
Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka, 

kteří bojovali v I. světové válce.

Tento seznam, M až N 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.

Machala Josef

* 1899     +1918

 domníváme se, že by se mohlo jednat o Josefa Machalu *20.1.1899 v Rokytnici, otec Pavel
Machala, matka Rozína, roz. Karasová, později provdaná za Josefa Novosada z Jasenky. 

V roce 1910 bydleli v Jasence čp. 125

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap s těmito údaji: 1899 – 1918

Dosud neidentifikován

Machalec Ján

*24.7.1886 v Jasence čp. 9    +24.1.1940

 údaje z matriky:

otec: Josef Machalec, dělník v Jasence, syn Jiřího Machalce a Mariny, roz. Zámečníkové

matka: Marina, roz. Ječménková, dcera Jana Ječménka a Mariny, roz. Juřínkové

oženil se dne 27.8.1911 s Annou Hučíkovou, dcerou Štěpána Hučíka z Jasenky a Mariny,
roz. Muchové

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci Josefem *7.1.1888, Antonínem *1894, Rozárou
*1897,  u Slováčků v Jasence čp. 64

v roce 1910 bydlel s matkou a bratry u Josefa Pifky v Jasence čp. 81

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

Machalec Jan, nar. 1886, žen., dělník



 v  roce 1921 bydlel s manželkou Annou *1888, s dětmi Janem *1914, Julií *1918, Marií
*1920, se svou matkou Marií  *1857 a bratrem Antonínem *1894, v Jasence čp. 81 u
Josefa Pifky. V té době pracoval jako tovární dělník v továrně na nábytek.

Machalec Josef

*7.1.1888 v Jasence čp. 8

 údaje z matriky:

otec: Josef Machalec, dělník v Jasence, syn Jiřího Machalce a Mariny, roz. Zámečníkové

matka: Maryna, roz. Ječménková, dcera Jana Ječménka a Mariny, roz. Juřínkové

oženil se dne 11 1 1915 s Rozínou Malou *1886 v Jasence čp. 83, dcerou Jana Malého z
Jasenky čp. 83 a Anny, roz. Štefkové, z Jasenky

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci Janem *24.7.1886, Antonínem *1894, Rozárou
*1897, u Slováčků v Jasence čp. 64

v roce 1910 bydlel s matkou a bratry u Josefa Pifky v Jasence čp. 81

 v Pamětní knize obce Jasenka je uvedeno:

„...žijí dosud tito invalidi:

…..Machalec Jos., ženatý, čís. 83. Bojoval na italské frontě, byl raněn do hlavy,

část lebeční kosti byla nahrazena stříbrnou plotnou.“

 v roce 1921 bydlel s manželkou Rozínou *1886 a syny Josefem *1915 a Jaroslavem *1920
v Jasence čp. 20 u Jana Bravence

Machálek Josef

2.9.1888 v Rokytnici čp. 88   +4.3.1972 ve Valašském Meziříčí

 údaje z matriky:

otec: Martin Machálek, z Rokytnice, syn Martina Machálka a Anny Šušnové

matka: Anna, roz. Fojtová, dcera Pavla Fojta z Rokytnice a Anny, roz. Hrtáňové

 v roce 1900 bydlel u rodičů s bratrem Karlem *1896 v Rokytnici čp. 48

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Machálek Josef, natěrač

rakousko-uherská armáda, 3. p. pl.

datum a místo narození: 2.9.1888, Roketnice, okr. Vsetín

domovská obec Roketnice, Jasenka, okr.Vsetín

datum a místo zajetí: 13.9.1915, Rovno, četař



datum a místo přihlášení do legií: Borispol

datum zařazení do legií: 30.12.1916, zál.pr., Čs legie v Rusku, vojín

konec v legiích: 7.12.1920, dopr. rota, četař, demobilizován

od 30.12.1916 byl v ruské legii, 1.pluk ( záložní prapor), nejdříve jako vojín, později četař
v dopr. rotě. Jako příslušník 1. pluku, 9.roty, se zúčastnil bitev u Zborova a u Bachmače,
kde byl raněn. Později se účastnil bojů v prostoru mezi Pemzou a Ufou, pak byl převelen k
železničnímu vojsku.

