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Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri povodňových prácach.
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE: "VODOVOD PRE FINTICE !"
Pre obyvateľov, ktorí mali problémy s pitnou vodou mám radostnú správu. Ku
rekonštrukcii školy, centra obce a odpadovému hospodárstvu pribudol ďalší veľký úspešný
projekt na "Dobudovanie vodovodu " v hodnote 2 065 745,80 € / 62 232 657,- Sk /.
Spoluúčasť obce na tomto projekte je 108 723,46 € / 3 275 401,40 Sk /.
Zásobovanie pitnou vodou v obci Fintice je v súčasnosti kvantitatívne i kvalitatívne nevyhovujúce.
Napojenie obce na "Grófsky vodovod" nebolo postačujúce na pokrytie spotreby vody v obci. Dnes
je obec z veľkej miery zásobovaná z miestnych studní, avšak takto získaná voda je chemicky závadná
a nevhodná na pitie pre vysoký podiel minerálov a prekročenú hodnotu dusičnanu, železa a mangánu.
Prvá etapa sa začala v roku 1997 / 3 391m /. Obec vtedy bola napojená na Prešovský skupinový
vodovod. Dnes spravuje existujúci vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice.
Zásobovacím potrubím je voda vedená na juhozápadný okraj zastavanej časti obce, rozvádzacím
potrubím cez jednotlivé vetvy zasa k spotrebiteľom severozápadnej časti obce.
K nezávadnej pitnej vode sa už budú mať možnosť napojiť aj obyvatelia problemovejšej dolnej
časti obce. Samotná realizácia novej stavby pozostáva zo stavby rozvodného potrubia verejného
vodovodu DN 80-150 mm s dĺžkou 7277 m a stavby vodojemu s objemom 300 m3 spolu s
oplotením, odvedením odpadu z vodojemu, prístupovou cestou, terénnymi úpravami a sadovými
úpravami.
Prevádzku verejného vodovodu bude naďalej zabezpečovať Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., ktorá garantuje dodávku pitnej vody do vodovodnej siete, schopnosť prevádzky
vodovodnej siete, prevádzkovú údržbu a opravy zverených prostriedkov, vedenie evidencie o kvalite
dodávanej vody, odstraňovanie porúch a havárií na infraštrukturálnom majetku a vedenie evidencie
súvisiacej s prevádzkou infraštruktúry.
V súvislosti s výstavbou verejného vodovodu obec odkúpila pozemok od súkromných osôb aj
Slovenského pozemkového fondu vo výmere 1215 m2 pod vodojem na „Kakove“ a prístupovú cestu
k vodojemu v celkovej čiastke 2450 €. Boli vysporiadané majetkoprávne vzťahy a zrealizovaný vklad
do katastra. Doba realizácie výstavby je zmluvne s Ministerstvom životného prostredia
dohodnutá do 30.4.2011.
Z uvedeného vyplýva, že realizáciou predpokladaného projektu sa zabezpečí dodávka pitnej
hygienicky nezávadnej vody všetkým občanom obce Fintice. Vytvorením tejto infraštruktúry sa
podporí rast v regióne, imigrácia občanov na vidiek a zároveň dôjde k zvýšeniu kvality života v obci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČOV – Obce, ktoré nemajú dvetisíc obyvateľov, nemôžu žiadať finančné prostriedky na ich stavbu
z operačného programu životné prostredie. Je nejasné, kto takúto diskriminačnú podmienku vytvoril.
Úradníci zodpovedného rezortu tvrdia, že ide o podmienky predvstupových zmlúv Slovenska do EÚ.
Podľa nich totiž do roku 2015 majú byť odkanalizované obce nad 2000 obyvateľov, ale nikde sa
nehovorí, že sa jedná len o tieto obce. Aj laikovi je jasné, že postaviť čistiareň odpadových vôd len
pre obec nad 2000 obyvateľov, je nezmysel, ak sa môže do nej napojiť ďalších päť obcí z okolia.
