
Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka,

kteří bojovali v I. světové válce.

Tento seznam, Š až Ž, není určitě celý, jsou zde uvedena jen jména těch 
občanů Jasenky, o kterých víme něco bližšího. Podle Pamětní knihy obce 
Jasenka bylo jen  do srpna r.1916 odvedeno 180 mužů-jména těchto 
mužů jsou uvedena v Pamětní knize obce Jasenka.

Seznamy průběžně doplňujeme o nově zjištěná data. Pokud máte 
doplňující informace, kontaktujte nás. Děkujeme.

Špaček Pavel
*31.7.1897 Jasenka 114

➢ z matriky:
otec: Pavel Špaček *1.10.1862 ve Lhotě 85, nádeník, syn Anny Špačkové, 
         pokludnice v Jasence, dcery Evy Špačkové, dcery Jana Špačka, rolníka v  
         Jasence
matka: Anna roz. Batlová *18.3.1871 v Ratiboři 96, dcera Kateřiny Batlové, 
         služebné v Jasence, dcery Jana Batla, rolníka v Ratiboři

svatba rodičů- otce Pavla a matky Anny dne 22.9.1895

➢ Pamětní kniha obce Jasenka: 
v seznamu padlých rodáků Jasenky je uvedeno jméno Špaček Pavel, svobodný, 
č.p.52.

➢ databáze VHA:
Špaček Pavel
datum a místo narození: 31.7.1897 Jasenka, okr.Vsetín
domovem: Jasenka
rakousko-uherská armáda, pěší pluk 3
datum a místo úmrtí: (?)
příčina úmrtí: nezvěstný
místo úmrtí: Brno, Zemské hlavní město Brno
místo pohřbení: (?)
poznámka: z Brna nikdy nepsal
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Tkadleček Josef
* 16.12.1873 v Jasence 23

➢ z matriky:
otec: Martin Tkadleček z Jasenky 23, po Tomáši Tkadlečkovi a Rozíně roz. 
          Urbanové z Bystřičky
matka: Mariana roz. Vráblíková, dcera Jiřího Vráblíka , mlynáře ze Lhoty, a 
          Mariany roz. Opršalové ze Lhoty

ženatý-svatba dne 25.11.1901:
ženich: Josef Tkadleček, *16.12.1873 v Jasence 23, rolník, svobodný, domovem
             Jasenka 23, po Martinovi Tkadlečkovi z Jasenky 23 a Mariany roz. 
              Vráblíkové ze Lhoty
nevěsta: Rozína Hříbková,*11.8.1879 v Jasence 59, svobodná, dcera Josefa 
              Hříbka, gruntovníka v Jasence 59 a Rozíny roz. Mrázkové z Jasenky 59

otec Josefa Tkadlečka * 13.9.1899 v Jasence 59

➢ dopis z války:
na razítku je datum 2.9.17 , píše své manželce Rozálii.
„Milá  manželko!
...Tak vám sděluji, že ještě žiju…..také jsem vám psal, že je tu kdesi Josef a já 
ho nemožu najít, tak jak vám bude psát, tož hneď mně pošlete jeho adres. Mně 
o něm povídal jeden ze Lhoty, co s ním jel. Také mně pište Kaňáta adres, jestli 
ještě žije…..také je mně teskno….tak Zbohem na Zhledanů, váš otec J. 
Tkadleček
vojenská adresa:
Josef Tkadleček K.u K. Inf. Reg N 3, 14 komp.,3.Zug Teldp.293

Tkadleček Josef
*9.3.1897 v Jasence 23     +11.11.1961

  z matriky:
otec: Tomáš Tkadleček * 21.12.1869 z Jasenky 23, po Martinovi Tkadlečkovi z  
          Jasenky 23 a Marině roz. Vráblíkové ze Lhoty
matka: Anna roz. Žambochová *16.1.1872, dcera Pavla Žambocha z Jasenky 64 
          a Anny roz. Machalové z Jasenky

 v roce 1900 bydlel se svými rodiči a sourozenci v Jasence č.p.23
v roce 1910 bydlel se svými rodiči a sourozenci v Jasence č.p.23

 z vyprávění:
Odveden byl 20.7.1916, narukoval do Brna dne 1.8.1916.
První jeho bojová akci- „ šel do pole“- dne 6.4.1917, a další boje 10.4.1917 v 
Tyrolích, městečko Sillian. Pak bojoval v Rusku a Rumunsku.

