
Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka, 

kteří bojovali v I. světové válce.

Tento seznam, J až K, 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.

Jakubec Jan

*24.6.1868 v Jasenné čp. 97   + 1918

 údaje z matriky:

otec: Jan Jakubec z Jasenné čp. 97

matka: Rozína, roz. Řehová, z Lutoniny

oženil se dne 28.7.1896 s Verunou Hříbkovou, *1876 v Jasence čp. 3, dcerou Martina
Hříbka z Jasenky čp. 3 a Mariny, roz. Mikulcové, ze Lhoty

 v  roce  1910  bydlel  s  manželkou  Verunou,  dětmi  Julií  *1899,  Emílií  *1901,  Hermínou
*1903, Růženou *1907 u své tchýně Marie  Hříbkové, v té  době pracoval  jako tovární
dělník v továrně na nábytek

 v  Pamětní knize obce Jasenka v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli
doma, je uvedeno jméno Jakubec Jan, ženatý, čp. 3

 jeho jméno je uvedeno na Pomníku obětem I. a II. světové války samostatné obce Ja-
senka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1868 – 1918

Jeník František

* 8.11.1894 Hradištko, Poděbrady

(bydliště: Vsetín-Horní město čp.1146, později Jasenka čp.102, od roku 1969 Praha -Smíchov)

 z vojenských údajů, karta legionáře:

Jeník František, truhlář

rakousko-uherská armáda, 15. zem. p. pl.

datum a místo narození: 8.11.1894 Hradišťko, okr. Poděbrady

datum a místo zajetí: 12.10.1915, Počajev, vojín



datum a místo přihlášení do legií: Lyon

datum zařazení do legií: 4.4.1917, Čs. legie v Rusku

převelen : 14.11.1917, 22. p. pl., vojín, Čs. legie ve Francii

konec v legiích: 26.1.1918, 22.p.pl., četař

Vrátil se do vlasti.

Kamas Josef

*23.2.1885 Mikulůvka čp. 13    +22.12.1953

 údaje z matriky:

otec: Jan Kamas z Mikulůvky

matka: Rozína, roz. Březovjáková, z Mikulůvky

oženil se dne 6.6.1909 s Rozínou Jurčákovou, *1887 v Jasence čp. 85, dcerou Josefa Jur-
čáka z Jasenky čp. 85 a Veruny, roz. Janišové, z Jasenky

 v roce 1910 bydlel  s  manželkou a synem Josefem *1908 v Jasence čp.  85,  u rodičů
manželky, v té době pracoval jako dělník v továrně na nábytek

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu Italských legionářů je uvedeno:

Kamas Jos., nar. r. 1885, žen. ,rolník 

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Kamas Josef, rolník

datum a místo narození: 23.2.1885 Mikulůvka, okr. Vsetín

domovská obec: Jasenka

rakousko-uherská armáda, 3. p. pl., vojín

datum a místo zajetí: 19.8.1917, Selo

datum a místo přihlášení do legií: 29.11.1917 Padula,

datum zařazení do legií: 15.4.1918, 31. p. pl. v hodnosti vojína, Čs. legie v Itálii

konec v legiích: 16.8.1919, vojín, vrátil se do vlasti

 v roce 1921 bydlel stále v Jasence čp. 85 s manželkou, Rozínou, dětmi Karlem *1913,
Josefem *1915, Boženou *1920, tchýní Veronikou Jurčákovou, švagrem Tomášem Jur-
čákem  *1887  a  jeho  manželkou  Annou  *1893.  V  té  době  byl  majitelem  čp.  85,  byl
rolníkem v polním hospodářství



Kaňát Jan

*20.11.1894 v Jasence čp. 56     + 9.7.1917

 údaje z matriky:

otec: Jan Kaňát *1875 v Jasence, rolník v Jasence čp. 41, syn Josefa Kaňáta *1853 a Rozí-
ny, roz. Hlásné, *1854, z Jasenky

matka: Anna, roz. Matošková, *1871 ve Vsetíně čp. 459, z Jasenky čp. 50, dcera Pavla
Matošky z Jasenky a Kateřiny, roz. Slováčkové, z Jasenky

 v roce 1910 bydlel v Jasence čp. 55, u svých rodičů, se sourozenci Antonínem *1903, Kar-
lem *1904, Jaroslavem *1907, Vladimírem *1910, pomáhal rodičům v polním hospodářství

oženil se dne 18.6.1917 s Verunou Šimarovou,*1893 ve Vsetíně čp. 512, dcerou Martina
Šimary a Anny, roz. Kudelové, ze Vsetína. V době své svatby byl vojínem c.a k. pěšího plu-
ku arcivévody Karla č. 3, polní pošta 628

 z vojenských záznamů:

Kaňát Jan

vojín, p. pl. 3

datum a místo narození: 1894 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava,

příslušnost : táž

datum a místo úmrtí: 9.7.1917 – Selo Sezana Kustenlande, ( dnes Sežana, Slovinsko)

datum pohřbu a místo: neznámé,

označení hřbitova a místo: ponechán nepříteli k pohřbení

opsáno podle matriky p. pl. 3 u ZVV Brno

(Tom 13, fol. 300)

 v roce 1921 bydlela vdova Veronika Kaňátová se synem Janem *1915 ve Vsetíně-Jaseni-
cích čp. 512.

Kaňát Josef

*9.2.1873 v Jasence čp. 76    +1923

(pozn.: je strýcem Jana Kaňáta *20.11.1894)

 údaje z matriky:

otec: Josef Kaňát, *1853 v Jasence čp. 41, syn Josefa Kaňáta z Jasenky čp. 41 a Kateřiny,
roz. Zámečníkové, z Jasenky

matka: Rozína, roz. Hlásná, *1854 v Jasence čp. 76, dcera Jana Hlásného z Jasenky čp. 76
a Rozíny, roz. Sedláčkové, ze Vsetína



 v roce 1910 bydlel se svou manželkou Františkou *1872 a svými dětmi Josefem *1894,
Janem *22.2.1899,  Karlem *25.10.1900,  Františkou  *1902,  Rozárou  *1904,  Annou
*1907, Marií *1909 v Jasence čp. 41, kde vlastnil polní hospodářství

v roce 1921 bydlel  stále v Jasence čp. 41 s manželkou a dcerami,  se synem Josefem
*1894 a snachou Marií *1898

 v  Pamětní knize obce Jasenka v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli
doma, je uvedeno jméno Kaňát Josef, ženatý, čp. 41

 jeho jméno je uvedeno na Pomníku obětem  I. a II. světové války samostatné obce Ja-
senka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap s těmito údaji: 1873 – 1923

Kaňát Karel

Domníváme se,  že  vojenskou kartičku  píše  Karel  Kaňát,  *25.10.1900,  syn  Josefa  Kaňáta
*9.2.1873, zmiňuje se tam o svých bratrech Janovi a Josefovi.

 dopis z války:

datum  na  dopise  je  29.9.1918,  píše  svému  kamarádovi  Josefu  Tkadlečkovi
*13.9.1899 z Jasenky čp. 59, který byl v té době na polní adrese: K. u K. Inft. Reg. N 99,
11. komp. II. zug, pošta 288.

„ Milý kamaráde!

Srdečný dík za Tvůj milý lístek, co jsi poslal Janovi, on odjel dnesky na absentýrky dom.
Tak ti odepisuji já. Jsme ještě spolu, ale Jan je už přidělen s marščuku, tak jestli ..neči-
telné slova ..nevyvázne, tak v nejbližší době jede do pole. Já ještě možná se tu na chvíli
zdržím. Josef je pořád ve špitáli, ale už je mu trochu lepšeji, míval horečku až na 41 stup-
ňů, tak už mu málo scházelo…..Také tu teď bývám s Hlaváčem….Víc ti sdělím, až s Janem.
S pozdravem Tvůj kamarád Karel.“

polní pošta Karla Kaňáta - odesilatele: R. K. Selo R. 25

 v roce 1910 bydleli v Jasence čp. 41 Josef Kaňát *9.2.1873, jeho synové Josef *1894, Jan
*1899, Karel *1900

Klapr Josef

*22.3.1887 v Malé Bystřici čp. 42   + 18.1.1917

 údaje z matriky:

otec: neuveden

matka: Rozína Klaprová z Malé Bystřice

oženil se dne 8.2.1914 s Františkou Mrázkovou, *1891 v Jasence čp. 16, příslušná do Ja-
senky čp. 30, dcerou Pavla Mrázka a Anny, roz. Jurčákové. V době své svatby byl příslušný
na Jasenku čp. 30.



