
Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka, 

kteří bojovali v I. světové válce.

Tento seznam, O až Š, 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.

Olšák Jan

*13.6.1881 v Jasence čp. 14    +7.11.1918

 údaje z matriky:

otec: neudán

matka: Anna Olšáková, svobodná dcera Mariany Olšákové z Jasenky

 v roce 1900 bydlel v Jasence čp. 110 u Martina Jurčáka, v té době pracoval jako dělník v
továrně na nábytek

 z vojenských záznamů:

Olšák Jan

rakousko-uherská armáda, vojín, ppl. 3

datum a místo narození: 1881 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

příslušnost: Jasenka, okr Vsetín

datum a místo úmrtí: 7.11.1918 v měst. nem. v Modeně, táž prov. v Itálii

bojiště: jihozápadní fronta (italské bojiště)

datum a místo pohřbení: na hřbitově v Modeně

opsáno z matrik ppl. 3 u ZVV Brno

(Tom XIV., fol. 49, úmrtní list uložený pod čj.464785)



Opršal Jan

*1.7.1883 v Růžďce čp. 9    +16.5.1915

 údaje u matriky:

otec: Josef Opršal z Jasenky, syn Rozíny Opršalové

matka: Kateřina, roz. Bílková, dcera Josefa Bílka a Kateřiny z Růžďky

oženil se dne 23.9.1907 s Rozínou Juřínkovou, *1883 v Jasence čp. 31, dcerou Veruny
Juřínkové, dcery Jana Juřínka, rolníka v Jasence čp. 31 a Alžběty, roz. Trlicové, ze Vsetína

 v roce 1890 bydlel  se svými rodiči,  sourozenci Annou *1871, Josefem *1874, Rozínou
*1879, Marianou *1881, v Růžďce čp. 72, vlastníkem tohoto polního hospodářství byl otec
Josef Opršal

v roce 1900 bydlel s otcem (vdovec) a sestrami Rozínou *1879, Marií *1881 v Jasence čp.
98, jehož majitelem byl otec Josef Opršal

v roce 1910 bydlel s manželkou Rozínou *1883 v Jasence čp. 98 jako majitel domu, spolu
s ním bydlel jeho bratr Josef *1874 s manželkou a dětmi. V té době byl továrním dělníkem
v továrně na nábytek.

 z vojenských záznamů:

Opršal Jan

polní prapor myslivců 25,

datum a místo narození: Rouštka, Vsetín, příslušnost tamtéž,

datum a místo úmrtí: 16.května 1915 u Zachain, gub. Radam, Rus. Lalota,

datum a místo pohřbení: 17. května 1915 v osadě Zachain, guv. Radam, Rus., Lalota,

matrika zemřelých hran. prap. 5 a p. pl. 21. 

(Tom I., fol. 10)

 v  Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Opršal Jan, ženatý, čp. 143

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka s těmito údaji: 1883-1915

 v roce 1921 bydlela v Jasence čp. 143  Opršalová  Rozína *1883  (vdova),  syn Vladislav
*1915



Paprstka Jaroslav

*3.11.1899 v Jasence čp. 78

 údaje z matriky:

otec: Pavel Paprstka, *1877 v Hovězí čp. 334, příslušný na Jasenku čp. 78, tovární dělník,
syn Mariny Paprstkové, dělnice z Hovězí, dcera Josefa Paprstky a Mariny, roz. Kretové, z
Hovězí

matka: Rozína, roz, Janišová, *1876 v Jasence čp. 50, tovární dělnice, dcera Jana Janiše z
Jasenky čp. 50 a Evy, roz. Tomaštíkové, z Jasenky

 v roce 1900 bydlel s rodiči v Jasence čp. 78

v roce 1910 bydlel se svou matkou Rozínou *1876, znovu provdanou za Jana Zemánka, se
svou vlastní sestrou Františkou *1904 a nevlastním bratrem Bohumilem Zemánkem *1906,
v Jasence čp. 120 u majitele Mikulce Pavla

