po příchodu domů je ale nečekal klid. Spolu 
s jinými dobrovolnickými útvary vytvořili 
tzv. Slováckou brigádu a odjeli bojovat na 
Slovensko a Podkarpatskou Rus. Ještě před 
odjezdem byli tito vojáci ubytováni různě po 

4. kulometná rota, 35 pluk s Aloisem Ottem

celém Slovácku a také ve Zlechově byl v létě 
roku 1919 umístěn jeden prapor 14. brigády. 
Vojáci byli ubytováni po domech, kde spali 
na půdách a mlatevnách, důstojníci byli 
umístěni v pronajatých pokojích. Stravovali 
se ve vlastních polních kuchyních a ve Zle-
chově zůstali až do října 1919.
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Pomník Obětem I. světové války

Pomník Obětem I. světové války byl ve 
Zlechově postaven v roce 1922 a umístěn 
před vchodem do kaple. 

Pod nápisem ZA SVOBODU OBĚTOVALI SE –  
BŮH NEDOPŘÁL – BY DOČKALI SE! jsou  
vyryta jména padlých a umístěny jejich po- 
dobenky. Postaven byl nákladem všech 
zlechovských občanů a za pomoci Katolické 
omladiny.

Seznam padlých
Úmrtní lístky padlých lze vyhledat v zázna- 
mech Vojenského ústředního archivu, na ad- 
rese: http://vuapraha.cz/node/69 pod od-
kazem Kartotéka padlých v 1. světové válce. 
Vyhledává se v oddílech pod příslušným pís-
menem abecedy.

Úmrtní lístek Josefa Kutálka

František Cigoš

Narozen 24.10.1891, vojín, 3. pluk, padl dne  
17. 8. 1918 u Cividale (Benátky, Itálie), po-
hřben hřbitov Cividale.

Josef Dudešek

Narozen v roce 1891, vojín bývalých zem-
ských střelců III., padl 9. 9. 1914 při bojích  
v Karpatech na ruské frontě.

Josef Lapčík

Datum narození není známo. Na pomníku je 
uvedeno, že padl 17. 10. 1914, není ovšem 
v kartotéce padlých Vojenského ústředního 
archivu (dále VÚA).

František Varmuža

Datum narození není známo. Na pomníku je 
uvedeno, že padl 12. 12. 1914. V kartotéce 
VÚA je pouze muž tohoto jména z Tupes, 
který však padl dne 10. 10. 1914.

Antonín Janků

Narodil se v roce 1891, sloužil u pěšího pluku 
č. 8. Padl 17. 2. 1915 ve Skoplje na srbské 
frontě, pohřben tamtéž na novém hřbitově

Jan Zlámalík

Narozen v roce 1874. Ve válce byl nasazen  
a sloužil u 3. pěšího pluku. Padl dne 9. 3. 1915 
u Gorlice v Haliči.
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Lukáš Vaculík

Datum narození není známo. Na pomníku je 
uvedeno úmrtí 20. 6. 1915, v kartotéce VÚA 
záznam není.

Antonín Ott

Narozen roku 1886, sloužil u 25. střeleckého 
pluku. Padl 15. 6. 1915 u Saninky v Haliči, po-
hřben téhož dne tamtéž.

Tomáš Smělík

Datum narození není známo. Na pomníku 
je jako datum úmrtí uvedeno 24. 6. 1915,  
v kartotéce VÚA však záznam není.

Pelegrin Dudešek

Narozen 17. 7. 1875, pěší pluk č. 3, padl dne 
9. 3. 1915 u Gorlice v Haliči, pohřben o den  
později tamtéž. Na pomníku je chybně uve-
deno datum jeho úmrtí.

Antonín Cigoš

Narozen 1894, pěší pluk č. 3. Padl 1. 7. 1916  
v Kol. Ostrov, Volyňská oblast, Rusko. Pro bo- 
jové postavení nemohl být rotou pochován,  
na pomníku chybně uvedeno datum úmrtí.

Cyril Gabriel

Narozen 1896, vojín pěšího pluku č. 3. Padl 
dne 10. 8. 1915 v S. Martino, region Gradisca, 
Přímoří, pochován je v S. Martino. Na pomníku 
je chybně uvedeno datum úmrtí.

