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Když se malý Václav Horák
přestěhoval s rodiči do Králové,
do nového domku, který jeho
otec vystavěl, byly mu čtyři roky.
Narodil se 21. července 1918 Filipu
a Anně Horákovým v Třeštině.
Jeho otec byl povoláním tesař
a při rozdělování pozemků, které
byly před vznikem I. republiky
součástí panství, dostal 7 ha
půdy v Králové. Celá rodina
se přestěhovala v roce 1922.
Filip a Anna měli celkem čtyři
děti, nejstaršího Stanislava, pak
Jiřinu, Václava a Marii.
V Králové strávil Václav poklidné
dětství, vyučil se kovářem
a nastoupil povinnou vojenskou
Václav Horák v roce 1942
službu. Po zřízení Protektorátu
Čechy a Morava byla rozpuštěna československá armáda, Václav
Horák v ní sloužil u letectva a jako mnoho dalších odešel ilegálně
do zahraničí. Do československého zahraničního vojska byl
odveden 2. října 1939 na Konzulátu Republiky Československé
v Paříži. Po porážce Francie však českoslovenští vojáci nemohli
bojovat na francouzském území proti Německu a proto museli
odejít. Horák se vylodil ve Velké Británii a 1. srpna 1941 se
přidal k 313. československé stíhací peruti RAF (Royal air
force) na pozici rotného pilota-stíhače. Ta byla založena 10.
května 1941 a Václav Horák absolvoval nejdříve přezkoušení
a výcvik na britských letadlech. Nejčastějším úkolem této perutě
byl doprovod britských bombardovacích letounů a bitevních
letounů při náletech. Nejvíce byla „třistatřináctka“ nasazována
do bojových akcí v první polovině roku 1942, kdy cílem útoků
byly přístavy, seřaďovací nádraží, letecké továrny apod. hlavně

H

na pobřeží severní Francie, Belgie a Nizozemska. V březnu
1942 při bojovém střetu s novými německými stíhacími letadly
Fw 190 dostal zásah i Spitﬁre Václava Horáka a jeho navigátora
Františka Vaňka, naštěstí se jim podařilo doletět na britskou
základnu. Horák si zřejmě sám zažádal o přeřazení do 68.
noční stíhací perutě RAF, která vznikla v lednu 1941 potom, co
Luftwaﬀe provedla několik nočních náletů na Londýn. Nejdříve
absolvoval výcvik u 51. operační jednotky kvůli přeškolení
na jiné typy letadel, noční perutě létaly s letadly Beauﬁghter
a Mosquito. V únoru 1944 nastoupil tehdy už podporučík Horák
jako letec-stíhač, byl příslušníkem letky B této jednotky a létal
spolu s radarovým operátorem rotným Bedřichem Kružíkem.
Tato peruť doprovázela hlavně britské bombardovací letouny
při nočních náletech na Německo, účastnila se odrážení nočních
náletů Luftwaﬀe na Londýn a dalších akcí. Při operacích
nevzlétala celá letka, jak tomu bylo u denních letů, ale jednotlivé
osádky měly ke kontrole vymezené území. Tato peruť byla
britská, ale Čechoslováci tvořili jednu letku. Celkem se tu
vystřídalo 39 letců z toho 23 pilotů a 16 radarových operátorů.
Když byly, na jaře 1945, ukončeny noční nálety německého
letectva na Londýn, tak velitel britského letectva redukoval stavy
personálu a letců a 20. dubna 1945 byla rozpuštěna i 68. noční
stíhací peruť a vojáci dostali dovolenou s tím, že mají vyčkat
návratu do vlasti a hlásit se v květnu 1945 v československém
leteckém depu v Cosfordu.
Václav Horák se na podzim 1945 vrátil a jako mnoho dalších
absolvoval školu pro učitele létání na Vojenském leteckém
učilišti v Olomouci. Během svého působení ve Velké Británii
se v roce 1941 oženil s Florenc Roy Palmer. Horák se v roce
1945 vrátil zpátky do Británie a spolu se svou ženou navštívili
rodinu v Králové v roce 1946. Zemřel ve Velké Británii 6. února
1979. V roce 1990 v rámci rehabilitace československých letců
působících v RAF za II. světové války byl poručík Václav Horák
in memoriam povýšen na plukovníka československého letectva.