 z vojenských záznamů:

Klapr Josef

vojín, p. pl. 3, 8. pol. sek.,

datum a místo narození: 22.3.1887, Malá Bystřice, okr. Val,Meziříčí, země Morava 

příslušnost: Bystřička

datum a místo úmrtí: 18.1.1917 na bojišti, Dorna Water Bukovina

datum a místo pohřbu: 18.1.1917 na hřbitově Dorna Water Bukovina

(Tom 13, fol. 194)

 jeho jméno je uvedeno na Pomníku obětem  I. a II. světové války samostatné obce Ja-
senka s těmito údaji: 1887 – 1917

Kment Karel

*5.2.1872 Lutín, okr. Olomouc    +31.10.1965 Vsetín

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v roce 1900 bydlel v Thonetových bytech ve Vsetíně čp. 290 s manželkou Josefou *1872,
dcerou Annou *1899 a synem Karlem *1900.

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Kment Karel

rakousko-uherská armáda, 43. dom. p. pl.,

datum a místo narození: 5.2.1872 Lutín, okr.Olomouc

domovská obec Jasenka 145

poslední útvar rakousko-uherské armády: 12.pr. pol. mysl., desátník

datum a místo zajetí: 27.5.1915, Siňava

datum a místo přihlášení do legií: Kamišin Saratovská gub. Čs legie v Rusku

zařazení do legií: 2.12.1917, 6. stř. pl., v hodnosti vojína

konec v legiích: 27.11.1919, štáb čsl. vojsk, vojín, demobilizován

 v roce 1921 bydlel s rodinou v Jasence čp. 145, pracoval v továrně na nábytek, stolařství-
modelář (pozn.: v Jasence bydlel od roku 1911)

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu Ruských legionářů je uvedeno: 

Kment Karel, nar. 1872, žen., modelář.



Kotrla Jan

*16.2.1864 v Jasence čp. 87    + 1918

 údaje z matriky:

otec: Martin Kotrla z Jasenky čp. 92

matka: Rozína, roz. Vojtková, z Jasenky

oženil se dne 7.6.1887 s Kateřinou Kotrlovou, *1862 v Jasence čp. 43, dcerou Jana Kotrly
z Jasenky čp. 43 a Rozíny, roz. Karolové, z Jasenky

 v roce 1910 byl majitelem čp. 92 na Jasence, kde bydlel s rodinou, manželkou Kateřinou,
dětmi  Rozárou  *1889,  Františkou *1891,  Josefem * 14.6.1893, Cecílií  *1900,  Jaro-
slavem *1903, s bratrem Tomášem Kotrlou *1874, švagrovou Františkou *1880 a jejich
dcerou Františkou *1904

 jeho jméno je uvedeno na Pomníku obětem I. a II. světové války samostatné obce Ja-
senka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap s těmito údaji: 1864 – 1918

Kotrla Jan

*23.11.1887 v Jasence    + červenec 1915

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v roce 1900 bydlel s otcem Josefem Kotrlou *1858, matkou Annou Kotrlovou *1860, sou-
rozenci Veronikou *1882, Rozálií *1886,  Josefem Kotrlou *18.9.1890,  Annou *1893,
Františkem *1900, v Jasence čp. 103, jehož vlastníkem byl otec Josef Kotrla.

v roce 1910 stále bydlel s rodiči a některými sourozenci v Jasence čp. 103.

 z vojenských záznamů:

Kotrla Jan

datum a místo narození: 23.11.1887,  Jasenka, okr. Vsetín, země Morava,

příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády, pěší pluk 3,

datum a místo úmrtí: červenec 1915, Rusko

příčina úmrtí: zemřel

místo pohřbení: neuvedeno

bojiště: severní fronta - ruské bojiště



Kotrla Josef

*20.2.1878 v Jasence čp. 103     + 19.12.1917

 údaje z matriky:

otec: Jan Kotrla, syn Martina Kotrly z Růžďky a Anny, roz. Pohořelské, z Růžďky

matka: Rozálie, roz. Urbanová, dcera Jana Urbana z Jasenky a Kateřiny, roz. Macíkové,
ze Vsetína

 z vojenských záznamů:

ve vojenských záznamech je uvedeno jen příjmení, přesto se domníváme, že patří tomuto
Josefu Kotrlovi.

