VIII. ročník, červen 2007
Vážení a milí spoluobčané,
držíte v ruce mimořádné číslo našeho obecního zpravodaje, které je celé věnováno významnému jubileu ledčického spolku ŘIP. Tato korporace u nás zapustila kořeny koncem 19. století, v roce 1897, a nadlouho se stala jediným iniciátorem a vykonavatelem společenského života v naší vesnici i aktivním činitelem v oblasti osvětové, národnostní
a dobročinné. Členové si předsevzali, že budou pěstovat ušlechtilé vlastenectví především formou ochotnického
divadla, společenskou zábavou, pořádáním přednášek, šířením vzdělanosti pomocí k ih a časopisů, vlastivědnými vycházkami či tanečními veselicemi. Péči o vzdělání a podporu potřebným měl ostatně spolek už od počátku ve svých stanovách. Mnohé spolky v okolí působily jen
krátký čas, a poté zanikly, avšak ledčický ŘIP odolal všem nástrahám času i života, prokázal
svou životaschopnost a dodnes plní své ideje.
Přeji touto cestou spolku i jeho členům nejen jménem svým, ale také jménem ostatních zastupitelů Ledčic, hodně dobře vykonané práce a ty nejušlechtilejší cíle do budoucna.
Zároveň zvu Vás všechny 23. června ke společným oslavám 110. výročí ŘIPu, kdy se uskuteční
nejen jubilejní valná hromada spolku se všemi starobylými ceremoniemi, ale také dětské odpoledne a divadelní představení „Pohádky z mraveniště“ v provedení žáků ledčické školy.
Budete moci nahlédnout do všech prostor ZŠ a MŠ, kde se děti ukáží jako zdatní výtvarníci,
zatančíte a pobavíte se při večerní zábavě. Spolek se jistě pochlubí svými kronikami
a fotogalerií. Neseďte doma a přijďte společně strávit pár příjemných chvil.
Jiřina Michovská
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110 let Podporovacího a vzdělávacího spolku ŘIP
Mnozí z nás si už ani nedovedeme představit večer bez svítící obrazovky a do divadla či do společnosti „vytáhneme paty“ jen jednou za čas. A přitom v devadesátých letech devatenáctého století i v menších obcích a vesnicích kypěl docela slušný spolkový a společenský život. Už názvy vznikajících spolků, jako byl například „Palacký“ v Nové Vsi „Svornost“ v Bříze, „Dobromil“ v Mnetěši, svědčily o tom, že se vesměs jednalo o spolky vlastenecké. Podporovaly své členy v době jejich nemoci, staraly se o sirotky, přispívaly na děti do místních pastoušek, vyplácely pohřebné, ale pořádaly i zábavy, besídky, ochotnická představení a jiné společenské akce.
K nejpřednějším organizacím patřily už tradičně také Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a další sdružení.
Protože i v Ledčicích na konci 19. století začali obyvatelé pociťovat potřebu se scházet, vzdělávat se a kulturněji
žít, neboť „těžko člověku samotnému“, byl 5. září 1897 také tady založen nový spolek s příznačným názvem
ŘIP.
Iniciátory a zakládajícími členy Podporovacího a vzdělávacího spolku ŘIP v Ledčicích byli místní občané Jan
Kirchner, Josef Brejcha, Václav Bušil, Jan Křtěn, Vincenc Bubeník, František Heran, Václav Hájek a mnozí další. Ustavující schůze se konala u Nováků za účasti šedesáti občanů. Zápisné bylo stanoveno na 1 zlatý a pravidelné měsíční příspěvky 20 na krejcarů. Prvním předsedou spolku byl zvolen Jan Kirchner. Při zakládajícím sezení byly schváleny i stanovy spolku, ve který se mimo jiné praví:
• Spolek má sídlo v Ledčicích. Jednací řeč jest česká.
• Účel spolku jest šířiti vzdělání členů a podporovati je hmotně. K tomu slouží přednášky z oboru umění
a hospodářství s vyloučením veškeré politiky a náboženství. Dále pak pěstování zábav, výletů a divadla.
Podporování členů spolku při nemoci, neštěstí a úmrtí.
• Členové a členky jsou přijímáni na základě dobrozdání.
• O udílení podpor rozhoduje nadpoloviční většina výboru. Podporu vyplácí pokladník. K uhrazení výloh
se užívá výnosů zápisného, zábav, darů a odkazů.
• Práva všech členů jsou stejná. Každý může spolkovou místnost navštěvovati, stížnosti a nároky podávati…
• Členem spolku přestává býti, kdo dobrovolně vystupuje, tři měsíce příspěvky dluhuje, nebo byl vyloučen. Vyloučen může být každý, kdo činí různice, nebo spolku jinak škodí.
• Valné hromady jsou kompetentní, je-li přítomna jedna třetina všech členů. Nesejdou-li se, odbývá se
o hodinu později druhá schůze za každého počtu členů, kdy k platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných.
• Vypukne-li mezi členy spor, volí si každá strana 3 členy do smírčího soudu, kteří pak volí sedmého coby
předsedu, který při rovnosti hlasů rozhoduje.
• V pádu, že by se spolek rozešel, nebo byl úředně rozpuštěn, připadne veškeré jmění spolku na zbylé občany, kteří se o něj podělí.
V roce 1962, kdy spolek oslavil 65. výročí svého založení, byl celkový stav členstva 167 duší. Největší počet
členů, 178, měl spolek ŘIP v roce 1958 a 1964. V roce 1938, u příležitosti 20.výročí vzniku ČSR, byl slavnostně
rozvinut slavnostní spolkový prapor, který vyšila paní Tesařová z Roudnice nad Labem. Matkou praporu se stala
paní Purchartová a kmotrami byly paní Houdová a Husáková.
Pod novým praporem se prvně vyšlo na pohřeb přítele Antonína Šveňhy 18.1.1939 za účasti 65 členů.
V roce 1953 hrozilo rozpuštění a likvidace spolku. Zásluhou několika členů bylo toto nebezpečí odvráceno a ŘIP
tak existuje bez jediného přerušení 110 let. Kolik obcí u nás se podobnou skutečností může pochlubit?
V roce 1955 spolek zakoupil starší dřevěný pohřební vůz ve Stodůlkách u Prahy, který nejdříve garážoval u Cinků, pak u Podolských a od roku 1961 ve staré hasičské zbrojnici.
V roce 1969 vylo zakoupeno v Hořicích pohřební auto za
8 100 Kč. V roce 1988 bylo odhlášeno z evidence.
V činnosti spolku jsou zaznamenány mnohé výlety, zájezdy,
taneční zábavy, ale i pomoc škole, zvelebování a úklid
vesnice, sběr železa, pořádání Májů, výpomoc při oslavách
dne dětí, turnaj přesstokilových siláků, turnaj v šachu,
v nohejbale a další aktivity. Spolek velmi živě spolupracuje
s obcí baráčníků z Veltrus a Kralup.
Průměrný věk u mužů je 55 let a u žen 64 roky. Proto je
jedním z hlavních úkolů spolku ŘIP získávání nových,
zejména mladých, členů. Co říkáte? Nechcete svým členstvím podpořit jeho bohulibou činnost?
Oslavy 110. výročí založení spolku ŘIP proběhnou
23.6.2007 v areálu školy v Ledčicích. Už dnes je zřejmé, že
rok 1962
budou patřičně veselé a plné překvapení. Všichni jste vítáni.
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Věnováno 110 letům existence spolku „Říp“ v Ledčicích. (1897 – 2007)
Jaroslav Marsa, Spomyšl
Vážení čtenáři, dnes si dovoluji předložit vám krátké povídání o jednom spolku z obce Ledčice. Jak svůj počin
vysvětlím? Je to poměrně jednoduché: před více než čtvrtstoletím jsem měl tu možnost pracovat v k.p. Kaučuk
v Kralupech nad Vltavou s několika občany obce Ledčice, kteří, ač původem zemědělci, museli vydělávat na
chléb v chemické fabrice. Nic záviděníhodného. Přesto, že člověka občas životní situace postaví do role, která se
neshoduje s jeho představou o užitečně a dobře prožité době, se tito pánové postavili k práci čelem a spolupráce
s nimi byla velmi dobrá. Když se mi v té době dostal do rukou odznak spolku ŘIP v Ledčicích, vypadlo
z jednoho z nich, že spolek dosud existuje a že je jeho členem. Nu, a pak již bylo sepsání článečku o spolku a jeho životě poměrně jednoduché. Doufám, že se vám povídání bude líbit, protože je v něm dokumentován život
našeho okolí a lze domyslet, že nějak podobně se žilo i jinde.
Ledčický vzdělávací a podporný spolek „Říp“ přežil mnohá desetiletí a přežil dokonce komunistickou éru – a to
se jen tak nějakému nepovedlo. Snad nebude příliš od věci, když se ze začátku povídání krátce zmíním o životě
obyčejného českého člověka na vesnici v době, kdy spolky vznikaly v druhé polovině 19.století.
Naše země byly součástí Rakousko-Uherska, monarchie, v jejímž čele stál od roku 1848 císař František Josef I.
Pro český národ je toto období snahou o prosazení češství do všech oblastí politického, hospodářského i společenského života. O poměrech v českých zemích rozhodoval stále ještě Říšský sněm ve Vídni, Zemský sněm
v Praze měl pravomoc velmi malou. Přesto se však podařilo vybojovat novou ústavu, která přinesla uvolnění
útisku a na tehdejší dobu poměrně velké svobody - shromažďovací, spolčovací, vyznání,tisku,
volby povolání, stěhování atd. Postupně se