Tento příspěvek byl vypracován na základě informací z knih:
Hurt, Zdeněk: Češi a Slováci v RAF za II. světové války. Praha 2005.
Rajlich, Jiří – Sehnal, Jiří: Kočičí oči.
Čs. noční stíhači v RAF 1940 – 1945. Praha 1993.
Kaucký, František: Stíhači ohnivých nocí. Praha 1990.
Fajtl, František: Létal jsem s Třistatřináctkou. Praha 1991.
Text JUDr. Miloše Freborta z ledna 2010 – k vyhledání na stránkách
obce Třeština.
Archivní prameny:
Státní okresní archiv Olomouc, MNV Králová,
inv. č. 1 Kniha protokolů.
Státní okresní archiv Šumperk, Sčítací operáty – Třeština rok 1921.

313. stíhací letka (pravděpodobně léto 1942, Václav Horák pátý zprava)
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* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 3. 7. 2018. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET láhve) ukládali pouze
do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.) ukládali do pytlů určených pro tetrapaky, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená v předvečer svozu.
* * * * * * * * * * * * * *
Svoz BIO odpadu proběhne 15. 6. 2018 a 29. 6. 2018.
* * * * * * * * * * * * * *
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V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 1 8
Poplatek TDO

výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 330,-Kč na osobu.
Poplatek je vybírán na celý rok 2018 a nelze jej hradit na splátky !
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018.
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)
Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Číslo účtu
Česká spořitelna, a.s.
1801225319
Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno hradit jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.

Kód banky
0800

Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:
1. uveďte konstantní čtveřici čísel:

1337 – v případě platby poplatku za odpady

2. uveďte dvojčíslí označující část obce:

01 – Medlov
02 – Králová
03 – Hlivice
04 – Zadní Újezd
3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 - 0041, č.p. 250 – 025)
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s číslem popisným 199 hradí poplatek za odpady:
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek za odpady:
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:

1337 01 0 199
1337 02 00 11
1337 03 00 76
1337 04 000 5

VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337030076
VS: 1337040005

Občané si mohou při platbě poplatku za tuhý domovní odpad vyzvednout 12 kusů pytlů na plasty pro 1 domácnost
na Obecním úřadě v Medlově v době úředních hodin.
Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Obecné nařízení na ochranu osobních
údajů nebol GDPR (General Data Protection Regulation), z tohoto důvodu všichni jubilanti během roku obdrží do svých poštovních
schránek „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely blahopřání jubilantům“, který je potřeba vyplnit a vrátit zpět na obecní
úřad. Každý si sám rozhodne zaškrtnutím příslušného políčka, zda chce nebo nechce být uveden ve zpravodaji. V případě, že někdo
z jubilantů nedoručí formulář zpět na obecní úřad, nemůže být zveřejněn ve zpravodaji.
Děkujeme za pochopení.

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

J

* * * *

* * * *

V

:
Dembická Gertruda 92 let
Kuďousková Jaroslava91 let
Juráš Josef
82 let
Hájek Antonín
81 let
Urbanová Františka 75 let
Kašpar Jan
75 let
Ženožička Václav
73 let
Štefková Libuše
72 let
Červenka Václav
72 let
Kašparová Marie
70 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
3.

* * * *

2018
O

M

přivítání nových občánků obce Medlov. Přivítáni
starostou obce byli tito občánci:

Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Hlivice
Medlov
Králová
Králová
Hlivice
Medlov

Daniel Bubeník, Nella Škopová a Jaroslav Fišer
z Hlivic, Martin Bandy, Jan Kuchař, Soﬁe Nantlová,
Jan Frydrych, Matěj Bahounek, Ema Rábová,
Michal Klabačka, Eliška Karasová, Veronika
Látalová, Adriana Petrová, Mikuláš Janča a Tomáš
Kočiš z Medlova.
Kulturní vystoupení předvedly děti
z Mateřské školy v Medlově.
Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.
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* * * *

KULTURA * * * *

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
ppořádají v pondělí 18. června 2018 v 17.00 hodin v kulturním sále
na
n Obecním úřadě v Medlově závěrečný koncert sezóny 2017/2018,
na kterém vystoupí kytarista Štěpán Rak
se svým synem - kytaristou a písničkářem Janem Matějem Rakem
Program:
D o m o v m ů j - zaměřeno ke stému výročí vzniku Československa
Srdečně zvou pořadatelé !!!