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

Paprstka Jar., nar. 1899, svob., čeledín

Pifka Martin

*13.2.1876 v Jasence čp. 44   +1918

 údaje z matriky:

otec:  Martin  Pifka,  gruntovník  v  Jasence  čp.  44,  syn  Martina  Pifky  a  Mariany,  roz.
Slováčkové, z Jasenky

matka:  Anna,  roz.  Šimarová,  dcera  Pavla  Šimary  ze  Vsetína  čp.  267  a  Anny,  roz.
Matoškové, z Jasenky

oženil se dne 24.11.1908 s Verunou Šimarovou, *1886 ve Vsetíně čp. 561, dcerou Jana
Šimary, rolníka ze Vsetína čp. 561 a Mariny, roz. Fickové, ze Vsetína

 v roce 1880 bydlel s rodiči a sestrou Veronikou 1878 v Jasence čp.44, otec byl majitelem
tohoto polního hospodářství

v roce 1890 bydlel s rodiči a sestrami Veronikou *1878, Rozínou *1883 v Jasence čp. 44

v  roce  1900 bydlel  se  svou matkou  Annou (vdovou),  se  sourozenci  Rozínou  *1883 a
Josefem *1891 v Jasence čp. 44

 v roce 1910 bydlel se svou manželkou Verunou *1886, svým synem Josefem *1909, se
svou matkou Annou, sestrou Rozínou *1883 a bratrem Josefem *1891, v Jasence čp. 44,
jehož byl vlastníkem

 jeho  jméno je  uvedeno na  Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1876 – 1918



Pohořelský Josef

*13.7.1880 v Malé Bystřici čp. 42   + 1919 (prohlášen za mrtvého)

 údaje z matriky:

otec: Stanislav Pohořelský, nádeník v Malé Bystřici

matka: Rozína, roz. Holá, dcera Martina Holého z Růžďky

oženil se dne 25.7.1904 s Marianou Opršalovou, *1881, z Jasenky, dcerou Josefa Opršala
z Růžďky a Kateřiny, roz. Bílkové, dcery Josefa Bílka z Růžďky

 v roce 1910 bydlel se svou manželkou Marií *1881, syny Karlem *1903, Josefem *1906 v
Jasence čp. 1, majitelky Košutové Zuzany

 Základem  výnosu  zemské  správy  politické  v  Brně  ze  dne  15.2.1925  čM  20176/I.  Se
poznamenává:

Krajský  soud,  odd.  VIII.  v  Novém  Jičíně  prohlásil  právoplatným  usnesením  ze  dne
28.prosince  1924  č.j.  T  VIII.  480/23/13  při  příležitosti  prohlášení,  zde  ženicha
zaznamenaného Josefa Pohořelského dnem 24.května 1919 mrtvým, manželství toto podle
čl. V. zákona ze dne 30. června 1921 č.252 sb. z. a nař. za zrušené.

Ve Vsetíně dne 25.února 1925

 v roce 1921 bydlela Marie Pohořelská, vdova, se svými syny Karlem *1903, Františkem
*1912 a Bohuslavem *1919 (toto datum narození zapsáno ve ščítacích operátech)  ,v Jasence čp.
11, majitel domu byl Trampota Antonín

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Pohořelský Josef, ženatý, čp. 11

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka s těmito údaji: 1880 – 1917

Popp František

*11.4.1875 v Bystřici p/H

 údaje z matriky:

otec: František Popp, tovární dělník v Bystřici p/H

matka: Františka, roz. Janečková, ze Všechovic

oženil se dne 23.8.1908 s Verunou Zgarbovou, *1885 ve Vsetíně čp. 485, příslušná do
Jasenky čp. 121, dcerou Tomáše Zgarby z Jasenky a Veruny, roz. Zámečníkové, ze Vsetína

 v roce 1910 bydlel s manželkou a synem Jaroslavem *1910 v Jasence čp. 121, majitelkou
domu byla manželka Veruna Poppová

v roce 1921 bydlel s manželkou, dětmi Jaroslavem 1910, Františkem *1918, Vlastou *1920
v Jasence čp. 8, majitelem domu byl Pifka Josef



 v Pamětní knize obce Jasenka je uvedeno:

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

František Popp, ženatý, čís. 8

Rajnoch Bohuslav

*30.4.1898 Rajnochovice    +1919

 údaje z matriky: 

otec: Josef Rajnoch, *1859, z Rajnochovic u Holešova

matka: Veronika, *1860, roz. Daňková, ze Vsetína

 v  roce  1910 bydlel  s  rodiči  a  sourozenci  Josefem *1887,  Juliusem *1892,  Františkem
*1900, Marií *1902 ve Vsetíně čp. 16

v roce 1921 byl otec Josef Rajnoch (vdovec) majitelem domu čp. 28 v Jasence, kde bydlel
se svým synem Františkem *1900. Bratři Josef *1887 a Julius *1892 v té době byli ženatí,
bydleli se svými rodinami ve Vsetíně

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka s těmito údaji: 1898 – 1919

Rajnoch Josef ml.