 Byl starostou obce Jasenka v letech 1923 až 1945.
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Tkadleček Josef
*13.9.1899 v Jasence 59  +28.10.1918

➢ z matriky:
otec: Josef Tkadleček, rolník v Jasence 59, po Martinovi Tkadlečkovi z Jasenky
          23 Marině roz. Vráblíkové ze Lhoty
matka: Rozína roz. Hříbková z Jasenky 59, dcera Josefa Hříbka a Rozíny roz. 
           Mrázkové z Jasenky

➢ v roce 1900 bydlel s rodiči a sestrou Marií (u dědy Josefa Hříbka a u Mrázků) v
                     Jasence č.p.59

            v roce 1910 bydlel s rodiči a sestrami (Marií *1898 a Annou *1906), v Jasence    
                                  č.p.59

➢ dopisy z války:

datum 2.9.17. - píše mamince:
„…..Když si vzpomenu na domov, tak je mně ani nevíte jak, ach propadená voj. 
co nadělala, my tady se musíme trápit a aj doma také…..kdyby tady byly 
peníze, tak bych koupil botky….Tak když není co jesť, tak se kupuje cukrové a 
zahání se tím hlad jak jenom můžu. To si to ani nepředstavíte jak je tady 
zle...Tak mně prosím vás pošlete něčeho, ale chleba nějaký starší pecen….Já 
vím, že vám to milé není furt posílat, ale já za to nemožu…..a hlad je zlý….
 
na razítku je datum špatně čitelné, asi datum 12.11.17.:
„… mě se vede dost dobře, ale mám prázdný žaludek, nemám co jesť….“

datum 23.1.1918- Budějovice, špitál-dopis mamince:
„….Peníze jsem dostal, ale ty mně nejsou nic platný, je vše velmi drahé a ještě 
mám hlad. Jen kdybych dostal ten balík, tak to bude nejlepší, tým si nejvíc 
postihnu, aspoň jednou se šikovně najím. Ten odvod tam ještě prošel, málo 
odvedli, jen dva, ale u těch Kaňátů to bude zase hůř, když již poslední a i ten 
odveden…...Zdraví Vás Váš syn Jos.

datum asi 19.2.1918-nemocnice červeného kříže v Kamenici-dopis mamince:
„ Drazemilovaná maminko!
……..jsem na vojně dosti dlouho, ale štěstí jsem mnoho neměl, až teď, co jsem 
na chvíli chráněn….Taky mně napište, kolik jste nasušili ovoce, ještě jste mně 
neposlali jablek…..Víc vám napíšu až podruh, tady už nemám plac. Srdečně 
Vás zdraví Váš věr. syn Jos.

datum 31.7.1918 – dopis mamince:
„….tisícerý dík za milý Váš dopis, který mne náramně zde potěšil, dopis ten 
jsem dostal za 3 týdny, nevím, kde se tak dlouho zdržel. Možné, že ještě ty 
balíky dostanu, to bych si opravdu pochutnal…. Zdraví Vás Váš vojín Jos.“
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datum nečitelný-špitál v Budějovicích, dopis sestřičce Marii:
„…… dostal jsem od Vás včera balík. Ani nevíš, jakou jste mně způsobili radost,
ani jsem nevěděl, co mám dřív jesť. Měl jsem hlad, jídla zde jest málo…...nevím
včil jak dopadnu v tu vizitu, však já budu hned psát. Když půjdu pryč, tak to 
půjdu do rekon. do Brna  a odtamtud dostanu orláb…..“

