
Seznam rodáků a občanů samostatné obce Jasenka, 

kteří bojovali v I. světové válce.
Tento seznam, Č až H, 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.

Černotík Josef

*29.7.1880 v Jasence čp. 11

 údaje z matriky:

otec:  Josef Černotík, syn Jana Černotíka z Jasenky čp. 63 a Mariny, roz. Novosadové, z
Jablůnky

matka: Veruna, roz. Pifková, dcera Rozíny Pifkové z Jasenky čp. 64

oženil  se  dne 2.11.1902  s  Marianou Kostkovou, *1879 v Jasence čp. 82,  dcerou Karla
Kostky z Jasenky čp. 82 a Mariany, roz. Hříbkové, z Jasenky čp. 65 

jako  vdovec  se  podruhé oženil  dne  25.11.1906 s  Terezou Spurnou, *1862 v Ratiboři,
vdovou po Josefu Spurném, kupci z Jasenky čp. 62, dcerou Františka Horsáka z Ratiboře a
Veruny Mayerové ze Vsetína

 v roce 1910 bydlel s manželkou Terezií a dětmi Spurnou Žofií *1900 a Černotíkovou Marií
*1904, s matkou Verunou *1850 a bratrem Tomášem *1887 v Jasence čp. 62

 domníváme se, že na fotografii z fotogalerie, jeden ze dvou sedících vojáků je Černotík
Josef. Domníváme se také, že právě on byl starostou obce Jasenka v letech 1911 až 1914.

 v roce 1921 bydlel stále v Jasence čp. 62, obchod se smíšeným zbožím

Černotík Antonín

*29.7.1896 v Jasence čp. 29   + 2.3.1917

 údaje z matriky:

otec: Jan Černotík, dělník,*1871 v Jasence, syn Jana Černotíka z Jasenky čp. 63 a  Anny,
roz. Bartoníkové, z Jasenky

matka:  Rozára,  roz.  Vaňková,  dcera  Josefa  Vaňka  z  Jasenky  čp.  29  a  Mariny,  roz.
Dukátníkové ze Vsetína



 v roce  1900  bydlel  s  rodiči  a  bratrem  Janem  *1899 ve  Vsetíně-Hrbové čp.  242,  s
domovským právem v Jasence

v roce 1910 bydlel stále ve Vsetíně-Hrbové čp. 242, s otcem  Janem (vdovec), bratry
Janem *1899, Aloisem *1903, Josefem *1907.

 údaje z vojenských záznamů:

Černotík Antonín

rakousko-uherská armáda, pěší pluk č. 3, vojín

datum a místo narození: 29.7.1896 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: 2.3.1917 na bojišti v Fliti Hřib okres Gorice v Přímoří

označení hřbitova a místo: na bojišti

( Tom 13, fol. 197)

Fojtů Jan

* v Jasence         + 1915

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 z vojenských záznamů:

Fojtů Jan

datum narození: neuvedeno

místo narození: Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

zeměbranecký pěší pluk č. 25

datum úmrtí: 1915

příčina úmrtí: nezvěstný

bojiště: severní fronta-ruské bojiště

Dosud neidentifikován

Galda Jan

*25.1.1897 v Jasence

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Galda Jan, rolník

datum a místo narození: 25.1.1897 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

domovem Jasenka



datum a místo zajetí: 15.6.1918, Montello, vojín

datum a místo přihlášení do legií: 31.9.1918 (chyba v zápisu na kartě-září má jen 30 dnů) Fonte ď
Amore

datum zařazení do legií: 1.9.1918, jednotka 39. p. pl.,vojín, Čs legie v Itálii

konec v legiích: 7.1.1919, vojín

pozn.: není leg. podle zákona ( kód DX)

Hříbek Jan

 dopis z války, datum na dopise je 8.10.1915.
píše Josefovi Tkadlečkovi *16.12.1873, na Jasenku čp. 59:

„Milý sousede!