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Rajnoch Jos. ml., svobodný, čp.128

Dosud neidentifikován

Ruda Josef

*14.10.1883 Cerhenice, okr. Kolín     +3.3.1951

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

  z vyprávění:

Ruda Josef byl učitelem v obecní škole obce Jasenka, než byl povolán do války, učil na
zdejší škole v Jasence

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

Ruda Josef, nar. r. 1883, žen., učitel

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Ruda Josef, učitel



rakousko-uherská armáda, 10. zem. p. pl., hodnost j. d.

datum a místo narození: 14.10.1883 Cerhenice, okr. Kolín

datum a místo zajetí: 10.7.1916, Stochod

datum a místo přihlášení do legií: 1.10.1918 Berezovka

datum zařazení do legií: 4.10.1918, Čs. legie v Rusku, vojín, Čsl. tábor pro Slov.

konec v legiích: 23.12.1921, 12. stř. pl., četař, demobilizován

Slováček Jan

*9.4.1889 v Jasence čp. 37    +29.4.1930

 údaje z matriky:

otec:  Tomáš  Slováček  z Jasenky čp.  37,  syn Pavla  Slováčka z Jasenky a Mariny,  roz.
Martinkové, z Jablůnky

matka: Johana, roz. Švagerová, dcera Martina Švagery z Jasenky čp. 54 a Kateřiny, roz.
Malé, z Růžďky

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci Annou *1883, Veronikou *1887, Tomášem *1892,
Pavlem *1895, Rozálií *1898, Josefem *1900 v Jasence čp. 38, majtelem domu byl Josef
Kotrla

v  roce  1910  bydlel  s  rodiči  a  sourozenci   Annou *1883,  Veronikou  *1887,  Tomášem
*1892, Pavlem *1895, Rozálií  *1898, Josefem *1900, Karlem *1905 v Jasence čp. 58,
pozůstalost  po  Tomáši  Matoškovi.  S  rodinou  Slováčkových  bydleli  jejich  schovanci
Matošková Františka *1903 a Matoška Josef *1904.

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Slováček Jan, dělník

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

datum a místo narození: 9.4.1889 Jasenka, okr. Vsetín

domovem: Jasenka

datum a místo zajetí: 1914

datum a místo přihlášení do legií: Anosov-Chutor

datum a místo zařazení do legií: 19.12.1917, stř. pl. 2, vojín, Čs. legie v Rusku

konec v legiích: 22.4.1920, stř. pl. 2, vojín, demobilizován

 v roce 1921 bydlel s rodiči a sourozenci v Jasence čp. 55 u Rozálie Syptákové. V té době
pracoval jako tovární dělník v továrně na nábytek.



Slováček Karel

*1893     +1919

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1893– 1919

Dosud neidentifikován

Slováček Karel

*26.4.1893 v Jasence čp. 105   +7.5.1918

 údaje z matriky:

otec: Martin Slováček, *1870 ve Vsetíně čp. 264, z Jasenky čp. 105, syn Josefa Slováčka z
Jasenky a Johany, roz.Talašové, z Jasenky

matka:  Marina,*1861 v  Růžďce,  roz.  Martinková,  dcera Štěpána Martinka  z  Růžďky  a
Rozíny, roz. Sedláčkové, ze Vsetína

 v roce 1900 bydlel s rodiči v Jasence čp. 16 u Josefa Škrly

v roce 1910 bydlel s rodiči v Jasence čp. 118, majitelem domu byl otec Martin Slováček,
měli zde obchod se smíšeným zbožím

 z vojenských záznamů:

Slováček Karel

rakousko-uherská armáda, vojín, býv. střel. pl. 25,

datum a místo narození: 1893 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

příslušnost: tamtéž

datum a místo úmrtí: 7.5.1918 v zál. nemocnici č. 3 v Kroměříži

datum a místo pohřbení: 9.5.1918, hřbitov v Kroměříži na městském hřbitově,

číslo hrobu: odd. VII ř. A č. 27

opsáno podle: matriky býv. zál. nemocnice č. 3 v Kroměříži, uložené u ZVV Brno

(Tom II., fol. 62)