Kotrla

vojín, domobranecký pěší pluk 25,

datum a místo narození: 1878 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava,

příslušnost tamtéž.

datum a místo úmrtí: 19.12.1917 v Butrio , okr. Kdine, Itálie.

datum a místo pohřbení: 21.12.1917 v Butrio

opsáno podle: matr. domobr. p. pl.25 u ZVV Brno

(Tom II., fol. 108)

Kotrla Josef

*23.11.1881 v Jasence čp. 67   +7.6.1952

 údaje z matriky:

otec: Jan Kotrla z Jasenky, syn Jana Kotrly, sedláka z Jasenky a Rozíky, roz. Kulíškové, ze
Vsetína

matka: Kateřina, roz. Tomancová, dcera Pavla Tomance, sedláka z Růžďky a Mariany, roz.
Hříbkové z Růžďky

oženil se dne 31.1.1905 s Marií Grygarovou, *1879 v Jasence, dcerou Josefa Gragary, sed-
láka v Jasence a Anny, roz. Daňkové, ze Vsetína

 v roce 1890 bydlel s rodiči a a sourozenci Annou *1879, Janem *1885, Rozárou *1886,
Františkou *1889, v Jasence čp. 67, jehož majitelem byl otec Jan Kotrla

v roce 1900 bydlel stále s rodiči, sourozenci Annou*1879, Janem *1885, Rozárou *1886,
Františkou *1889, Tomášem *1891, Veronikou *1893, Marií *1897, Františkem *1899 v
Jasence čp. 67



 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Domníváme se, že tato karta legionáře náleží tomuto Josefu Kotrlovi, i když datum naro-
zení je zde uvedeno dne 24.11.1881 a matriky uvádí datum 23.11.1881.

Kotrla Josef, dělník

rakousko-uherská armáda, 25. dom. p. pl.

datum a místo narození: 24.11.1881, Horní Jasenka, okr.Vsetín

datum a místo zajetí: 4.9.1917, M. Gabriele, vojín

datum a místo přihlášení do legií: 1.3.1918, Padula

datum zařazení do legií: 14.5.1918, zásob. odd. č.6, vojín, Čs. legie v Itálii

konec v legiích: 6.8.1919, zás. odd. č.6, vojín, demobilizován

 v roce 1921 bydlel s manželkou Rozínou *1890 a dcerou Hermínou *1909 v Jasence čp.
139, jehož byl majitelem, v té době pracoval jako tovární dělník v továrně na výrobu nožů

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu Italských legionářů je uvedeno: 

Kotrla Josef, nar. 1881, žen., domkař

Kotrla Josef

*22.4.1883 v Jasence čp. 33   +29.10.1916 (prohlášen za mrtvého)

 údaje z matriky:

otec: Tomáš Kotrla, *1850, z Jasenky čp. 33, syn Pavla Kotrly a Zuzany, roz. Černotíkové,
z Jasenky

matka: Mariana, roz. Hříbková, *1860, dcera Pavla Hříbka z Jasenky čp. 33 a Anny, roz.
Vaňkové, z Růžďky

 v roce 1910 bydlel s rodiči, sourozenci  Tomášem *11.4.1888, Annou *1891, Pavlem
*1893, Rozálií *1899, Františkou *1902, se svou manželkou Annou *1881, a dětmi Burdí-
kovou Rozálií *1905, Kotrlou Janem *1909, ve Vsetíně- Bobrkách čp. 480. V té době pra-
coval v továrně na nábytek jako tovární dělník.

 z vojenských záznamů:

Kotrla Josef

rakousko-uherská armáda, ppl. 3

datum a místo narození: 22.4.1883 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava,

příslušnost: tamtéž

datum a místo úmrtí: 29.10.1916, prohlášen za mrtva

opsáno podle: matr. ppl.3 u ZVV Brno



(Tom XIV, fol. 121)

 Krajským soudem v Novém Jičíně se prohlašuje Kotrla Josef *22.4.1883 v  Jasence jako
syn Tomáše Kotrly a Mariny roz. Hříbkové, do Vsetína příslušný, vdovec, dělník ve Vsetíně,
za  mrtva  a  vyslovuje  se,  že  den 29.10.1916  za  den úmrtí  se  má pokládati.  Důvody:
jmenovaný narukoval v r. 1914 k pěš. pl. č. 3,odešel na ruskou frontu, byl posledně viděn
dne 28.10. 1914 a od té doby nezvěstným. Den 29.10.1916  se má pokládati za den úmr-
tí. Prohlášení za mrtva je odůvodněno. Krajský soud v Novém Jičíně odd.VIII dne 8.6.1927