Cyril Pavlíček

Narozen v roce 1886, sloužilk u 3. pěšího plu-
ku. Padl 18. 3. v boji, Strozowka u Gorlice v Ha-
liči, pohřben ve stejný den přímo na bojišti.

Josef Helia

Datum narození neznámé. Na pomníku je 
uvedeno, že padl 11./V. 1915, v kartotéce VÚA 
však záznam chybí.

Antonín Šimon

Datum narození není známo. Na pomníku je 
uvedeno úmrtí 18. 6. 1917, v kartotéce VÚA 
záznam nenalezen.
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František Cigoš

Narozen 24. 9. 1891, vojín pěšího pluku č. 3.  
Zemřel dne 17. 8. 1917 ve vazební epidemické 
nemocnici v Cividale, Benátky, Itálie. Pocho-
ván je na hřbitově tamtéž. 

Antonín Maňásek

Datum narození není uvedeno, bydlištěm 
Zlechov č. p. 57, legionář. Na pomníku je uve-
deno, že padl v Rusku, a to na Sibiři v roce 
1918.

Josef Kutálek

Nar. 1896, vojín, pěší pluk č. 8. Padl 18. 2. 1918 
na kótě 1461, Monte Asalone, region Bassano 
Itálie. Pohřben přímo na bojišti, na pomníku 
nesprávně uvedeno jeho jméno jako Katálek.

Alois Belant

Datum narození, služební příslušnosti k vo- 
jenské jednotce ani úmrtí není známo. Je uve- 
den na pomníku, nikoliv však v kartotéce VÚA.

František Zábranský

Narozen 29. 1. 1896, vojín. Padl 10. 6. 1918  
v Šardínsku, Perm, Rusko, pochován tamtéž,  
na pomníku chybně uvedeno datum úmrtí.

František Maňásek

Datum narození a služební příslušnosti k jed-
notce nejsou známy. Na pomníku uvedeno, že 
padl 15. 6. 1919; záznam v kartotéce VÚA není.

František Zlámalík

Narozen dne 1. 2. 1891, služebně působil u 6. 
pluku v hodnosti desátníka, později legionář. 
Padl dne 23. 7. 1919 v Amsku, Rusko, pohřben 
na hřbitově tamtéž.

Metoděj Kočenda

Nar. 5. 7. 1883, v kartotéce VÚA chybně uve-
den jako František. Vojín střeleckého pluku 
č. 25, zemřel dne 25. 4. 1915 v hlavní válečné 
nemocnici Petra Velikého v Moskvě v Rusku. 
Datum pohřbu neudáno, pochován je na 
hřbitově jinověrců v Moskvě.

Antonín Kočenda

Nar. 1883, v kartotéce VÚA mylně uveden ja- 
ko František. Vojín střeleckého pluku č. 25, 
prohlášen za mrtvého 1. ledna 1915, (dnem, 
který jmenovaný nepřežil). Krajský soud  
v Uh. Hradišti, dne 17. 3. 1922, na pomníku je 
ovšem uvedeno datum úmrtí 19. 6. 1918.
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Klofáč Josef

Datum narození není známo. Na pomníku je 
uvedeno, že padl dne 18. 10. 1914, v kartotéce 
VÚA není záznam.

František Štěpán

Narozen 29. 8. 1897, vojín. Zemřel 7. 6. 1917 
u Sežana v Přímoří, pochován v místě úmrtí.

Jan Štěpán

Datum narození ani úmrtí není známo, v kar-
totéce VÚA není záznam.

František Cigoš II.

Datum narození není známo. Uveden na  
pomníku s datem úmrtí 18. 1. 1915, v kar-
totéce VÚA není záznam.

Z HISTORIE OBCE

Poznámka:

Nutno dodat, že kartotéka padlých Vo- 
jenského ústředního archivu není komplet-
ní a v úmrtních lístcích je poměrně dost 
chybných údajů a nepřesností.