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu padlých rodáků Jasenky, je uvedeno jméno
Slováček Karel, svobodný, čp. 118



Slováček Martin

*18.10.1891 v Jasence čp. 9

 údaje z matriky:

otec: Martin Slováček z Jasenky čp. 9, syn Pavla Slováčka a Mariany, roz. Malé, z Jasenky

matka: Anna, roz. Hrňová, dcera Josefa Hrňového z Hovězí čp. 107 a Anny, roz. Karolové,
z Janové

 v roce 1900 bydlel se svými rodiči a sourozenci Josefem *1887, Tomášem *1880, Annou
*1895 v Jasence čp. 9, jehož majitelem byl otec Martin Slováček

v roce 1910 byl kovářským učněm a bydlel v Malé Bystřici čp. 6

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Slováček Martin, kovářský pomocník

rakousko-uherská armáda, p.pl. 25

datum a místo narození: 18.10.1891 Jasenka, okr. Vsetín

domovem: Jasenka

datum a místo zajetí: 9.9.1914, Tomašov, svobodník

datum a místo přihlášení do legií: 1.2.1917, Semipaltinsk

datum zařazení do legií: 10.7.1917, stř. pl. 8, Čs. legie v Rusku, vojín

konec v legiích: 31.12.1919, útvar v legiích: MV, rotmistr, číslo transportu do vlasti a název
lodi: 4. transport, loď NANKING, demobilizován

dne  10.9.1914  zajat,  pracoval  jako  kovář  v  Sedmihradské  oblasti,  v  ruské  legii,  v  8.
československém pluku, 1. rotě se zúčastnil  bojů ve Vladivostoku, Nikolsku, Ussurijsku,
Tagilu, Kungaru a na magistrále.

 z vyprávění:

V  lednu  1918  v  Kyjevě  se  vyznamenal  tím,  že  upozornil  na  nebezpečí,  které  hrozilo
vojákům  a  panu  profesorovi  Masarykovi.  V  bojích  byl  2x  raněn,  demobilizován  byl
24.1.1922 jako rotmistr.

Povídá se, že za odměnu dostal hospodu na Bystřičce, které se dodnes říká „ U Mokrošů“

 Úryvek z Pamětní knihy obce Jasenka:

„ Opis dopisu praporčíka Jaroslava Kvarty a opis příkazu 1.rotě, 8.českoslov. Pluku:

Bratru Martinu Slováčkovi, dobrovolci 8. pl. 1. roty.

„Ve dnech od 15. do 26. ledna 1918 odehrával se v Rusku strašný zápas mezi sovětskými
a ukrajinskými pravidelnými vojsky.  Ve dnech od 22. do 26. ledna boj  tak zesílen,  že
nebylo  v  celém  městě  Kijevě  nerozbitého  okna  a  nebylo  též  ulice,  kde  by  neležely



zohavené mrtvoly padlých obou stran. V tu strašnou chvíli přišel ke mně br. Slováček a
vysvětlil mi hrozící nebezpečí našemu vojsku a drahému vůdci Masaryku. Bylo již pozdě
odpoledne. Radil jsem br. Slováčkovi, aby zůstal u mne přes noc a druhého dne aby splnil
svou povinnost. On však moji nabídku nepřijal a vydal se přes strašné bojiště k velitelství
1. našeho sboru a vůdci Masaryku. Nebezpečí pro nás bylo veliké, neboť klamné zprávy,
které byly mezi sovětskými vojsky rozšířené, že chceme na ně zaútočiti, nacházely u nich
mnoho víry a proto mnozí bratři stali se obětí rozzuřené tlupy rabotčích. Ani já, ani třeskot
zbraní a kulometů, i houkání děl nedovedlo zastaviti br. Slováčka od vyplnění jeho příkazu.
V hrozné té chvíli odebral se hrdinný bratr večer přes strašné bojiště k velitelství našeho
sboru. Očekával jsem jej netrpělivě až do dopoledních hodin 25. ledna. 

Doufal jsem, že br. Slováček své poslání splní, ale nemyslil jsem, že se vrátí. Pojednou se
objeví u mého bytu zářící radostí. Přijal jsem jej bratrsky, stiskl jsem mu ruku a se slzami v
očích děkoval jsem mu za obětavou lásku k vlasti.

