
Jméno z pomníku – Václav Kubizňák 
   

     Na nedávno opraveném pomníku v Medlešicích si můžeme přečíst jména dvanácti padlých 

z bojišť první světové války a čtyř obětí druhé světové války. Málokdo ze současníků si už 

může tato jména spojit s konkrétní podobou a lidským osudem. Zkusme přesto, anebo právě 

proto postupně v několika případech připomenout naše spoluobčany, jejichž jména jsou zde 

vytesána do kamene… 

 

     Václav Kubizňák se narodil 

v roce 1896 a vyučil se zedníkem. 

V červenci roku 1914 začala 

světová válka, později očíslovaná 

jako první. Václav se dvěma 

dalšími osmnáctiletými kamarády, 

čerstvě vyučenými zedníky, L. 

Jirkem z Blata a Holekou 

z Jesenčan se přihlásili  dobrovolně 

na vojnu – do války.  

     V září 1914 narukovali do 

Kutné Hory, kde tehdy probíhal 

výcvik nováčků 21. pěšího pluku 

z Čáslavi. 

     Václav absolvoval celou první 

světovou válku v rakousko-uherské 

uniformě a zahynul až na jejím 

konci v roce 1918. Podle Rudolfa 

Robla, autora publikace Pod 

kopcem Mikulovickým, se stal 

nezvěstným na italské frontě. 

Podle ústního podání Václavových 

současníků prý zahynul při 

revoluci v Maďarsku, kde se 

v lazaretu léčil z válečného 

zranění… Patrně také z roku 1918 

pochází tato fotografie, lze tak 

soudit podle nového typu 

uniformy, kterou má na sobě (tvar 

límce) i bodáku na opasku 

v nouzovém provedení „ersatz“, 

bez dřevěné rukojeti. 

 

 

 

Dodejme ještě, že Kubizňákovi bydleli v Medlešicích v čísle popisném 40. To byl domek, 

dnes již beze stopy zaniklý, který se nacházel mezi dnešními čísly 34 a 35, ovšem poněkud 

dále od ulice (směrem k č.p. 39). My starší pamatujeme v Medlešicích Václavova bratra 

Aloise Kubizňáka (1891 – 1969), který bydlel domě č.p. 65, byl otcem paní Marie Mňukové a 

vyráběl pro spoluobčany kvalitní truhlářské a tesařské výrobky. 



Václav Kubizňák měl nejen dva bratry, ale i sestry a to dokonce čtyři (za informace vděčíme 

paní Jitce Mačátové). 

 

Emílii, provdanou Večerníkovou (byla maminkou paní Zachové) 

Růženu, provdanou Havelkovou (byla maminkou paní Bendové) 

Marii, provdanou Hrbáčkovou (bydleli u silnice vedle Zelených) 

Annu, provdanou Kamenickou, která bydlela v Pardubicích 
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