FINTICKÁ MOZAIKA
december 2017
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE:
V týchto dňoch Vám bude spolu s touto Mozaikou doručený harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu pre rok 2018.
Obecný úrad oznamuje občanom obce, že daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok
2018 bude možné zaplatiť po 1.2.2018/12,00 Eur za osobu/. Daň z nehnuteľnosti je v rovnakej výške ako
minulý rok. Daň za psa je potrebné uhradiť do 31.1.2018 v čiastke 8,00 Eur.

Vianočný a novoročný príhovor starostky
Vážení spoluobčania, rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť
blížia. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov, áno
sú to VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. Určite každý z nás pozná
tie chvíle plné zhonu, ale aj chvíle pokoja a lásky. Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo najviac radostí a
prekvapení. Tajomstvá pri chystaní darčekov vyvolávajú sladké napätie a netrpezlivé očakávanie. Zdobí sa vianočný
stromček, balia sa darčeky, na každom kroku počuť vianočné melódie a koledy. Každý z nás s vďakou prijíma teplé
ľudské slovo, pohladenie, či pohľad na svet, ktorý sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho
druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj
človekom. Medzi nami sú aj takí, ktorí potrebujú pomoc a podporu, osud bol k nim menej žičlivý – urobme niečo aj
pre nich.
Plynúci čas si zvlášť intenzívne uvedomujeme na prahu nového roka. Bilancujeme to, čo sa nám podarilo urobiť
v minulom roku a dávame si predsavzatia do roku nového. Ja, ako starostka obce so svojimi spolupracovníkmi
bilancujeme a plánujeme aj za obec. Tak, ako v rodine, tak aj pri riadení obce ešte oveľa zodpovednejšie sa musíme
riadiť možnosťami a financiami, ktoré máme k dispozícii. Nesmieme dopustiť vytváranie dlhov a zadlžovanie našich
nástupcov a našich detí, a aj keď mnoho vecí by sme vedeli urobiť v obci lepšie, rýchlejšie, krajšie, vždy však treba
brať do úvahy cenu, hospodárnosť a efektívnosť riešení. Aj tohto roku sme pokračovali svojpomocne vo výstavbe
chodníkov a rekonštrukcii ciest. Plynofikovali sme kaštieľ. Do domu smútku sme zakúpili nové stoličky a vymaľovali
sme interiér a priľahlé miestnosti. V časti Fisky - Tormáš sme dobudovali ďalších tridsať svietidiel moderného,
úsporného verejného osvetlenia. Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na výstavbu
ďalšej trafostanice, NN rozvodov a miestnych komunikácií. V danej časti prebiehajú udržiavacie práce
na prístupových cestách. Bol vykonaný archeologický prieskum na šiestich vetvách budúcich miestnych komunikácií
v časti Fisky - Tormáš. Na Kanašskej ulici sme rozšírili miestnu komunikáciu, osadili sme spomaľovacie prahy a nové
dopravné značky. Mnoho nápadov a podnetov mám práve od Vás a aj naďalej budem prístupná dobrým nápadom
a reálnym riešeniam.
Projektom z operačného programu „Ľudské zdroje“ sme zamestnali desať nezamestnaných, ktorí vykonali omietky
na priľahlých častiach kaštieľa, už spomínanú rekonštrukciu cesty na Kanašskej ulici, výmenu oplotenia v areáli
základnej školy a spolu so zamestnancami obce vykonávali udržiavacie práce, maľby a nátery a údržbu verejných
priestranstiev v obci.
Chceme aj naďalej udržiavať a podporovať inštitúcie zriadené obcou akými sú základná škola s materskou školou,
kultúrne stredisko, denný stacionár, v rámci možnosti podporovať združenia pôsobiace v obci, hasičov, športový klub,
spevácke zbory, Fincičanki, Čomovare. Budeme aj naďalej organizovať kultúrne akcie, na ktoré ste si už zvykli
a ktoré už zakladajú pomaly tradíciu, tiež zveľaďovať obecný majetok, obecné priestory a priestranstvá. V budúcom
roku, ak nám vyjdú podané projekty, začneme s výstavbou kanalizácie, s výstavbou novej materskej školy, opravou
striech kaštieľa, s opravou hasičskej zbrojnice a s budovaním miestnych komunikácií. Tieto, ako aj ďalšie už
zrealizované investície nie sú možné z vlastných prostriedkov, miestnych daní a poplatkov. Ani v tých najťažších
časoch, keď bola obec v zlej finančnej situácii a nemala ani na zaplatenie základných faktúr, sme sa neuchýlili
k rapídnemu navýšeniu daní a poplatkov pre našich obyvateľov a nevidím na to dôvod ani teraz, keď je obec vo
výbornom finančnom zdraví (INEKO).

