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Komentár starostu obce
V „dušičkovom období“ sa Vám prihováram po druhý krát v našom začínajúcom
občasníku, ktorý, ako som už avizoval,
bude vychádzať dvakrát do roka. Terajšie
druhé vydanie sa o čosi omeškalo z dôvodu
čakania na schválenie kandidátnych listín
pred nadchádzajúcimi voľbami do samosprávy, aby sme Vás mohli kompletne informovať.
Čo sa týka finančného hospodárenia obce,
po výpadku príjmu od štátu (pripomínam,
že malé obce ako Úbrež sú závislé najmä
na financiách od štátu, tzv. podielových
daniach) najmä v letných mesiacoch,
mnohé obce sa dostali do krízy, neschopné
uhrádzať faktúry (napr. za plyn, elektrickú
energiu, vývoz odpadu a pod.). U nás sa
nám podarilo šetrným hospodárením
udržať nad vodou – aj napr. znížením platu
starostu, čím sme v rokoch 2009 a 2010
usporili zhruba 150.000 Sk.
Napriek tomu, že obec si nemohla dovoliť
veľké investície, cez aktivačnú činnosť
sme získali z úradu práce okrem platu na
koordinátorku aj financie na opravu ciest
na jovsanskej a fekišovskej ulici. Samozrejme tieto opravy sú provizórne, aby boli
cesty ako tak zjazdné. Ďalej finišujeme s
vybavením kultúrneho domu, hlavne kuchynských priestorov. Interiér vybavujeme
novými dverami, kuchyňa je zariadená
novým kompletným riadom pre 120 ľudí –
posledné, žiaľ pohrebné hostiny, sa konali
v týchto, už dôstojných priestoroch. Dokončuje sa aj vybavenie priestorov pre
dôchodcov.

Určite mnohých obyvateľov obce trápi
najmä rušenie nočného pokoja. Na žiadosť
obce bola prisľúbená zvýšená ostraha zo
strany okresnej polície. Od októbra prebiehajú nočné strážne služby prostredníctvom
aktivačných pracovníkov, máme propravěný na podanie projekt na vytvorenie obecných poriadkových hliadok. Tu je však
potrebná aj spolupráca občanov pri odhaľovaní konkrétnych previnilcov.
Mesiac október je termínom na podávanie
projektov na vodovod a kanalizáciu. Tieto
sú už podané vďaka zástupcovi starostu
Dpt. Jánovi Vargovi, ktorý ich pre obec
vypracoval iniciatívne, bezplatne.
Za necelý mesiac ( 27. novembra), opäť po
štyroch rokoch, pristúpime k volebným
urnám, aby sme si zvolili vedenie obce na
ďalšie štyri roky. Budeme voliť okrem
starostu aj siedmych poslancov. Prial by
som si, aby počet voličov pri volebných
urnách bol čo najvyšší, veď oni budú
vyberať tých, ktorí ich budú zastupovať a
teda na nich je v tomto prípade plná
zodpovednosť. Prajem teda kandidujúcim
dobrú pohodu, férový boj v kampani a čo
najlepší volebný výsledok pre Úbrež.

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov na starostu
1. Jozef Antonič MVDr., 53 r.,
veterinárny lekár,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Vlasta Danková, 50 r., predavačka,
Strana demokratickej ľavice
3. Milan Drotár, 57 r., technik,
Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov na poslancov
do obecného zastupiteľstva
1. Dušan Andrus., 58 r.,
elektrotechnik, SMER – sociálna
demokracia
2. Arpád Balog, 47 r., mechanizátor,
Rómska iniciatíva Slovenska
3. Ľudovít Balog, 50 r., robotník,
Rómska iniciatíva Slovenska
4. Ladislav Býra, 55 r., robotník,
Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
5. Vlasta Danková, 50 r., predavačka,
Strana demokratickej ľavice
6. Milan Džugan, 27 r., automechanik,
Strana demokratickej ľavice
7. Gabriela Fričová, 39 r., zdravotná
sestra, Strana demokratickej ľavice
8. Martin Gábor, 38 r., robotník,
Strana rómskej koalície – SRK
9. Marián Gojda, 43 r., robotník,
Rómska iniciatíva Slovenska
10. Juraj Gombár, 55 r., robotník,
Rómska iniciatíva Slovenska
11. Marcela Goroľová, 41 r., obrábač
kovov, Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana
12. Gejza Holub, 30 r., robotník,
Rómska iniciatíva Slovenska
13. Daniel Hvižďák Ing., 43 r.,
obchodný zástupca, Slovenská

demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana
14. Marcela Hvižďaková, 47 r., konateľ
spoločnosti, Strana demokratickej ľavice
15. Marcela Hvižďaková, 23 r.,
študentka, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické
Slovensko
16. Jozef Kornúc, 59 r., živnostník,
Kresťanskodemokratické hnutie
17. Martin Kornúc, Ing., 25 r.,
mechanik, Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana
18. Monika Lazárová, 44 r., ekonóm,
SMER - sociálna demokracia
19. Ján Marcin, 52 r., elektrikár,
Kresťanskodemokratické hnutie
20. Ľuboš Mirda, 33 r., technik,
Kresťanskodemokratické hnutie
21. Ján Olejník, 62 r., geodet,
Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
22. Daniela Pandoščakova, 43 r.,
invalidný dôchodca, Slovenská
demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana
23. Dušan Poľak, 43 r., mechanik,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko
24. Jozef Popik, 57 r., technik,
Kresťanskodemokratické hnutie
25. Adela Sinčaková, 36 r., operátor
živočíšnej výroby, Strana demokratickej
ľavice
26. Marianna Šimonová, 40r., THP –
referent pokladník, Strana demokratickej
ľavice
27. Eva Štofová, 39 r., mzdová
účtovníčka, Strana demokratickej ľavice
28. Roman Šugar, 28 r., kuchár, Strana
Sociálnej Solidarity
29. Ján Varga, Dpt., 61 r., stavebný
technik, Kresťanskodemokratické hnutie
30. Ján Zuza, 58 r., dôchodca,
Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana

Úbrežanka
Folklórna spevácka skupina Úbrežanka vznikla
v roku 2003. V skupine spievali Marienka a
Janka Marcinové, Marienka Antoničová, Zuzka Popíková, Lucka Mirdová a Darinka Gavulová z Veľkých Revíšť. Na akordeóne ich
sprevádzal Lukáš Popík. Skupina vystupovala
pri rôznych podujatiach v Úbreži aj v okolí.

V roku 2008 sa Úbrežanka postupne rozrástla.
Pridali sa Anna Kornúcová z Veľkých Revíšť,
Iveta Frendáková z Blatných Revíšť a Michaela Birčáková z Úbreže. Pribudli aj 3 malé
speváčky Michalka Kornúcová, Zuzka Frendáková a Dominika Mirdová, ktoré sa pripojili
k svojím mamkám a sú spestrením pri vystúpeniach Úbrežanky.
V nedeľu 18.10.2009 svojimi peknými pesničkami obohatili Deň svätého Huberta v
okresnom meste Sobrance. V speváckej skupine sa objavila nová mladá speváčka Lucka
Zajíčková, skupinu na akordeóne už sprevádzal
Ladislav Buraľ z Jovsy.
V piatok 30. apríla 2010 vystúpila Úbrežanka

