Legionáři z Vyšehoří

Karel Hroch
narozen 13.3.1889 v Chromči, syn Karla Hrocha a Hrochové
Magdaleny roz. Kvapilové z Chromče. Jeho otec Karel byl
československého vyznání a byl domkař. Jako domobranec
byl Karel Hroch povolán v roce 1915 ke 4. pluku Ulánů.
Bojoval v Karpatech u Jakobeni, Dorna Watry. Potom na
italské frontě s tyrolskými myslivci na Soši a u Asiaga, kde
byl v roce 1917 francouzskými trupami zajat. Hlásil se do
československého vojska, byl přidělen ke 22. pluku
střeleckému a zúčastnil se bojů v Elssas Lotrinsku, později u
Wouziers, Terrom a Calleis. Byl léčen v nemocnici po otravě
plynů a po vyléčení 3.1.1919 přijel do vlasti. Potom se
zúčastnil ještě bojů na Těšínsku a Slovensku. V roce
18.12.1920 se oženil se Štěpánkou Ficnarovou (Hrochovou)
z Vyšehoří, která byla československého vyznání. Svatbu
měli v Klášterci. Jako legionář našel zaměstnání u dráhy, a
proto se přestěhovali oba do Hanušovic do drážního bytu
přímo u nádraží, kde se jim narodil syn Zdeněk. V roce 1935
zdědila jeho manželka Štěpánka domek po svých rodičích, a
proto se navrátili zpět do Vyšehoří. Práci vlakvedoucího
nákladních vlaků vykonával dále a chodil pěšky přes „Oséčí“
na vlak do Bohutína.
Hroch Karel měl bratra Josefa, který se odstěhoval do
Prahy, který měl syna. Dále měl sestru Kristýnu, která
zemřela v Bílé Vodě v domově důchodců.
Jan Chaloupka
narozen v prosinci 1897 ve Vyšehoří v čís.49. V první
světové válce rukoval, když mu bylo 17 roků, do Olomouce.
Po výcviku byl odvelen na ruskou frontu, kde byl zraněn. Po
léčení byl v Itálii. Po válce byl ještě 2 roky na vojně, potom
šel k četníkům na Slovensko do Skalice. Při oddělení
Slovenska byl přeložen do Hodonína, kde pracoval v odboji.
Byl zatčen a uvězněn v Brně, odkud byl potom převezen do
Osvětimi, kde byl popraven.
Dalšími legionáři byli:
Antonín Hojgr - narozen 21.11.1898, zemřel 20.10.1987, bytem
Vyšehoří č.56. Odešel do války 1916. Účastnil se války na italské
frontě, kde byl zajat, byl raněn do ruky a léčil se v Praze.
Metod Hojgr - narozen 11.7.1886 major 12.8.1916 - 7.5.1918
František Janků - narozen 25.3.1882
František Krmela - narozen 20.2.1893
Věroslav Nezbeda - narozen 25.8.1889
Antonín Taláček - narozen 15.2.1891 střelec 23.8.1917-17.8.1918
František Tunis - narozen 20.10.1895

Z Vyšehoří padli 4 lidé:
Cyril Krobot
František Foit
František Vlček
Jan Hlavatý

měl pět bratrů a všichni byli ve válce (Josef, František, Emanuel, Metoděj, Vilém)
(Fait) první manžel paní Albíny Mackové z Vyšehoří
paní Straková byla jeho dcera
nevlastní otec pana Antonína Osladila

Čest jejich památce