Já Vás srdečně pozdravuji s mnohými vzpomínkami…..děkuji Vám, že jste mojí ženušce
pomáhali, však jestli  se vrátím, Vám to oplatím….Ještě Vás srdečně všecky pozdravuji,
zdravte u Jurčáků a Švagery… S pozdravem Jan Hříbek“

Hříbek Jan

*26.12.1890 v Jasence čp.81  + 10.7.1917

 údaje z matriky:

otec: Tomáš Hříbek *9.5.1868 v Jasence čp. 26, syn Tomáše Hříbka z Jasenky čp. 26 a
Anny, roz. Slováčkové, z Jasenky

matka: Rozína, roz. Špačková, *1871 v Jablůnce čp. 65, dcera Jana Špačka a Mariny, roz.
Kotrlové, z Jasenky

 v  roce  1900  bydlel  s  rodiči,  sourozenci  Tomášem  *1895, Františkou  *1898,  Josefem
*1900,  s  prarodiči  Tomášem  a  Annou,  s  tetou  Veronikou  *1883  v  Jasence  čp.  26,
majitelem tohoto polního hospodářství byl otec Tomáš Hříbek. 

v roce 1910 bydlel  s otcem a jeho manželkou Annou *1884, se sourozenci  Tomášem
*12.2.1895, Františkou  *1898,  Josefem  *1900,  Anežkou  *1902,  Karlem  *1906,   v
Jasence čp. 26, majitelem tohoto polního hospodářství byl otec Tomáš Hříbek. V té době
pracoval na hospodářství jako rolník. 

 z vojenských záznamů:

Hříbek Jan

svobodný, rolník

datum a místo narození: 1890, Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

rakousko-uherská armáda, vojín 3. IR, 13.  roty



datum a místo úmrtí: 10.7.1917 v záložní nemocnici „Mladá Boleslav“ ve Sternthalu okres
Pettan v Štýrsku

datum a místo pohřbení: pochován dne 12.7.1917 na voj. Hřbitově ve Sternthalu, hrob č.
552/VIII. 

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

Hříbek Josef

16.10.1868 v Hovězí    +1916

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 v roce 1910  bydlel s manželkou Annou (*1871) z Růžďky, v Jasence č.p. 130  ve svém
polním hospodářství, v té době pracoval jako tovární dělník v továrně na nábytek. 

 v  Pamětní  knize  obce Jasenka  v  seznamu padlých  rodáků Jasenky je  uvedeno jméno
Hříbek Josef, ženatý, čp. 130

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka s těmito údaji: 1868 – 1916

Hříbek Josef

 v  Pamětní  knize  obce Jasenka  v  seznamu padlých  rodáků  Jasenky je  uvedeno jméno
Hříbek Josef, ženatý, čp. 89. 

Dosud neidentifikován.

Hříbek Josef

*22.2.1891 v Jasence čp.68   + 4.11.1914

 údaje z matriky:

otec: Tomáš Hříbek, *31.10.1868 z Jasenky čp.60, ( pozn.: přihlásil se za otce, když se
oženil 12.11.1893 s Rozínou), syn Jana Hříbka z Jasenky a Anny, roz. Hořanské, z Růžďky

matka: Rozína Kotrlová, *1868 v Jasence čp. 68, dcera Pavla Kotrly a Anny, roz. Jurčákové

 v roce 1900 bydlel s rodiči v Jasence čp. 89, jehož majitelem byl otec Tomáš Hříbek, 

v roce 1910 bydlel s rodiči v Jasence čp. 60 u tety Hlinské Anny, v té době pracoval jako
tovární dělník v továrně na nábytek

 z vojenských záznamů:

Hříbek Josef

rakousko-uherská armáda, vojín, býv. domobr. p. pl. 25



datum a místo narození: 22.2.1891 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: 4.11.1914 na Slanu u Wata Bochowska na rském bojišti

datum a místo pohřbení: neudáno

(Tom I., fol. 184, Tom IV.,fol. 93 a matriky 25. střeleckého pluku)

 v  Pamětní  knize  obce Jasenka  v  seznamu padlých  rodáků  Jasenky je  uvedeno jméno
Hříbek Josef, svobodný, čp. 89.