Pri každom projekte sa nám darilo prostriedky pri minimálnej povinnej spoluúčasti zabezpečiť z externých zdrojov
a grantov.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju
a zveľadeniu našej obce, zlepšeniu životných podmienok našich občanov, veď toto je našim cieľom, aby sa nám tu
všetkým žilo lepšie, aby tu fungovali služby a možnosti pre zmysluplné trávenie času a spokojný život. Želáme si, aby
tu neboli vojny a spory, ktoré v konečnom dôsledku len odčerpávajú energiu a zatemňujú myseľ a jasný úsudok.
Veľký záujem o bývanie v našej krásnej dedine nám dáva za pravdu, že sme na správnej ceste.
Do nového roku Vám, prajem hlavne pokoj, veľa zdravia, šťastia a lásky, veľa úspechov v osobnom i pracovnom
živote. Šťastný a úspešný NOVÝ ROK 2018
Mgr. Terézia Gmitrová, starostka

Obecné kultúrne stredisko vo Finticiach

Rok 2017 sa vo Finticiach niesol v znamení pozitívneho záujmu o kultúru. Inštitúcie Galéria a múzeum ľudového
umenia Fintice a Obecné kultúrne stredisko vo Finticiach zaznamenali vysokú návštevnosť. V priebehu roka takmer
6000 návštevníkov. Záujem o Fintice sa zvýšil aj sprístupnením ďalších dvoch výstav, ktoré sme vo Finticiach ponúkli
verejnosti. V apríli sme sprístupnili výstavu s názvom „Šľachtické rody vo Finticiach“ a v septembri exteriérovú
expozíciu s názvom „Na panskom dvore“. Príprava druhej expozície bola dotovaná z projektu „Šariš ľuďom“.
Komunitná nadácia Veľký Šariš prispela na nákup historického nábytku a stavbu expozície čiastkou 3 930 Eur.
Projekt podporil aj Urbariát Fintice darovaním dreva.
Celkovo sa počas roka podarilo získať do obecného múzea viac než 2000 predmetov, ktoré sú trvalým vlastníctvom
múzea. Obecné kultúrne stredisko a múzeum v spolupráci s aktívnymi skupinami v obci pripravilo niekoľko
úspešných podujatí. Začiatkom roka obecné kultúrne stredisko organizovalo koncert duchovnej hudby v miestnom
kostole pod vedením vnučky J. Kolarčíka. V apríli v spolupráci s vedením základnej školy sme uskutočnili
programové aktivity pre medzinárodný školský projekt Erasmus+. V máji sme sa podieľali aj na programe Deti
rodičom, rodičia deťom. Obecný športový klub v spolupráci s nami usporiadal nezvyčajné 40. výročie športovej
družby medzi obcami Fintice a Čierne Kľačany. Aj tohto roku sa koncom leta v auguste uskutočnila súťaž vo varení
„Finta v kotlíku“, tentokrát aj s medzinárodným obsadením. Záujem o túto udalosť sa odzrkadlil aj vo vysokom počte
súťažných družstiev. Výťažok z tejto akcie si medzi sebou rozdelili obecné organizácie a združenia. Obecný úrad
v októbri zorganizoval posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Dôležitým pre Fintice bolo oficiálne stretnutie
predstaviteľov kultúry Prešovského samosprávneho kraja. V decembri tohto roka sa stretli riaditelia múzeí, galérií
a knižníc na výročnom stretnutí s vedúcou odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja u nás vo Finticiach.
Výber tohto miesta znamenal pre nás uznanie a podporu naším inštitúciám a aktivitám zo strany najvyšších
predstaviteľov kultúry samosprávneho kraja.
Osobitné miesto a pochvalu si zaslúži spolok žien Fincičanki, ktorý aj tento rok aktívne pomáhal pri organizácii
obecných kultúrnych podujatí. V júni tohto roku zorganizovali spoločne s mužskou speváckou skupinou Čomovare
z Fintíc divadelné predstavenie „Stavanie mája na Rusadľe“ a majáles. Svojimi vystúpeniami reprezentovali Fintice
nielen v blízkom okolí , ale aj v Srbsku, v mestečku Kysač. Zúčastnili sa aj súťažnej prehliadky v Sabinove s názvom
„Krása životu“. Okrem toho tradičné stvárnenie šarišskej svadby a jej časti predstavili divákom vo Veľkom Šariši,
Vyšnej Šebastovej a Pečovskej Novej Vsi. Nové predstavenie „Dožinky“ predstavili pri slávnostnej vernisáži stálej
expozície „Na panskom dvore vo Finticiach“. Obecné kultúrne stredisko vo Finticiach týmto vyjadruje spolku
Fincičanki veľké poďakovanie za bohatý kultúrny prínos pre obec a reprezentovanie obce v regióne.
Mgr. Gabriel Trusa, riaditeľ OKS