uvolnila policejní kontrola veřejného života
i cenzura tisku. Literární a publikační činnost
zejména ve městech značně ožila.
V této uvolněnější době začal v monarchii pulzovat čilejší společenský život, občanské aktivity se mohly projevovat např. zakládáním spolků. A nejen ve městech. Ústavní svobody se pochopitelně vztahovaly i na dělnictvo a pracující
v zemědělství. V těchto kruzích, které nastalé
svobody náležitě využily, se začaly jako houby
po dešti zakládat spolky se zaměřením kulturním, vzdělávacím, tělovýchovným, zpěváckým,
hudebním aj.
Obec Ledčice bývala v minulosti obcí převážně
zemědělského charakteru. I tady se v důsledku
průmyslové revoluce prováděly zásadní změny v zavádění nových zemědělských strojů, ať to byly sečky, sekačky, mlátičky nebo oračky. Začínalo se také s používáním umělých hnojiv, ve větším měřítku se pěstovaly technické plodiny – řepa a chmel. Na zavádění nových způsobů hospodaření však neměl každý, mohli si je dovolit
jen ti, kteří měli na nové stroje, hnojiva, stavbu chmelnic …
V Ledčicích té doby nebyl žádný velkostatkář. Většinu půdy, podobně jako i v dalších okolních obcích, měli
v držení sedláci, kterých žilo v obci
2
několik. Střední rolníci, další sociální
vrstva, již pracovali na svých polích
sami s rodinami, čeledi měli poskrovnu. Nejpočetnější vrstvu obyvatel tvořili drobní rolníci – chalupníci a domkáři. Jejich postavení bylo velmi neurčité a živobytí velmi nejisté, při neúrodě se zadlužovali. Dluhy pak museli splácet, nejčastěji prací u sedláků
nebo odchodem do průmyslu. Vůbec
nejhorší postavení na vesnici měla
zemědělská čeleď (chasa) – čeledínové, kočí, voláci, děvečky. Ti byli zcela závislí na svém zaměstnavateli.
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Pro zajímavost a srovnání uvedu některé ceny a mzdy z konce 19.století:
ceny: výkup obilí
1 q pšenice
8 zl.
1 q ječmene
6 zl.
výkup vajec
v létě 3 vejce
2 kr.
v zimě 2 vejce
3 kr.
½ litru piva
6 – 7 kr.
1 vuřt
5 kr.
1 chléb
16 – 18 kr.
3 housky
5 kr.
boty
1 zl. 20 kr.
kráva
150 – 200 zl.
kůň
200 – 250 zl.
mzdy:

kočí
děvečka

60 – 80 zl. ročně + deputát
30 – 40 zl ročně + strava a bydlení

V Ledčicích se v té době snažili uživit i drobní řemeslníci a živnostníci: 3 kováři, 2 koláři, 2 truhláři, sedlář,
bednář, 3 krejčí, 4 obuvníci, pekař, řezník, obchodník s dobytkem, několik zedníků, tesařů, pokrývač. V obci též
provozovalo svou živnost 5 obchodníků a 3 hospody.
Záležitosti obce spravovala obecní rada v čele se starostou. Mezi politickými stranami, které byly v obci zastoupeny, byla strana sociálně-demokratická, národně-socialistická, národně-demokratická, národní strana svobodomyslná, lidová …
Tedy úhrnem – jaký byl společenský život a kultura v 90.letech
3
19.století v Ledčicích? Po každodenní 10 – 14 hodinové těžké práci na
polích a ve chlévech, kdy jedinou mechanizací pro většinu obyvatel obce byly dvě silné ruce, vidle, někdy i potah, toužili lidé po odpočinku,
po zábavě, po společnosti, po kultuře. A tak se nedivme, že se dlouho
těšili na pouť, posvícení, svatby, na všechny svátky a neděle, na příjezd
kočovné divadelní společnosti. Těchto svátečních dnů si chtěli jak se
patří užít a proto šetřili, a
pak nelitovali vydání něja4
kého krejcárku navíc.
V jarních měsících, a i v létě, se po večerech ozýval na návsi u rybníka zpěv mládeže, v zimě se ženy scházely při draní peří, chlapi
v hospodách.
***
Snažil jsem se alespoň trochu vám přiblížit poměry a život
v Ledčicích v době, kdy se rodila myšlenka založit spolek. Těžko říci, co bylo bezprostředním podnětem k jeho vzniku. Snad to byla
dobrá pověst a prosperita spolků v okolních obcích, ať již to byl
Havlíček ve Vodochodech, Máj a J. K. Tyl ve Straškově, Svornost
v Bříze, Polacký v Nové Vsi, Vlast v Račiněvsi, Říp v Horních Beřkovicích, Dobromil v Mnetěši a mnoho spolků v Roudnici: Havlíček, Vlastimil, Tyl, Hálek, Budislav, Pochodeň, Idea, Říp, Občanská Beseda atd. Dalším
možným impulzem pro vznik spolku byly tehdy časté výzvy v novinách a časopisech.
Iniciátory založení Vzdělávacího a podporovacího spolku Říp v Ledčicích bylo několik místních občanů. První
stanovy byly vypracovány za odměnu 8 zl. 80 kr. Tyto stanovy však byly v prvních deseti letech existence spolku asi 3krát přepracovávány a doplněny podle potřeb spolku. Stalo se totiž několikrát, že usnesení výboru odporovalo stanovám, a to pobouřilo členy natolik, že musela být svolána mimořádná valná hromada nebo členská
schůze. Jak je vidět, měli tenkrát členové stanovy „v malíčku“.
Vlastnímu založení spolku předcházela 16.ledna 1897 taneční zábava, která však nepřinesla očekávaný zisk, nýbrž pouhý 1 zlatý a 44 krejcary. Ustavující schůze se konala 5.září 1897 za účasti 60 občanů. Za členy se jich
přihlásilo 40 a hned byl zvolen výbor. Zápisné bylo určeno na 1 zlatý, příspěvky 20 kr. měsíčně, podpora byla
určena ve výši 20 krejcarů denně po dobu 3 měsíců, stanovy stály 15
krejcarů.
Žádost slavnému c.k. obecnímu zastupitelstvu o milodar ve prospěch
5
spolku byla odmítnuta.
Již v prosinci 1897 koná spolek divadelní představení a první spolkovou taneční zábavu.
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A nyní něco statistických dat od vzniku spolku až do sedmdesátých let 20.století:
Ve funkci předsedy spolku se vystřídalo 17 občanů, jednatelů bylo 7, pokladníků 6. Až do roku 1914 byly voleny tzv. zábavní výbory. Do konce roku 1976 se uskutečnilo celkem 79 řádných valných hromad, 41 členská
schůze, 482 schůzky výboru. Celkem se odbylo 8 slavnostních valných hromad, a to k 10., 25., 40., 50., 60., 65.,
70. a 75.výročí založení spolku.
Účast členů na schůzích – to bylo vždy nejbolestnější místo v činnosti spolku. Prvních pět let se průměrná účast
pohybovala něco málo nad 50 %, pak rapidně poklesla na 20 – 30 %. V roce 1962 měl spolek 167 členů, největší
počet členů byl zaregistrován v letech 1958 a 1964 – 178 členů. K poslednímu dni roku 1976 měl spolek 112
členů platících příspěvky a 25 členů neplatících (nad 70 let).
Již v roce založení spolku byly zakoupeny stuhy a šerpy. V roce 1899 zakoupil spolek jeviště i s rekvizitami za
33,99 zl., které bylo v roce 1911 opravováno. Pak byla zakoupena skříň na časopisy a knihy a spolková tabule,
roku 1904 pořídil spolek psací stůl se skříňkou za 10 zl., černý smuteční a červenobílý národní prapor a žerď.
Roku 1921 zakoupil spolek státní vlajku a stožár před restauraci Říp, roku 1938 byl slavnostně odhalen spolkový
prapor, pořízený za 3100 Kč v Roudnici n.L. Starší smuteční vůz si spolek pořídil v roce 1955 za 800 Kčs a o 14
let později zakoupil pohřební auto za 8100 Kčs.
Zápisné činilo první dva roky 1 zlatý, potom řadu let 1 – 4 zlaté podle věku přihlašovaného, od roku 1909 to byly 4, 8, 12 nebo 16 K, od r. 1912 6, 9, 12, 15, 18 a 22 K, od roku 1922 15 – 30 Kč, v sedmdesátých letech minulého století činilo zápisné 20 Kčs.
Členské příspěvky: 20 krejcarů měsíčně, od roku 1920 12 Kč, od roku 1946 24 Kčs, od roku 1953 5 – 20 Kčs.
A. Podpůrná činnost spolku.
Pohřebné: První dva roky dával každý člen 44 kr. na pohřeb, po r.1899 činilo pohřebné celkem 12-20 zl. na jeden pohřeb. V korunové měně to bylo nejdříve 50, pak 100, 150, 200, 250, 300, 350 Kč a v roce 1950 až 500
Kčs.
Podpory v nemoci: První léta 20 krejcarů denně po 3 měsíce, od r. 1917 1-2 K denně, od roku 1926 1,50-2,50
Kč denně, od roku 1946 první měsíc 4 Kčs denně, druhý měsíc 3 Kčs
denně, třetí měsíc 1 Kčs denně. Po roce 1950 5, 4 a 3 Kčs denně, od r.
6
1954 2 a 1 Kčs denně. Pak se již podpory v nemoci nevyplácely, péče
o nemocné byla v plné výši převzata státem.
Kromě výplat pohřebného a podpor v nemoci pro své členy daroval
spolek značné obnosy různým organizacím. Tak např. jako kolektiv
vstoupil spolek do Svazu národního dělnictva už v roce 1898 a o rok
později již začal pravidelně přispívat do agitačního fondu dělnictva. Za
1.světové války spolek přispíval Červenému kříži, na sirotčí a vdovský
fond v Praze, na České srdce, na vdovy a sirotky po legionářích apod.
Přispíval i na hudbu při různých oslavách v obci i mimo ni (Husovy
oslavy, 28.říjen, 1.máj, manifestace na hoře Řípu, odhalení desky Josefu Horovi v Dobříni v r.1947 ….). Po druhé světové válce to byly většinou dary škole a dětskému útulku – na projekční přístroj 500 Kčs, na
pomůcky 1000 Kčs, oplocení dětského hřiště 19585 Kčs, houpačky, kolotoč. Roku 1965 se jednalo o pomoc postiženým povodní na Slovensku, r.1966 Vietnamu, r. 1967 a 1976 Sokolu, na oslavy MDŽ a MDD.
Spolek vždy dobře hospodařil a nikdy se nestalo, že by spolková pokladna zela prázdnotou. Pokladní hotovostí
v některých letech existence spolku:
1897
88,02 zl.
1972
10449,10 Kčs
1899
300 zl.
1975
15722,95 Kčs
1900
557,35 zl.
Každá organizace se řídí určitým řádem – stanovami. Tak tomu je dnes a bylo tomu tak i dříve. Proto se nedivme, že se občas našel někdo, komu byly předpisy příliš úzké, nechtěl se jim podřídit, a proto bylo nutné sáhnout
až k pokutám. Tak například již v roce 1898 bylo pokutováno 50 krejcary vynášení a překrucování usnesení ze
schůzí, byla pokutována neúčast na pohřbu člena, např. vykání se trestalo pokutou 1 krejcaru, pokutám neušlo
ani veřejné podezřívání funkcionářů. Přestupků však bylo poměrně málo a spolek z pokut rozhodně nezbohatnul.
B. Vzdělávací činnost spolku.
Nejslabším článkem vzdělávacího procesu byly rozhodně přednášky – konaly se pouze dvě! I roky konání přednášek nám leccos napoví: 1901 a 1908. Nepoměrně lepší byla situace se čtenářskou aktivitou. Spolek odebíral po
dvou výtiscích různých časopisů a novin, např. Říp, Vpřed, Český dělník, Dělnické listy, Probuzení, Česká de-
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mokracie, Český humor, Národní listy, Vzdělávání lidu … Čas od času si starší čísla těchto časopisů a novin
odkoupil některý hostinský ve vsi pro svoji potřebu. Odběr časopisů byl zrušen až v roce 1905.
Velice potěšitelnou skutečností byl hlad členstva po knihách. Každým rokem uvolňoval výbor spolku na nákup
knih 10 – 30 zlatých. V roce 1913 bylo zakoupeno najednou 100 knih. Za 15 let nato kupuje výbor knihovnu za
500 Kč. Knihy jsou většinou objednávány v nakladatelství Matice lidu a Libuše v Praze. V roce 1935 se spolková knihovna stala základem Místní lidové knihovny – byla s ní sloučena.
Život každého jednotlivce i život spolku byl a je vyplněn nejen prací, ale i zábavou, poučením. Proto při výčtu
činností nesmí být opomenuty výlety, zájezdy, slavnosti, taneční zábavy, plesy, divadla atd. Posledně jmenovaná
forma kulturního a společenského vyžití byla ve spolku prioritní od samého začátku. V oblasti kulturního vyžití
svých členů se spolek nechoval jako skrblík: dokonce hradil cestovné, snižoval vstupné, dával tzv. kapesné těm
členům, kteří nebyli tak majetní, aby se mohli v plném rozsahu akcí zúčastnit. Jen namátkou lze vzpomenout na
výlet na Kokořín (1905), do Beřkovického lesa (1921), do Roudnice n.L. (1945), na Říp (1945), do Karl. Varů
(1958), do Strážnice (1960). Uskutečnily se zájezdy do Prahy na veletrh, do cirkusu, do Lucerny, do Laterny
magiky, hlavně pak návštěvy bratrských spolků v Roudnici, Klenči, Vodochodech, Bříze, Račiněvsi, Nové Vsi,
Hleďsebi, Ouholicích, Mlčechvostech, Lužci, Mnetěši, Beřkovicích, Vražkově a Velvarech. Chodilo se pěšky,
mnohdy i s muzikou, jelo se na žebřiňácích, později na kolech, autobusem, v posledních desetiletích soukromými auty.
Významným přínosem pro kulturní život spolku i obce bylo divadlo. Ochotníci vystoupili poprvé před obecenstvo 3.dubna 1898, téhož roku hru opakovali ve Vodochodech a v Jeviněvsi. Hrálo se při petrolejových lampách,
později při karbidových svítilnách, a teprve od roku 1923 při elektrickém osvětlení. Celkem se uskutečnila 53
divadelní představení, některé tituly her: Furiant, Pro lásku i slávu, Nerovní bratři, Strašidlo v ševcovské dílně,
Vlčí máky, Sojčí pero, Za ranního kuropění. Všechna představení byla úspěšná, po stránce finanční aktivní, počet sedadel se musel neustále zvyšovat. Vstupné:
1898
30
20
10 kr.
1918
2
1,60
0,60 K
1930
4
3
2 Kč
Vůbec nejatraktivnější zábavou bývaly, a jsou i v této době, plesy a taneční zábavy. V prvních 80 letech existence se konalo 67 plesů a 70 tanečních zábav. Dlužno poznamenat, že spolkové jmění rostlo v největší míře právě
díky výtěžkům z plesů a zábav. Je třeba také dodat, že bez tombol, darů a buffetu by tomu tak zdaleka nebylo.
Vstupné do plesu:
1898
člen 50 kr., nečlen 80 kr., dáma 20 kr.
1918
člen s dámou 4 Kč, nečlen 4 Kč, dáma 3 Kč
Na jednom plese se u pokladny vybralo kolem 50 – 55 zlatých, za hudbu se platilo 18 – 20 zlatých, účet hostinského činil 5 – 8 zlatých.
***
Stručně závěrem: Hrozba rozpuštění spolku v roce 1953 byla zásluhou několika členů výboru odvrácena. Koncem 70. let byl spolek nejpočetnější organizací tzv. Národní fronty v obci. V druhé polovině 20.století byla činnost spolku orientována na zlepšení životního prostředí v obci.
***
„Řip“, jako každý spolek v té době, vydal svůj odznak, který popisuji takto:
Smaltovaný odznak tvaru kruhu, uprostřed bílý terč s modrou horou Říp v pozadí. Odznaku vévodí dvě vzájemně stisknuté ruce
v bílé barvě. Kolem bílého středu je červená stuha se zlatým opisem – v horní polovině V. A P.S.ŘIP, v dolní polovině LEDČICE.
Obě části opisu jsou odděleny ležatými křížky.
Žlutý kov, průměr ražby 19,0 mm, špendlík.
***
Společně popřejme spolku Řip v Ledčicích nejen další desítky let
existence, mnoho úspěchů při snaze pomoci budovat stále lepší a
lepší obec, ale také příliv nové krve.
Povídání jsem sepsal a poprvé zveřejnil v roce 1980. Jako zdroj informací jsem použil kroniku jmenovaného spolku. Původní text jsem nyní mírně upravil a doplnil o nákresy zemědělských strojů z poslední čtvrtiny 19.století:
1. Žací stroj, firma Adriance, Platt&Comp. z New Yorku, šířka pokosu 121 cm, pár koní poseká za 10 hodin 3,4 hektaru trávy.
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2.
3.
4.
5.
6.