datum 25.9.1918 – dopis sestřičce Marii:
….Právě jsem si vzpomněl,že u nás budou hody, to by se mně sešlo s Vámi 
jednou u stolu pojíst, ale se mně to nevyplní. Kdyby jste mně něco posílali, tak 
to dobře usušit, aby se to nepokazilo i chleba nebo jiné od pečiva, suché se nic 
nezkazí a zde s kávou se to zí…..

➢ karta padlých VHA:
Tkadleček Josef
rakousko-uherská armáda, vojín
datum a místo narození:  1899 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava
příslušnost: táž
datum a místo úmrtí: 28.10.1918 v pol.nem.č.1104 v Grigno Borgo v Tyrolích
datum a místo pohřbení: 29.10.1918, na hřbitově v Grigno, Borgo v Tyrolích
opsáno podle: matr. Ppl3 u ZVV Brno
Tom XIV., fol. 102

➢ matriky pěšího pluku 3:
Tkadleček Josef
nar. 1899 v Jasence, okres Vsetín, Morava, příslušný tamtéž
rolnický syn, svobodný,
domobranecký vojín
příčina úmrtí-následkem střelné rány do břicha

➢ Pamětní kniha obce Jasenka: 
v seznamu padlých rodáků Jasenky je uvedeno jméno Tkadleček Josef, 
svobodný, č.p.59.

➢ jméno uvedeno na Pomníku obětem I. a II. světové války v Jasence

 
4



Tkadleček Tomáš
*21.12.1869 v Jasence 23  + 1919

 z matriky: 
otec: Martin Tkadleček, gruntovník v Jasence 23, po Tomáši Tkadlečkovi a 
          Rozíně roz. Urbanové z Bystřičky
matka: Mariana roz. Vráblíková, dcera Jiřího Vráblíka, mlynáře ve Lhotě a 
          Mariny roz. Opršalové ze Lhoty

ženatý-svatba dne 22.8.1893
nevěsta:  Anna Žambochová *161.1872 v Jasence 81, dcera Pavla Žambocha, 
           gruntovníka  z Jasenky 64 a Anny roz. Machalové z Jasenky

je otcem  Tkadlečka Josefa * 9.3.1897 v Jasence 23

 v roce 1900 bydlel se svojí rodinou-manželkou a dětmi v Jasence č.p.23.
v roce 1910 bydlel se svojí rodinou-manželkou a dětmi v Jasence č.p.23.

 Pamětní kniha obce Jasenka: 
v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli doma, je uvedeno 
jméno Tkadleček Tomáš, ženatý,  č.p.23.

 jméno uvedeno na Pomníku obětem I. a II. světové války v Jasence

Tomanec Jan
* 17.10.1893 v Růžďce 114    +17.10.1980

 z matriky:
otec: Jan Tomanec *29.7.1866 v Růžďce, gruntovník v Růžďce, po 
        Pavlovi Tomancovi, pasekáři z Růžďky a jeho ženě Mariany roz. Hříbkové 
         z Jasenky
matka: Mariana roz. Kotrlová 27.9.1868 v Jasence 45, dcera Martina Kotrly, 
       pasekáře v Jasence a Anny roz. Hořelkové ze Vsetína 

svatba rodičů- otce Jana a matky Mariany dne 27.11.1888

 v roce 1900 pobýval v rodině maminky, u Kotrlů č.p.45
v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci v Růžďce č.p.114

 Pamětní kniha obce Jasenka:
...žijí dosud tito invalidi:
….Tomanec Jan, ženatý čís.80. Bojoval na frontě rus. a italské...

 z vyprávění:
Bojoval v italské legii, u Piavy.