Prevádzka by bola oveľa lacnejšia a v konečnom dôsledku by sa to prejavilo aj v cene u konečného
odberateľa. Tragédiou tejto obce je že nie je zahrnutá do už dávno spracovaných veľkých projektov

na výstavbu kanalizácií vodárenskej spoločnosti, takže budeme si musieť zháňať prostriedky na jej
výstavbu postupne sami.
V tomto čase sa snažíme čistiareň odpadových vôd a kanalizáciu riešiť cez program cezhraničnej
spolupráce s Poľskom, naším partnerským mestom je Piwniczna - Zdroj.
Projekt rieši výstavbu ČOV a časť kanalizácie obce, nakoľko je tam ohraničená výška dotácie.
Projekt nebol zatiaľ vyhodnotený. Obec na výstavbu ČOV už odkúpila pozemok na zákrute pri
ihrisku o výmere 1200 m2 v čiastke 3 960 €. Popri tom by sa tam mal vybudovať ochranný val resp.
polder, v prípade záplav by voda nemala zalievať cestu do Prešova a ohrozovať tam spolubývajúcich
občanov, ale posunúť sa na iné záplavové územie.
Terézia Gmitrová, Bc.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 1.6.2010 deti Materskej školy oslavovali Medzinárodný deň detí. Navštívili nás vojaci s
Leteckej základne, zaspievala nám Martina Milá. Kvôli daždivému počasiu sa súťaže uskutočnili v
telocvični školy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 6.6.2010 sa v telocvični a areáli školy uskutočnilo kultúrno - spoločenské podujatie pod
názvom "DETI RODIČOM, RODIČIA DEŤOM." Podujatie pripravili žiaci ZŠ spolu s učiteľským
zborom a rodičmi. Vďaka dobrému počasiu, ale aj pripravenému programu bolo vydareným
podujatím v areáli Základnej školy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia základnej školy. Keďže v škole sa ešte učí začali
sme rekonštrukciou kotolne.
Ostatné časti školy začneme rekonštruovať postupne po skončení školského roku. Ten pre našich
školákov skončí 25.6.2010, so súhlasom Krajského školského úradu v Prešove.
V čase prázdnin nebude fungovať miestna telocvičňa, nakoľko tam presťahujeme jestvujúce
zariadenie a nábytok školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec začala s rekonštrukciou detského parku pre materskú školu vďaka podpore Nadačného
fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou /www.karpatskanadacia.sk/.
Obdržali sme dotáciu vo výške 5 280 €. Spoluúčasť obce je 1 320 €.
V prvej fáze odstránime staré betónové a kovové prvky a osadíme nové. Potom pristúpime k
výstavbe kolobežkovej dráhy a výsadbe drevín. V poslednej fáze zabezpečíme založenie trávnikavýsevom trávy.
Realizáciou projektu prispejeme k rozšíreniu oddychovej zóny v obci. Umiestnenie nových herných
prvkov priláka aj mladšie vekové kategórie detí a k sedemdesiatim deťom v materských školách
veríme, že pribudnú aj dospelí, ktorí si tu oddýchnu. Park bude prístupný počas celého dňa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na Hlavnej ulici sme začali s montážou "Lávky pre peších", ktorá prispeje k zvýšeniu
bezpečnosti chodcov.
Lávka pre peších je plánovaná na nebezpečnom úseku vedľa cesty tretej triedy s vysokou frekvencoiu
premávky motorových a najmä veľkých nákladných vozidiel. Bolo by len otázkou času, kedy sa na
tomto úseku stane nejaké veľké nešťastie. Cesta je nevyhovujúca z bezpečnostných dôvodov, nespĺňa

štandartné parametre. Lávka bude prínosom pre bezpečnosť chodcov, ale aj vodičov, ktorí v
neprehľadnej zákrute ohrozujú chodcov, ale aj sami seba, nakoľko sa nemajú kde vyhnúť, lebo za
zvodidlami cesty po oboch stranách sú niekoľko-metrové priepaste.
