FINTICKÁ MOZAIKA
december 2016
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE:
V týchto dňoch Vám bude spolu s touto Mozaikou doručený harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu pre rok 2017 a kalendár na rok 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecný úrad oznamuje občanom obce, že daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na
rok 2017 bude možné zaplatiť po 1.2.2017/12,00 Eur za osobu. Daň z nehnuteľnosti je v rovnakej výške
ako minulý rok. Daň za psa je potrebné uhradiť do 31.1.2017 v čiastke 8,00 Eur.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neplatičom dane z nehnuteľnosti a poplatkov za odpad oznamujeme, že môžu svoje pozdĺžnosti zaplatiť
do konca roka 2016, ak tak neurobia bude zverejnený zoznam neplatičov a veľmi neradi by sme pristúpili
k vymáhaniu nedoplatkov exekúciou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec dosiahla historickú métu 2000 obyvateľov.

Vianočný a novoročný príhovor starostky:
Vážení spoluobčania,

nastal čas vianočný, výnimočný a zázračný, ktorý sa s nehou blíži k nám, do našich domovov, do našich
príbytkov, do našich duší, pocitov, k nám, k rodinám, deťom, príbuzným, priateľom a známym. Čas, kedy
aspoň na chvíľu sa snažíme zastaviť a vychutnať si čaro Vianoc. Myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy
keď poviem, že aj dnes rovnako preciťujeme čarovnú atmosféru Vianoc spojenú s výzdobou vianočného
stromčeka, prípravou tých najvoňavejších jedál, zvykmi a obyčajmi, do ktorých mladú generáciu zasväcujú
najstarší členovia rodiny. Všetky tieto spomienky nás vracajú do detských bezstarostných čias.
Počas Vianoc venujeme tichú spomienku aj tým, ktorí už odišli, ale ostali navždy v našich srdciach.
Koleso času sa neustále točí, sekundu po sekunde, minútu po minúte ide dopredu. Plynúci čas si zvlášť
intenzívne uvedomujeme na prahu nového roka. Žijeme nie v jednoduchom období napriek tomu, či práve
preto je mojou snahou ako starostky urobiť všetko pre skvalitnenie a zlepšenie života v našej obci. Čas
pôsobenia v samospráve ako aj pozorné načúvanie hlasu občanov nám umožnili zrealizovať niektoré
aktivity. Podarilo sa nám zrekonštruovať časť miestnych komunikácií, pokračovali sme vo výstavbe
chodníkov, zrenovovali sme brány v areáli kaštieľa, začali sme s plynofikáciou priľahlých časti kaštieľa,
postavili sme javisko v sýpke, opravili sa poškodené mantinely na multifunkčnom ihrisku, zrekonštruovali
sme strechu šatne na futbalovom ihrisku, atď. Pribudli nám aj noví občania v časti Fisky- Tormáše, kde sa
stále snažíme o udržiavacie práce na prístupových komunikáciách, ako nám to umožňujú finančné
prostriedky. V súčasnosti prebieha proces spracovania projektovej dokumentácie na splaškovú kanalizáciu
v súčinnosti s mestom Prešov.
Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku
prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce. Ďakujem Vám všetkým jednotlivcom- obyvateľom, spolkom,
občianskym združeniam, podnikateľom, spoločenským organizáciám, materským školám a základnej škole,
farnosti, všetkým, ktorí dennodenne svojou prácou a aktivitami dokazujete, že Vám život v našej obci nie je
ľahostajný. Dúfam, že aj v Novom roku budeme pokračovať v aktivitách, ktoré nám zlepšia životné
podmienky, čo je našim spoločným záujmom aj cieľom.
Na prahu nového roka vám želám nech pre Vás i Vašich blízkych rok úspešne naplnený týždňami
radosti a mesiacmi pohody. Spoločne si teda želajme pevné zdravie, šťastie, veľa lásky, rozvahy a pokory,
bez nich by sme nezvládli ani jednoduché veci a aj pri úspechoch by nám chýbal skutočný dôvod na radosť.
Terézia Gmitrová, starostka
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Vianočné prianie:
Pred nami sú vianočné sviatky, ktoré v nás vyvolávajú krásne pocity toho čo je tajomné a vzácne. Snažíme
sa objaviť v sebe dobrotu a cítime potrebu prejaviť lásku k iným cez ľudskosť a štedrosť v slávnostnej
a povznesenej atmosfére.
Celé toto citové ovzdušie môže byť pekné a jedinečné. Aj nám veriacim však môže ujsť pravý význam
a ozajstná príčina radostnej slávnosti a prežijeme sviatky povrchne a bez hĺbky. Bola by škoda, aby Vianoce
prešli a nezanechali v nás stopu. Lebo darčeky rýchlo zovšednejú, sviečky dohoria a duchovné obohatenie,
na ktorom nám všetkým záleží, sa môže vytratiť.
