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Úlibice a Řeheč
PROSLOV PŘI ZASAZENÍ LÍPY V ÚLIBICÍCH
K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Vážení přátelé, spoluobčané Úlibic a Řehče,
sešli jsme se, abychom, jak to vyjádřil významný slovenský básník z počátku národního obrození Jan Kollár
ve své básní Slávy dcera, zasadili tuto lípu jako symbol "paměti národa". A je při tomto významném výročí
100 let od vzniku Československé republiky na co vzpomínat. Zásluhou zahraničního odboje, reprezentovaného profesorem Tomášem Garrigue Masarykem, Edvardem Benešem a Miroslavem Rastislavem Štefánikem, a zároveň odboje domácího zastoupeného JUDr. Karlem Kramářem a tzv. muži října JUDr. Aloisem
Rašínem, JUDr. Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným a Antonínem Švehlou, provedl český národ dne 28.
října 1918 v Praze nekrvavou revoluci. Byl vytvořen Národní výbor, který za pomocí Sokolů sesadil vojenskou
a místodržitelskou vládu v Praze a převzal moc a vedení nově tvořícího se Československého státu do svých
rukou. Výše uvedení „muži října“ spolu s dalšími členy předsednictva Národního výboru vydali "Provolání o
samostatnosti Československého státu" a JUDr. Alois Rašín, pozdější ministr financí, vytvořil text prvního
zákona o zřízení samostatného státu,
Jak se dočteme v kronice, byla 29. října 1918 přivítána zpráva o převratu a konci války s radostí i v
Úlibicích. Odpoledne ubírali se lidé do Jičína, kde se konaly průvody městem a tábor lidu. Další neděli pak
byla řádná oslava naší samostatnosti v Úlibicích pro celé okolí, na které řečnil profesor Josef Čihula z Jičína.
Dne 16. listopadu 1918 pak prohlásilo Národní shromáždění samostatný stát Československý republikou a
profesora Tomáše Garriguea Masaryka jejím prezidentem; předsedou vlády se pak stal JUDr. Karel Kramář.
Naplnila se tak slova učitele národů Jana Ámose Komenského: „Vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide
český!“
Během následujícího roku 1919 došlo na památku osvobození českého národa na území Úlibic ke stromovým slavnostem. Dne 23. dubna 1919 byly zasazeny na školní zahradě dva štěpy "Svobody" a dne
4. května 1919 byla uspořádána veřejná stromová slavnost zasazení "Lípy Svobody" na rozcestí silnice
Lužany - Konecchlumí. Průvod vyšel od obecního úřadu v čele se školní mládeží za doprovodu učitelského
sboru a za hojné účasti občanstva. Děti zapěly písně: Kdo tu starou lípu sázel, Kde domov můj a nad Tatrou
sa blýská.
Lípa je však skutečným naším národním stromem od června 1848, kdy ji na Všeslovanském sjezdu v
Praze měl navrhnout jako náš národní symbol básník František Ladislav Čelakovský. V české kultuře se
stala lípa symbolem v celé řadě děl. Připomeňme si báseň Svatopluka Čecha "Ve stínu lípy", hru Aloise
Jiráska “Lucerna“, árii "Ó vy lípy" z Libuše od Bedřicha Smetany. V básni Krumlovská, věnovaný Krumlovské Madoně, básník Ladislav Stehlík, milující svůj rodný kraj, to vyjádřil těmito verši: „Medová vůně lip,
ros stříbro zelené, předjarní hlíny slib - sne v chladu kamene. Jsi chvění v stéblech žit, spanilých hladin jas,
nedělních zvonů cit, jsi této země hlas!“
A proto si važme lípy, tohoto posvátného a našeho národního stromu a stromu Slovanů. Ať je místem,
kde se v soudržnosti a pospolitosti budou obyvatelé této obce scházet, aby si porozprávěli a sdělili si své radosti, starosti a bolesti, aby z přátelského rozhovoru načerpali sílu do práce a dalších dnů života.
- Miloslav Franc ze Řehče –
Fotografie z akce na str. 3
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SVOZ ELEKTROODPADU
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
UKONČEN
Tímto vám oznamujeme, že je svoz
elektroodpadu a nebezpečného odpadu
ukončen, proto jej prosím, již nevozte
za budovu obecního úřadu. Příští svoz
bude zveřejněn opět ve zpravodaji nebo
formou informativní SMS. Děkujeme za
pochopení.

ÚKLID KOSTELA
Na sobotu 24. 11. 2018 plánujeme
úklid kostela, a to od 9:30 hodin.
Kdo má čas a chuť, a rád se zapojí
pro dobrou věc, budeme jen rádi,
když dorazíte. Sraz bude u kostela.
S sebou si, prosím, vezměte kbelík a
hadr. Čisticí prostředky a ostatní pomůcky zajistíme. Děkujeme.

KÁCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Letošní kácení vánočního stromu
proběhne v neděli 25. 11. 2018 od
9:30 hod. Prosíme hasiče, aby se
sešli u Úlibicích u bytovky č.p. 12.
Děkujeme.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE 2018

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Obec Úlibice a písničkáři Ze Šuplíku
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
v neděli 16. prosince 2018 od 17:00 hodin
v kostele Zvěstování Panny Marie v Úlibicích
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Začátkem října proběhly v České republice volby do zastupitelstev obcí.
Samozřejmě stejně tomu bylo i v Úlibicích. Vše zůstalo při starém a v sedmičlenném zastupitelstvu nedošlo, vzhledem k předchozímu složení zastupitelstva, k žádným změnám. Poté se
26. října konalo veřejné ustavující zasedání zastupitelstva, kde „staronoví“
zastupitelé složili slib a zvolili ze svých
řad starostu, místostarostu, předsedy a
členy finančního a kontrolního výboru
a předsedu a členy kulturní komise. Jedinou změnou oproti minulému funkčnímu období byl zánik komise pro životní prostředí a změna ve složení kulturní komise. Více naleznete v archivu
Úřední desky obce Úlibice.
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HALLOWEENSKÉ DÍLNY
Loňským rokem se kvůli nepříznivému počasí halloweenské dílny nekonaly, a mnoho dětí to mrzelo. Tak alespoň
letos jsme si to 28. října vynahradili. Děti se mohly vyřádit
při tvorbě různých strašidelných dekorací. Fotogalerie
mluví za vše. Více fotek naleznete na stránkách obce
www.ulibice.cz v sekci Fotogalerie.
Foto: Ing. Miloš Karas

BUDE CHODIT MIKULÁŠ…
…a možná přijdou
i čerti s andělem!!

FOTOGRAFIE ZE ZASAZENÍ LÍPY V ÚLIBICÍCH
100. VÝROČÍ REPUBLIKY

KDY: 5. prosince 2018 od 16:30 hod.
KDE: Úlibice a Řeheč
Objednávky jsou
přijímány u Dariny
Plechaté
Mail: info@ulibice.cz
SMS: +420775225550
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20. ROČNÍK ÚLIBICKÉHO KOLÁČE
V letošním roce SDH Úlibice opět pořádala oblíbenou hasičskou soutěž Úlibický koláč. Tento ročník byl
však výjimečný tím, že byl již 20., tedy jubilejní. Při pořádání hasičské soutěže je vždy důležitým měřítkem
úspěchu a návštěvnosti počasí, které nám „v rámci mezí“ přálo. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev, z čehož bylo 10 družstev mužů (1. místo SDH Lužany, 2. místo SDH Úlibice, 3. místo SDH Stružinec) a 9
družstev žen (1. místo SDH Slatiny A, 2. místo SDH Holovousy, 3. místo SDH Vrchovina). O veškeré
občerstvení se postaral již ročníky prověřený pracovní tým, který opět odvedl výbornou práci. Atmosféra
v areálu u rybníčku byla skvělá, především díky famóznímu Řehečskému kvartetu, kterému nemizel
úsměv a nadšení z tváří navzdory – řekněme - chladnějšímu a větrnějšímu počasí. Tímto bychom jim
chtěli velice poděkovat za jejich ochotu a přízeň. Stejně tak patří velké díky všem, kdo se na pořádání
Úlibického koláče podíleli (hasičům i ne hasičům). Děkujeme také Obci Lužany za zapůjčení skákacího
hradu pro děti a také velice děkujeme SDH Úbislavice za exhibici s dobovou hasičskou technikou.
- Foto a text: Darina Plechatá -

LETEM SVĚTEM…
 Vítání občánků bylo přesunuto na začátek roku 2019 – bližší informace před konáním včas obdržíte do poštovních
schránek
 Stavební parcely v lokalitě za vodojemem budou k nabídnutí veřejnosti odhadem v dubnu roku 2019, vše se prodloužilo především požadavkem vytvořit protihlukovou studii a posléze i studii stávající R35.
 Fotky z uvedených akcí či informace o dění v obci naleznete na internetových stránkách obce www.ulibice.cz
 Navštivte stránky místní knihovny v Úlibicích – www.http://knihovnaulibice.webk.cz/
 Připomínky, dotazy či náměty posílejte na emailovou adresu info@ulibice.cz nebo piště na tel.: +420 775 22 55 50
 Zpracovala: Mgr. Darina Plechatá
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