 Po válce bydlel v Jasence čp. 153

Machálek Josef

*10.12.1889 v Jasence čp. 84 

 údaje z matriky:

otec: Josef Machálek z Jasenky čp. 84, syn Jana Machálka a Marie,  roz. Jurčákové, z
Jasenky

matka: Kateřina, roz. Machálková, *1865 v Ratiboři, dcera Rozíny Machálkové, pokludnice
v Ratiboři, provdané Machulíkové v Jablůnce

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci Rozálií  *1884, Annou *1891, Janem *1900, s
babičkou Marií Machálkovou v Jasence čp. 84

v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci Rozálií *1884, Annou *1891, Janem *1900, Marií
*1909 v Jasence čp. 84

 z vyprávění:

jako důstojník rakousko-uherské armády byl v době války ve Vídni. Ve Vídni se mu v roce
1916 narodil syn Josef Černocký. Matku syna si později vzal a syna přiznal za svého.

 v roce 1921 bydlel s manželkou Marií *1897 a synem Josefem Černockým *1916 u svých
rodičů v Jasence čp. 84

Malý Josef

*28.2.1882 v Růžďce čp. 217   +1918

 údaje z matriky:

otec:  Josef  Malý,  rolník  v  Růžďce,  syn  Martina  Malého  z  Růžďky  a  Rozíny,  roz.
Bartoníkové, z Jablůnky

matka: Mariana,  roz.  Zámečníková,  ze Vsetína,  dcera Martina Zámečníka  ze Vsetína a
Rozíny, roz. Hříbkové, z Jasenky

oženil se dne 13.9.1904 s Rozínou Hříbkovou, *1883 v Jasence čp. 60, dcerou Jana Hříbka
z Jasenky a Anny, roz. Hořanské, z Jasenky



 v roce 1900 bydlel ve Vsetíně-Horní město čp. 1  (vsetínský zámek) , pracoval zde jako
nádeník v polním hospodářství

 v roce 1910 bydlel se svou manželkou Rozínou, dětmi Rozálií 1907 a Josefem *1909, se
svou matkou Marií a svými sourozenci Rozínou *1895, Janem *1898 v Růžďce čp. 148 u
Martina Špačka

 úryvek z Pamětní knihy obce Jasenka:

„  Vojáci  houfně  desertovali,  schovávali  se  v  lesích,  tvoříce  tak  zvané  „zelené  kádry“,
nedostavovali se včas ke svým plukům z dovolených, čekali, až četnictvo přijde a odvede
je.  Celé  výpravy  podnikány  byly  mnohdy  proti  dezertérům a  těm,  jimž  se  povinnosti
vojenské úmyslně vyhýbali.

V měs. srpnu 1918 odpoledne podniknuta byla vojenská výprava ( 11 mužů- Maďarů a 1
četníka ze Vsetína) na Jos. Malého, ženatého a do Růžďky příslušného, jenž se již přes rok
zdržoval,  ukrývaje se,  v  obci  Jasence  v  čís.35  (  u  Košutů)  ve Vesníku.  Na utíkajícího
vystřelena byla salva. Raněn jsa zůstal ležeti a vojínem byl dobit na zemi. Zanechal po
sobě ženu a 2 děti. Surové toto jednání vzbudilo u obyvatelů oprávněnou rozhořčenost a
všeobecné odsouzen.“

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli
doma, je uvedeno jméno Malý Josef, čp. 35, ženatý.

