
Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka, 

kteří bojovali v I. světové válce.
Tento seznam, A až B, 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.

Adamec Josef

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 Pamětní kniha obce Jasenka:
v  seznamu  těch,  kteří  následkem  válečných  útrap  zemřeli  doma,  je  uvedeno  jméno
Adamec Josef, ženatý, čp. 20.

Dosud neidentifikován

Adamec Pavel

*23.12.1877 v Hovězí   + 24.11.1917

 údaje z matriky:
otec: Jan Adamec, domkař z Hovězí
matka: Marie, roz. Kučerová, z Hovězí.
oženil se s Rozínou Hurtovou, *1876 v Růžďce.

 v roce 1910 bydleli s manželkou a dětmi Karlem *1906, Emílií *1905, Boženou *1910, na
Jasence čp. 20 v hospodářství Marie Bravencové, v té době pracoval jako tovární dělník v
továrně na nábytek ve Vsetíně. 

 údaje z vojenských záznamů:
Adamec Pavel, 

vojín býv. pěšího pluku č. 3

datum a místo narození: 1877 v Hovězí, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: zemřel v posádkové nemocnici č. 5 v Brně 

datum pohřbení: pochován na ústředním hřbitově v Brně

(Tom X, fol. 242)

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1877 – 1917



Adámek Jan

*20.2.1867 v Jasence čp. 78   + 2.12.1916

 údaje z matriky:

otec: Jan Adámek,*1834 v Pržně, syn Rozíny Adámkové z Pržna.

matka: Rozína Tomaštíková, *1831 v Jasence, dcera Tomáše Tomaštíka z Jasenky čp. 78
a Evy, roz. Vojtkové, z Jasenky

oženil se s Verunou, *1871 v Pržně

 v roce 1880 bydlel s rodiči a bratrem Josefem *1874, v Jasence čp. 94

v roce 1910 bydlel ve Vsetíně čp. 498 s manželkou Verunou, dětmi Verunou *1892, Janem
*1897,  Josefem  *1901,  Františkem  *1907.  V  té  době  byla  jeho  manželka  majitelkou
tohoto polního hospodářství, on pracoval jako dělník v továrně na nábytek.

 údaje z vojenských záznamů:

Adámek Jan

vojín pěšího pluku č. 3

datum a místo narození: 1867 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: 2.12.1916 ve všeobecné  veřejné nemocnici voj. ošetř. ve Vsetíně

datum a místo pohřbení: 4.12.1916 na evangelickém hřbitově ve Vsetíně

(Tom I, fol. 79)

Babica Jan

*16.12.1873 ve Lhotě u Vsetína   +1917

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v roce 1910 bydlel  s manželkou  Františkou, *1872 v Pržně,  a dětmi  Františkou *1895,
Janem *21.1.1898, Josefem *1901 a Štěpánkou *1902,  v Jasence čp. 106. V té době
pracoval ve Vsetíně v továrně na nábytek jako dělník.

 jeho  jméno je  uvedeno na  Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války samostatné obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1873 – 1917



Babica Jan

*21.1.1898 ve Vsetíně

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v  roce  1910  bydlel  s  rodiči  Janem  *16.12.1873 a  Františkou  *1872,   sourozenci
Františkou *1895, Josefem *1901 a Štěpánkou *1902, v Jasence čp. 106

 z vyprávění:

údajně bojoval na italské frontě a tam vstoupil do Čs. legií v Itálii

 v roce 1921 bydlel  s matkou  Františkou *1872, sourozenci  Josefem *1901, Štěpánkou
*1902 a Aloisem *1917 v Jasence čp. 145 u Kmentů

Babica Pavel

*1891     +1917

 v  Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Babica Pavel, svobodný, čp. 52

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1891 – 1917

Dosud neidentifikován

Babica Pavel

*8.3.1891 v Jasence čp. 70   +28.8.1919

 údaje z matriky:

otec: Martin Babica, *1857 v Hovězí čp. 482, syn Jana Babice a Kateřiny, roz. Bogárové, z
Hovězí

matka: Anna, *1863 v Jasence čp. 70, dcera Pavla Volčíka z Jasenky čp. 70 a Anny, roz.
Ječménkové ze Vsetína

 v roce 1900 bydlel s rodiči a bratry Janem *1882, Josefem *1888, Karlem *1895 v jejich
polním hospodářství v Jasence čp. 70

v roce 1910 bydlel s rodiči a bratrem Karlem *1895, v jejich polním hospodářství v Jasence
čp. 70, bratr Josef *1888 byl toho času pěším vojákem ve vojenské službě

 údaje z vojenských záznamů:

Babica Pavel

vojín pěšího pluku č. 3

svobodný, rolník



datum a místo narození: 8.3.1891 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a  místo  úmrtí:  28.8.1919  Selo  Rajewka,  voloť  Vizová,  gub.  Kurská,  Rusko,  ve
válečném zajetí na břišní tyfus

datum a místo pohřbení: 29.8.1919 hřbitov v Kriščijevka, v Rusku.