Lávka pre peších bude prepojená s chodníkom, ktorý napojíme v smere na sever obce a tiež do centra
obce v častiach, kde už je vodovod. Rekonštrukciu ostatných časti chodníkov v obci bude postupne
možné realizovať až po výstavbe celého vodovodu.
Projekt je realizovaný z vlastných prostriedkov, preto sme pri jeho realizácií prihliadali na finančné
možnosti obecného rozpočtu.
MATERSKÁ ŠKOLA OSLÁVILA SVOJE 50. NARODENINY
Tento sviatok sme spolu s rodičmi našich detí oslávili 1.6.2010 spolu so sviatkom MDD. Materská
škola počas svojho trvania vychovala niekoľko generácií detí. Dnes navštevujú MŠ už vnúčatá tých,
ktorí tu začínali, ako prví absolventi. Môžme hovoriť o úspešnom fungovaní školy, nakoľko prechod
do základnej školy deti úspešne zvládajú.
Materská škola ma 41 žiakov a dve triedy - trieda detí do štyroch rokov a trieda predškolákov.
Deti sa tu naučia správnym edukačným, stravovacím či hygienickým návykom, ktoré spolu s rodičmi
im vštepujeme do života. Učíme sa anglicky, počítať, rozvíjame schopnosti a tvorivosť pri práci s
deťmi /krúžok "tvorivá dielňa"/. MŠ prešla niekoľkými etapami, ktoré sú čoraz viac náročné. Zmeny,
ktoré nás čakali v školskom roku 2009/2010 vyvolávali v nás množstvo otázok. Začali sme pracovať
podľa štátneho vzdelávacieho programu "CESTA ZA POZNANÍM." Pracovať podľa školského
vzdelávacieho programu bola pre nás výzva. Učiteľky tak mali možnosť posunúť svoju prácu
dopredu, vďaka svojej invencii, predstavivosti a fantázii. Do učebných osnov boli zapracované aj
rôzne akcie, aktivity, besiedky. Školský rok bol na takéto aktivity bohatý. V decembri 2009 sme
privítali Mikuláša a pre rodičov sme pripravili program pri stromčeku. Navštívili sme Šarišské
múzeum v Prešove, soľnú jaskyňu, knižnicu "SLNIEČKO", obecnú knižnicu a planetárium.
Usporiadali sme fašiangový karneval. V marci sme privítali babičky našich detí a spoločne sme
oslávili sviatok MDŽ. Nezabudli sme ani na mamičky. Druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli
DEŇ MATIEK kultúrnym programom. V júni plánujeme rozlúčku s predškolákmi a školský výlet.
Činnosť MŠ je bohatá a pestrá. Našim hlavným cieľom je pripraviť dieťa na bezproblémový vstup do
MŠ.
Eva Navrátilová
riaditeľka MŠ

NIEKOĽKO VIET ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY FINTICE
Základná škola vo Finticiach sa už niekoľko rokov snaží zlepšiť a spríjemniť vnútorné
a vonkajšie prostredie pre žiakov aj zamestnancov školy. Budova školy sa stala jednou z pekných
dominánt obce a bude ešte krajšou po pripravovanej rekonštrukcii strechy, kotolne a vnútorných
priestorov.
Dúfame, že aj nezainteresovaný vidí zmeny, ktoré sa dejú v škole. Stojí to nemálo síl aj
finančných prostriedkov. Mnohí z rodičov našich žiakov, zriaďovateľ – obec Fintice a každý jeden zo
zamestnancov školy majú podiel na týchto zmenách. Veríme, že tieto zmeny k lepšiemu podporujete
a máme radosť, keď oceňujete našu snahu. Sme radi, že areál školy ,,žije“ aj v popoludňajších
hodinách, v sobotu a nedeľu. Ale...
Máme pocit, že niekomu a možno viacerým tieto zmeny prekážajú. Možno sú to tí, ktorí majú zlé
spomienky na školu, alebo tieto zmeny a škola v nich vyvolávajú závisť, nenávisť a agresivitu.