Hříbek Josef

*4.1.1893 ve Vsetíně čp. 614   

 údaje z matriky:

otec: Jan Hříbek, *1870 ve Vsetíně čp. 302, z Jasenky čp. 105, syn Jana Hříbka ze Vsetína
Veruny roz. Šimarové

matka: Veruna, roz. Pifková, *1871 ve Vsetíně čp. 349, dcera Josefa Pifky a Anny, roz.
Hrtáňové, ze Vsetína

 v roce 1910 bydlel s matkou, sourozenci  Karlem *6.4.1897, Janem *1895, Jindřichem
*1899,  Ludvíkem  *1906,  Hedvikou  *1908  v  Jasence  čp.  43,  jehož  vlastník  byl  Josef
Živocký

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Hříbek Josef

rakousko-uherská armáda, 3. pěší pluk, vojín

datum a místo narození: 4.1.1893 Vsetín, okr. Vsetín

datum a místo zajetí: 20.8.1917, Selo, vojín, Čs. legie v Itálii

datum zařazení do legií: 8.5.1918,32.pěší pluk, vojín

konec v legiích: 28.7.1920, vojín, demobilizován

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

Hříbek Josef, nar. 1894, svob., dělník 

Zatím nebyly nalezeny žádné údaje o Hříbku Josefovi narozeném v roce 1894, proto se
domníváme, že zápis v pamětní knize může nést chybu v uvedení roku narození.



Hříbek Josef

*1893 nebo 1894   +1970

 z vyprávění:

Byl s Martinem Slováčkem na ruské frontě. Vyprávěl, co se stalo v Kyjevě, když Martin
Slováček přišel s varováním k profesoru T. G. Masarykovi:

„Všichni jsme byli v nějakém velkém skladišti, kde byly i velké sudy. Martin Slováček stačil
říci: „pane profesore, pojďte sa rychlo schovat!“ Ostatní pomohli odvalit sud, pod kterým
se  prof.  Masaryk  schoval.  Za  chviličku  na  to,  přišli  ruští  vojáci  „rabotčíci“  a  hledali
Masaryka. Když ho nenašli, šli hledat jinde. Někteří říkajů, že vojáci prof. Masaryka, stále
schovaného v bečce vyvezli, spolu s odpadkama, do bezpečí.“

Hříbek Josef

*22.6.1898 Jasenka   +2.10.1917

 údaje z matriky: údaje z matrik nebyly zatím dohledány

 z vojenských záznamů:

Hříbek Josef 

rakousko-uherská armáda, býv.pěší polní pluk č.13, vojín

datum a místo narození: 22.6.1898 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

datum a místo úmrtí: 2.10.1917 v polní nemocnici 13 u Odobestí v Rumunsku

datum pohřbu: neudáno

označení hřbitova: v místě úmrtí

(Tom I, fol. 100)

Dosud neidentifikován

Hříbek Josef

 v  Pamětní  knize  obce Jasenka  v  seznamu padlých  rodáků  Jasenky je  uvedeno jméno
Hříbek Josef, svobodný, čp. 26. 

Dosud neidentifikován.

Hříbek Karel

 v  Pamětní  knize  obce Jasenka  v  seznamu padlých  rodáků  Jasenky je  uvedeno jméno
Hříbek Karel, svobodný, čp. 26. 

Dosud neidentifikován.



Hříbek Karel

*6.4.1897 ve Vsetíně čp. 234   + 1935

(bratr Josefa *4.1.1893, otec paní Chromé)

 údaje z matriky:

otec: Jan Hříbek, *1870 ve Vsetíně čp. 302, z Jasenky čp. 105, syn Jana Hříbka ze Vsetína
a Veruny, roz.Šimarové

matka: Veruna, roz.Pifková, *1871 ve Vsetíně čp. 349, dcera Josefa Pifky a Anny, roz.
Hrtáňové, ze Vsetína

 v roce 1910 bydlel s matkou, sourozenci Josefem *4.1.1893, Janem *1895, Jindřichem
*1899,  Ludvíkem  *1906,  Hedvikou  *1908  v  Jasence  čp.  43,  jehož  vlastník  byl  Josef
Živocký

 z vyprávění:

Do války byl  povolán v 18 letech,  nejdříve byl  u sanity,  pak bojoval  u  dělostřelectva.
Bojoval  na italské frontě a v Dalmácii,  byl  raněný do pravé nohy. Vrátil  se v hodnosti
svobodníka. 