(Tom XII, fol. 389)

Běťák Jaroslav

*17.3.1898 v Jasence čp. 98

 údaje z matriky:

otec : Josef  Běťák *7.12.1870 v Jasence čp. 98, syn Jana Běťáka z Jasenky čp. 50 a
Kateřiny, roz. Novosádové, z Jasenky

matka:  Anna,  roz.  Pifková,  *1874  v  Jasence,  dcera Martina Pifky  z  Jasenky čp.  83  a
Mariny, roz. Novosadové, ze Vsetína

 v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci Josefem *1900, Antonínem *1902, Marií *1905,
Jindřichem *1907, Janem *1909 v Jasence čp. 88

 z vyprávění: 

do  rakousko-uherské  armády  a  do  války  byl  odveden  spolu  s  otcem  Josefem
*7.12.1870, bojoval na ruské frontě, upadl do zajetí, po válce se vrátil zpět domů.

 v roce 1921 bydlela jeho matka (vdova) a sourozenci Marie,*1905, Jindřich *1907, Vlasta
*1913 v Jasence čp. 96. Jaroslav Běťák zde již nebydlel, údajně se odstěhoval do Čech.

Běťák Josef

*7.12.1870 v Jasence čp. 28   +1916

 údaje z matriky:

otec: Jan Běťák, křivačkář z Jasenky čp. 50

matka: Kateřina, roz. Novosadová, z Jasenky

oženil se dne 22.10.1895 s Annou Pifkovou, *1874 v Jasence čp. 83

 v roce 1890 bydlel  s rodiči  a  sourozenci  Matoškou Martinem *1865, Matoškou Janem
*1868, Běťákem Pavlem *1873, Běťákem Karlem *1883 v Jasence čp. 28

v  roce  1910  bydlel  s  manželkou  a  syny  Jaroslavem  *17.3.1898,  Josefem  *1900,
Antonínem *1902, Marií *1905, Jindřichem Janem *1907, Janem *1909 na Jasence čp. 88,
byl majitelem bytu u Jana Kotrly. V té době pracoval jako tovární dělník v továrně na
nábytek ve Vsetíně.



 z vyprávění: 

do rakousko-uherské armády a do války odveden spolu se synem Jaroslavem Běťákem
*17.3.1898, z války se vrátil s podlomeným zdravím a v roce 1916 na následky válečných
útrap zemřel.

 v roce 1921 bydlela Kateřina Běťáková (vdova)  s dětmi  Marií,*1905, Jindřichem *1907,
Vlastou *1913 v Jasence čp. 96. 

Bravenec Josef

*13.1.1884 v Jasence čp. 20   +1915

 údaje z matriky:

otec: Jan Bravenec z Jasenky čp. 20

matka: Marina, roz. Machalová, z Lazů

oženil se dne 24.1.1910 s Annou Valovou, *1893 v Jasence čp. 17, dcerou Josefa Valy z
Jasenky čp. 17 a Rozíny, roz. Bartoníkové, z Jasenky

 v roce 1910 bydlel se svou manželkou a dcerou Annou *1910 v Jasence čp. 20 u svých
rodičů. V té době pracoval v továrně na nože jako tovární dělník.

 údaje z vojenských záznamů:

Bravenec Josef

datum a místo narození: 13.1 1884 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

domovem: Jasenka

rakousko-uherská armáda, pěší pluk č. 27

datum a místo úmrtí: neznámé

příčina úmrtí: nezvěstný

místo úmrtí: italské bojiště na jihozápadní frontě v Itálii

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Bravenec Josef, ženatý, čp. 20. 