O
F

J

2018

Ú
M

Muzeum města Úsov vás zve do prostor muzea, které je umístěno v 1. patře kulturního domu v Úsově.
V letošním roce vystavujeme stolářské pracovní pomůcky. Hoblíky, svěrky a svěráky a další nutné
nářadí. Hlavním vystavovatelem je stolař Josef Král z Úsova, který se řemeslu učil a na závěr úspěšně
splnil tovaryšské zkoušky. Pak mohl samostatně vykonávat práce ze svého oboru. Věci z dílny, originál
tovaryšského listu i jeho ﬁremní vývěsní štít zapůjčila do muzea rodina Šindelářova, přímí potomci
mistra.
Vedle pana Krále jsou vystaveny i stolářské pomůcky pana Františka Jahody z Medlova, které do muzea
zapůjčil jeho syn František. Současně s jeho hoblíky zde najdete i dvě fotograﬁe ze života pana Jahody
a krátce uvedený životopis.
Tímto zve muzeum Úsova obyvatele Medlova. Přijďte se na hoblíky, se kterými pracoval váš spoluobčan
podívat, a tím si na něj můžete zavzpomínat. A pokud vám něco zhotovil do domácnosti, o to víc si
vzpomenete, kdy to bylo a nač jste výrobek potřebovali. A možná jej doma stále používáte.

František Jahoda, stolař z Medlova
Bydlel v obci Prakšice, nedaleko
Uherského Hradiště. Vyučil
se v sousední vsi Pašovice
a pracoval LET Kunovice.

Přestěhoval se do Medlova, kde
stolařskou dílnu neměl. Vše zůstalo
na Jižní Moravě. V Medlově
pracoval v zemědělství.

Hoblíky svého otce zapůjčil do
úsovského muzea syn František
Jahoda. Řemeslu stolaře se vyučil
syn i vnuk pana Františka, ale
řemeslu stolaře se nevěnují.

S manželkou vychovali 4 děti.
Pan František Jahoda zemřel 16. srpna 2011.

Muzeum je otevřeno od dubna do konce září denně, mimo pondělí, od 8:00 hod do 16:00 hod.
Vstupné dobrovolné.
Vlasta Miketová, správce muzea v Úsově
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Římskokatolická farnost Medlov
zve na

Poutní mši svatou
ke cti sv. Víta
¡

v sobotu 16.6.2018 v 10:30 hod.

¡

před kaplí v Králové

Kulturní komise Obce Medlov si Vás dovoluje pozvat na
talkshow Zuzany Bubílkové a jejího hudebního doprovodu,
která se koná 14. 10. 2018 v 16:00 ve velkém sále Obecního
domu v Medlově.
Kulturní komise
obce Medlov
opět po roce vyhlašuje

SOUTĚŽ

O NEJLEPŠÍ
HODOVÝ KOLÁČ
Nebojte se, připojte se!
Letos máme připraveny dvě kategorie:
HLAVNÍ KATEGORIE

O nejlepší hodový koláč
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE
- pro dětské kuchaře do 18ti let.
Jakýkoli slaný či sladký výrobek na téma
Medlovské hody - může jít o zákusek,
dezert, slaný výrobek, zkrátka cokoli,
co se dá sníst 
Tři nejlepší výrobky odměníme medailí
a drobnými cenami.
Zájemci ozvěte se paní
V. Zahradníčkové:
Zahradnickova.V@seznam.cz

731 186 248

Vstupenky bude možno zakoupit od května u pana Miroslava
Bittnera na Obecním úřadě v Medlově po předchozí telefonické
domluvě na tel. čísle: 724 242 069. Cena vstupenky je 90,- Kč.
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Tak tento velký otazník se honil hlavou všem maminkám a tatínkům ze SRPŠ, kteří 30.4. 2018 od 15 h začali na
Skalkách chystat všechny rekvizity na oblíbenou akci „Pálení čarodějnic“. Nad Skalkami přešel černý mrak a déšť na
sebe nenechal dlouho čekat. „Vše uklidit!“, ozvalo se. Nikdo nelenil a hned přidal ruku k dílu, aby se rekvizity nezničily.
Naštěstí to byla jen jarní sprška, která trvala krátce a mohlo se chystat znovu.
Zanedlouho se začali scházet malé čarodějnice a čarodějové, kteří u vstupu dostávali kartičky pro plnění úkolů. Rejdování
mohlo začít. Pro děti byly tradičně nachystané různé zábavné, poučné i dovedné disciplíny s čarodějnickou tématikou.
Nechybělo loupání perníčků z perníkové chaloupky, létání na koštěti, hádání z kouzelných sklenic, hlavolamy, fotokoutek
a spoustu dalšího… Za splnění disciplíny dostávaly děti do čarodějnické kartičky razítko. Za vyplněné kartičky čekala
na děti odměna (kabanos, buchta, sáček sladkostí a čaj). Dospělí si mohli zakoupit voňavý svařák a nějakou tu dobrotu
z udírny: kýtu, cigáro nebo také kabanos.
Porota vybraná z přihlížejících maminek a tatínků vybrala tři nejlepší masky, které byly oceněny věcnými dárky. Ostatní
děti však smutnit nemusely, sladká odměna byla přichystaná i pro ně. Nechyběl ani čarodějnický taneček a upálení
čarodějnice, která byla letos opravdu krasavice. A protože oheň krásně plápolal, mohli si všichni upéct listového hada.
Mňam! To byla sladká tečka akce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za sponzorské dary všem našim sponzorům a za ochotu maminek a tatínků
při organizaci.
Kolektiv SRPŠ