Čo je podstatou Vianoc? Ako ich máme prežiť s úžitkom a do hĺbky? Prameňom vianočnej radosti je
historická udalosť, ktorú opisuje evanjelista sv. Lukáš. Na okolitých poliach Betlehema sa pastieri za noci
dozvedeli od Pánovho anjela: “Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ (Lk 2, 10-12)
Božie dieťa je prameňom radosti pre celý svet. Ak v tomto dieťati sa Boh stal človekom, tak ono má čo
povedať každému z nás. V ňom sa nám osobitným spôsobom prejavila Božia láska, stal sa nám nesmierne
blízkym, je už naveky náš živý brat, priateľ, spolupútnik na životnej ceste, s ľudským citlivým srdcom, ale
zároveň náš Pán a Boh.
Cez toto Dieťa sa nám otvára pohľad na každého človeka, v ktorom môžeme vidieť Ježiša. Zvlášť najmenší
nám túto radosť dotvárajú a dávajú jej konkrétnu podobu Ježišovej lásky v radosti, ktorú predstavujú
a sprítomňujú.
Prajem Vám, aby vianočné chvíle boli požehnaním pre naše rodiny, farnosť, obec a pomáhali nám tešiť sa
z každého daru a prejavu Ježišovej lásky. Do nového roku Vám želám, aby bol naplnený šťastím a radosťou
z Božej prítomnosti a našej vzájomnosti.
Ján Bujdoš, farár
Obecné kultúrne stredisko a múzeum
Aj v druhej polovici roka 2016 sme pokračovali v kultúrnych podujatiach pre občanov. V auguste sme
pripravili už piaty ročník súťaže „Finta v kotlíku“. Toto podujatie dokázalo prilákať takmer tisíc
návštevníkov, nielen z Fintíc ale aj z okolia. Medializovaním tejto udalosti v tlači a televízii sa opäť
podarilo pozdvihnúť verejné povedomie o našej obci. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili
tombolu tejto úspešnej akcie.
V októbri obec Fintice pripravila posedenie pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším v spolupráci
so Základnou školou vo Finticiach.
V novembri tohto roka Obecné kultúrne stredisko organizovalo gitarový koncert speváckej formácie
HUFU- Štefana Hundžu a Tomiho Furmaníka. Dôkazom toho, že Fintice sa stávajú známe je aj účasť
návštevníkov z okolia a Prešova na obecných kultúrnych podujatiach. Nie inak tomu bolo aj na tomto
koncerte.
Azda najúspešnejšou v druhej polovici roka 2016 bola obecná zabíjačka a vianočné trhy, ktoré sa
pomaly stávajú tradíciou. Tento rok ju pre Vás pripravili Čomovare, Fincičanki a bar The Stables
s finančnou podporou Obecného kultúrneho strediska. Za veľký kus práce by sme sa chceli poďakovať
M. Frimerovi a jeho rodine, rodine Košovej, rodine Kriškovej, T. Juhásovi, rodine Olejárovej, Sabolovej,
Dziakovej, Harčárovej, manželom Bačovým, ďalej J. Šimkovi, M. Gavurovej, M. Slivkovej, M. Jurkovej,
G. Kuchárovej, P. Trusovi, M. Smoľákovi, J. Kočišovi, R. Piskurovi, M. Trusovej, Ľ. Stajančovi,
L. Sedlárovej, M. Kočišovej, E. Maťufkovej, F. Högerovi, V. Marčákovi a všetkým predajným stánkom,
ktoré dotvorili v zimnom počasí pravú atmosféru „Fincickeho jurmaku“. Záujem o túto udalosť potvrdila
vysoká účasť návštevníkov. Správu o tejto udalosti priniesol aj týždenník Prešovské noviny.
Úspešne si počínali aj spolky Fincičanki a mužský spevácky zbor Čomovare z Fintíc.
Po predstaveniach šarišskej svadby v Bardejovských kúpeľoch a Spišskom hrade sa zúčastnili na prehliadke
ľudových súborov v Sabinove. V skupine obradového folklóru obsadili strieborné druhé miesto. Dobré
meno, ktoré Fincičanki robia viedlo aj k ďalšiemu pozvaniu spolku do priestorov Krajského múzea na čaj
o piatej. Pri tejto príležitosti Fincičanki predstavili scénu Slovenské ľudové Vianoce od J. KolarčíkaFintického. Kultúrny život a reprezentáciu obce dopĺňa aj múzeum, ktoré sa v druhej polovici roka
podieľalo na už spomenutých podujatiach. V spolupráci s múzeom v Hanušovciach nad Topľou sa podieľalo
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na výstave „Zachránené po rodine Dessewffy a Vianoce v kaštieli na hanušovskom panstve v roku 1852“.
Od otvorenia prvej expozície privítalo múzeum viac než 500 návštevníkov nielen zo Slovenska. Otvorenie
posledných expozícii je v stave dokončovania. Do priestorov múzea Vás pozývame každý deň od 7,00 do
15,00 hod na šálku čaju.
Obecné kultúrne stredisko v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom vo Finticiach pripravuje
v januári koncert zboru Corale Collegium z Trebišova pod vedením vnučky J. Kolarčíka Izabely Bulinskej.
Koncert sa uskutoční pri príležitosti spomienky úmrtia J. Kolarčíka.
Gabriel Trusa, riaditeľ OKS, múzea a galérie