20 rokov mužského speváckeho zboru „CESTA“

Na Vianoce v roku 1996 skupina mužov svojím spevom oznamovala po našej

dedine radostnú zvesť o narodení
Božieho syna. Po koledovaní prišli muži s myšlienkou vytvoriť vo Finticiach mužský spevácky zbor, čo sa aj stalo.
Odvtedy sa začala písať dvadsaťročná história zboru „CESTA“.
Zbor prvýkrát vystúpil pri príležitosti 725.výročia prvej písomnej zmienky o obci Fintice. Po určitom období sa
stabilnými členmi zboru stali: Pavol Doža, Jozef František Ferenc, Ján Geci, Juraj Handzuš, Vendelín Hӧger, Anton
Kivader, Albín Kočiš, Augustín Lapoš, Cyril Lapoš, Ing. Vladimír Lejko a Ladislav Marcin. Na klavíri a kostolnom
organe zbor sprevádzal Ing. František Marcin. Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru sa stal Mgr. Tomáš Šimoňák
z Prešova, dlhoročný učiteľ hudby na tunajšej základnej škole. Bol mimoriadne zanieteným pedagógom pre hudbu
a spev. Vďaka jeho odbornosti nás dokázal formovať a zbor spieval aj v trojhlasnom zložení. Zomrel vo veku 84
rokov 13. októbra 2014. V repertoári máme 64 piesní s náboženskou tematikou, 55 ľudových a 13 národnovlasteneckých piesní.
Náš zbor CESTA sa zúčastnil viackrát prehliadky speváckych zborov DO-RE-MI-FA v PKO Čierny orol Prešov.
Taktiež sme boli trikrát na prehliadkach cirkevných a ľudových piesní v Drienovskej Novej Vsi. Zúčastnili sme sa

3. ročníka prehliadky duchovných piesní vo farskom kostole sv. Martina v Kapušanoch. Veľkou poctou pre zbor boli
vystúpenia v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.
Vďaka angažovanosti pána Šimoňáka sme spievali v adventnom období pred konkatedrálou so ženským speváckym
zborom Denného centra Popradská v Prešove. Taktiež sme vystupovali v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej
ulici v Prešove. Zbor sa predstavil aj v kostole v Nižnej Šebastovej, vo Františkánskom kostole v Prešove, v kostole
v obci Široké, na odpustových slávnostiach vo Veľkom Šariši, spievali sme aj na obecných slávnostiach v Záhradnom
a Tulčíku.
V našom kostole Navštívenia Panny Márie sme za uplynulých 20 rokov spievali na všetkých významných sviatkoch,
odpustových a primičných svätých omšiach. Vystúpili sme na slávnostnej akadémii pri príležitosti 100. výročia
narodenia Jozefa Kollarčíka - Fintického (1899-1999). Hlas nášho zboru zaznel aj na kopci Stráž pri sv. omši, ktorú
celebroval emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
Zbor CESTA v našom kostole každoročne spieval na „Vianočnej akadémii“. Náš zbor vystúpil aj
vo Vojenskej kaplnke sv. Mikuláša v Prešove na svätej omši, ktorú celebroval Mons. František Rábek.
V roku 2011 sme nahrali CD, na ktorom je 30 cirkevných piesní v sprievode organovej hudby, čo malo veľmi dobrú
odozvu medzi našimi sympatizantmi a občanmi obce. Veľkú podporu sme nachádzali u pani starostky
Mgr. Terézie Gmitrovej a riaditeľky ZŠ Ing. Marcely Židekovej, ktorá nám poskytovala školské priestory na skúšky
zboru.
Záverom chcem poďakovať všetkým členom zboru, ich rodinám, všetkým, ktorí nám pomáhali a stáli pri nás tých
nezabudnuteľných dvadsať rokov. Prajem Vám všetkým dobré zdravie a radosť v kruhu rodín v novom
roku 2018.
Za spevácky zbor „CESTA“ František Jozef Ferenc

