„Údolí Oubislavské je krásné svým položením a dále tím, že nižší jeho část od potoka vzhůru všecka
je posázena ovocnými stromy, po obou stranách cesty i potoka jsou řadou baráky, nad nimi zase
řadou chalupy a statky, a při každém statku a při každé chalupě je ovocný sad nebo zahrada, a
při každém baráku je zahrádka s tolika ovocnými stromky, kolik se jich tam vešlo… Z jara je
stromoví samý květ, v létě a na podzim samé ovoce, když se urodí.“
Prof. Jan Gebauer

Obec Úbislavice leží 5 km
JZ od Nové Paky při silnici č.
I/16
(Praha
–
východní
Krkonoše). Od října 2005 se
stala součástí evropského geoparku Český ráj
pod záštitou UNESCO. Nejbližší železniční
stanicí je nádraží v Nové Pace, odkud se k nám
můžete
dostat
s využitím
pravidelné
autobusové linky Nová Paka - Zboží nebo
využít
autobusu
ve směru
Nová
Paka - Jičín.
Obcí prochází i několik značených cyklostezek
a turistických tras (mapa).
Obec
rozkládající se
na více jak 1200
hektarech čítá
přibližně
375
obyvatel.
Je
tvořena
6 částmi
Úbislavice,
Chloumek,
Zboží,
Stav,
Štěpanice
a
Česká
Proseč
na čtyřech
katastrálních územích respektujících území čtyř
původních obcí. Do katastru spadá i zdejší údolní nádrž
Jahodnice s přilehlým rekreačním zařízením a dva
rybníky.

První zmínka o obci je z roku 1357,
si připomněli 650 let od tohoto data. Při té
požehnali nový prapor obce, který nám
s novým znakem obce přidělen.

v roce 2007 jsme
příležitosti jsme
byl
spolu

Ve zmíněném roce 1357 patřila část ke hradu
Kumburk, dolní část byla vladyčným statkem. Od
roku 1389 pak náležela celá ves ke Kumburku,
jenž se tyčí nad obcí na vysoké čedičové homoli
(642 m).

Hrad byl založen počátkem 14. Století. Největšího rozmachu se
dočkal v 15.
Století. Od konce 16. století
pak sloužil
jako
vězení.
V době
třicetileté
války se ho zmocnili Švédové
a po jejím
skončení v roce 1658 byl
na rozkaz
císaře
Ferdinanda
III.
pobořen.
Kumburk
byl obehnán dvojí hradbou,
vnější byla zpevněna šesti baštami. Dochovány jsou pouze zbytky gotického hradu - části zdí,
hlavní hranolové a válcové věže, tzv. Panenské, v níž byla vězněna za svou náklonnost
k mládenci selského původu Eliška Smiřická. (více na www.kumburk.cz)

Nejznámějším rodákem obce je Jan Gebauer. Známý jazykozpytec, český filolog světového
jména, profesor University Karlovy se narodil v Úbislavicích 8. října 1838. Napsal velkou
Historickou mluvnici
jazyka českého, Slovník staročeský, mluvnici
nové spisovné češtiny.
Jako Masarykův spolupracovník měl
rozhodující
podíl
na prokázání
nepravosti
Rukopisu
královédvorského
a
zelenohorského. Svůj rodný kraj, malebné
podhůří Krkonoš, nosil
stále v srdci a po celý život se sem vracel
alespoň o prázdninách.
Zemřel v Praze 25. května 1907.

Obec je bohatá na lidovou architekturu: dřevěné chalupy
podkrkonošského typu, roubené domky s bohatě vyřezávanými
štíty.
Nejzajímavějším je
č.p. 56 – roubený,
patrový mlýn s pavlačí
(na snímku vlevo),
který má vyřezávaný
štít s kabřincem a šindelovou
střechu. Mlýn je v historických
pramenech připomínán už k roku
1405.

V lokalitě obce se nacházejí dva kostely. Na
části U kostelíčka najdete gotický kostel sv.
z počátku 15. století. Dochováno je obvodové
klenba presbytáře. Hlavní oltář je z roku 1663,
křtitelnice z roku 1659.

Stavě
v místní
Petra a Pavla
zdivo a křížová
pískovcová

V Úbislavicích pak gotický kostel Narození Panny
Marie ze 14. století, v letech 1712 – 20
zbarokizovaný, oltářní obraz
Narození Panny Marie z druhé
poloviny
17.
století
je
připisován
K.
Škrétovi,
křtitelnice je z roku 1664. Část
vybavení
kostela
byla
převezena ze zrušeného valtického kláštera.
V jednotlivých obcích najdete
také nedávno zrekonstruované
zvoničky, obnovené na místech původních, kterými si naši předkové
ohlašovali denní čas. Skoro na každém rozcestí pak kapličky, boží muka
nebo kříže.
Pokud byste se náhodou po procházce pěknými zákoutími našich obcí
cítili unaveni, můžete posedět a zahnat žízeň v Hospůdce u kostela
v Úbislavicích, případně dokoupit zásoby v místní prodejně.

Milovníci kultury a sportu
si u nás jistě vyberou z řady
kulturních, sportovních i
zábavných akcí, kterých je
v Úbislavicích a okolí široký
výběr po celý rok. A to
hlavně díky již déle než 100
let fungujícím organizacím

TJ Sokol

a

sborům

dobrovolných hasičů jednotlivých obcí.
K nim v poslední době přibyla občanská
sdružení Podkumburský rozhled a
Okrašlovací
spolek Stav.
K činnosti všech spolků slouží
zázemí
nově
zařízeného
sportovního hřiště a sálu již
zmíněného
pohostinství.
Na území obce působí také myslivecké sdružení Jahodnice.

A ještě něco, pokud se
úbislavičtí ochotníci za
divadlo,
rozhodně
si
představení shlédnout, stojí

dozvíte,
že
budou
řízení paní Müllerové hrát
nenechte ujít možnost
to za to.