Základná škola s materskou školou vo Finticiach informuje:
Základná škola s materskou školou sa zapája do rôznych projektov. Jedným z nich je program EÚ
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu pod názvom ERASMUS+ - Školské partnerstvá.
Projekt má názov: THE EUROSCHOLL REPORTERS“
„EUROŠKOLSKÍ REPORTÉRI“
V tomto školskom roku sme vstúpili do druhého roku jeho realizácie.
Je zameraný na:
 zlepšenie základných aj prierezových zručností žiakov a učiteľov,
 podporu používania otvorených digitálnych zdrojov v každodennej školskej praxi,
 zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov a učiteľov,
 chápanie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov.
Jedným z výstupov projektu budú štyri vydania online novín s názvom „NEWS BUBBLES“, ktoré
tvoríme pomocou digitálneho programu CREATAVIST.
Do projektu sú zapojené tieto školy:





CEIP Clara Campoamor Illescas – Španielsko
Vilniaus Abraomo klasikine gimnazija Vilnius – Litva
1st Primary school Peania – Grécko
Základná škola s materskou školou Fintice – Slovensko

V priebehu dvojročného trvania projektu je plánovaných niekoľko nadnárodných projektových stretnutí
a krátkych školiacich aktivít. Zúčastnia sa ich učitelia a žiaci školy, ktorí sa zúčastňujú na vyučovacom
procese v partnerských školách a aktívne a tvorivo pracujú na tvorbe virtuálneho časopisu pod názvom
„NEWS BUBLES“ – BUBLINY.
Ubytovaním v rodinách bližšie spoznávajú ich životný štýl, získavajú nové zážitky a skúsenosti a zlepšujú
si komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.
Aktivity ZŠ s MŠ nájdete na webovej stránke školy www.zsfintice.edupage.org.
 Školské prázdniny:
Vianočné: 23.12.2015-5.1.2017.Nástup do školy 9.1.2017
Veľkonočné: 13.4.-18.4.2017
Polročné: 3.2.2017
Letné: 1.7.- 2.9.2017
Jarné: 16.3.-10.3.2017
Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5.apríla 2017
Zápis do 1. ročníka bude 5. apríla 2017 v čase od 15,00 – 18,00 hod.
Zápis do materskej školy: 2.5.-31.5.2017

 Materskú školu v minulom školskom roku navštevovalo 47 detí, ktorým pribudla na hranie
a rozvíjanie svojich schopností počítačová miestnosť. V parku boli osadené dva nové drevené prvky
(vláčik a pyramída).
Marcela Žideková- riaditeľka ZŠ s MŠ
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OZNAMY - KULTÚRA - ŠPORT
„ Nové ulice“ v časti Fisky - Tormáše pribudli tri nové ulice a to: Jabloňová, Malinová, Tulipánová
„Šarišské vešele“ – divadelné predstavenie spojené s veselicou, obnova tradícií a zvyklosti spred 100 rokov- niekoľko
vystúpení(Čomovare a Fincičanky).