Byl těžce raněn, při operaci mu byly vyňaty střepiny o váze cca 80 dkg, jedna 
však zůstala u páteře a po celý život mu bolestivě připomínala zranění.
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Z vyprávění paní Tomancové:

„Na italské frontě byly těžké boje na řece Piavě. Ve vzpomínkách hovořil o těžkých 
podmínkách, déšť, málo jídla, vši, to vše vojáky trápilo. V jedné z bitev se vyznamenal 
svou statečností. Nejen, že se dvěma kamarády pomohl zajistit své raněné kamarády a
svého velitele než je předali sanitě, ale při dalším postupu bitvy zajal v malém bunkru 
5 nepřátelských vojáků i s velitelem. Boje pokračovaly dál.

          Dva dny po té byl sám těžce raněn a po strastiplném putování dopraven do 
nemocnice ve Vídni. Možná díky svému hrdinskému činu a záchranu svého velitele, 
podrobil se těžké operaci, několik střepin i kulek měl u páteře. Jedna nešla 
vyoperovat a během dalších let ho pohybem u páteře občas bolestně znehybňovala. 
Poležel si v nemocnici půl roku, pak byl vyznamenán stříbrnou medailí za odvahu, 
obětavost a statečnost. 

          Jako válečný invalida dostal v obci Jasenka na starost vyhlašování různých 
oznámení, pomocí bubnu a pochůzkou po obci.“

Topolánek Tomáš
*7.4.1889 Jasenka  + 28.10.1918 ( pozn.: 29.10.1920 prohlášen za mrtvého)

➢ z matriky:
otec: Vilém Topolánek *2.1.1850 v Moštěnicích okr. Olomouc, nádeník v 
        Jasence, syn Josefy Topolánkové, dcery Ignáta Topolánka, nádeníka z 
        Moštěnic 
matka: Anna roz. Dvořáková, nádenice v Jasence, dcera Anny Dvořákové, 
        dcery Martina Dvořáka z Růžďky a kateřiny Vaculíkové z Růžďky

ženatý-svatba dne 21.10.1912
ženich: Topolánek Tomáš, tovární dělník v Jasence, narozený 7.4.1889 v 
            Jasence, okr. Vsetín, svobodný syn Viléma Topolánka, dělníka z Jasenky
            a jeho manželky Anny roz. Dvořákové
nevěsta: Olšáková Marie, tovární dělnice v Jasence, narozená dne 2.9.1889 ve 
            Vsetíně, okr.Vsetínský, svobodná dcera Karla Olšáka, dělníka v Jasence 
            a jeho manželky Marie roz. Hučíkové z Liptála

V této matrice  - oddáni -  dále uvedeno:
Základem výnosu zemské správy pol. v Brně ze dne 15.března 1924 čís.35259/I. se 
poznamenává: Krajský soud,odd.VIII v Novém Jičíně prohlásil právoplatným 
usnesením ze dne 12.února 1924 č.j. T-VIII 30/24/4 při příležitosti prohlášení, zde 
jako ženicha zaznamenaného Tomáše Topolánka dnem 29.10.1920 mrtvým, 
manželství toho podle čl.V. zákona ze dne 30.června 1921, čís.252 sb.z. a n. Za 
zrušené.
                  Vsetín dne 8.dubna 1924

➢ v roce 1900 bydlel s rodiči a bratrem Josefem v Jasence č.p.48
v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci v Jasence č.p.95
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➢ karta padlých VHA:
Topolánek Tomáš
rakousko-uherská armáda, drag.pl.č.6, vojín
datum a místo narození: 7.4.1889 v Jasence ( pozn.:více nenapsáno)

příslušnost: táž
datum a místo úmrtí: prohlášen za mrtva
opsáno podle: matr.drag.pl.6, ulož. U ZVV Brno
( Tom III., fol.88)