Mlátidlo, firma Fr. Wiesnera z Chrudimi, pohon tříkoňová lokomobila, denní spotřeba uhlí 200 kg, za
10 hodin vymlátilo 100-120 mandelů, k obsluze 13 dělníků.
Kotoučový válec dvojatý, firma Eckert v Berlíně, s kolečky na transport válce na pole, pro dva koně.
Jednořádkový okopávač, firma Fr. Wiesnera z Chrudimi, cena 25 zlatých.
Podmetací tříradličný pluh, firma Eckert v Berlíně, při hloubce brázdy 10-13 cm zorají 2 koně asi 1,5
hektaru za den.
Řezačka, firma Fr. Wiesnera z Chrudimi, 1 dělník nařeže za den řezanku pro 30-50 kusů dobytka. Cena
50 zl. )

Foto: archív spolku ŘIP
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Z nejstarších zápisů o činnosti spolku ŘIP
5.9.1897

„Ustavující schůze vzdělávacího a podporujícího spolku Řip v Lečicích byla konána v neděli
dne 5. září ve dvě hodiny odpoledne za předsednictví Františka Herana. Dle listiny presenční
bylo ve schůzi přítomno na 60 osob z nichž po přečtení schválených stanov 40 přistoupilo za
členy.“
Podle pokladní knihy spolku to byli: Jan Kirchner, Václav Bušil, Antonín Došek č. 127, Václav
Hájek, Ant. Došek č. 12, František Heran, Čeněk Bubeníček, Antonín Uher, Josef Malík č. 160,
Josef Štorch, Antonín Šimůnek, Josef Král č. 168, Jan Křtěn, Antonín Tichý č. 84, Antonín
Mareš, Jan Plicka č. 28, Derinek Václav, Josef Malík č. 132, Josef Blecha, Antonín Tichý
č. 40, František Nohejl, Antonín Došek č. 83, Antonín Husák, Jan Dvořák č. 69, Čeněk Černý
č. 69, Václav Kvíz, Josef Souček, Josef Došek č. 61, Josef Klatovský, František Novák, Josef
Brejcha, Václav Plicka č. 114, Antonín Král č. 147, Antonín Fryc, Antonín Kunrt, Josef Bláha,
Antonín Jansa, Antonín Vala, Václav Richter, Antonín Plicka č. 146, Josef Hodek, Jan Zeman

2.10.1897
3.10.1897
16.1.1898
16.1.1898
14.3.1899
19.3.1899
3.4.1898
31.12.1899

16.12.1900
1.5.1901
30.8.1901
28.9.1901
17.11.1901
15.12.1901
23.2.1902
9.3.1902
3.8.1902
13.4.1903

„Z výboru pak zvolený byli za předsedu Jan Kirchner, za jednatele Václav Hájek, za pokladníka František Heran, za místopředsedu Brejcha Josef.“
„Dle návrhu Antonína Doška bylo nadpoloviční většinou přijato 1 zlatý za rok co zápisné a 20
krejcarů co měsíční příspěvek. Dle návrhu Jana Kirchnera bylo též nadpoloviční většinou přijato onemocnělému 20 krejcarů po 3 dnech až do třech měsíců vypláceti.“
„Za stanovy panu Hofrichtovi hotově zaplatiti“
„Usneseno bylo, aby se pohřebné předplatilo a sice předem, než ho potřebí bude. Aby totiž
každý člen složil 44 krejcarů.“
„Z usnesení výboru bylo koupeno divadelní jeviště a sice za 65 zlatých, kterážto suma zaplacena byla ze spolkových peněž, které zbyly z divadelních představení a 15 zlatých půjčil pan Dvořák Antonín.“
„Usneseno bylo, aby se ze schůze nic nevynášelo, co se na schůzi usnese, aby to mělo platnost
a nemluvilo se o tom na místech, kde tomu není potřebí a spíše ke škodě spolku, a aby se všichni zavázali, kdo by se tomuto usnesení nepodrobil, zaplatí pokutu 50 krejcarů.“
„Klobouky spolkové se mají dát dělati podle míry a do šesti týdnů po zhotovení se mají zaplatiti... Koutský Josef dal návrh, aby si členové všeobecně jeden druhému říkaly Ty. A když se někdo zapomene, má zaplatiti jeden krejcar do spolkové pokladny.“
„Za slovo VY jsem vybral 19 krejcarů.“
„Před obecenstvo ledčické poprvé vystoupili ochotníci, členové divadelního spolku Lumír,
z nichž většina jsou členy spolku Řip“.
„Přijmuty byly knihy spolkové, kteréž koupil pokladník František Heran v Roudnici.... v ceně
10 ze 64 krejcarů a zároveň bylo ujednáno, by se knihy půjčovaly za poplatek 1 krejcar až do
pěti z jedné knížky na dobu jednoho týdne. Schváleno bylo, aby se dala dělat skříň na knihy a
rekvizity divadelní v ceně 8 zlatých.“
„Celkové jmění činilo koncem roku 1899 422 korun 78 haléřů a koncem roku 1900 činí 557
korun 35 haléřů.“
„Přednášku si béře Koutský Josef na starost sám, až k tomu bude příhodná doba.“
„Následkem rezignování předsedy a jednatele byla učiněna nová volba ... za předsedu byl jednohlasně zvolen Král Antonín namísto Kulicha, za jednatele zvolen byl Mareš Antonín.“
„Ve spolkové místnosti odbývala se veřejná přednáška.“
„Jednohlasně bylo usneseno hráti divadlo o vánoční svátky a usnesen za režiséra pan Kirchner.“
„Ujednáno bylo jednohlasně, aby se hrálo divadlo ve prospěch pohořelých Josefa Krále a Antonína Derinka a čistý výnos se těmto dvoum členům věnoval.“
„Pan Josef Koutský navrhoval, kdo bude ze členů něco ze spolkových věcí vynášet, neb nepravé věci mezi členy povídat, z té příčiny stávají se různice a nedohodnutí, že bude ze spolku vyloučen“.
„Členové se usnesli, že se má jít v neděli dne 18.5. ráno v 7 hodin na výlet přes Černouček,
Ctiněves, Krabčice do Roudnice a návrat v 5 hodin večer tím samým pořadem. Dán byl návrh,
by se dalo hudebníkům 40 korun.“
„Jan Kirchner dal návrh, by se přijmulo heslo – Jak na praporu hřeb se pojí s hřebem, kéž ve
spolku Vám svornost jesti nebem.“
„Zhotovení stejnokrojů spolkových bylo zamítnuto“.
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1.6.1903
10.1.1904
13.3.1905