vo Vyšných Remetách pri príležitosti stavania
mája a následne 2. mája na podobnej akcii doma v Úbreži.
V nedeľu 23.5.2010 vystúpili dievčatá v posilnenej zostave na oslavách Dňa matiek v obci
Horňa. Úbrežanka sa od polovičky mája rozrástla o dve nové členky, pribudla p. Milka
Šperňáková z Vyš.Remiet a Nikolka Tirpáková
z Veľkých Revíšť.
30.5.2010 účinkovala Úbrežanka na oslavách
Dňa matiek v kultúrnom dome v Úbreži. Akciu
zorganizoval obecný úrad v spolupráci
s Jednotou dôchodcov. Najprv zaspievali školáčky Lucka Zajíčková, Michalka Kornúcová a
Dominika Mirdová bez hudobného sprievodu,
pri ďalších pesničkách ich sprevádzal pán
Buraľ na akordeóne a napokon sa predstavil
celý súbor.
V poslednom období Úbrežanka pripravuje nový program s navrátilcom, akordeonistom Lukášom Popíkom. Medzitým zmenili priezviska
Zuzka Popíková na Vargovú a Janka Marcinová na Kornúcovú. Máme veľkú radosť, že
pribudla najmladšia „Úbrežanka“ Monika Kornúcová (nar. 26.10.2010). Gratulujeme!

Nový školský rok v ZŠ s MŠ v Úbreži
Slávnostné otvorenie školského roka 2010/ 2011 v Základnej škole
s materskou školou v Úbreži sa uskutočnilo dňa 2.9.2010 slávnostným
príhovorom riaditeľa školy Mgr. V. Petrovčika. K úspešnému vykročeniu do nového školského roka sa prihovoril aj starosta obce. V tomto
školskom roku navštevuje základnú školu 141 žiakov, okrem Úbrežanov
navštevujú úbrežskú školu aj deti z okolitých obcí, najmä z Poruby pod
Vihorlatom. Do 1. ročníka nastúpilo 24 detí, z toho 7 absolventov
úbrežskej materskej školy.
Zástupkyňou riaditeľa pre materskú školu je Jarmila Antoničová,
učiteľkou v materskej škole Lucia Babičová. V novom školskom roku je
do materskej školy zapísaných 14 detí.

Školstvo v obci
V roku 2010 došlo k zásadnej zmene organizácie školstva v obci a to tým, ţe od prvého
marca 2010 došlo k zlúčeniu základnej školy
a materskej školy do jedného celku – čím
vznikol nový subjekt – Základná
škola
s materskou školou Úbreţ
( ZŠ s MŠ ).
K 2.9.2010 má ZŠ s MŠ v Úbreţi 155 ţiakov
( z toho 14 v materskej škole ) a 23 zamestnancov ( vrátane učiteľov náboţenskej výchovy ).
Školský rok 2010/2011 je tretím rokom v poradí , kedy sa realizuje reforma školstva,
kedy sa škola snaţí uskutočňovať výchovu
a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi
stanovenými školským zákonom. V reforme
vzdelávania škola pokračuje tak, aby bol pre
ţiakov kaţdý poznatok, skúsenosť či zručnosť
nadobudnutá v škole potenciálom vyuţitým
v ďalšom ţivote.
Škola sa snaţí vytvárať vhodné podmienky
pre rozvoj talentovaných a nadaných ţiakov
a to tým, ţe ich dôkladne pripravuje na rôzne súťaţe a olympiády, čím sa škola prezentuje navonok a vytvára zároveň priaznivý
obraz o sebe a obci. Výraznú starostlivosť aj
naďalej venujeme ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kaţdoročne sú ţiaci
zaradení do záujmových útvarov, čím škola
podporuje voľno časové aktivity a zabezpečuje nenáročnú záujmovú a oddychovú činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia.

V súlade s celoročným plánom práce ako aj
pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2010/2011 škola organizuje rôzne
akcie, ktoré prispievajú k napĺňaniu výchovných cieľov školy. 5.novembra 2010 v zmysle