➢ databáze VHA:
Topolánek Tomáš
datum narození 7.4.1869? ( uvedeno takto s otazníkem, nevíme, zda je datum chybně 
opsáno a 8 zaměněna za 6, údaje o jiném Tomáši Topolánkovi *7.4.1869  v matrikách zatím 
nedohledány) )
místo narození: Jasenka, okr.Vsetín
domovem : Jasenka, okr. Vsetín
rakousko-uhesrká armáda, dragounský pluk 3
datum úmrtí 28.10.1918
příčina úmrtí: nezvěstný
místo úmrtí: italské bojiště
bojiště: jihozápadní fronta-italské bojiště

➢ jméno uvedeno na Pomníku obětem I. a II. světové války v Jasence

Vala Josef
* 23.4.1891 v Jasence 17,  + 1942 ( padl v r. 1942)

 z matriky:
datum narození Josefa Valy je dle matriky den 23.4.1891

otec: Josef Vala z Jasenky 17, po Pavlovi Valovi a Anna roz. Dukátníkové ze 
          Vsetína
matka: Rozína roz. Bartoníková, z Jasenky 15, dcera Pavla Bartoníka a Anny 
           roz. Mikušové z Jasenky

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci v Jasence č.p.17
v roce 1910 bydlel s matkou a sourozenci v Jasence č.p.17

 vojenská karta legionáře:
Vala Josef
datum a místo narození: 21.4.1891 Jasenka, okr.Vsetín
datum zařazení do legií: 18.8.1917, Čs.legie v Rusku, 5 stř.pl.

    
       (další údaje nejsou v kartě uvedeny)
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 Ruská legie, raněn, v  Jekatěrinburku mu byla amputována levá ruka 

Úryvek z pamětní knihy obce Jasenka:
„ Časopis „ Čes.Slovo“ přinesl o něm z Jekatěrinburku tuto zprávu: „ Od pluku 
Masarykova leží zde br. Josef Vala z Jasenky u Vsetína. Nepřátelský šrapnel 
roztříštil mu kosti levé ruky a způsobil otravu krve. Bylo třeba amputovati, měl-li 
býti zachráněn život tohoto tichého, vážného hocha. K operaci přikročeno hned po 
příjezdu do nemocnice. Ztráta bolestná, nenahraditelná, ale br.Vala ji snáší se 
stoickým klidem a z jeho úst nebylo slyšet slůvka zaúpění nebo stesku. „ Vždyť jsem 
ruku ztratil v naší armádě, v české armádě a zde to tak nebolí.“- říkal, když vyčetl 
soustrast z očí nad svým neštěstím. Obdivujeme jeho trpělivost a statečnost a v 
duchu se skláníme před tou mravní silou, jež duši tohoto prostého muže-rolníka, 
dává vítěziti nad bolestmi, i zlým osudem.

➢ poznámka:   
jméno uvedeno na Pomníku obětem I. a II. světové války v Jasence: 

Padlí a umučení v II. světové válce-Vala Josef *23.4.1891, padl r.1942

Valchář Josef 
*29.12.1897 Jasenka 86    + 27.7.1982

 z matriky:
otec: Jan Valchář, rolník v Jasence, narozený v Jasence, po Josefu Valchářovi a
          Anně roz. Hříbkové
matka: Kateřina roz. Zámečníková, dcera Martina Zámečníka , rolníka na 
           Vsetíně a jeho ženy Rozíny roz. Hříbkové
 

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci v Jasence č.p.86
v roce 1910 bydlel s otcem ( vdovec) a sourozenci v Jasence č.p.86

 Pamětní kniha obce Jasenka:
            Valchář Josef, nar. r. 1897, svob., rolník, uveden v seznamu Ruských
            legionářů

 vojenská karta legionáře:
Valchář Josef
rolník
rakousko-uherská armáda, 25. zem. p.
datum a místo narození: 29.12.1897 Jasenka, okr. Vsetín
domovem: Jasenka
datum a místo zajetí: 7.6.1916, Luck
datum a místo přihlášení do legií: 1.2.1917, Borispol
datum zařazení do legií: 31.10.1917, Čs. legie v Rusku, 8.stř. pl.
konec v legiích: 29.7.1920, 8. stř. pl.
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Vaněk Jan
*17.3.1890 v Jasence 33   +1914
Jasenka 33, ženatý 