Zlechovští legionáři

• Bilík František (nar. 1891), Zlechov č. 149, 
později plukovník čs. armády, Rusko

• Bilík Josef (nar. 12. 8. 1893),  
Zlechov č. 149, Rusko

• Cigoš Klement (nar. 1894), 23. a 24. stře-
lecký pluk, Francie

• Duda František (nar. 20. 5. 1895), Zlechov 
č. 1, 3. pluk, 11. rota, Rusko

• Jurčík František (nar. 1. 12. 1889) Salaš, 
dělostřelec, Rusko

• Kutálek František (nar. 1899), Zlechov č. 62, 
23. a 24. střelecký pluk, Francie

• Mańásek Antonín, Zlechov č.p. 57,  
padl na Sibiři roku 1918

• Mikuška Josef (nar. 7. 1. 1887), Rusko

• Otrusiník Antonín (nar. 25. 1. 1891),  
Zlechov č.p. 66, Rusko

• Ott Alois (26. 10. 1891), 35. pluk, 4. rota, 
střelec, Itálie

• Pernička Josef, údaje neznámy, Rusko

• Vávra František (nar. 28. 12. 1895), 
Zlechovč.p.67, Rusko

• Zábranský Martin (nar. 1. 11. 1898),  
34. pluk, 4. rota, střelec, Itálie

• Zámečník Josef (nar. 27. 10. 1893), Rusko

• Zlámalík František (nar. 1. 12. 1889),  
6. pluk, ženista, Rusko, zemřel na Sibiři 
23.7.1919

• Žaluda František (nar. 16. 12. 1896),  
2. pluk, 7. rota, Rusko Legionář Alois Ott

Čepicový odznak čs. legií, 
Rusko, 1918

Seznam zlechovských vojáků Rakousko-uherské armády v letech 1914 – 1918 (zjištění)

• Klofáč Josef

• Kočenda Matouš (těžce raněn)

• Koteček František

• Koteček Jan (prostřelený krk, poté zajat)

• Otrusiník Antonín (27. 8. byl raněn pěti 
ranami a zajat, Omsk, Rusko)

• Zlámalík František (v roce 1916 byl zajat  
v Rusku)

1915 

• Bartošík Josef (zajat v Rusku)

• Bartošík Tomáš

• Bečva, dělník

• Bílek František (praporčík)

• Cigoš Antonín (raněn a zajat v Rusku)

• Čevela Josef

• Duda František, rolník

• Dudešek František, polní myslivec 
(vyznamenán záslužnou stříbrnou 
medailí II. třídy, v roce 1916 zajat, Selo 
Snamenskoje, gubernie Twer, Rusko)

• Dvouletý Josef

• Dvouletý Petr, rolník

• Fiala Pavel, dělník

• Fryšták Jan, dělník

• Hanák Antonín, kovář

• Hlaváček Jan

• Janků Antonín (zajat v Niši, Srbsko)

• Jurčík Florián, svobodník (v r. 1918 
vyznamenán bronzovou medailí za 
statečnost)

• Kníž Jan

• Kníž František

• Kočenda Jan

• Kočenda Ondřej, čeledín

• Komárek Alois, pěšák (vyznamenán 
bronzovou záslužnou medailí, později 
zajat)

• Kořínek František

• Kutálek Petr, rolník

• Mareček Jan, rolník

• Mareček Josef

• Náplava, hlídač na dráze

• Novák Alois, pokrývač

1914 

• Novák Bedřich, učitel

• Panáček Josef, rolník

• Pleva Antonín

• Pleva Josef, dělník (v roce 1916 zajat  
v Rusku)

• Soška, dělník

• Svoboda Vojtěch, rolník

• Šimon Petr

• Štěpán Cyril, rolník

• Tomeček Karel, řídící učitel ve Zlechově

• Vaculík Lukáš

• Vávra František

• Vávra František II.