Co vyprávěl svým dětem:

„ Boje probíhaly v horách a když koně nemohli děla vytáhnůt do kopca, museli sa vojáci
sami zapříhnůť a aj pod palbou tahat děla na kopec. Při odstřelování ve skalách hodně
vojáků nepadlo od střelných zbraní, ale od skal, které na ně padaly po odstřelování.“

Hříbek Tomáš

*31.10.1868 v Jasence čp. 60   + 16.12.1916

 údaje z matriky:

otec:  Ján  Hříbek,  gruntovník  na  Jasence  čp.  60,  syn  Josefa  Hříbka  a  Rozíny,  roz.
Martinkové, z Jablůnky

matka: Anna, roz. Hořanská, dcera Josefa Hořanského z Růžďky a Zuzany, roz. Konvičné,
z Křivého

oženil se dne 12.11.1893 s Rozínou Kotrlovou,*1868 v Jasence čp. 68, dcerou Pavla Kotrly
a Anny, roz. Jurčákové

 v roce 1910 bydlel jako podnájemník u své provdané sestry Anny Hlinské s manželkou a
synem Josefem *22.2.1891

 z vojenských záznamů:

Hříbek Tomáš

datum a místo narození: 1868 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

rakousko-uherská armáda, zeměbranecký pluk 25



datum a místo úmrtí: 16.12.1916 Grywjatki, Kovel, gub.Volyň, Rusko

datum a místo pohřbení: Grywjatki, vojenský hřbitov, hrob č. 246.

bojiště: severní fronta-ruské bojiště

Hříbek Tomáš

*1868     +1915

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka s těmito údaji: 1868 – 1915. 

Dosud neidentifikován.

Hříbek Tomáš

*1891     +1915

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka s těmito údaji: 1891 – 1915. 

Dosud neidentifikován.

Hříbek Tomáš a Hříbek Tomáš

*12.2.1895        a        *19.7.1895

Zatím nemůžeme určit, kterému  Tomáši Hříbkovi *1895 patří údaje z vojenských záznamů a
kterému patří údaj, uvedený na Pomníku obětem I. a II. světové války.

 údaje z matriky:  Hříbek Tomáš *12.2.1895 v Jasence čp. 125

otec: Tomáš Hříbek *9.5.1868 v Jasence čp. 125, syn Tomáše Hříbka z Jasenky čp. 26 a
Anny, roz. Slováčkové, z Jasenky

matka: Rozína, roz. Špačková, *1871, dcera Jana Špačka z Jasenky čp. 81 a Mariny, roz.
Kotrlové, z Jasenky

 v roce 1900 bydlel s rodiči, sourozenci Janem *1890, Františkou *1898, Josefem *1900, s
prarodiči Tomášem a Annou, s tetou Veronikou *1883 v Jasence čp. 26, majitelem tohoto
polního hospodářství byl otec Tomáš Hříbek. 

v  roce  1910  bydlel  s  otcem  a  jeho  manželkou  Annou  *1884,  se  sourozenci  Janem
*26.12.1890,  Františkou  *1898,  Josefem  *1900,  Anežkou  *1902,  Karlem  *1906,   v
Jasence čp. 26, majitelem tohoto polního hospodářství byl otec Tomáš Hříbek. V té době
pracoval na hospodářství jako rolník. 



