
NaučNá stezka 
Marobudovi 
v patách 
Toulky ratenickou minulostí 
od dob markomanského krále Marobuda 
až do dnešních dnů

obchodník drahokoupil
Mezi nejschopnější obchodníky z Ratenic 

patřil Antonín Drahokoupil. Ten provozo-

val v domě čp. 57, kde žil od roku 1921, 

prodejnu se smíšeným zbožím, pekařství, 

povoznictví a také obchod s uhlím a dře-

vem. Když začal začátkem 30. let obcho-

dovat ve velkém s cukrovinkami a čoko-

ládou, koupil si jako jeden z prvních  

občanů Ratenic automobil. Zboží rozvážel 

po širokém okolí a jeho obchodu se dařilo. 

Později měl již auta dvě, rozšířil sklad 

a zaměstnával pět lidí. Drahokoupil na-

byl značného jmění, postavil si nový dům  

(čp. 194) s bazénem a novým skladištěm.

obecní strážník a listonoš
V domě čp. 148 bydlel Ladislav Novotný 
(zvaný Pendrek), který byl v letech 1918 
až 1945 obecním strážníkem. Vykonával  

i funkci listonoše a prodával na objed-

návku list Národní politika, který rozná-

šel o nedělích jeho syn. Strážník Novotný 

měl povinnost vybubnovávat obecní ozná-

mení, rozsvěcovat a zhášet osvětlení ulic  

a dohlížet na pořádek v obci. Patřil rovněž 

k prvním vlastníkům rozhlasového přijíma-

če v Ratenicích.

hostince
Do roku 1950 byly v Ratenicích tři hostin-

ce, jejichž názvy se v průběhu času měnily. 

Konaly se v nich taneční zábavy a o posví-

cení praskaly všechny tři sály ve švech.

Prostory hostince U Mariánky (dříve 

Kulačova, dále také Skalova a později 

hostince Antonína Linharta) v domě čp. 6 

využívala ke svým aktivitám také místní 

tělovýchovná jednota Sokol. 

Ve dvoře hostince se nacházel dřevěný 

kuželník s dráhou, oblíbený v letních 

měsících. Ratenické děti si tu přivydě-

lávaly stavěním kuželek.

Naproti přes ulici v domě čp. 10 stával 

hostinec s řeznictvím Josefa Nádvorníka, 
po němž jej provozovali Josef Štella či 

Eduard Linhart.

 

V hostinci U Kratochvílů v čp. 32, který 
funguje dodnes, se scházel a vystupoval 

ochotnický spolek Osvěta. O nedělních od-
polednech se zde příležitostně pořádaly 

dětské besídky či osvětové přednášky. 

V důsledku znárodnění po roce 1948 rate-

nické živnosti vesměs zanikly, a proto mu-

sela do obce v 60. letech zajíždět pojízdná
prodejna. V roce 1985 si občané v rámci 
akce Z vybudovali v místě bývalého Holdova 

statku samoobsluhu.

Řemeslům a živnostem se v Ratenicích v minulosti dařilo. Ve 30. letech 20. století jste mohli v obci najít: 

tři hostince, čtyři obchody se smíšeným zbožím a jeden s lahvovým pivem, trafiku, pekařství, tři řeznictví, 

sadařství, obchod s dobytkem, autodopravu, kolářskou dílnu, holičství, tři krejčovství a jedno obuvnictví, 

tři truhláře a zedníky, tři tesařské mistry a tři pokrývače.

řemesla, živnosti a služby

•	 Roku	1566	byly	v	Nymburce	právem	útrpným	vyslýchány	šenkýřky	Anka	a	Apolena	
 z Ratenic. Po přiznání k čarodějnictví byly zaživa zahrabány na nymburském popravišti.

•	 Za	první	republiky	provozoval	na	návsi	legionář	Bureš	trafiku,	v	níž	prodával	
 i pohlednice z Ratenic.

•	 V	ratenickém	hostinci	U	Kratochvílů	několikrát	vystoupila	Kmochova	dechová	hudba.
 Na ostatních společenských akcích zajišťovali hudbu místní hudebníci a kapelníci.
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http://ekomuzeum.ratenice.cz

http://ekomuzeum.ratenice.cz/marobudovi-v-patach