Základná škola s Materskou školou

Milí čitatelia, vážení rodičia a priatelia školy!
Každý rodič si praje, aby jeho dieťa vyrastalo v prostredí, ktoré ho bude čo najlepšie pripravovať na život a škola je po
rodine to najdôležitejšie, čo dieťa formuje. Preto sa snažíme, aby bola pre vaše - naše deti miestom bezpečným,
podnetným a tvorivým. Aj v roku 2017 sme pracovali na skvalitnení organizačného chodu školy a našej pedagogickej
práce. Plnili sme strategické ciele školy, ktoré sú orientované na skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu
so zameraním na čitateľskú, počítačovú, jazykovú a finančnú gramotnosť, zabezpečenie vysokej odbornosti
pedagogického zboru, stabilizovanie počtu žiakov v škole a budovanie školy na princípe „otvorenej“ širokej
verejnosti.
Naším poslaním bolo a je žiakom nielen odovzdávať vedomosti, ale pestovať v nich aj správne postoje k základným
otázkam ľudského života, učiť ich vzájomnej úcte, slušnému správaniu a ohľaduplnosti.
Jedným z ukazovateľov kvality školy sú výsledky našich žiakov v externom testovaní -Testovanie 5 a Testovanie 9.
Škola dosahuje výsledky nad celoslovenským priemerom a bola inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO
vyhodnotená ako škola s veľmi dobrými výsledkami.
Kvalitu našej školy sa snažíme zvyšovať aj zapájaním sa do projektov. Z nich spomeniem dva najdôležitejšie.
Environmentálny projekt Zelená škola realizujeme už 7 rokov. V rámci neho sa zameriavame na triedenie odpadu,
zelené obstarávanie a údržbu areálu školy. Snažíme sa o to, aby vonkajší areál školy bol pekným, čistým
a udržiavaným záhradným miestom nielen pre žiakov, ale pre všetkých návštevníkov obce.
Druhým projektom bol medzinárodný projekt Erasmus+. V máji 2017 sa v našej škole zrealizovalo projektové
stretnutie učiteľov a žiakov všetkých partnerských škôl - Grécka, Španielska a Litvy. Škola pre nich pripravila okrem
plánovaných projektových aktivít aj pestrý zážitkový program zameraný na spoznávanie nášho regiónu, tradícií
a kultúry. Projektové stretnutie bolo výborným prostriedkom na propagáciu našej školy nielen v rámci Prešovského
kraja, ale aj v rámci celého Slovenska. Reportáž o projektovom stretnutí bola vysielaná na TV JOJ a v prešovskej
televízii TV7.
Škola žije aktívnym životom aj v popoludňajších hodinách. Na rozvoj talentu žiakov a zmysluplné trávenie voľného
času ponúka okrem krúžkov, najmä športového a umeleckého zamerania, možnosť navštevovať elokované pracovisko
ZUŠ J. Pöschla v Prešove. Pracuje tu výtvarný a hudobný odbor. Zvuky flauty, gitary, husličiek, klavíra či keyboardu,
nácvik FS Pantlička, či tvorivé výtvarné činnosti sú dobrou prevenciou pre dnes už veľmi rozšírenými sociálno patologickými javmi.
Aj činnosť v materskej škole sme rozvíjali tak, aby sme deťom dali všetko, čo potrebuje ich prirodzený vývin
a predstavy o šťastnom detstve. Materskú školu sme budovali ako otvorené spoločenstvo detí, učiteľov a rodičov.
V tomto školskom roku ju navštevuje 45 detí. Okrem plnenia školského vzdelávacieho programu učiteľky pripravili
veľké množstvo tvorivých aktivít. Za všetky spomeniem krásne tvorivé dielne s mamičkami a starými rodičmi, deň
otvorených dverí pre novoprijaté deti, exkurzie, divadielka, predplaveckú prípravu, výlet do ZOO, rozlúčku
s predškolákmi a prípravu pekných kultúrnych programov. Sme veľmi radi, že vďaka pomoci p. starostky obce sa nám
podarilo zrekonštruovať poslednú miestnosť – spálňu detí a opraviť detské ihrisko tak, aby spĺňalo náročné