 údaje z matriky: Hříbek Tomáš *19.7.1895 v Jasence čp. 69

otec: Josef Hříbek, *1851, syn Josefa Hříbka a Rozíny, roz. Martinkové, z Jablůnky

matka: Rozína, roz. Zámečníková, *1855, dcera Martina Zámečníka ze Vsetína čp. 330 a
Rozíny Hříbkové z Jasenky.

 v roce 1900 bydlel s rodiči a sourozenci Rozínou *1876, Josefem *1880 v Jasence čp. 69

v roce 1910 bydlel  v Jasence čp. 69,  majitelem Olšák Jan, zde byl jako žák ve službě a
pomáhal v hospodářství.

 z vojenských záznamů:

Hříbek Tomáš

datum a místo narození: 1895 Jasenka, okr. Vsetín, země Morava

vojín býv. prap. pol. mysl. č. 14

datum a místo úmrtí: 13.7.1915 na návrší Madgora u Pahalicze, Plumacz, Halicz

datum a místo pohřbení: neudáno

označení hřbitova: na bojišti

(Tom I., fol. 73)

     Hříbek ( uvedeno jen příjmení)

datum a místo narození: 1895 Jasenka, okr.Vsetín, země Morava

datum úmrtí: 23.11.1916

místo úmrtí:  Lešniki Brzežany, Halič ( dnes Lisnyky, Ukrajina), divizní sanitní oddíl, (jinde
divizní nemocnice č.54) 

bojiště: severní fronta – ruské bojiště ( pěší pluk 38 str. 222)

 jeho jméno je  uvedeno na Pomníku obětem  I.  a  II.  světové  války  samostatné obce
Jasenka s těmito údaji: 1895-1915

Hučík Josef

* 6.6.1894 v Hovězí  čp. 351

 údaje z matriky:

otec: Jiří Hučík *1874 v Jasence  čp. 74, syn Štěpána Hučíka z Jasenky čp. 114 a Anny,
roz. Trlicové, ze Lhoty



matka:  Rozína Fabiánová,*1867, Hrubá Bystřice, příslušná v Jasence čp. 1, dcera Martina
Fabiána z Hovězí čp. 351 a Mariny Zajíčkové z Bystřičky

 v roce 1910 bydlel s rodiči a sourozenci Janem *1890, Rozárou *1899, Antonínem *1900,
Jindřichem *1908, v Jasence čp. 96, jehož majitelem byl Kopecký Kašpar, otec Jiří Hučík
byl v té době majitelem bytu.

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

Hučík Josef, truhlář

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

datum a místo narození: 6.6.1894, Hovězí, okr.Vsetín

bydliště: Jasenka, okr.Vsetín

poslední útvar v rakousko-uherské armádě v době zajetí: 99.p.pl.

datum a místo zajetí: 20.6.1916, Omtonovka, vojín

datum a místo přihlášení do legií: 16.8.1917, Krasnofinsko, vojín,

datum zařazení do legií: 24.8.1917, 5. stř. pl., vojín, Čs. legie v Rusku

konec v legiích: 5.10.1920, sam. stroj. rota, vojín

pozn.: Žena Matrona, nar. 20.10.1893, Irbit-Rusko

 v  roce  1921 bydlel s manželkou Matronou Hučíkovou v Jasence čp. 147, byl továrním
dělníkem v továrně na nábytek, spolu s ním bydlel jeho otec Jiří, bratr Jan *1890, sestra
Emílie *1911 a rodina Helisova

Hurta Jan

*1.1.1894 v Jasence čp. 101

 údaje z matriky:

otec: neudán

matka: Anna Hurtová, dělnice v Jasence, dcera Josefa Hurty z Jasenky čp. 101 a Mariny,
roz. Poláškové, z Růžďky

 v roce  1910 bydlel v Jasence čp. 57, u majitelky Haničákové Anny, kde pracoval jako
služebný, domovské právo měl v té době v Růžďce

 z vojenských záznamů, karta legionáře:

     Hurta Jan

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

     datum a místo narození: 1.1.1894 ( 1.1.1895), Jasenka, okr. Vsetín

     datum a místo zajetí: 16.8.1915, Kolky



     datum a místo přihlášení do legií: Šepetovka Volyň

     datum zařazení do legií: 16.8.1917, 3. stř. pl., Čs. legie v Rusku

konec v legiích: 5.8.1920, 1.stř. pl., vojín, demobilizován
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Na základě uvedených zdrojů sepsala Dana Novosadová z Jasenky.