Malý Martin

*21.4.1894 v Jasence čp. 12

 údaje z matriky:

otec:  Martin  Malý  z  Jasenky  čp.  12,  syn  Jana  Malého  a  Rozíny,  roz.  Žambochové,  z
Jasenky

matka: Anna, roz. Vaňková, dcera Martina Vaňka a Kateřiny, roz. Holubcové, z Jasenky

oženil se dne 30.12.1919 s Annou Martinkovou, *1899 v Jasence čp. 16, dcerou Tomáše
Martínka, podomního obchodníka z Jasenky čp. 16 a Anny, roz. Bartoníkové, z Jasenky. V
té době byl rolníkem v Jasence čp. 126 u svého otce Martina Malého.

 v  roce  1900 bydlel  s  rodiči  a  sourozenci   Vaňkovou Františkou  *1887,  Annou *1891,
Josefem  *1896,  Rozálií  *1899,  s  babičkou  Kateřinou  Vaňkovou  a  strýcem  Martinem
Vaňkem *1873, v Jasence čp. 126

v roce  1910  bydlel  s  rodiči,  sourozenci  Annou  *1891,  Josefem *1897,  Janem *1902,
Rozálií *1905, Antonínem *1907, v Jasence čp. 126 ( pozn.: některé děti zemřeli, někdy se nově
narozeným dětem dávala stejná jména)

 v Pamětní knize obce Jasenka je uvedeno:

„….Kromě těchto tří,dosud žijících a nejtěžších invalidů, žijí:

Malý Martin, ženatý, čís. 126……“



Nevíme, jestli se zde píše o otci Martinovi Malém *17.11.1865 v Jasence čp. 83 nebo  o
jeho synovi Martinovi Malém *21.4.1894.

 v roce 1921 bydlela v Jasence čp. 126 majitelka domu vdova Anna Malá se svými syny
Josefem *1897 a  Antonínem *1907

v roce 1921 bydlel Malý Martin * 21.4.1894 se svou manželkou Annou *1899 v Jasence
čp. 16 u Tomáše Martinka

Matoška Josef

*1892     +1915

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka s těmito údaji: 1892-1915

Dosud neidentifikován

Matoška Josef

*27.1.1893 v Jasence čp. 28    +1.1.1918 (prohlášen za mrtvého)

 údaje z matriky:

otec: Jan Matoška, dělník, syn Martina Matošky z Jasenky a Kateřiny, roz. Novosadové z
Jasenky

matka: Kateřina, roz. Slováčková, dcera Pavla Slováčka z Jasenky čp. 37 a Mariny, roz.
Martinkové, z Jablůnky

 v roce 1900 bydlel s rodiči  a sourozenci Rozálií *1896 a Karlem *1900 v Jasence čp. 28

v roce 1910 bydlel  v Jasence čp. 24 u Jana Slováčka, v té době pracoval jako tovární
dělník v továrně na nábytek

 z vojenských záznamů:

Matoška Josef

zeměbranecký pěší pluk č. 25

datum a místo narození: .27.1.1893 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: prohlašuje se za mrtva a vyslovuje se den 1.1.1918 za den, kterého
jmenovaný nepřežil

datum a místo pohřbu: Krajský soud v Novém Jičíně, odd.VIII, dne 22.12.1930

opsáno podle: matriky zem. p. pl. Čís. 25 uložené u velt. IV sboru kat. duch. správy

(TOM V., fol. 126)



Krajský soud v Novém Jičíně prohlašuje se Matoška Josef nar. 27.1.1893 v Jasence, okr.
Vsetín, země Morava, tam příslušný, syn Jana Matošky a Kateřiny roz. Slováčkové, tovární
dělník, evangelík, posledně v Jasence, za mrtva a vyslovuje se, že den 1.1.1918 za den
úmrtí má se pokládati. Důvody: jmenovaný narukoval v roku 1914 k 25.zeměbraneckému
pluku, odeslán na ruskou frontu. Poslední zpráva odešla od něho v roku 1915. Jakožto
jmenovaný  jako účastník  ve  válce  po více  než 2  léta  se  pohřešuje,  jsou předpoklady
zákona ze dne 31. března 1918 ř.z.128 a 30. června 1921 sb.zák. A nař. a prohlášení za
mrtva je odůvodněno. Krajský soud v Novém Jičíně odd.VIII. Dne 22.12.1930