5.8.1906
16.1.1907
18.8.1907

10.1.1908
1.8.1909
24.5.1910
6.1.1911

12.5.1912

23.12.1915
6.1.1916
6.11.1918
6.1.1919
5.1.1920
15.3.1921
26.11.1921

11.4.1922

„Člen Kirchner dal návrh, by se požádal řečník pan Klofáč z Prahy a aby se vzala přednáška
o bitvě na Bílé hoře a o otázce národohospodářské.“
„Jednohlasně bylo schváleno, by spolek náš vstoupil do svazu Ústřední školy dělnické.“
„Josef Berka má býti předvolán k obecnímu starostovi, by dokázal výrok, který byl pronesl jakožto podezřívání spolkových výběrčí. Pakliže nemůže ničeho dokázati, má učiniti odvolání,
které se má vyvěsiti na spolkovou tabuli a zaplatiti 10 korun pokuty do chudé obecní pokladny.“
„Spolek se zúčastní slavnosti národní na památku 50. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského
v Horních Beřkovicích.“
„Fričovi Fr. a Královi Fr. se pošle dopis, by se slušně chovali.“
„Na památku 10 letého trvání spolku se dostavilo všech 57 členů, dále zástupci spolků z obcí
vůkolních: Vodochod, Straškova, Klenče, Břízy, Horních Beřkovic a Lužce. Krásný proslov
přednesl co uvítání Koutský Josef, pak předseda Šourek Josef udělil slovo panu Seidlovi, řídícímu učiteli v Lečicích. Přednesl krásnou, poučnou a zajímavou přednášku, ve které uvedl dva
naše české bojovníky za právo, pravdu a volnost – Mistra Jana Husa a Amose Komenského,
biskupa Českých bratří. A pravil, kdyby jich nebylo, já bych k vám nemluvil a vy byste mě též
neposlouchali, neb bychom měli zámek na ústech nevolnosti. Mnohý krásný příklad a dík uvedl
spolky podporovací. Kapela Jana Novotného z Černoušku působila s vyznamenáním. Byly rozdávány losy do tomboly. Při rozdávání výher pravil člen Kaňka Josef, že některý vyhrál, že to
ponese v náruči a jiný zase ve štipce, čímž byla krásná nálada a obecenstvo se vesele bavilo při
hudbě a zpěvu v zahradě až do desíti večer.“
„Koutský Josef přednesl, kteří členové za ten čas 10 letého trvání spolku zemřeli. Při jmenování členů jim členové vzdali úctu tím, že povstali z míst svých s hlavami obnaženými.“
„Antonín Došek jakožto předseda spolku schůzi zahájil, a pak ji rozpustil pro výtržnosti.“
„Navrženo bylo, by se koupily čapky a blůzy jako stejnokroj spolkový.“
„Koutský Josef dal návrh, by nechodil posel spolkový, když zemře člen, nýbrž aby se vyvěsil
pouze černý prápor, což bylo jednohlasně schváleno. Kaňka Josef dal návrh, aby při pohřbu
žádný člen nedělal křížek na rakvi, nýbrž aby zůstal každý v řadě. Dále bylo ujednáno, by se při
pohřbu člena daly hudebníkům 4 koruny za to, by členy, kteří se zúčastní pohřbu, doprovodili
hudbou do spolkové místnosti.“
„Jednohlasně usneseno, aby se spolek účastnil slavnosti 10 letého trvání spolku Čech v Klenči.
Rous Antonín dal návrh, aby každý člen, který se zúčastní, dostal ze spolkové pokladny 1 korunu a když půjde 20 členů, má se vzíti hudba. Pakli se nesejde 20 členů, má se jít bez hudby
a má každý účastník dostati 2 koruny, což bylo jednohlasně schváleno.“
„Žádost Antonína Friče by mu spolek něco nevěnuje ku škodě, která se mu stala tím, že přišel
o krávu, byla po delší úvaze v debatě jednohlasně schválena. Dále bylo navrženo, by při valné
hromadě nepřítomný členové se nevolili.“
„Jednohlasně usneseno, že pohřebné žena členova dostane, i kdyby její muž padl nebo umřel
ve válce.“
„Usneseno, by se šlo s hudbou na Říp na oslavu České samostatnosti.“
„Spolek dal po 50 korunách Zemskému sirotčímu a Vdovskému fondu, 100 korun Českému srdci a 100 korun pro vdovy a siroty po padlých legionářích.“
„Spolek čítá 78 členů činných a 3 příznivce, kteří platí jenom proto, aby jim šel spolek na pohřeb.“
„Bylo přijato pozvání ku společné slavnosti, která se má odbývat v Beřkovském háji ve prospěch Červeného kříže. Zúčastní se spolek náš, Sokolská jednota z Netěše a z Lečic, sbor hasičů Černoušských, Lečických a Beřkovských. K této slavnosti zapůjčíme spolkové lavice.“
„Protokoly byly prohlédnuty a shledáno mimo jiné, že tam není zaneseno něco, co prý tam rozhodně musí být. Jednatel se omlouval, že to byly jenom klepy, a takové klepy, že do protokolu
nepíše. Ale na výslovné jejich přání a z nařízení od předsedy to sem tedy dodatečně dávám a
zní to následovně. Při pořádání divadla o velikonočních svátcích vypůjčil si jednatel na jeviště
pro jednu ochotnici dvacetikorunu, kterou zase pokladníkovi u pokladny před svědky vrátil, ale
člen Antonín Mareš měl veliký zájem o to, aby tam ta dvacetikoruna zase přišla, a proto dával
bedlivý pozor, ale přeci to propásl a 20 koruna tam přišla, aniž by on to byl viděl. Při jedné
hasičské schůzi pomlouval jednatele, že si tu dvacetikorunu vypůjčil a už ji tam vůbec nedal...
Svědci a pokladník dokázali, že jednatel skutečně zmíněnou dvacetikorunu vrátil... Není tomu
ale dávno a předsedovi zase prý soukromě řekl, že to přeci bylo tak, jak tvrdil. Tak co s ním
mám dělat?“
„Při návštěvě staré své vlasti daroval pan Pavlíček spolku Řip 100 korun, za které vzdány mu
díky.“
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20.8.1922
6.1.1924
18.11.1924
2.1.1926
6.1.1927
6.1.1928
14.12.1928
20.7.1929
6.1.1930
28.1.1930
6.1.1931
4.9.1931
6.1.1932
6.11.1932
30.11.1932
6.1.1934
26.12.1935