(Tom 14/121)

Kotrla Josef

*17.12.1885 v Jasence čp. 47    +15.10.1918

 údaje z matriky:

otec: Jan Kotrla z Jasenky čp. 47, syn Jana a Rozíny Kotrlových z Jasenky

matka: Marina, roz. Hořelková, dcera Josefa Hořelky ze Vsetína čp. 269 a Rozíny Hříbkové
z Jasenky

oženil se dne 21.2.1909 s Marií Světákovou, *1862 ve Vizovicích, příslušná do Rokytnice
čp. 36, dcerou Jiřího Světáka a Terezie Vajíř

 z vojenských záznamů:

Domníváme se, že výše uvedené údaje patří tomuto Josefu Kotrlovi.

Kotrla Josef

vojín, ppl. 3

datum a místo narození: 1885 ( místo neudáno)

příslušnost: Horní Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: 15.10.1918 Naverntez di Piave, Itálie,

datum a místo pohřbení: 15.10.1918 na hřbitově Hurssaga, Itálie

(Tom 13, fol. 252, fol. 253)

Kotrla Josef

*1890     +1917

 jeho jméno je uvedeno na Pomníku obětem  I. a II. světové války samostatné obce Ja-
senka s těmito údaji: 1890– 1917

Dosud neidentifikován



Kotrla Josef

*12.6.1893 v Jasence čp. 68   +29.6.1964

(otec paní Kučerové)

 údaje z matriky:

otec: Tomáš Kotrla *1862 z Jasenky čp. 68, syn Pavla Kotrly a Anny, roz. Jurčákové z Ja-
senky

matka: Anna, roz. Zámečníková, *1859, dcera Martina Zámečníka ze Vsetína čp. 330 a Ro-
zíny Hříbkové z Jasenky

 v roce 1890 bydleli jeho rodiče, sourozenci Tomáš *1883, Rozína *1886, Veronika *1888,
jeho děda Pavel *1835 a babička Anna *1834, bratr otce Pavel *1864, sestra otce Rozína
*1868 v Jasence čp. 68

v roce 1900 bydlel se svými rodiči, sourozenci Tomášem *1883, Rozínou *1886, Veronikou
*1888, Annou *1891, Marií *1895, Janem *1898 v Jasence čp. 68

v roce 1910 bydlel stále s rodiči a sourozenci v Jasence čp. 68

 z vyprávění:

bojoval na italské frontě u Piavy, dostal malárii, demobilizován v hodnosti svobodníka.

Paní Kučerová vyprávěla o svém otci:

„ Prošli všichni frontou, za 4 léta zkusili dost. Tatínek byl v Itálii u Piávy, v kavernách, tam
dostal malárii. V nemocnici hrávali pacienti na harmoniku a zpívali. Tam se také naučili
italsky. Přesto, že byli z pasek, uměli řeči. Staříček Mrlinů ( říkalo sa tam u Krampotů)
uměl maďarsky a jiní německy.“

 v roce 1921 bydlel stále v Jasence čp. 68

Kotrla Josef

*14.6.1893 v Jasence čp. 62   +16.11.1918  (prohlášen za mrtvého)

 údaje z matriky:

otec: Jan Kotrla, *16.2.1864, z Jasenky čp. 92, syn Martina Kotrly z Jasenky čp. 92 a
Rozíny, roz. Vojtkové, z Jasenky

matka: Kateřina, roz. Kotrlová, dcera Jana Kotrly z Jasenky čp. 43 a Rozíny roz. Karolové z
Růžďky

 v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci Rozárou *1889, Františkou *1891, Cecílií *1900,
Jaroslavem *1903, se strýcem (bratrem otce ) Tomášem Kotrlou *1874 a jeho manželkou
Františkou *1880 a jejich dcerou Františkou *1904 v Jasence čp. 92, jehož majitelem byl
otec Jan Kotrla



 z vojenských záznamů:

Kotrla Josef

rakousko-uherská armáda, ppl. 3.