• Vávra Josef

• Zábranský Alois, svobodník (vyznamenán 
stříbrnou medailí II. stupně)

• Zábranský Josef

• Zlámalík Kliment, dělník

• Žák Otto, obchodník

• Žaluda, dělník
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• Bartošic Jan

• Bilík František (raněn a zajat v Rusku)

• Bilík Josef, student gymnázia (nezvěstný 
od července 1916, později zjištěno, že byl 
raněn)

• Cigoš K. (zajat, Ostaškov, gubernie Twer, 
Rusko)

• Demel Jan, pěšák (vyznamenán stříbrnou 
medailí II. stupně)

• Dudešek Jan (zajat, Omsk, Rusko)

• Dvouletý V. (raněn)

• Garoš Martin

• Holáň Jan (sloužil u dělostřelectva, 
vyznamenán bronzovou medailí za 
statečnost a stříbrnou medailí II. stupně)

• Kapitán Klement

• Klofáč Raimund (zajat v Rusku)

• Kočenda František (zajat v Rusku)

• Králík J. (raněn)

• Kutálek Jan

• Kutálek Petr

• Maňásek Antonín, dělostřelecký oddíl 
(zajat, Petropavlovsk, Rusko)

• Maňásek Josef, pěšák (dekorován 
bronzovou medailí, zajat v Rusku)

• Maňásek Matěj (zajat v Nižném 
Novgorodu, Rusko)

• Mareček Ferdinand (zajat v Rusku)

• Novák Alois

• Otrusina Marcelín (zajat v Itálii)

• Otrusiník Ferdinand (zajat v Rusku)

• Panáček Josef

1916 

• Bilík Vincenc

• Buršík Jakub (raněn 17. 2. 1917, 
vyznamenán bronzovou záslužnou 
medailí)

• Duda Alois

• Dvouletý Antonín

• Fiala Petr, desátník (vyznamenán 
bronzovou záslužnou medailí a také 
stříbrnou záslužnou medailí II. třídy)

• Holásek František

• Hrobař Petr

• Hubáček Jan

• Janík Antonín (zajat v Niši, Srbsko)

• Klofáč Konstantin (zajat, Torshok, 
gubernie Twer, Rusko)

• Kočenda Alois, pěšák (vyznamenán 
záslužnou stříbrnou medailí II. třídy)

• Kočenda Antonín, pěšák (vyznamenán 
záslužnou stříbrnou medailí II. třídy)

1917 

• Daníček František (roč. 1900)

• Duda František (roč. 1900)

• Dudešek Ferdinand

• Fiala František (roč. 1900)

• Křiva Josef (roč. 1900)

• Vávra Antonín

• Zábranský Antonín (roč. 1900)

1918 

• Pernička Cyril (raněn)

• Sluka Matouš

• Stříž František (zajat, Omsk, Rusko)

• Švec J. (raněn)

• Vaculík Cyril, svobodník technického 
oddílu (v roce 1916 vyznamenán 
železným křížem)

• Vávra Alois (zajat v Rusku)

• Vycudilík Cyril (zajat v Rusku)

• Zámečník Josef (zajat, Omsk, Rusko)

• Žák Otto, protektor

• Kočenda František

• Kutálek František

• Lesa Jan

• Marčík Vasil

• Marek Josef, četař (dekorován bronzovou 
medailí za udatnost)

• Oslzla Alois

• Oslzla Ambrož

• Otrusina František

• Pudelka Alois

• Říha Šimon

• Skalka Jan

• Šoustek Matěj

• Štěpán Jan

• Švec František, ohňostrojec (vyznamenán 
záslužnou stříbrnou medailí II. třídy)

• Vacula František

• Zlámalík Klement

Příslušníci čs. legií na hlídce, Rusko, 1918. Vlevo níže poštovní známky  
      vydávané Polní poštou čs. zahraničního vojska, Rusko, 1919.

Mapa Československé republiky z roku 1920.

Spolupracovali:  
Richard Klofáč, Stanislav Tománek
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Dění v obci

V neděli 29. července 2018 probíhal farní den a záro-
veň oslava 55. narozenin P. Chmelaře. Od 2. hodiny od- 
polední přicházeli farníci aby poseděli, popovídali si  
s přáteli a známými a popřáli oslavenci. Bylo připrave-
no občerstvení, ze kterého se všichni nejvíce těšili 
na uzené sele. Od 17.00 hodin vyhrávala cimbálová 
muzika Pentla, která se střídala s harmonikářkou 
Jarmilou Novotnou z Velehradu. Asi v půl šesté začalo 
vystoupení zlechovské scholy. Děti, mládež i někteří 
dospělí vedro kompenzovali koupelí v bazénu a zmrz-
linou. Farní den se vydařil i díky počasí, navštívilo ho 
asi 120 lidí. Poděkování si zaslouží pan Josef Hrabec, 
který věnoval sele, pan Marek Kovařík ze Spytihněvi 
za sponzoring v podobě 2 beček piva, Richard Klofáč  
a jeho pomocník Pavel Němeček za rozporcování sele-
te, všichni obsluhující, brigádníci, ženy, které napekly 
dobroty na stůl a spousta dalších.