A tak si ,,potrebujú vybiť zlosť?!“
Určite pozorný čitateľ už vie, na čo narážame a nemusíme použiť ani slovo vandalizmus. Na
neustále bezohľadné ničenie, poškodzovanie areálu školy a hlavne poškodzovanie fasády.
Aj posledný májový týždeň bola znovu opravená fasáda školy zo severnej strany. V piatok
28.5.2010 robotníci zložili lešenie a všetci sme sa tešili, že sú zahladené stopy po minuloročnej smršti
ale hlavne po vandaloch, ktorí nemali zábrany barbarským spôsobom ničiť omietku a zateplenie

školy dokonca aj jej podpaľovaním. A v pondelok 31.5.2010 sme boli veľmi nepríjemne prekvapení,
lebo fasáda školy bola na niekoľkých miestach znova poškodená. Opäť si niekto potreboval
dokazovať svoju silu?!
Z tohto dôvodu bolo podané oznámenie na útvar policajného zboru vo veci poškodzovania
cudzieho majetku a predmetná vec je v šetrení. Boli by sme radi, keby si dotyčné osoby uvedomili, že
v prípade ich odhalenia budú musieť škodu nahradiť a sú to nemalé finančné prostriedky. Základná
škola a ani jej zriaďovateľ – obec Fintice už nebudú investovať finančné prostriedky do opráv
školy po takomto vandalizme. Je veľa dôležitejších a našim žiakom prospešnejších vecí, kde je
potrebné investovať finančné prostriedky.
Naše slová sú teraz adresované tým, ktorí poškodzujú školu a robia škodu v jej areáli. Verte,
že nepoškodzujete, netrestáte ani neubližujete žiadnemu z učiteľov a zamestnancov školy. Je to
vizitka vášho správania a vzťahu k obyvateľom obce a k miestu, kde ste sa narodili a vyrástli.
Areál ani budova nepatrí žiadnemu z učiteľov a zamestnancov školy, ale je majetkom obce Fintice.
Smutné ale je, že podľa správania ,,niektorých nevychovaných“ sú posudzovaní ,,všetci Fintičania“.
Chceli by sme požiadať tých, ktorí majú veľa takejto negatívnej sily a energie: „Využite ju radšej
na ľuďom prospešnú činnosť.“
V závere by sme chceli poprosiť vás rodičia a priatelia školy, aby ste nám poskytli akékoľvek
informácie týkajúce sa poškodzovania našej - vašej školy a netolerovali takéto prejavy správania.
Veríme, že vás to mrzí rovnako ako nás a len spoločným úsilím sa nám podarí odstrániť
vandalizmus v obci.
Vedenie školy a jej zamestnanci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec plánuje rozšírenie služieb pre obyvateľov / hlavne ženy/ obce.
Dňa 1.7.2010 by sme chceli rozšíriť služby pre občanov. Ku kaderníctvu a kvetinárstvu pribudne
objekt kozmetiky /vedľa kvetinárstva/. Podarilo sa nám ho zrekonštruovať za spoluúčasti p. Márii
Lejkovej / Žltá ulica /, ktorá bude prevádzkovateľom kozmetických služieb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOĽBY DO NR SR - výsledky vo Finticiach
Európska demokratická strana
č. 1
Únia - Strana pre Slovensko
č. 2
Strana rómskej koalície- SRK
č. 3
Paliho Kapurkova, veselá politická strana č. 4
Sloboda a Solidarita
č. 5
Strana demokratickej ľavice
č. 6
Strana maďarskej koalície
č. 7
Ľudová strana- HZDS
č. 8
Komunistická strana Slovenska
č. 9
Slovenská národná strana
č. 10
Nová demokracia
č. 11
Združenie robotníkov Slovenska
č. 12
Kresťanskodemokratické hnutie
č. 13
Ľudová strana Naše Slovensko
č. 14
Slovenská demokratická a kresťanská úniaDemokratická strana
č. 15
AZEN - Aliancia za Európu národov
č. 16
SMER - sociálna demokracia
č. 17
MOST - HÍD
č. 18
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