Buď zdráv, Ty hrdino, buď všem svým bratrům, bojujícím za osvobození své drahé vlasti,
povzbuzujícím příkladem. Přeji Ti šťastného návratu do milované vlasti, ve které budou
Tebe mnozí vzpomínati.

                                                                       V Kijevě dne 16.února 1918

                                                                    Praporčík III. roty 1.pl.Jana Husa:

                                                                                  Jaroslav Kvarda

Opis příkazu 1. rotě 8. čes. Pluku.

Čís. př. 31. od 1.února 1918

Bratrům 1. roty.

Slováček Martin za chrabrý čin a příklad vzorný, přešel s vážnými dokumenty bitevní linii v
Kijevě,  neohlížejíce  se  na  velké  nebezpečí,  dokonce  i  smrt,  jmenován  mladším
důstojníkem. Chrabrý čin našeho bratra bude nám všem příkladem a posilou ve službách
naší vlasti. Br. Slováček bude nás informovati o své výpravě do Kijeva zítra v 10 hodin
dopoledne.

                                                                          Velitel roty: Praporčík Smrčka“

Slováček Pavel

*6.12.1878 v Jasence čp. 66    +1923

 údaje z matriky:

otec: Josef Slováček z Jasenky čp. 66, syn Tomáše Slováčka z Jasenky a  Mariny Volkové
ze Lhoty

matka: Johana, roz. Talašová, dcera Jana Talaše, gruntovníka z Jasenky čp. 53 a Rozíny,
roz. Kotrlové z Jasenky



oženil se dne 16.2.1903 s Rozálií Koňaříkovou, *1883, dcerou Václava Koňaříka, tesaře ve
Vsetíně a Veroniky, roz. Zmeškalové, dcery Josefa Zmeškala, sedláka ve Vsetíně

 v  roce  1921  bydlel  s  manželkou  Rozálií  *1883,  dětmi  Kristínou  *1903,  Julií  *1906,
Stanislavem *1907, Bohuslavem *1911 v Jasence čp. 118, jehož byl majitelem. V té době
s ním bydlela švagrová Marie Slováčková *1861, vdova po Martinovi Slováčkovi  (pozn.:
matka Karla Slováčka *26.4.1893). 

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli
doma, je uvedeno jméno Slováček Pavel, ženatý, čp. 118.

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1878– 1923

Srala Štěpán

*19.7.1878 v Jasence čp. 71    +9.6.1918

 údaje z matriky:

otec: Jan Srala, gruntovník v Jasence čp. 71, syn Jana Sraly, gruntovníka, a Anny, roz.
Mrlinové, ze Vsetína

matka:  Marina,  roz.  Hříbková,  dcera  Josefa  Hříbka,  gruntovníka  v  Jasence  čp.  60,  a
Rozíny, roz. Martinkové, z Jablůnky

 v roce 1890 bydlel se svými rodiči a sourozenci Rozínou *1871, Josefem *1874, v Jasence
čp. 71, majitelem byl otec Jan Srala

v roce 1900 bydlel ve Vsetíně-Vesníku čp. 509 u svého bratra Josefa *1874, švagrové
Anny *1876 a jejich dětmi Rozálií *1898 a Marií *1900.

 z vojenských záznamů:

Srala Štěpán

rakousko-uherská armáda, vojín, býv. těž. děl. pl. 26

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

příslušnost: tamtéž

datum a místo úmrtí: 19.června 1918 v Serenu, prov. Belluno, Itálie

datum a místo pohřbení: na hřbitově v Serenu

opsáno podle: matriky býv. DOV Val. Meziříčí, uložené u ZVV Brno

(Tom 3, fol. 86)



Srněnský Josef

*22.2.1885 v Jasence čp. 3    +1927

 údaje z matriky:

otec: Pavel Srněnský, dělník v továrně, syn Rozíny Srněnské z Jasenky

matka: Anna, roz. Zámečníková, dcera Kateřiny Zámečníkové, pokludnice v Jasence

oženil se dne 6.9.1908 s Rozínou Zámečníkovou, *1883 v Jasence čp. 39, dcerou Josefa
Zámečníka z Jasenky čp. 39 a Anny, roz. Hrtáňové, z Janové

 v roce 1890 bydlel se svými rodiči a sestrou Františkou *1887 v Jasence čp. 3

v roce 1900 bydlel se svými rodiči a sourozenci Františkou *1887, Janem *1891, Verunou
*1893, Rozálií *1895 v Jasence čp. 132, majitelem byl otec Pavel Srněnský

v roce 1910 bydlel se svou manželkou v Jasence čp. 141. Jeho rodiče a sourozenci bydleli
stále v Jasence čp. 132

 v Pamětní knize obce Jasenka, v seznamu těch, kteří následkem válečných útrap zemřeli
doma, je uvedeno jméno Srněnský Josef, ženatý, čp. 132

