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Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka, 

kteří bojovali ve II. světové válce. 

V seznamu jsou uvedeni jen ti rodáci z Jasenky, o kterých víme bližší 

informace, máme jejich fotografii. 

Buš Josef 
*1896     + 1959 
Jasenka 98 

 rukoval v r.1915 na Ruskou frontu ( viz seznam vojáků  I. světové války) 
 v době okupace byl partyzánem, účastnil se odboje ve skupině, která operovala 

na pasekách kolem Hošťálkové 
 po válce odmítl vyznamenání za odboj s tím, že to byla jeho občanská povinnost 

 

 

nadpr. Novosád Jan 
*12.7.1911 v Jasnece č.p.22, + v r. 2003 v Kanadě 

 bojoval v Anglii jako navigátor na letadle WELLINGTON, 311. peruť RAF, která 

byla jednou ze čtyř perutí československého letectva v rámci královského 

letectva Royal Air Force. Jako jediná z nich byla bombardovací, ostatní tři byly 

stíhací. 311.peruť během války zničila  pět německých ponorek. 

 několikrát sestřelen, přežilo jen 7 posádek 

 byl vyznamenán anglickou královnou 
 po válce zůstal v Anglii, pak se odstěhoval do Kanady, kde r.2003 zemřel. 

 

Novosád Emil 
*24.8.1909 v Jasence č.p.22, bratr Jana 

 bojoval v sovětské armádě, další osud neznáme. 

 

Žamboch Karel 
*16.3.1914 v Jasence 

 v r..1939 byl povolán k obraně vlasti 

 sloužil na pevnostech u Opavy 
 v pořádku se vrátil domů 
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Další jména, jsou jména ze seznamu, který je uveden na památníku Obětem I. a II. 

světové války na Jasence.  

 

Padlí a umučení ve II. světové válce. 

 

Hlaváč Eduard 
*16.2.1908 – září 1942 

 dobrovolník, který bojoval ve Španělsku 
 umučen v Mauthausenu 

 

Kotrla Emil 
* 26.6.1906, zemřel r. 1941 

 
Trčka Adolf 
*16.6.1911, zemřel v r. 1937 

 

Vala Josef 
Domníváme se, že údaje ze seznamu vojáků  I.světové války a z památníku patří tomuto 

Josefovi Valovi 

* 23.4.1891 v Jasence 17, zemřel r. 1942 

Jasenka 

Bojoval a byl raněn v I.světové válce: 

 Ruská legie, raněn, v  Jekatěrinburku mu byla amputována levá ruka ( viz 
seznam vojáků I. světové války) 

 

Volčík Karel 
* 14.1.1912, padl při mobilizaci v r. 1938 

 pohřeb na Jasence- viz foto 

 

 

 

 

 

Tento seznam budeme průběžně doplňovat o nově zjištěné informace. 

 

Zdroje:     Vyprávění občanů Jasenky 

               Vojenský archív ČR 

 

Na základě uvedených zdrojů sepsala Dana Novosadová z Jasenky. 