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Matoška Josef, svobodný, čp. 24

Mikulec Josef

*13.10.1867 v Jasence čp. 8   +1926

 údaje z matriky:

otec: Jan Mikulec z Jasenky čp. 64

matka: Rozína, roz. Krampotová, z Jasenky čp. 40

oženil se dne 20.7.1890 s Marinou,* 1858 v Jasence čp. 90, roz. Mikulcovou, dcerou Pavla
Mikulce z Jasenky čp. 90 a Zuzany, roz. Černotíkové, z Jasenky

 v roce 1890 bydlel se svou manželkou Marinou *1858, dcerou Františkou *1883 a svým
bratrem Pavlem *1870 v Jasence čp. 64 u Pavla Žambocha

v roce 1900 bydlel s manželkou Marinou *1858, dcerami Františkou *1883 a Marií *1898
v Jasence čp. 83 u Jana Malého

v roce 1910 bydlel se svou manželkou Marinou *1858 a dcerou Marií *1898 v Jasence čp.
4, ve svém. V té době pracoval jako dělník v továrně na nábytek

v roce 1921 bydlel v Jasence čp. 4 s manželkou Marií  *1858, provdanou dcerou Marií
Sedláčkovou *1898, zetěm Janem Sedláčkem *1897 , vnukem Josefem Sedláčkem *1920.
V té době byl již majitelem čp. 4 zeť Jan Sedláček

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli
doma, je uvedeno jméno Mikulec Josef, ženatý, čp. 4

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1867 – 1926

Mikulec Martin

*4.9.1875 v Jasence čp. 8    + 5.11.1915

 údaje z matriky:

otec: Jan Mikulec z Jasenky čp. 8



matka: Rozína, roz. Krampotová, z Jasenky čp. 40

oženil se dne 28.1.1900 s Annou Pifkovou, *1869 v Jasence čp. 12, dcerou Anny Pifkové,
dcery Rozíny Pifkové z Jasenky

 v roce 1910 bydlel se svou manželkou Annou, dětmi Emílií *1903, Marií *1905, Josefem
*1909, ve Vsetíně-Sychrovská ulice čp. 87 u majitele Karla Sedláčka. V té době pracoval
jako topič ve sklárnách

 z vojenských záznamů:

Mikulec Martin

vojín, býv. dom. prap. č. 43

datum a místo narození: 1875 Jasenka, okr. Valašské Meziříčí, země Morava,

příslušnost: tamtéž

datum a místo úmrtí: 5.listopadu 1915, spottal. gh. Bezirk,t ýž okres Karnten.

datum a místo pohřbení: 7.listopadu 1915, na hřbitově Edling, Spittal.

opsáno podle: matriky býv. okr. dopl. vel. Val. Meziříčí na ZVV Brno.

(TOM I., fol. 7)

Novosád Jan

*14.7.1893 v Jasence čp. 117

 údaje z matriky:

otec: Pavel Novosad 1858 z Jasenky čp. 117, syn Jana Novosada z Jasenky a Mariny, roz.
Zámečníkové, z Jasenky

matka: Anna, roz. Škarpová, *1859, z Hovězí, dcera Martina Škarpy z Hovězí čp. 417 a
Rozíny roz. Šopové z Hovězí

 v roce 1900 bydlel s rodiči sourozenci Rozálií *1881, Pavlem *1886, Karlem *7.10.1890
v Jasence čp. 117

v roce 1910 v Jasence čp. 117 už nebydlel, v té době tam bydlel vlastník Slováček Štěpán
*1871, manžel sestry Rozíny *1881 s dětmi Karlem *1902, Jaroslavem *1905, Bohumilem
*1910, Boženou *1908. 

v roce 1921 bydlel s manželkou Rozálií *1896 v Jasence čp. 12 u Kopeckého Kašpara

 v Pamětní knize obce Jasenka:

„….Kromě těchto tří, dosud žijících a nejtěžších invalidů, žijí:

Novosád Jan, ženatý, čís. 12……“



Novosád Josef

*1887      +1915

 jeho  jméno je  uvedeno na  Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války samostatné  obce
Jasenka s těmito údaji: 1887 – 1915

Dosud neidentifikován

Novosád Josef

*29.4.1889 v Jasence čp. 117    +19.5.1917 (prohlášen za mrtvého)

 údaje z matriky:

otec: Jan Novosád, tovární dělník, syn Jana Novosáda z Janové a Rozíny, roz. Srněnské, z
Ústí

matka: Anna, roz. Machálková, dcera Anny Machálkové z Rokytnice

oženil se dne 27.7.1913 s Johanou Valovou z Jasenky čp. 17, *1887 v Jasence čp. 91,
dcerou Veroniky Valové z Jasenky

 v roce 1890 bydlel s rodiči v Jasence čp. 117

v roce 1900 bydlel s rodiči,  sestrou Františkou *1891, bratrem Karlem *1897 v Jasence
čp.1

v roce 1910 bydlel v Jasence čp. 17 u Valové Rozíny, jejími syny a dcerami.  V té době
pracoval jako tovární dělník, bydlel zde také s Johanou Valovou a dcerou Marií *1907

 Krajský soud odd.VIII. V Novém Jičíně prohlásil právoplatným usnesením ze dne 18.února
1925  č.j.  T  VIII.  475/23-20  při  prohlášení  zde  jako  ženicha  zaznamenaného  Josefa
Novosáda  dnem  19.května  1917  mrtvým,  manželství  toho  podle  čl.V.zákona  ze  dne
30.června 1921 č.252 sb.z. a n. za zrušené. Tento zápis učiněn dle správy V Brně ze dne
8/6 1925 č.75909 I.

Na Vsetíně 25.června 1925

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Novosad Josef, ženatý, čp. 17

Novosad Josef

*4.7.1891 v Jasence čp. 81  

 údaje z matriky:

otec: Josef Novosád z Jasenky, *1868 v Jasence čp. 2, syn Martina Novosáda a Kateřiny,
roz. Šimarové, ze Vsetína



matka:  Marina,  roz.  Špačková,  vdova po Karlu Kostkovi  z  Jasenky čp.  81,  dcera Jana
Špačka z Jablůnky čp. 75 a Mariny, roz. Kotrlové

 v roce 1900 bydlel  s  rodiči,  strýcem Pavlem *1877 a jeho  manželkou Marií  *1880,  v
Jasence čp. 125

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Novosad Josef, svobodný, čp. 125

Novosád Josef

*22.2.1896 v Jasence čp. 22

 údaje z matriky:

otec:  Martin  Novosád,  *1868  z  Jasenky  čp.  22,  syn  Martina  Novosáda  a  Anny,  roz.
Mikulcové, z Jasenky

matka:  Marie,  roz.  Jarošková,  *1874 ve  Vsetíně,  dcera  Josefa  Jaroška,  hostinského  v
Jasence čp. 90 (obecní hospoda) a Františky, roz. Colové, ze Vsetína

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci Františkou *1882, Karlem *1899 v Jasence čp. 22,
jehož byl majitelem otec Martin Novosád

v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci Karlem *1899, Emílií *1902, Marií *1905, Emilem
*1909, v Jasence čp. 22

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Novosad Josef, rolník

rakousko-uherská armáda od 15.4.1915 , 25. zem. p. pl.

datum a místo narození: 22.2.1896 Jasenka, okr. Vsetín

domovem: Jasenka

datum a místo zajetí:.6.6.1916, Luck, desátník

datum a místo přihlášení do legií: 24.12.1916 Lebedin

datum zařazení do legií: 18.7.1917, jednotka 1. jízdní bat. Kulikovského

Čs. legie v Rusku, v hodnosti- mladší ohněstrůjce

konec v legiích: 23.7.1920, 1. jízd. bat. Kulikovského, desátník

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

 Novosád Josef, nar. 1896, svob., rolník

 v roce 1921 bydlel s matkou, sourozenci Emílií *1902, Marií *1905, Emilem *1909, Janem
*1911 v Jasence čp. 22 (pozn.: ve II. světové válce bojoval Emil na východní ruské frontě
v naší armádě a Jan bojoval v RAF na západní frontě)