5.12.1936
30.1.1938

2.4.1938

27.4.1938
3.5.1938
14.7.1938

„Usneseno bylo, by p. Kirchnerovi do Ameriky jako zakladateli spolku bylo oznámeno jubileum
25leté.“
„Spolek čítá 84 členů. Spolek byl pozván do Klenče ku slavnostnímu odhalení pomníku padlým
vojínům. Dostavilo se pouze 5 členů, a to pouze z výboru.“
„Divadlo s taneční zábavou se má pořádati o vánoční svátky a režie ponechává se p. J. Šandovi, který se tomu chce věnovat. Má si sám objednat knížky i noty a co k tomu ještě bude potřebí.“
„Konána byla veřejná dražba nepotřebného již spolkového divadelního jeviště. Strženo zaň
144 korun.“
„Spolek čítá 99 členů.“
„Návrh, by pohřebné bylo zvýšeno z 250 na 300 korun byl jednohlasně schválen, jakož že by
spolek odcházel z pohřbu korporativně s hudbou do spolkové místnosti a hudebníkům by bylo
dáno 20 korun.“
„Ochotnický spolek Lumír nechtěl přistoupit na to, hrát divadlo odpoledne. Divadlo se bude
pořádat večer 25. prosince. Spolek Lumír si objednal na úpravu členů jeho holiče z Beřkovic,
proti čemuž bylo protestováno.“
„Odhlasováno většinou hlasů, by se koupily členské odznaky: kulaté červené pole, bílé spojené
ruce, modrý Říp, 200 kusů.“
„Schválen byl návrh Krále A., by se od členů, kterým je přes 70 let, příspěvky nevybíraly, ale
práva jako u členů platících zůstala stejná.“
„Návrh člena Trojana Jos. by se dalo něco podpory členu Jos. Šourkovi, ač on o to ještě nežádal, tak vznikla z toho debata, co měla za následek rozbití celého výboru.“
„Stížnost Jiránka Josefa zkrze odznak spolkový, který byl nošen nečlenem Plickou Josefem, by
byl spolku vrácen.“
„Návrh, by se stožár před místností spolkovou vytáhl, prohlédla se šňůra a dala se do pořádku,
neb se koupila nová dle potřeby a sloup zasadil se znova.“
„Správa správce domu, že půjčil 2 prapory Sokolu a že u je neodevzdali, tak se to ponechá do
valné hromady. Pak by se vymáhaly cestou právní.“
„Oprava smutečního praporu se učinila – 23 centimetrů se ho ustříhlo a zalemovalo.“
„Prapory na žádost Krále A. č. 83, aby byly odměřeny, jak je který dlouhý, protože byly potrhané a pro posměch se daly zalemovat, tak se mu vyhovělo.“
„Dodržování spolkového řádu jest největší kámen úrazu. Mezi členy ozývá se stálé reptání,
a proto navrhnuto, by oni členové byli pokutování, neb zbaveni veškerých požitků spolkových.
Debata nabývá velkého rozsahu a nepřichází k žádnému konci.“
„Byli jsme vyzvání Obecním úřadem, bychom navrhli členy do záchranného sboru v případě
války, aby to byli takoví členové, kteří nepodléhají vojenské povinnosti – na příklad invalidé.
Navrženi byli výborem Král Václav trafikant, Král František, Bareš František, Švehla Antonín.
Obecnímu úřadu byla předána spolková knihovna.“
„Bylo navrženo, by se prodaly ty spolkové lavice, poněvač jsou celý schnilý, proto se prodaly
p. Zemanovi za 50 korun 9 kusů.“
„Přijela paní Tesařová z Roudnice a přinesla s sebou vzorek, jak bude asi vypadat nový spolkový prapor. A sice látka soukenná, šíře 140 x 140 cm, výšivka na něm modrá, na jedné straně
vyšit znak spolku ŘIP a letopočet založení spolku a rok dnešní; na druhé straně: Vzdělávací
a podporující spolek Řip v Ledčicích, se vším příslušenstvím a ostatní věci, které nám budou
smlouvou zaručeny. Cena bude stanovena též ve smlouvě za 3.100 Kč. Paní Tesařová se zaručuje, že vše bude z nejlepšího materiálu jakož i provedení práce. Že budem spokojeni.“
„Usneseno bylo, by se dopsalo firmě Halama absol. sklářské školy Alešovice 56 u Železného
Brodu o zaslání ukázky a prospektu na odznaky ku 40 letému trvání spolku, odhalení spolkového praporu a 20 letého trvání republiky. Odznaků máme objednat 1500 kusů. Dále usneseno
bylo, by se požádaly některé paní za Matku praporu a dvě kmotry. Též bylo navrženo, by se
řeklo děvčatům, které budou mít vinše, a sice Šandová Bohuna, Tichá Vlasta, Fricová Hana,
Dvořáková Vlasta, Lipšová Marie.“
„Za matku praporu slíbila paní Purchartová, za kmotry paní Husáková a paní Houdová.“
„O hudbu bylo jednáno s p. Švihlíkem, který se zavazuje dodati na den 24. července hudbu,
a to ráno v 6 hodin budíček, dopoledne od 9 do 10 koncert 12 hudebníků, odpoledne koncert 16
hudebníků a v sále večer 10 hudebníků za obnos 1500 Kč beze všeho.“
„Usneseno bylo, by se dojelo do Roudnice na politickou správu k panu radovi a žádalo se
o povolení slavnosti, která se má konati 24. července. Z Roudnice museli jet předseda Plicka
Jos. a Tichý Václ. do Prahy, kde zase se to nevyřídilo. Až zas Tichý musel jet do Roudnice znovu a druhý den tam jel zase Houdek Václ., který teprve přinesl usnesení, že se může slavnost
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16.7.1938

7.8.1938
6.1.1939

18.1.1939
11.1.1940
5.12.1940
6.6.1941
31.1.1943
27.1.1945
8.5.1946
28.12.1946
20.4.1947
10.6.1947
10.10.1947
18.8.1948
27.2.1949
6.1.1950
21.1.1951
20.1.1952
20.9.1953