Farní den

V pondělí 16. července vyrazili farníci ze Zlechova  
a z Buchlovic na tradiční pouť na sv. Hostýn. Počasí 
jim vyšlo a tak padesátka poutníků mohla přistoupit 
ke svátosti smíření. V 11.15 hodin pro ně sloužil  
P. Chmelař v bazilice mši svatou a ve 14 hodin v kapli 
svatého Josefa adorovali k Panně Marii za víru v ro-
dinách. Na závěr je čekala ještě návštěva nového 
kostela v Sazovicích.

Tradiční pouť na sv. Hostýn

Polojasný den 25. srpna doprovázený drobnými 
přeháňkami byl ve Zlechově ve znamení dožínek. 
Připravila je hodová chasa ve spolupráci s místními 
zahrádkáři. Dožínky zahajovala ve 14.00 hodin 
mše svatá za letošní úrodu v chrámu Páně svaté 
Anny. Po mši svaté byli chasou uvítáni Marie  
a Ladislav Koudelovi, letošní hospodář a jeho žena. 
Dožínkový věnec v průvodu nesli budoucí stárci Lucie  
Bednáříková s Adamem Malinou a Pavlína Kučíková 
s Radkem Trnčákem. Další program probíhal na 
horním parkovišti u OÚ. K tanci a poslechu hrála 
DH Nedakoňanka a vystoupil mužský pěvecký sbor  
„Stoprounští vinaři“ z Boršic. Zájemci si mohli pro-
hlédnout starou sklízecí techniku a nářadí. Hlavními 
organizátory byli manželé A. a J. Gottwaldovi.

Dožínky
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V sobotu 11. srpna se všichni dobře pobavili na 0. ročníku 
letního promítání. Na programu byla projekce divad-
elního představení Hroznolhotského ochotnického spolku 
HROZEN s názvem DOVOLENÁ ÓLINKLUZIF.

Letní promítání

V sobotu 4. srpna se konal v areálu SK Zlechov další 
ročník pivních slavností. Vstupné bylo 120 Kč a začátek 
byl stanoven na 16. hodin. Odpoledne nás ve Zlechově 
překvapila bouřka a tak mnozí s návštěvou akce otáleli  
a čekali, co počasí udělá. To se naštěstí umoudřilo a tak 
bylo možné vypravit se na ochutnávku 10 druhů piva nebo 
ovárku, který zde organizátor, pan Libor Slezák, nabízel. 
Nechyběly tradiční oblíbené soutěže a večerní taneční 
zábava se skupinou PRINZ.

Pivní slavnosti

Zlechovský průvod a společná selfie 
na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti.

Slavnosti vína
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Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke 
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu 
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
Zpravodaj Obce Zlechov. Vydává: Obec Zlechov, Zlechov č.p. 540,  687 10; IČ: 00291609, náklad: 600 kusů. Redakční rada: Bc. Lada Machalová, 
Markéta Lesová a Richard Klofáč. • Zlom a sazba: Ing. Michal Jiříček, tisk: Computer Media s. r. o., Olomoucká 28, 796 01 Prostějov.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ČR 2018
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018.

Kalendář akcí

20.–21. 10. 2018
Slovácké hody s právem

21. 11. 2018
Vánoční jarmark

SETKÁNÍ S DŮCHODCI

Obecní úřad si Vás dovoluje pozvat na 
setkání s důchodci staršími 70 let.

Pokud cestu na setkání již sami nezvládáte a nemáte  
k dispozici rodinného příslušníka, který by Vás na 

setkání dopravil, nahlaste se prosím na podatelně  OÚ.

1. 12. 2018
28. 10. 2018

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR  
u Pomníku Obětem 1. světové války