„Slovak jumping academy“ - 8. ročník súťaže koní v parkúre.
„Oslavy MDD“ oslava v spolupráci s rodičmi Deti rodičom - rodičia deťom
„Finta FuLiga“ Futbalový turnaj 5-tich mužstiev na multifunkčnom ihrisku, víťazom sa stalo mužstvo
JBMNT-eam.
„Poďakovanie“ tiež patrí funkcionárom, trénerom futbalového oddielu OŠK Fintice a dobrovoľného
hasičského zboru Fintice za zabezpečenie chodu klubov, športové vyžitie mládeže a reprezentáciu obce
navonok v súťažiach.
Taký obyčajný vinš: Teraz, keď krátia sa dni i čas, ktorý nás delí od najcitlivejších sviatkov roka, žiada sa
mi zaželať čosi všetkým, objať celý svet jediným vinšom. Nech stratený syn nájde cestu k otcovi, nech mamy
odrežú krajec chleba všetkým svojím blízkym pri spoločnom stole, nech si tulák ohreje ruky miskou s teplou
polievkou, nech chorému ustanú bolesti, nech zabudnutí povedú dialógy, nech samota nedusí poctivé duše,
nech lekári zachránia všetkých chorých a nešťastných, nech opustené mláďatá nájdu svoj domov, nech čisté
pramene nikdy nevyschnú, nech nezhorí ani jedna strecha nad hlavou, nech sa deťom splnia sny o bábikách,
vláčikoch a láske medzi rodičmi, nech je zlo potrestané a dobro odmenené a nech všetci všetkým i sebe
odpustia. Nech sú Vianoce každoročná šanca aspoň na chvíľu sprítomniť nádej o ľudskom ľudstve, ktorej nie
sme ani o piaď bližšie ako pred dvetisíc rokmi.
Mária Lejková, denný stacionár
ŠTATISTIKA 2016 narodení
zomrelí
prihlásení k trvalému pobytu
odhlásení z trvalého pobytu
počet sobášov

22 detí
14 občanov
60 občanov
24 občanov
24 sobášov

Narodili sa:
Daniel Dubovský, Tomáš Tkáč, Martin Prusák, Nikola Pagurková, Michal Medved, Oliver Stavač, Šimon Neupauer, Nela
Baranová, Agnesa Hajči, Filip Greš, Karin Rigasová, Ema Semančíková, Natália Nemergutová, Tadeáš Honz, Pavol Delej, Martin
Bača, Klára Hatalová, Tomáš Beliš, Kristína Mia Židiková, Albert Lüttmerding, Oliver Kušnír, Alexandra Zoe Andraščíková
Spoločné „ÁNO“:
Jozef Semančík a Laura Kmecová
Martin Baran a Dáša Jánošíková
Matúš Sučko a Mgr.Lenka Holingová
Matúš Gajdoš a Eva Baranová
Jaroslav Greš a Petra Krajňáková
Michal Imrich a Miroslava Miškufová
Rudolf Kuruc a Mgr. Jana Piskurová
Marcel Kušnír a Lenka Dufalová
Ľubomír Sabol a Barbora Bačová
Mgr. Michal Magáč a PhDr. Ivana Žilková
Róbert Ščesňák a Zuzana Bednarčíková
Tomáš Prusák a Simona Čislikovská

Štefan Cicoň a Lucia Sisáková
Andrej Gedeon a Zuzana Šimková
Ing. Dávid Miškanin a Ing. Kristína Bachratá
MUDr. Roman Koribský a JUDr. Andrea Gubačová
Lukáš Silvai a Veronika Bochňáková
Jaroslav Juhas a Martina Lejková
Jozef Keruľ-Kmec a Monika Grešová
Ľubomír Katuščák a Zuzana Jusková
Miroslav Kočiš a Mgr. Zuzana Dolinská
Jozef Šebej a Lýdia Potocká
Rastislav Mihálik a Ing. Adela Lapošová
Pavol Kušnír a Martina Šimková

Opustili nás:
Mária Šebešová, Eduard Koša, Jozef Vargoško, Ladislav Stajanča, Ján Marcinčin, Aranka Sabolová, Lenka Gmitrová, Anna
Juhasová, Marián Greš, Karol Merta, Milan Malik, Mária Högerová, Magdaléna Bochňáková, Daniela Husovská

K 20.12.2016 je v obci k trvalému pobytu prihlásených 2010 obyvateľov.
Vydal Obecný úrad Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Tel: 051/7481010, email.: oufintice@hotmail.com
Spoločná tiesňová linka 112* Polícia 158* Hasiči 150* Záchranka 155* VSE - poruchy 0800/123332* SPP - poruchy
0850111727 *VVS, a. s. - poruchy 051/7572421* Polícia V. Šariš – pre náš obvod 051/7762992* Vývoz tekutého
odpadu -VVS, a.s. 051/7572777*
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