Národného programu prevencie obezity a národného programu starostlivosti o deti a dorast škola uskutoční
akciu: Svetový deň
behu.
S výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa,
predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie,
intolerancie a rasizmu súvisia tieto novembrové akcie: 11.11.2010 – olympiáda ľudských práv, 22.11.-26.11.2010 – týţdeň boja
proti rasizmu.
S dôrazom na environmentálnu výchovu realizuje škola v mesiacoch október a november
zber papiera a ţiaci sa pokúsia zhotoviť výrobky z odpadového materiálu.
V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou
pripravuje škola v dňoch 15.11.-19.11.2010
Európsky týţdeň boja proti drogám 9. novembra vystúpi v škole Kočovné divadlo
z Prešova. Ţiaci sa uţ teraz tešia na pripravovanú Vianočnú akadémiu, ako aj Výchovný
vianočný koncert , ktorý realizuje občianske
zdruţenie Cultura humana z Bratislavy dňa
16.12.2010 o 9.00 hodine.
Výchova detí a mládeţe patrí ku kľúčovým
úlohám školy. Avšak škola nemôţe ostať
osamotená pri výchove a vzdelávaní. Tu je
nevyhnutná spolupráca školy a rodičov. V poslednom čase je zreteľný slabý záujem niektorých zákonných zástupcov o výchovu
a vzdelávanie svojich detí. Príkladom toho je
aj posledné rodičovské zdruţenie, ktoré sa
konalo dňa 21.10.2010, kedy sa rodičovského
stretnutia zúčastnilo iba 41,66 % rodičov.
Nedostatočná spolupráca niektorých rodičov
so školou sa potom prejavuje vo vysokom
počte zameškaných hodín, neospravedlnených hodinách a v neposlednom rade vo
veľmi slabých výchovno-vyučovacích výsledkoch.
Škola sa snaţí vytvárať čo najlepšie
podmienky pre plnenie úloh, ktoré sú pred
ţiakmi a učiteľmi v novom školskom roku.
Dáva šancu všetkým bez rozdielov . Preto by
bolo hriechom túto šancu nevyuţiť, lebo
dnešná spoločnosť potrebuje múdrych a
vzdelaných ľudí.

Mgr.Václav Petrovčík

Zomrel najstarší Úbreţan
15.10.2010 zomrel vo veku 98 rokov náš
najstarší občan, pán učiteľ Jozef Kaminský.
Narodil sa 23.3.1912 v Úbreţi, do 1. ročníka
základnej školy chodil ešte za RakúskoUhorska. Po ukončení gymnázia v Košiciach
učil od roku 1932 v Jovse, Malčiciach , Horni
a opäť v Jovse. Nasledovalo dvaapolročné
pôsobenie medzi Slovákmi v Rumunsku.
V roku 1938 sa vrátil do rodnej obce, kde učil
na základnej škole vyššie ročníky. Po vzniku
vojnového Slovenského štátu popri vyučovaní
zastával niekoľko mesiacov aj funkciu hlavy
obce – vládneho komisára. Po vojne učil pán
Kaminský v Sobranciach, Hatalove, Pozdišovciach a Gajdoši, aţ sa napokon v roku 1953
opäť vrátil do úbreţskej školy. Do dôchodku
odišiel v roku 1972.
Ako správny učiteľ sa venoval aj rôznym aktivitám v prospech spoluobčanov obce Úbreţ.
V roku 1940 bol spoluzakladateľom Potravného druţstva (neskoršej Jednoty) a v roku
1942 spoluzakladateľom Úverového druţstva.
Počas celého ţivota bol aktívnym včelárom,
v mladšom veku aj záhradkárom a drobnochovateľom. Moţno aj vďaka týmto aktivitám
sa stal najstarším občanom našej obce. Pán
Kaminský preţil plnohodnotný ţivot. Učil,
vychovával mnohé generácie Úbreţanov.
Ďakujeme pán učiteľ, odpočívajte v pokoji!

Pán učiteľ J. Kaminský medzi žiakmi v r. 1956
Ocenili úbreţských poľovníkov
Nádherný kaštieľ vo Svätom Antone (okr. B.
Štiavnica) je známy usporadúvaním celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého
Huberta. Tohto roku, 4.-5. septembra sa
konal jubilejný ročník, keď uţ po dvadsiaty
krát sa tu zišli poľovníci a milovníci poľovníctva a prírody z celého Slovenska, ale
v hojnom počte aj zo zahraničia. Mohli sa tu
zúčastniť svätohubertskej svätej omše, ale aj
ukáţok zo sokoliarstva, poľovníckej kynológie, atraktívneho rybolovu, rôznych súťaţí pre

deti, ukáţok prác remeselníkov, módnych
prehliadok, vystúpenia tanečníkov aj hudobných súborov.