➢ z matriky: 
otec: Josef Vaněk z Jasenky 33, *1860 v Bystřičce, po Josefu Vaňkovi z 
          Bystřičky 39 a Kateřiny roz. Konvičné z Křivého
matka: Anna roz. Hříbková, *1864 v Jasence, dcera Martina Hříbka z Jasenky  
          40 a Mariny roz. Trlicové z Janové

svatba rodičů-otce Josefa a matky Anny dne 2.6.1889:
ženich: Josef Vaněk, *20.5.1860 v Bystřičce 39, svobodný, syn Josefa Vaňka, 

                           pokludníka v Bystřičce 39 a jeho ženy Kateřiny roz. Konvičné z Křivého
nevěsta: Anna roz. Hříbková *15.5.1864 v Jasence 40, vdova po Janovi 
             Hříbkovi z Jasenky 33, dcera Martina Hříbka, gruntovníka v Jasence 40
             a jeho ženy Anny roz. Trlicové z Janové

ženatý-svatba dne 23.9.1913
nevěsta: Veruna Volčíková *29.7.1892 Vsetín 486, dcera Josefa Volčíka, 

                         rolníka na Vsetíně 486 a jeho manželky Anny roz. Jaroškové ze Vsetína

➢ v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci v Jasence č.p.33
v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci v Jasence č.p.33

➢ bojoval a padl v cizí zemi
➢ jméno uvedeno na Pomníku obětem I.a II. světové války v Jasence

Vaněk Josef
(Údaje z matrik zatím nedohledány)

➢ Pamětní kniha obce Jasenka: 
v seznamu padlých rodáků Jasenky je uvedeno jméno Vaněk Josef, svobodný, 
č.p.33.

➢ v roce 1910 bydleli v Jasence č.p.33: 
Vaněk Josef *17.5.1860,jeho manželka s dětmi z prv.manželství ( Hříbková 
Anna  a Hříbek Josef ) a  syn Vaněk Jan *17.3.1890.

Vaněk Pavel
((Údaje z matrik zatím nedohledány)

➢ Pamětní kniha obce Jasenka: 
v seznamu padlých rodáků Jasenky je uvedeno jméno Vaněk Pavel, ženatý, 
č.p.33.

➢ v roce 1910 bydleli v Jasence č.p.33: 
Vaněk Josef *17.5.1860,jeho manželka s dětmi z prv.manželství ( Hříbková 
Anna  a Hříbek Josef ) a  syn Vaněk Jan *17.3.1890.

 
9



Vojtek Josef
*2.2.1883 v Jasence
((Údaje z matrik zatím nedohledány)

➢ karta padlých VHA:
Vojtek Josef
rakousko-uherská armáda, p.pl.3, pěšák
datum a místo narození: 1883 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava
datum a místo úmrtí: 5.5.1915 u Swiecany v Haliči
datum a místo pohřbení: 5.5.1915 Swiecany v Haliči
opsáno podle: matriky p.pl.3 u ZVV Brno
Tom 13, fol.38

➢ výkazy ztrát:
Vojtek Josef, vojín, 3 IR, 8.rota, Jasenka 1883, padl 5.5.1915. Výkaz ztrát z 
27.5.1918, číslo 675, str.  62 

➢ 1. údaj z matriky pěšího pluku 3:
Vojtek Josef, narozený 2.2.1883 v Jasence
8.komp.
Datum úmrtí: 1915 
Tom 13/38

