
  V Ratenicích dne 12. 7. 2014 

Dobrý den, 

dovolte nám pozvat Vás na setkání konané u příležitosti 100. výročí 

vypuknutí 1. světové války.  

Chceme připomenout vojáky a legionáře z Ratenic,  kteří tuto válku přežili     

či v ní padli, a mnozí z Vás si je pamatujete, nebo o nich víte z doslechu.  

Akce se koná na hodovou neděli 27. července 2014 od 14 hodin                      

v Ratenicích.  

Setkání zahájíme položením věnců u pomníku padlých. Poté se přesuneme 

na obecní úřad do zasedací místnosti. Zde proběhne přednáška, bude 

vystaveno několik autentických předmětů z doby 1. světové války, které se 

v Ratenicích dochovaly. Přijďte se s námi podělit o vzpomínky na vojáky              

a legionáře z Ratenic, kteří třeba dokonce patřili do Vaší rodiny, či byli Vašimi 

sousedy. Chtěli bychom shromáždit co nejvíce vzpomínek, abychom je mohli 

společně zachovat pro budoucí generace. Jen tak můžeme my všichni alespoň 

malinko přispět k tomu, aby v budoucnu žádná nová válka již nikdy nevypukla.  

Děkujeme a těšíme se v neděli 27. července na viděnou!  

Vaše 

 

 

 

 

 

 

Na dalších stranách najdete dosud neúplné výsledky našeho pátrání v odborné 

literatuře a v archivech. Vojáci zabití ve válce jsou označení červeně: 

- Seznam legionářů z 1. světové války 

- Seznam padlých v 1. světové válce 



Seznam legionářů z Ratenic:    

1 Bartl František,*24. 1. 1886, narozen v Dolních Jelčanech, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
2 Bureš Václav,*26. 2. 1894 narozen v Ratenicích, bydliště Osek (okr.Teplice), legie RUSKO 
3 Bureš Václav, *3. 3. 1883, místo narození neuvedeno, bydliště Ratenice, legie ITÁLIE 
4 Cepek Vojtěch,*21. 8. 1878 narozen ve Vrbčanech, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
5 Doktor Rudolf, *18. 10. 1897 narozen Ratenice, Michalovce (Slovensko), legie RUSKO 
6 Gracias František, *4. 10. 1892 narozen v Ratenicích, bydliště Břeclav, legie ITÁLIE 
7 Heřman Václav, *26. 11. 1876 narozen v Lipníku (okr. Ml. Boleslav), bydl. Ratenice, l. ITÁLIE 
8 Horáček Josef, *7. 3. 1895 narozen v Ratenicích, bydl. Lány na Důlku (Pardubice), l. RUSKO 
9 Hovorka Alois, *6. 4. 1899 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie ITÁLIE 

10 Hubený Václav, *24. 11. 1882 narozen v Ratenicích, bydliště Cerhenice, legie RUSKO 
11 Chrastný Josef, *10. 10. 1882 narozen v Ratenicích, bydliště Praha – Smíchov, legie RUSKO 
12 Jančík František, *24. 2. 1882 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
13 Kamínek František,   *11. 4. 1897 narozen v Ratenicích, bydliště Přední Lhota, padl  

19. 5. 1917 nebo 21. 5. 1917, Čeljabinsk, RUSKO 
14 Klaboch Pavel, *16. 1. 1880 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
15 Klouda Václav, *2. 4. 1894 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
16 Koláčný Oldřich, *6. 12. 1892 narozen v Ratenicích, bydliště Kšely (u Č. Brodu), legie RUSKO 
17 Moucha Josef, *11, 11, 1894 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
18 Paluska František, *10. 3. 1888 narozen v Sokolči, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
19 Petr Jaroslav, *31. 8. 1891 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
20 Poula Josef, *11. 5. 1877 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
21 Růžička Jan, *30. 9. 1878 narozen v Pečkách, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
22 Topinka František, *21. 11. 1880 narozen v Kounicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
23 Urban Karel, *25. 5. 1898 narozen v Pečkách, bydliště Ratenice, padl 24. 10. 1918 nebo  

28. 10. 1918 u vesnice Auve, FRANCIE  
24 Váňa Jaroslav, *24. 4. 1894 narozen v Ratenicích, bydliště Žíšov (Vavřinec, okr. KH), l.RUSKO 
25 Vejnoska Václav, *chybí datum a místo narození, bydliště Ratenice, legie nevyplněna 
26 Vyšata Alois, *15. 6. 1895 narozen ve V. Chvalovicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 
27 Zalabák Josef, *5. 12. 1887 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, legie RUSKO 

 

Patří někdo z nich do Vaší rodiny? 

Chybí v seznamu někdo? Znáte jiné podrobnosti? 

 

Záhada: 

28 Piller Rudolf *19. 4. 1890 narozen v Krásném Březně (Ústí nad Labem), bydliště Praha, legie 
RUSKO. V oficiálních seznamech legionářů není uveden pod obcí Ratenice, avšak v ratenické 
školní kronice je na počátku války uveden jako odvedený ratenický občan. Příjmení je shodné 
s padlým vojákem Josefem Pillerem. Příbuzenský vztah není dosud znám. 

 



Seznam padlých z Ratenic (mimo dva legionáře):    

1 Bureš Josef, *1858 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
Příjmení je shodné se dvěma legionář stejného jména – Václav Bureš. Příbuzenský vztah není dosud  
znám. 

2 Cibulka Alois,*1889 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
3 Černý František, *1879 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
4 Gracias Jiljí, *1899 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

5 Hovorka Josef, *1894 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
Příjmení je shodné s legionářem Aloisem Hovorkou. Příbuzenský vztah není dosud  znám. 

6 Hudec František, *1870 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

7 Janda František, *1890 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

8 Jošta Josef, *1890 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
9 Klaboch Jan, *1892 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

Příjmení je shodné s legionářem Pavlem Klabochem. Příbuzenský vztah není dosud  znám. 

10 Kupec Antonín, *1883 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

11 Lustig Rudolf, *1889 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
12 Miškovský Zdeněk, *1895 narozen v Ratenicích, bydliště Ratenice, padl 9.11.1916 u obce Canzei, 

Tyroly (Itálie) 

13 Němec Alois, *1895 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
14 Němec Josef, *1891 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
15 Nešpor Jan, *1884 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
16 Novák František, *1878 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
17 Novák Karel, *1892 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
18 Piller Josef, *1883 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

Příjmení je shodné s legionářem Rudolfem Pillerem. Příbuzenský vztah není dosud znám. 
19 Semerád František, *1892 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
20 Sládek Alois *1896 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
21 Štella František *1882 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé. Podle 

zkratky na pomníku byl učitelem. Ve škole v Ratenicích však žádný Štella nikdy neučil.  
22 Štěpař Václav, *1880 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
23 Trmal František, *1872 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
24 Veselý Josef, *1894 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
25 Vlček Josef, *1889 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 
26 Vozáb František, *1874 místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé 

 

Patří někdo z nich do Vaší rodiny? 

Znáte místo narození, úmrtí? Znáte jiné podrobnosti? 

Nakonec ještě jedna záhada, pomůžete nám ji rozluštit? 

27 Kment Josef, datum a místo narození neznámé, bydliště Ratenice, místo úmrtí neznámé.  
Písmák František Miškovský píše ve své knize: „V Ratenicích na čp. 63 seděl obchodník a řezník 
Josef Kraus, který ho předal synu svému Rudolfovi a ten ho prodal Josefu Kmentovi v roce 1912. Ten 

padl ve válce.“ Z neznámého důvodu není Josef Kment uveden na pomníku mezi padlými.  

 