Obec Medlov vás srdečně zve na

MEDLOVSKÉ HODY
SOBOTA 30. 6. 2018
12:00 hod.

Ochutnávka gulášů od místních spolků

12:00 – 14:30 hod.

Dechová hudba Rozmarýnka s Robertem
Koníčkem
mK
oníč
on
íččke
k m
kem

14:30 - 15:00 hod.

Vystoupení žáků ZŠ Medlov

15:00 - 16:30 hod.

Hudební vystoupení baviče a imitátora V
Vládi
Hrona
ládi
lá
dii H
roona

16:30 - 17:00 hod.

Vyhlášení soutěže o nejlepší koláč a guláš

17:30 - 19:00 hod.

Beatles Collection Band

20:00 - 01:00 hod.

Vystoupení hudební skupiny EXSTRES

NEDĚLE 1. 7. 2018
11:00 hod. - hodová mše svatá v kostele sv.Petra a Pavla
14:00 hod. - farní zahrada - divadélko "S radostí" - Jak si Doubek princeznu zasloužil - pohádka pro děti
15:00-18:00 hod. - farní zahrada - cimbálová muzika OKYBAČA z Lipníku nad Bečvou
BOHATÉ
OBČERSTVENÍ
PO
DEN
ZAJIŠTĚNO
BOHA
BO
H ATÉ
HA
ÉO
BČ
BČER
Č ER
R ST
STVE
VENÍ
VE
N P
NÍ
O CELÝ
CE
E LÝ D
EN
NZ
A IŠ
AJ
Š TĚ
Ě NO
O
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SPORT * * * *

METEOR HLIVICE a OBEC MEDLOV
POŘÁDAJÍ V SOBOTU
23. ČERVNA 2018
XVI.ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
XVI.R
PANÉ
É

BAHŇÁK CUP 2018
OD 09:30 SE NA HŘIŠTI V AREÁLU „NA BAHŇÁKU“
VZÁJEMNĚ STŘETNOU MUŽSTVA
BENKOVA, KRÁLOVÉ, MEDLOVA, TROUBELIC
A DOMÁCÍHO METEORU.
ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KVALITNÍHO FOTBÁLKU !
OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU ZAJIŠTĚNO !
PO SKONČENÍ TURNAJE POPULÁRNÍ DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY !

Placená inzerce č. 1/2018

Štěpánka Bendová
Jazykové centrum Medlov

otevírá od září 2018 nové kurzy anglického jazyka pro začátečníky.
Neváhej a přijď se zdokonalit!
Výuka probíhá v učebně za obecním úřadem.

Čtv 17:00-18:00 a 18:00-19:00
Možnost také individuálních kurzů a dárkových poukazů.
Kontakt: stele@email.cz I tel.: 724 325 840
6

ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2017/2018
Hlavní 2. července 2018 - 31. srpna 2018
Mgr. Jitka Zíková