Súčasťou osláv Dní sv. Huberta bolo ocenenie
významných poľovníkov rezortnými vyznamenaniami a medailami sv. Huberta. Z nášho
poľovníckeho zdruţenia RIKA sa tejto slávnosti zúčastnili Dpt. Ján Varga - predseda,
Ing. Ján Ţoffčák - kontrolór, Ing. Pavol Argaláš a MVDr. Jozef Antonič. Poslední dvaja menovaní prevzali vysoké ocenenia od ministra
pôdohospodárstva a prezidenta SPZ. Ing.
Argaláš dostal rezortné vyznamenanie III.
stupňa a MVDr. Antonič medailu sv. Huberta,
ktorá patrí medzi najvyššie poľovnícke
vyznamenania.
Ďalšieho ocenenia sa dostalo úbreţským poľovníkom v nedeľu 17.10 2010 pri oslavách
Dňa sv. Hubeta v Sobranciach. Tentoraz sa
ušlo vyznamenanie predsedovi poľovníckeho
zdruţenia Rika Úbreţ Dpt. Jánovi Vargovi,
ktorý dostal od Slovenského poľovníckeho
zväzu Striebornú medailu za zásluhy o rozvoj
poľovníctva.

ŠPORT - Bilancia Jesennej časti
futbalovej súťaţe 3.A triedy
2010/2011
Góly: Antonič 15, Teleky 9, Ondejka
7, Kornúc 4, Andričík 2, Šuchta 2,
Beňo 1, Barilič 1, R.Serbák 1, Frič 1
Ţlté karty: Ondila 2, Teleky 2,
Maxim, Koškovský

V jesenných zápasoch si zahralo 23
úbreţských futbalistov. Najviac minút
odohrali: Mirda 1080, Barilič a Teleky
po 990, Ondejka 906, D.Maščák 819,
Kornúc 789, Antonič 758, Andričík
735, Beňo a Serbák po 720, Koškovský 649, Miţák 465, Ondila 455,
Šuchta 390, Murgáč 237, L.Maščák
227, Maxim 225, Hviţďák 153.
Tabuľka jesennej časti súťaţe

Výsledky jesenných zápasov
Úbreţ – Lekárovce 6:1
Klokočov – Úbreţ 2:1
Úbreţ – M. Vojkovce 3:0 (kont.)
Baškovce – Úbreţ 1:8
Úbreţ – N. Rybnica 2:3
Sejkov – Úbreţ 3:2
Úbreţ – Kusín 3:0
Bl. Polianka – Úbreţ 0:2
Úbreţ – Jastrabie 11:0
Beţovce – Úbreţ 1:0
Úbreţ – Stretava 1:2
Úbreţ – Jovsa 1:1
Vrbovec - Úbreţ 2:6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sejkov
Bežovce
Jovsa
Stretava
N. Rybnica
Lekárovce
Úbrež
M.Vojkovce
Kusín
Bl.Polianka
Klokocov
Baškovce
Vrbovec
Jastrabie

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
8
7
7
7
6
4
3
3
2
2
2

4
2
2
1
2
2
1
2
3
2
1
3
2
1

0
2
3
4
4
4
5
5
6
8
9
8
9
10

46:7
34:14
35:18
25:23
37:23
38:27
46:16
31:30
19:30
20:27
18:49
13:41
27:47
10:47

31
29
26
25
23
23
22
20
15
11
10
9
8
7

Horný rad: vedúci mužstva Vladimír Serbák, Ľuboš Mirda, Marián Teleky, Martin Koškovský,
Matej Andričík, Dušan Maščák, Daniel Hvižďák, Martin Beňo, Ján Antonič
Dolný rad: Igor Barilič, Marcel Šuchta, Ladislav Ondila, Rastislav Serbák, Ján Ondejka,
Pavol Gelatič