datum a místo narození: 14.6.1893 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava,

příslušnost: táž

datum a místo úmrtí: 16.11.1918, prohlášen za mrtva,

opsáno podle: matr. Ppl. 3 u ZVV Brno,

(Tom XIV.,fol. 125)

 Kotrla Josef nar. 14.6.1893 Jasenka jako syn Jana Kotrly a Kateřiny roz.  Kotrlové, svo-
bodný, zemědělský dělník, posledně bydlící v Jasence, narukoval v r.1914, 3 ppl, odešel v
r. 1915 na ruskou frontu a jest od 15.11.1916 nezvěstným. Vyslovuje se den 16.11.1918
za den úmrtí.

(Tom 14/125)

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Kotrla Josef, svobodný, čp. 92

Kotrla Pavel

*10.5.1878 v Jasence čp. 45    + 6.4.1950 v Jasence čp. 140 (u své dcery Boženy, provdané za
Josefa Novosada)

 údaje z matriky:

otec: Martin Kotrla z Jasenky čp. 45, syn Pavla Kotrly a Kateřiny, roz. Bílkové

matka:  Anna,  roz.  Hořelková,  dcera Josefa Hořelky ze Vsetína čp.  273 a Marině,  roz.
Šťastné, ze Vsetína

oženil  se dne 15.7.1902 s  Marianou Hříbkovou,*1878  v  Jasence  čp.  32,  dcerou Pavla
Hříbka, rolníka z Jasenky čp. 32 a Mariny, roz. Kočíbové, z Bystřičky

 v roce 1880 bydlel s rodiči a sourozenci Kateřinou *1868, Josefem *1872, Janem *1875 v
Jasence čp. 45

v roce 1900 bydlel s rodiči, bratrem  Josefem *1872 a jeho manželkou Annou *1880, s
bratrem Tomášem *10.12.1885, v Jasence čp. 45

v roce 1910 bydlel se svou manželkou Marianou, dětmi Marií *1901, Janem *1905, Rozálií
*1908, Annou *1910 u rodičů manželky, u Hříbků, na Jasence čp. 32

 byl odveden do války, vrátil se domů

 v  roce  1921  byl  již  majitelem  polního  hospodářství  na  Jasence  čp.  32,  kde  bydlel  s
manželkou Marianou, dětmi  Marií *1901, Janem *1905, Boženou *1912, Pavlem *1914,
Františkou *1919



Kotrla Tomáš

*10.12.1885 v Jasence čp. 45   + 1920

 údaje z matriky:

otec: Martin Kotrla z Jasenky čp. 45, syn Pavla Kotrly a Kateřiny, roz. Bílkové

matka:  Anna,  roz.  Hořelková,  dcera Josefa Hořelky ze Vsetína čp.  273 a Marině,  roz.
Šťastné, ze Vsetína

oženil se dne 4.8.1908 s Rozálií Janušovou, *1891 v Ústí, dcerou Anny Janušové, dcery
Pavla Januše z Ústí a Anny, roz. Fojtové, z Ústí

 v roce 1900 bydlel s rodiči, bratrem Josefem *1872 a švagrovou Annou *1880 (manželkou

Josefa ) , bratrem Pavlem *10.5.1878 v Jasence čp. 45

v roce 1910 bydlel s manželkou Rozálií, dětmi Marií *1909, Tomášem *1910, u Kotrlové
Marie v Jasence čp. 87, pracoval v polním hospodářství, selská živnost

 byl odveden do války, domů se vrátil s podlomeným zdravím, následkem válečných útrap
zemřel doma

 jeho jméno je uvedeno na Pomníku obětem  I. a II. světové války samostatné obce Ja-
senka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap s těmito údaji: 1885-1920

Kotrla Tomáš

*11.4.1888 ve Vsetíně – Bobrky čp. 480    +6.4.1920 (prohlášen za mrtvého)

 údaje z matriky:

otec: Tomáš Kotrla, *1850, z Jasenky čp. 33, syn Pavla Kotrly a Zuzany, roz. Černotíkové,
z Jasenky

matka: Mariana, roz. Hříbková, *1860, dcera Pavla Hříbka z Jasenky čp. 33 a Anny, roz.
Vaňkové, z Růžďky

 v roce 1910 bydlel s rodiči, s bratrem Josefem *22.4.1883, švagrovou Annou *1881 a
jejich dětmi Burdíkovou Rozálií *1905 a Kotrlou Janem *1909, se sourozenci Annou *1891,
Pavlem *1893, Rozálií *1899, Františkou *1902, ve Vsetíně- Bobrkách čp. 480

 z vojenských záznamů:

Kotrla Tomáš

rakousko-uherská armáda, ppl. 3

datum a místo narození: 11.4.1888 Vsetín, okr. Vsetín

příslušnost: táž

datum a místo úmrtí:  ?

bojiště: severní fronta, ruské bojiště



(pozn.: 8610/24)

Krajským soudem v Novém Jičíně se prohlašuje Kotrla Tomáš nar. 11.4.1888 ve Vsetíně
jako syn Tomáše Kotrly a Mariny roz. Hříbkové, tamtéž příslušný, svobodný, stolařský po-
mocník, za mrtva a vyslovuje se, že den 6.4.1920 za den úmrtí se má pokládati. Důvody:
jmenovaný narukoval v roce 1914 k pěš. pl. č. 3, odešel na ruskou frontu, psal posledně
5.4.1918 a jest od té doby nezvěstným. Ježto jmenovaný jako účastník ve válce po více
než 2 léta se pohřešuje, dány jsou předpoklady zákona ze dne 31.3.1918 a 30.6.1921 a
prohlášení za mrtva. Dne 17.5.1927, odd. VII.

(Tom XIV., fol. 121)

Kučera Josef

*1.7.1894 v Jasence čp. 7    + 25.4.1971

 údaje z matriky:

otec: Pavel Kučera z Jasenky čp. 13, syn Pavla Kučery z Jasenky čp. 13 a Rozíny, roz. Jur-
čákové, z Jasenky

matka: Marina, roz. Hurtíková, dcera Pavla Hurtíka z Růžďky čp. 99 a Mariany, roz. Bíl-
kové, z Růžďky

oženil se dne 21.10.1919 s Hermínou Slováčkovou, *1899 v Jasence čp. 131, dcerou To-
máše Slováčka a Veruny, roz. Špačkové

 v roce 1900 bydlel se svými rodiči, sourozenci Pavlem *11.5.1886, Janem *1889, Rozí-
nou *1887, Františkou *1897, Tomášem *1899 v Jasence čp. 7

v rove 1910 bydlel se svou matkou (vdova) a sourozenci v Jasence č.p. 7, kde pomáhal
matce v polním hospodářství

 z vyprávění:

Bojoval v Itálii a Srbsku.

Nakreslil pozdrav z vojny, který zobrazuje jeho rodnou Jasenku tak, jak si ji pamatoval.
Tento pozdrav poslal domů. Jeho kreslená pohlednice je v naší fotogalerii.

( ve spodní části obrázku pozornější uvidí i jiné kresby….)



Kučera Pavel

*11.5.1886 v Jasence čp. 13   + listopad 1914

 údaje z matriky:

otec: Pavel Kučera z Jasenky čp. 13, syn Pavla Kučery z Jasenky čp. 13 a Rozíny, roz. Jur-
čákové, z Jasenky

matka: Marina, roz. Hurtíková, dcera Pavla Hurtíka z Růžďky čp. 99 a Mariany, roz. Bíl-
kové, z Růžďky

oženil se dne 12.7.1910 s Rozínou Špačkovou, *1882 v Růžďce čp. 148, dcerou Martina
Špačka, rolníka v Růžďce a Rozíny, roz. Žambochové, z Růžďky

 v roce 1910 bydlel se svou manželkou Rozínou a dcerou Emílií *1910 u manželčiných rodi-
čů, u Špačků v Růžďce čp. 116, kde vypomáhali v polním hospodářství, domovskou pří-
slušnost  měli v té době na Jasence

 z vojenských záznamů:

Kučera Pavel

datum a místo narození: 11.05.1886 Jasenka, okres Vsetín

domovem: Růžďka, okres Vsetín

příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády, domobranecký pěší pluk 25

datum úmrtí: ?.11.1914

příčina úmrtí: zemřel

bojiště: severní fronta (ruské bojiště)

Místo pohřbení:  ? 

Zdroje: 
Pamětní kniha obce Jasenka
Okresní archiv Vsetín
Vojenský historický archív ČR
Zemský archiv Opava
Sčítací operáty
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.