K

,
I přestože ve čtvrtek 17. 5. bylo od rána velmi deštivé počasí, vydala se 2., 3. a 4. třída na dlouho očekávaný a plánovaný
výlet do Štramberku. Vyzbrojeni pláštěnkami, nepromokavými
bundami a velkými svačinami jsme v 7 hodin odjížděli autobusem z Medlova. Ve Štramberku se nás ujali průvodci z agentury
Rikitan a mohlo se začít. Jako první jsme v dešti a blátě stoupali
k jeskyni Šipka. Když tu jsme ucítili silný pach síry a náhle se
k nám blížil pračlověk. Po prvotním šoku jsme všichni čekali, co
přijde. A on nám prastarou pračlověčinou, kterou nám průvodce
překládal, začal vysvětlovat, že se jmenuje Bertík a že ho dnes
z jeho jeskyně vyhnali ﬁlmaři, protože tam natáčí novou pohádku o drakovi. Prohlédli jsme si tedy jen okolí jeskyně. Dále jsme

s průvodci navštívili pekárnu Štramberských uší, kde nám místní
pekař se zaujetím prozradil spoustu zajímavostí o této netradiční
pochoutce. Každý z nás si jedno ucho sám vyrobil a snědl. Poté
jsme zavítali do muzea místního rodáka Zdeňka Buriana a seznámili se s jeho ilustracemi. Průvodci nás zavedli i do Aqua-terra expozice, kde nám nadšený chovatel a cestovatel Marek
Jeřábek představil rozmanité druhy tropických ryb, exotických
hadů, ještěrů a pavouků. Také jsme viděli, jak se taková exotická
zvířata krmí. Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na Štramberskou Trúbu. Nejodvážnější z nás vystoupali až na ochoz této
původně strážní věže, přitom jsme správně spočítali počet schodů a ve zdejší hladomorně nakoukli na trestance Pepu. A už se
blížil čas odjezdu, rozloučili jsme se s našimi průvodci, dolepili
poslední hvězdičky do kartiček za splněné úkoly a od ﬁlmařů
jsme jako útěchu, za neuskutečněnou prohlídku jeskyně Šipka,
dostali svačinku, kterou drak již nesnědl.
Musím říct, že i přes trvalé dešťové přeháňky jsme si výlet
opravdu užili a děti na něj budou určitě dlouho v dobrém vzpomínat.
Mgr. Barbora Vanková
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I v letošním roce jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže
ZELENÁ STEZKA - nově ZLATÝ LIST pořádanou DDM Litovel.
meteorologie, astronomie, zoologie a botaniky. Družstvo starších obsadilo velmi pěkné třetí místo, družstvo mladších se za
dosažené výsledky umístilo na šestém místě.

Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z mladších
a starších žáků. První družstvo mladších vytvořili žáci z 5.
a 6. třídy, druhé družstvo starších tvořili žáci ze 7. - 9. třídy.
Soutěžilo se na myslivecké chatě DOUBRAVCE. Žáci na osmi
stanovištích řešili otázky z oblasti ekologie a ochrany přírody,

Blahopřejeme.

Mgr.Bc.Kateřina Antesová

K
Ve čtvrtek 24. května se uskutečnila již
tradiční soutěž v recitaci básní. Do soutěže se zapojili všichni žáci 1. stupně naší
školy a recitující byli rozděleni do tří
kategorií. Mohli jsme slyšet básně vážné i humorné, verše o přírodě, o zvířátkách, dokonce zazněla i hanácká báseň.
Některé děti si na svém vystoupení daly
opravdu záležet a připravily si kostým

nebo rekvizity. Všichni recitátoři vložili
do přednesu veškerý um, i když se na některých výkonech projevila mírná tréma.
Recitace totiž není vůbec jednoduchá,
jak jistě všichni dobře víme. Naučit se
zpaměti básničku, potom ji přednést tak,
aby zaujala, a ještě mluvit před publikem,
respektive před svými spolužáky- to už
vyžaduje jistou dávku nadání a odvahy.

A jaké tedy byly letošní výsledky? Čí výkony byly zaslouženě oceněny?
V 1. KATEGORII PRVŇÁČKŮ SI VYBOJOVALA
1. místo Kristýnka URBÁNKOVÁ,
2. místo Zuzanka VYBÍRALOVÁ a 3. místo František ŠKABRAHA.
VE 2. KATEGORII ŽÁKŮ
2. a 3. třídy zvítězila Noemi SMYČKOVÁ,
2. místo získal Dominik PLÁNĚK a 3. místo Kristýnka KOPEČKOVÁ.
VE 3. KATEGORII DĚTÍ
4. a 5. třídy obsadila 1. místo Terezka SMYČKOVÁ,
2. místo Lucinka TOMANOVÁ a 3. místo Verunka MUSILOVÁ.
Všem soutěžícím děkujeme za umělecký zážitek!
Mgr. Jarmila Smyčková
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