Novosád Karel

*7.10.1890 v Jasence čp.117    +5.7.1958

 údaje z matriky:

otec: Pavel Novosad *1858 z Jasenky čp. 117, syn Jana Novosada z Jasenky a Mariny, roz.
Zámečníkové, z Jasenky

matka: Anna, roz. Škarpová, *1859, z Hovězí, dcera Martina Škarpy z Hovězí čp. 417 a
Rozíny roz. Šopové z Hovězí

 v roce 1900 bydlel s rodiči, sourozenci Rozálií *1881, Pavlem *1886, Janem *14.7.1893,
v Jasence čp. 117

v roce 1910 bydlel se svou matkou, znovu provdanou za Kašpara Kopeckého, v Jasence
čp. 12

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Novosád Karel, kovář

rakousko-uherská armáda od 16.5.1911, 3. p. pl., vojín

datum a místo narození: 7.10.1890 Jasenka, okr. Vsetín

domovem: Jasenka

datum a místo zajetí: 20.8.1917 Selo, vojín

datum a místo přihlášení do legií: neudáno

datum zařazení do legií: 5.4.1918, 39. p. pl. 4. rota (Čs. legie v Itálii), vojín

konec v legiích: 19.10.1919, vojín, demobilizován

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

Novosád Karel, nar. 1890, svob., dělník

Novosád Štěpán

*10.3.1875 v Jasence čp. 22   +1925

 údaje z matriky:

otec: Martin Novosád z Jasenky čp. 22, syn Martina Novosáda z Jasenky a Mariany, roz.
Pifkové, z Jasenky

matka: Anna, roz. Mikulcová, dcera Pavla Mikulce a Zuzany Černotíkové, z Jasenky

( pozn.: Štěpán je bratr Martina *1868  a  zároveň strýcem Josefa Novosada * 22.2.1896 )

oženil se dne 5.2.1899 s Verunou Hříbkovou, *1875 v Jasence čp. 18, dcerou Tomáše
Hříbka z Jasenky čp. 18 a Anny, roz. Juřínkové, z Jasenky



 v  roce  1900  bydlel  se  svou  manželkou  Verunou *1875  a  dcerou  Františkou  *1899  v
Jasence čp. 84, jehož majitelem byl Josef Machálek

v roce 1910  bydlel se svou manželkou Verunou *1875, dcerami Františkou *1899 a Marií
*1901 v Jasence čp. 128, byl vlastníkem tohoto polního hospodářství

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Novosad Štěpán, rolník

datum a místo narození:  12.3.1875 Jasenka, okr.Vsetín  (uvedeno chybné datum narození-viz
matrika)

rakousko-uherská armáda, 3. p. pl. od 3.9.1914

datum a místo zajetí: 6.8.1916, Sabatino, vojín,

datum a místo podání přihlášky do legií: 24.5.1917, Padula

datum a místo zařazení do legií: 23.5.1918 / 2.karta uvádí únor 1918

jednotka: deposito, Čs. legie v Itálii, vojín

konec v legiích: 13.5.1919, stráž. rota/2.karta uvádí stráž. pr., vojín, demobilizován

poznámka: 22.2.1921

 v roce 1921 bydlel s manželkou Verunou *1875, dcerou Marií *1901, s provdanou dcerou
Františkou Tomancovou *1899, zetěm Janem Tomancem, vnučkou Jarmilou v Jasence čp.
128. V té době byl majitelem domu čp. 128 Jan Tomanec, jeho zeť.

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

Novosád Štěpán, nar. r. 1875, žen., domkař

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: LEG. 1875-1925

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.