30.9.1955

konat. Ale zase chtěl pan rada ověření z Velvar od vrchního. Pak teprve bylo započato
s roznášením plakátů... Dále usneseno bylo, by se vybíralo od občanů, kdo by chtěl něco darovati na bufet... sebralo se celkem 189 Kč, 632 vajec, 47 kg mouky, 8 kg cukru, 10 kousků másla.
Dále bylo usneseno, by se řeklo p. řídícímu skrze ty vinše pro ty drůžičky... Dále zase požádat
řečníky, které jsme měli dříve navržené – pan řídící Škoda z Kostomlat a Vondráček z Libkovic.
Usneseno, že se postavějí dvě tribůny...“
„Usneseno: předseda uvítá přítomné členy...
Kolo štěstí: Došek J. Jansa F. Houdek V.
Kuželky: Křička L., Jansa A. – 1. cena 150 Kč
2. cena 100 Kč
3. cena 50 Kč
Šatlava: Šanda A., Bláha J.“
„Usneseno, by se na prapor dala dělat skříň Jar. Dvořákovi a by se umístila v obecné škole
v rezervní třídě, že to bude pěkně v suchu a v čistotě.“
„V uplynulém roce spolek konal slavnost rozvinutí spolkového praporu za účasti spolků
z Mětěše, Horních Beřkovic, Mšené-Lázní a z Poštovic. Vybráno bylo 7345 Kč 90 hal., vydáno
bylo 6964 Kč 23 hal. Dále spolek věnoval 500 Kč na obranu státu ... Ku konci roku spolek čítal
109 členů z toho 21 žen, 98 mužů.“
„Zúčastnil se prvně náš spolek pohřbu Šveňhy Antonína se spolkovým praporem. Pohřbu se
zúčastnilo kolem 60 členů, ač někteří se přidali cestou, což není slušnost.“
„Jednatel Král Václav musí každý měsíc hlásiti činnost spolku okresní politické správě
v Roudnici.“
„Konání divadla bylo zamítnuto.“
„Divadlo Sojčí pero se bude konat v sále p. Bendy. Houdek V. zažádá u okresního úřadu o povolení.“
„V roce 1942 konal spolek 1 valnou hromadu, 5 výborových schůzí, dvě divadla s dobrým výsledkem...“
„V roce 1944 spolek valnou hromadu nekonal, poněvač nebylo povolení od okresního úřadu.
Schůze se konala jedna... Nebylo možno nic dělat.“
„Bylo projednáno, když bude nějaká slavnost, že... musí býti stanoven nějaký program dříve,
aby z toho potom nevznikly nějaké politické třenice, jako tomu bylo na oslavách 5. května
1946.“
„Houdek Václav dává návrh, aby byl vyloučen ze spolku Tošner Václav, jelikož nechtěl zaplatiti příspěvky a vzkázal po poslíčkovi, že dříve příspěvky nezaplatí, až Hodek Václav odvolá to,
co o něm prohlásil. Hodek Václav trvá na svém až do úplného vyřízení případu Tošnera V.“
„Houdek Václav dává návrh, by byl zakoupen nový smuteční prapor, jelikož starý už není vůbec k používání.“
„Výbor se usnesl, že zakoupí 150 ks skla ze sklárny z Libochovic do kola štěstí, to obstará Frič
F. a Šanda A..
„Usneseno poslati složenkou částku 200 Kč jako příspěvek spolku na slavnostní odhalení pamětní desky spisovatele J. Hory v Dobříni. Schváleno bylo darovati 500 Kč místní škole
k zakoupení promítacího aparátu.“
„Byla zjednána hudba s přítelem Švihlíkem na taneční zábavu, a to 10 mužů za částku 4200
Kč, večeři a nějaké to pivo.“
„Spolek konal společný ples se sborem hasičským“
„Na výzvu MNV jmenovat výbor spolku dva členy, kteří jsou ve spolku jako zástupci Národní
fronty – a jsou to přítel Došek a Sirový Jos. st.“
„Spolek konal 1 ples, v měsíci květnu byl proveden zájezd na veletrh a do divadla v Praze. Spolek se usnesl, že převezme patronát nad dětským útulkem a provede ohrazení dětského hřiště
v ceně 19585 Kč.“
„Valná hromada se usnáší, aby kolem dětského hřiště byly vysázeny topoly a zakoupena jedna
houpačka.“
„Spolek konal valnou hromadu ohledně likvidace spolku dle přípisu ONV v Roudnici. Z této
schůze byl poslán dopis ONV, že nevyšlo žádné vládní nařízení ohledně likvidace, takže není
důvod spolek likvidovat. Schůze provedla také přepočet ze staré měny pohřebného v nové měně
na 150 Kčs a příspěvky na 5 Kčs.“
„O dopravu pohřebního vozu, který byl zakoupen ve Stodůlkách u Prahy za cenu 800 Kč byl
požádán ČSS v Ledčicích. Jelo se pro něj v neděli traktorem. Traktoristovi M. Hančlovi bylo
odhlasováno za dopravu 100 Kčs všemi hlasy... Jak jest známo, vůz jest uskladněn v čísle 15
u Lindů, v bývalé kočárové kůlně.“
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26.1.1956
20.3.1956
4.12.1956
15.6.1957
30.6.1957
11.1.1959
21.1.1960
20.12.1960
22.2.1961
21.4.1961
8.1.1962
11.8.1963
17.1.1965
30.12.1966
16.7.1976

24.12.1968
19.3.1969
6.12.1969
11.11.1971
29.11.1971
16.7.1972
14.11.1972
27.12.1972

„Bude-li žádat nečlen spolku o pohřební vůz a nebude-li v jeho rodině člen, zaplatí tento 200
Kčs spolku. Je-li člen, platí spolek.“
„Jako členové činní budou přijímáni zájemci do 50 let věku, přispívající přes 70 let.“
„Bylo jednáno ohledně zasklení oken v sále. Majitel si stěžuje, že již kolikrát žádal komunální
podnik v Roudnici, ale zbytečně.“
„Na valnou hromadu se pozve fotograf a všichni členové se dají vyfotografovat.“
„U příležitosti šedesátiletého trvání spolku p. Pulchartová jako kmotra připjala na spolkový
prapor krásné pamětní stuhy
„Jednáno bylo ohledně spolkové místnosti, která se přemístí na Vinohrady.“
„Byla čtena smlouva s JZD v Ledčicích ohledně potahu pro pohřební vůz. Koně budou
v kteroukoliv roční dobu k dispozici. Odměna za koně a kočího stanovena na částku 80 Kčs.“
„Bude zakoupeno maňáskové divadlo pro mateřskou školku. Za pomoci osvětové rady MNV
jsme ochotni zapojit se do kroužku divadelního při MNV v Ledčicích.“
„Návrh R. Klementové, aby byly zakoupeny pokrývky na postýlky do dětského útulku místo
maňásků.“
„Hýbl V. zajistí motoristy, kteří pojedou s vlajkami před průvodem na 1. máje.
„Spolek konstatuje, že před školou byla provedena přestavba dětského hřiště, kde si práce vyžádaly celkem 846 brigádních hodin“.
„Do výborové schůze pozvali př. V. Hýbla za napadení př. Vysokého ohledně spolku
v hospodě, což potvrdil i přítel Švehla.“
„Přítel Houdek žádá vysázení větších břízek okolo dětského hřiště a žádá všechny členy, aby se
dohlédlo na hřiště a neničilo se jeho oplocení.“
„Nedodělali jsme kůlnu pro pohřební vůz, neopravili jsme hřiště před národní školou, nezúčastnili jsme se ani 80letého trvání spolku Havlíček v Roudnici v takovém počtu, jak jsme si
slíbili. Autobus byl zajištěn, za který spolek uhradil 284 Kčs a byl obsazen 20 členy.“
„S velkou pozorností byla vyslechnuta zpráva o 70 leté činnosti spolku, kterou přednesl jednatel Josef Král. Historie spolku od jeho ustavení, tolik bohatá činnost podpůrná i vzdělávací, radost a nadšení členstva z růstu a vzestupné tendence spolku, starosti a obavy při klesající úrovni, dnešní záslužná a příkladná práce, výhledy do budoucna, to zaujalo tak mocně, že spontánním bouřlivým potleskem poděkováno bylo za přednesenou zprávu.“
„Přichází F. Srba a matka praporu, aby připjala na spolkový prapor krásné stuhy k tak významné oslavě našeho spolku. Pietní akt byl sledován všemi přítomnými velice pozorně... předsedou Vysokým A. bylo občance paní Pulchartové poděkováno.“
„Rok 68. je za námi – co jsme v tom bouřlivém roce minulém konali a jak jsme splnili náš plán
práce i jak hospodařili...po stránce kulturní jsme toho moc nevykonali... mezi splněné body patří, že byl nabarven pohřební vůz.“
„Bylo rozhodnuto, by se na taneční zábavě velikonoční upustilo od loňského prodeje perníkových srdcí a byla do tomboly přijímána vejce, přítel Benda dá pivo, př. Vysoký zhotoví kosiště
a hrabičky.“
„Je přečten návrh celoobecního závazku k 25. výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou. Po rozebrání závazku, na kterém se má podílet i náš spolek Řip, došlo u některých bodů k nesouhlasu a bylo navrženo, aby naše připomínky byly tlumočeny MNV.
„Je navrženo, aby se zakoupil pohřební vůz motorový, a to do částky 15 tisíc korun který nám
nabízí Pohřební služba z Hořic, provoz Miletín.“
„Byl zakoupen našimi zástupci Vysokým, Černým a Králem vůz pohřební za částku 7500 Kčs
plus převod Kčs 600.
„U příležitosti 75. trvání spolku připjala paní Pulchartová jako matka praporu krásné stuhy
k praporu. Pak následoval další tradiční ceremoniál zatloukání hřebů do žerdi...za doprovodu
hudby hrnul se průvod směrem k pomníku padlých ledčických občanů.“
„Jako tahák pro tombolu, na posvícenskou zábavu zakoupí Král Jiří husu, která se upeče,
předseda Vysoký daruje láhev vína, rovněž Černý V., Král J., Jiránek darují po lahvi vína,
Voves V. daruje bonboniéru.
„Před oslavou u nás bylo opraveno dětské hřiště před školou, opraven byl kolotoč a houpačky,
a zde jsme vás na minulé členské schůzi žádali o pomoc při barvení hřiště, zvlášť jsem žádal
o pomoc ty mladší tatínky i místním rozhlasem, bohužel dostavil se pouze jeden (Jar. Benda),
a to mrzí.Nedivme se potom, že takový člen výboru, se kterým se, jak se říká, vymete kde co,
míním tím výroční schůze, brigády, že je otrávený a raději na výborové schůze nedochází.
Činnost naší venkovské organizace spolku Řip chceme provádět tak, aby nebyla násilná, nárazová, nebo jen sezónní,nýbrž chceme, aby byla pravidelná, zájmová pro co nejširší okruh členů, ale zároveň pro všechnu mládež naší obce. Styl práce chceme vést tak, aby se naši členové
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dobře pobavili a načerpali nové síly pro plnění svých povinností na pracovištích. Proto hodláme v tomto roce uspořádati dvoudenní zájezd do Kmochova Kolína.“
O novější historii a činnosti spolku jistě každý, nebo téměř každý, občan Ledčic ví a setkává se s ní na mnoha
místech naší vesnice. Členové tohoto sdružení jsou vždy ochotni přiložit ruku k dílu. Zvláště, když mohou přinést radost a užitek. Popřejme proto do dalších desetiletí dnešnímu jubilantu, Vzdělávacímu a podporovacímu
spolku Řip, hodně skvělých plánů, vynikajících úspěchů, příliv mladých lidí, šikovných a zapálených „přátel“ –
jak se mezi sebou členové titulují. A od nás všech ostatních více porozumění, pomoci a zdravého ledčického patriotizmu.