bezpečnostné požiadavky. Materská škola má veľmi dobré materiálno – technické vybavenie a dostatok didaktických
pomôcok na všestranný rozvoj detí.
V novom roku 2018 budeme naďalej pracovať na ďalšom skvalitňovaní činnosti školy a našej pedagogickej práce.
Naše úsilie bude smerovať k posilneniu spolupráce s rodičmi, pretože si uvedomujeme, že dobrá spolupráca medzi
žiakmi, učiteľmi a rodičmi je ten najväčší predpoklad spoločného úspechu.
Aj v roku 2017 mali rodičia a priatelia školy možnosť prispieť 2% na OZ Pre – ŠKOLU. V tomto roku nám na účet
pribudla čiastka 2 549,25 €. Všetkým prispievateľom z materskej a základnej školy veľmi pekne ďakujeme.
Želáme Vám požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia, síl a úspešných dní v roku 2018.
Ing. Marcela Žideková, riaditeľka

Verejné zhromaždenie:

Dňa 23.11.2017 sa

v sýpke konalo verejné zhromaždenie proti zvýšenej intenzite nákladnej dopravy z lomu Fintice
a Záhradné, spôsobenej vyvážaním kameniva pre NDS na výstavbu napájacích ciest pre výstavbu diaľnice. Na
základe tohto zhromaždenia sme oslovili políciu a vedenie Správy a údržby miestnych komunikácií a informovali sme
ich o sťažnosti občanov. Bola nám prisľúbená zvýšená kontrola zo strany dopravnej polície a v úseku poškodenej
cesty smerom od Červeného mostíka nám prišlo Rozhodnutie o osadení semaforov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Na
uvedenom úseku prebieha proces verejného obstarávania na rekonštrukčné práce na ceste III. triedy, ktorá je v správe
Prešovského samosprávneho kraja. Samotná realizácia by mala trvať pol roka od podpisu zmluvy s úspešným
dodávateľom. Ďalšie kroky (veľkosť dobývacieho priestoru, meranie hlučnosti, intenzita vývozu,...) ošetríme
v najbližšom čase.

Poďakovanie

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.

Štatistika 2017

narodení
zomrelí
prihlásení k trvalému pobytu
odhlásení z trvalého pobytu
počet sobášov

25 detí
19 občanov
48 občanov
38 občanov
26 sobášov

Narodili sa:
Barbora Olejárová, Michal Gmitro, Tobias Piskura, Tomáš Olexa, Matej Medveđ, Filip Balog, Klaudia Pastierová, Kristína
Gajdošová, Katarína Zakarovská, Róbert Ščešňak, Ráchel Maníková, Tobias Angelovič, Ján Mačuga, Štefan Šebej, Jakub Kušnír,
Samuel Klaček, Barbara Biroščíková, Linda Šmigallová, Dávid Imrich, Felix Borsuk, Karolína Ferencová, Nina Mazáková, Lukáš
Rigas, Lea Kočišová, Kristína Sýkorová
Spoločné „ÁNO“:
Ján Mačuga a Patrícia Potocká
Martin Goduľa a Simona Handzušová
Tomáš Cháb a Martina Hudáková
Gabriel Maňkoš a Jana Španirová
Jakub Andraščík a Adela Miškaninová
Ján Pillár a Mária Andraščíková
Jozef Adam a Magdaléna Gogoľová
Jaroslav Sabol a Lenka Kmecová
Gabriel Kundrát a Jana Kočišová
Marko Frič a Patrícia Dziaková
Ivo Valošek a Silvia Rolčeková
Dominik Zakarovský a Zuzana Hasarová
Marek Klaček a Daniela Mihalíková

Michael Sabo a Katarína Grušková
Jozef Krupa a Lucia Grešová
Štefan Krompaský a Jitka Ondičová
Jozef Tuhrin a Žaneta Piskurová
Dominik Höger a Mária Ivanecká
Vladimír Novotný a Jana Gajdošová
Jozef Gaál a Alexandra Kovalčíková
Vladimír Vardžik a Beáta Petrová
Stanislav Huďa a Katarína Sedláková
Peter Straka a Marina Ermolaeva
Marcel Kušnír a Soňa Calková
Eduard Vaško a Lucia Lacková
Juraj Palša a Katarína Sarnecká

Opustili nás:
Jozef Marcin, Jozef Silvai, Renáta Tomková, František Lejko, Cyril Kušnír, Mária Zubrická, Anna Gogoľová, Helena Petrová,
Ján Gajdoš, Viktor Šebeš, Marta Karabinošová, Jozef Dziak, Františka Bačová, Ján Lejko, Andrej Jurčišin, Anna Krausová,
Helena Lejková, Františka Olejárová, Františka Kočišová
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