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné  obce
Jasenka těch, kteří zemřeli následkem válečných útrap, s těmito údaji: 1885 – 1927

 v roce 1921 bydlel s manželkou Rozínou *1883, synem Jaroslavem *1913, svou matkou
Annou, sourozenci Janem *1891, Rozálií *1895, v Jasence čp. 132

Sypták Josef

*16.2.1894 ve Vsetíně     +16.4.1984

 údaje z matriky:  údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v  roce 1910 bydlel v Jasence čp. 8 u Josefa Pifky, pracoval zde jako čeledín v polním
hospodářství

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

Sypták Josef, nar.r. 1894, svob., dělník

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Sypták Josef, dělník

rakousko-uherská armáda,25.zem. p. pl, vojín

datum a místo narození: 16.2.1894 Vsetín, okr. Vsetín

domovem: Jasenka

datum a místo zajetí: 25.3.1915, Karpaty

datum a místo přihlášení do legií: Paramonov rudnik-Donská gub.



datum zařazení do legií: 11.9.1917, 6.stř. pl., Čs. legie v Rusku

konec v legiích: 27.7.1920, vojín, demobilizován 

 v roce 1921 bydlel se svou manželkou Františkou *1897 v Jasence čp. 145, u Kmentů

Surovec Jan

*20.6.1891 v Halenkově

 údaje z matriky: 

otec: Josef Surovec, rolník v Halenkově

matka: Veronika, roz. Surovcová, z Halenkova

oženil se dne 5.2.1918 s Rozárou Jurčákovou, *1892 v Jasence čp. 110, dcerou Martina
Jurčáka z Jasenky čp. 110 a Anny, roz. Hořelkové, z Jasenky

v době své svatby byl vojínem c. k. domobraneckého praporu č. 505. Polní pošta č. 276

 v roce 1910 bydlel v Jasence čp. 5, majitel Slováček Josef. Bydlela zde jeho sestra Žofie
*1902, bratr Josef *1884 s manželkou Františkou *1890 a jejich děti Josef *1908, Jaroslav
*1910

 V Pamětní knize obce Jasenka je uvedeno:

„… žijí dosud tito invalidi:
…...Surovec Jan, ženatý č. 150.  Bojoval na frontě srbské, ruské a italské. Raněn
byl třikrát. Operován několikrát na levé ruce, při poslední operaci odebrány mu 2
prsty.“

 v Pamětní knize obce Jasenka je uvedeno:
„Na podnět p.Surovce, obchodníka v Jasence, který vede a obstarává záležitosti
Družiny čsl. válečných poškozenců-odbočka v Jasence, byl ustaven přípravný výbor
pro postavení pomníku ze zástupců MOK, školy, hasičů, válečných poškozenců a
obec. Zastupitelstva….“

Poznámka:

Dne 9.6. 1935 bylo slavnostní odhalení Pomníku obětem I. a II. světové války v Jasence,
na pomníku uvedeno 18 jmen padlých a 14 jmen těch, kteří zemřeli následkem válečných
útrap.

 v roce 1921 bydlel se svou manželkou Rozálií  *1892 a syny Janem *1918, Bohumilem
*1920 v Jasence čp. 110 u Jurčákové Anny



Špaček Pavel

*31.7.1897 v Jasence čp. 114

 údaje z matriky:

otec: Pavel Špaček, *1862 ve Lhotě, nádeník, syn Anny Špačkové, pokludnice v Jasence

matka: Anna, roz. Batlová, *1871 v Ratiboři čp. 96, dcera Kateřiny Batlové, služebné v
Jasence, dcery Jana Batla, rolníka v Ratiboři

 v roce 1910 bydlel v Janové u Fabiánových, v té době byl žákem, uveden jako host

 z vojenských údajů:

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: (?)

bojiště: zápolí, Čechy

poznámka: z Brna nikdy nepsal

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

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.