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka s těmito údaji: 1884 – 1915



Bravenec Josef

*9.3.1892 v Jasence čp. 25     + 1983

 údaje z matriky:

otec: Pavel Bravenec *1849 v Jasence, syn Pavla Bravence  z Jasenky čp. 25 a Kateřiny,
roz. Ferencové, z Jasenky

matka: Veruna, roz. Šimarová, dcera Pavla Šimary ze Vsetína a Anny Matoškové z Jasenky

oženil  se  dne  5.3.1916  s  Annou  Juřínkovou *1892 v  Jasence  čp.  31,  dcerou Martina
Juřínka z Jasenky čp. 31 a Mariny Kotrlové z Jasenky

 v roce 1910 bydlel v Jasence čp. 25 s otcem  Pavlem Bravencem a bratrem Janem *1879,
švagrovou Rozárou *1884 a jejich dcerou Marií *1903

 z vyprávění:

bojoval na italské frontě, byl zajat. Vrátil se domů.

 v roce  1921  bydlel  s  manželkou  Annou,  dětmi  Jaroslavem  *1914,  Josefem  *1916,
Ludmilou *1919 v Jasence čp. 31 u Juřinkové Marie, v té době pracoval jako tovární dělník
v továrně na nábytek.

Březovják Jiří

*11.6.1874 v Jasence čp. 73   +24.12.1916

 údaje z matriky:

otec: Jiří Březovják *1834 v Pržně, syn Jana Březovjáka a Mariny, roz. Karolové.

matka: Anna * 1846, roz. Hříbková, dcera Tomáše Hříbka 

oženil se dne 17.8.1902 s Marií  Hříbkovou,*31.7.1885 v Jasence, dcerou Jana Hříbka a
Marie, roz. Sedláčkové, z Jasenky

 v roce 1880 bydlel s rodiči a sestrami Verunou *1871 a Annou *1879 v Jasence čp. 73

v roce 1910 bydleli s manželkou ve svém polním hospodářství v Jasence čp. 73, spolu se
svými dětmi Josefem *1903, Janem *1904, Františkou *1905.

 údaje z vojenských záznamů:

Březovják Jiří

datum a místo narození: 1874 Jasenka, domovem Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

rakousko-uherská armáda, pěší pluk č. 43

datum a místo úmrtí: 24.12.1916 v Lublani, Kraňsko, v nemocnici č. 11

bojiště: italské bojiště, jihozápadní fronta

místo pohřbení: tamtéž



 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap s těmito údaji: 1874 – 1916

 v roce 1921 v Jasence čp. 73 bydlela vdova Marie Březovjáková s dětmi Josefem *1903,
Janem *1904, Františkou *1905, Rozálií *1913

Březovják Josef

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 z vyprávění:

údajně bojoval na italské frontě, zahynul pod lavinou 16.2.1916

 v Pamětní  knize  obce  Jasenka  v  seznamu padlých  rodáků Jasenky je  uvedeno jméno
Březovják Josef, ženatý, čp. 73.

Dosud neidentifikován

Březovják Štěpán

*123.5.1888 v Jasence čp. 39

 údaje z matriky:

otec:  Tomáš  Březovják  *1851  sedlák  z  Jasenky,  syn  Jana  Březovjáka  a  Mariany,  roz
Karolové

matka: Kateřina, roz. Nosková, dcera Jana Noska a Rozíny z Janové

 v roce 1890 bydlel s rodiči a sourozenci Annou *1874, Janem *1878, Tomášem *1882,
Josefem *1883, Františkem *1885 a Karlem *1890 v Jasence čp. 39

v roce 1910 vlastnili  rodiče hospodářství  na Jasence čp. 39, kde je uveden s otcem a
bratrem Josefem*1883. Rodiče také vlastnili hospodářství v Janové čp. 41, kde je uvedena
matka Kateřina a bratři Tomáš *1882 a František. *1885

 z vyprávění:

údajně bojoval na ruské frontě, kde padl

 v roce 1921 v Jasence čp. 39 bydlel jen jeho otec a bratr Josef *1883

Buš Josef

*28.4.1896 v Jasence   +1959

 údaje z matriky:

otec: Jan Buš, *1868 v Malé Bystřici, syn Josefa Buše *1840

matka: Rozína, roz. Hurtová, *1866 v Růžďce



 v roce 1900 bydlel s rodiči , sestrou Annou *1893 a dědou Josefem Bušem v Jasence čp.
101, v hájovně

 z vyprávění:

ve svých 19 letech, v roce 1915, byl povolán do rakousko-uherské armády, do války na
ruskou frontu. Bojoval v ruské legii, pak v nově vzniklé Čs armádě. Po válce ještě nemohl
domů, byl povolán na polské hranice, kde ještě rok sloužil. Psal domů, ale nepřišla mu
žádná odpověď. Když přijel domů, hájovna byla zničená požárem.
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Na základě uvedených zdrojů sepsala Dana Novosadová z Jasenky.