14

Josef Král
V těchto dnech se dožívá 89 let ledčický rodák, mnohostranně angažovaný
občan naší vesnice, pan Josef Král, místními řečený „strojník“.
Narodil se ve významné ledčické rodině 16. července roku 1918.
V Ledčicích navštěvoval obecnou školu a po absolvování „měšťanky“ se
vyučil strojním zámečníkem ve věhlasném rodinném podniku. V dalekém
okolí známá firma vyráběla nyní už v novém domě „Na cikánce“ čp. 224 (r.
1932) různé typy vozíků, ručních „rudlíků“, ale i vrat, kovových postelí,
plotů, zemědělského nářadí, zvedáku na pytle podle vlastního patentu i mnohé
další. Vážný záměr rozšířit výrobu podniku o další zaměstnance i produkty
zničila válka a později nepřízeň „vlády jedné strany“. 14. října roku 1944 se
Josef Král oženil s Martou Srbovou ze statku čp. 4 v Ledčicích, jinak též
neoficiálního sídla a v minulosti tajného shromaždiště podřipských
evangelíků. Neblahý konec tohoto domu je znám nám všem.
Pro svou vysokou manuální zručnost byl Josef Král vyhledávaným
řemeslníkem. Jedenáct let pracoval v Bächerově továrně v Roudnici, avšak
„po práci“ se pilně věnoval i své zavedené ledčické živnosti. Tu byl nucen
z vůle úřadů oficiálně uzavřít v roce 1959. Nadále se tedy živil šikovností
svých rukou a technickou dovedností na „Vodolce“, kde působil plných 22 let, až do penze.
Nevšední zájem, nefalšované vlastenectví i příklad jeho otce přitáhly Josefa Krále k působení ve spolku Řip
v Ledčicích. Tady aktivně pracoval jako jednatel obdivuhodných 27 let. Od roku 1993 dodnes je čestným předsedou spolku, v němž zanechal výraznou, nesmazatelnou stopu, která jistě nebude nikdy zapomenuta.
Popřejme panu Královi do dalších let především hodně, hodně zdraví, rodinného štěstí, klidu, spokojenosti
a pohody.
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Malá „statistika“ spolku ŘIP
Předsedové:

Plicka Josef
Zeman Václav
Vysoký Antonín
Sirový Vladimír
Král Josef st. (strojník)
Černý V.
Došek A.
Houdek, Mareš
Kvíz, Šourek, Srba St.
Loužecký, Srba J.
Kirchner, Heran
Koucký, Pour, Frič, Velímský
Král Ant.

21 let
18 let
15 let
13 let
9 let
7 let
5,5 roku
4 let
3 roky
2 roky
1,5 roku
1 rok
půl roku

Jednatelé:

Král Josef (strojník)
Hájek V.
Král V. (legionář)
Zeman Václav
Král Jiří (č.224)
Vysoký A.
Bušil Fr.
Urban B.

27 let
22 let
14,5 roku
11 let
9 let
7 let
6 let
3 roky

Poslíčci:

Došek A., Frič J., Bušil V., Houdek V., Hrnčíř V., Král V., Mareš B., Jansa A., Král J., Škabraha A., Říha V., Král Uboš, Michovský L. mladší

Pokladníci:

Jansa Jarosl.
Tichý V.
Koucký
Srba St.
Benda A. st.
Voves J.
Zeman V.
Heran F.

20 let
16,5 roku
15,5 roku
12 let
9 let
7 let
6 let
4 roky

Dnešní představitelé spolku
předseda – Zeman Václav
jednatel – Král Jiří č. 224
místopředseda – Bušil Jiří
pokladník – Jansa Jaroslav
praporečník – Škabraha Ant., Klement Stanislav
poslíček – Král Luboš, Michovský L. ml.
Čestní předsedové
Vysoký Antonín
Velímský Karel
Král Josef č. 224
Majetek spolku
v roce 1897: 88 zlatých 2 krejcary
k 1.1.2007: 99 197,30 Kč
Pohřebné
v roce 1897: 12 - 20 zlatých
v roce 2007: 1000,- Kč
Příspěvky
v roce 1897: 20 krejcarů měsíčně
v roce 2007: 50 Kč ročně
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Oslavy 110 let založení Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP Ledčice
V sobotu 23.6.2007 se konají oslavy 110 let od založení
Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP Ledčice.

Program:
Od 10 hodin Vítání občánků – vystoupení dětí MŠ a ZŠ.
Od 13 hodin je slavnostní Valná hromada v kulturní místnosti ZŠ - zpráva o činnosti
a historii, připnutí stuhy a přibití hřebu na spolkový prapor, předání ocenění.
Ve 14 hodin průvod od budovy Obecního úřadu k pomníku padlých spojený
s položením kytice.
Zábavné odpoledne na školním hřišti od 14.30 hodin , v programu vystoupí dechová hudba
pana Kozelky, dále šatlava, kolo štěstí a občerstvení.
Na 15. hodinu je dětmi z ledčické školy připraveno divadelní představení Dvě pohádky
z mraveniště. Poté připravila Obec Ledčice ve spolupráci se Základní a mateřskou školou
Ledčice na hřišti soutěže pro děti a podle chuti i pro dospělé.
Od 20 hodin na hřišti bude hrát k tanci i poslechu skupina Globus.
Bohatá tombola.
Všichni členové, příznivci Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP Ledčice a ostatní
občané jsou srdečně zváni.
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