➢ 2. údaj z matriky pěšího pluku 3
Vojtek Josef, narozený 1883 v Jasence
datum a místo úmrtí: 5.5.1915 Šwiecany, Laz. Jaslo Galzien
Tom 11/145  (  jiný zdroj  než Tom 13/38)

Vrchovský Jan
*1885  +1918
(Údaje z matrik zatím nedohledány)
Jasenka

 bojoval v cizí zemi, na následky válečných útrap zemřel doma
 jméno uvedeno na Pomníku obětem I.a II. světové války v Jasence
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Zmeškal Josef
*7.8.1875 v Jasence 89 

➢ z matriky:
otec: Jan Zmeškal, pasekář v Jasence 89, syn po Janovi, pasekáři tam a jeho     
          ženy Rozíny roz. Malé z Růžďky                                                                           
matka: Marina roz. Holubcová, dcera Pavla Holubce, gruntovníka v Jasence 74
           a Rozíny roz. Karolové z Jablůnky

➢ v roce 1880 bydlel se svými rodiči a sourozenci v Jasence č.p.86
v roce 1910 bydlel s manželkou a synem ve Vsetíně č.p.191, domovské právo na 
                     Jasence

➢ databáze VHA:
Zmeškal Josef
datum a místo narození: 1875 Jasenka, okres Vsetín
rakousko-uherská armáda, pěší pluk 3
datum a místo úmrtí: 21.5.1918, Vídeň XI, Dolní Rakousy
bojiště: zápolí, Rakousko
místo pohřbení: Vídeň XI, Dolní Rakousy ( Wien), ústřední hřbitov, oddělení 
91, řada 36, hrob č.34:24.5.1918
poznámka: vojín

Zmeškal Josef
*1881 v Jasence
(Údaje z matrik zatím nedohledány) 

➢ databátze VHA:
Zmeškal Josef
datum a místo narození: 1881, Jasenka, okres Vsetín
domovem: Jasenka
rakousko-uherská armáda, domobranecký pěší pluk 25
datum a místo úmrtí: ?.8.1916, ruské zajetí
příčina úmrtí: nezvěstný
bojiště: severní fronta-ruské bojiště
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Žamboch Jan
 Pamětní kniha obce Jasenka:

„….Kromě těchto tří, dosud žijících a nejtěžších invalidů, žijí:
Žamboch Jan, ženatý, čís.14……“

Domníváme se, že by se mohlo jednat o :
Žamboch Jan
* 29.1.1889 v Jasence 112

 z matriky:
otec : Martin Žamboch z Jasenky 112, syn Mariny Žambochové z Jasenky,  
           provdané za Škarpu
matka: Rozína roz. Kotrlová, dcera Martina Kotrly z Jasenky 21 a Kateřiny roz. 
            Daňkové z Rokytnice

ženatý- svatba dne 5.1.1919
nevěsta: Františka Surá *30.1.1887 Jasenka 81, domovem Jasenka 48, dcera 
               Josefa, továrního dělníka v Jasence a Kateřiny roz. Špačkové z Jasenky

➢ v roce 1900 bydlel se svými rodiči a sourozenci v Jasence č.p.112
v roce 1910 bydlel se svými rodiči v Jasence č.p.112

Poznámka: 
V roce 1900 i v roce 1910 bydleli v Jasence č.p.14 Špačkovi- možná rodinná vazba.

Tento seznam budeme průběžně doplňovat o nově zjištěné informace.   

 Zdroje:   Pamětní kniha obce Jasenka
              Okresní archiv Vsetín
              Vojenský historický archív ČR
              Zemský archiv Opava
              Sborník Státního okresního archivu Vsetín II/2008  
              Českoslovenští legionáři 1914-1920 ( L.Baletka-Z.Pomkla)
              Československá obec legionářská-projekt Legie 100
              Vyprávění občanů Jasenky
              Archiv spolku Horní Jasenka z.s.

Na základě uvedených zdrojů sepsala Dana Novosadová z Jasenky.
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