Obec v roku 2017
Počas roka bolo podaných 29 žiadostí, z toho bolo 9 úspešných:
ČSOB-2900 EUR, na vybavenie novej posilňovne v športovej kabíne na ihrisku.
VÚC – Výzva č.1/2017 – podpora aktivít – Oslavy DHZ 200 EUR.
MV DPO – 3000 EUR – na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Častkov
Nadácia Volskwagen – 500 EUR na skrášlenie priestorov ZŠ a MŠ
Nadácia Volkswagen – 1000 EUR na interaktívnu tabuľu v MŠ
VÚC – podporila sumou vo výške 1640 EUR – vymaľovanie svadobky a nová elektirka.
Nadacia Orange – podpora neformálnej skupiny ľudí, ktorí skrášlili Havran v sume 1500 EUR.
V dohadovacom konaní nám prispelo Ministerstvo školstva na strechu ZŠ sumou 5000 EUR
a sumou 4800 EUR na chod základnej školy.
Výška dotácii za rok 2017 bola vo výške 20540 EUR.

Začiatkom roka sme museli nutne riešiť havarijný stav v škole, ktorý vznikol
na streche Základnej školy. Pôvodna krytina Onduline sa rozpadla na
mnohých miestach a začalo zatekať pod strechou školy. Tento stav sa musel
bezodkladne riešiť. Pri odstránení onduline sa zistilo porušenie obvodových
múrov školy nakoľko popraskaná stará krytina popadala do rín a murivo bolo
roky podmáčané.
Základná škola – základná škola prešla veľkou rekonštrukciou. Bola vymenená
strešná krytina a škole pribudol priestor bývalej svadobky. Pomocou dotácie
z Nadácie pre deti Slovenska bola vybudovaná nová telocvičňa. Stena, ktorá tu bola
vlhká bola odvodnená. Celý objekt bývalej svadobky bol vymaľovaný a vyčistený.
Deťom pribudla okrem telocvične, malá kuchynka a sklad pre učiteľský zbor.
Koncom roka sa začalo s výstavbou toaliet. Po 92-rokoch od vzniku ZŠ v Častkove
boli aj v našej škole postavené toalety vo vnútri budovy. Deti už od januára 2018
nemusia chodiť na toalety von, ako doteraz. Jednoduchou rekonštrukciou boli
toalety postavené priamo v budove ZŠ, pre chlapcov, pre dievčatá a pre učiteľky.
V septembri 2017 bola prehĺbená studňa v škole o jeden meter. Dno studne bolo
z neznámych dôvodov v minulosti zabetónované. a pri prehĺbení bol betón
odstránený. V rekonštrukcii budeme pokračovať na jar 2018 výmenou gamatiek za
plynové ústredné kúrenie a výmenou starého gumolitu za nový.

Materská škola – v škôlke bolo vymenené celé drevené zábradlie za nové.
Financované bolo z dotácie Volkswagen a pomocou rodičov zábradlie osadené.
Rodičovské združenie pri MŠ dalo vymeniť celé osvetlenie v spálni MŠ. Počas leta
2017 bol v škôlke problém s vodou, museli sme doviezť pitnú vodu hasičmi DHZ
Sobotište. Do MŠ bol zavedený lacnejší internet. V škôlke bol zavedený odpočet
elektriny pre garáž, ktorá je v prenájme.
Školská jedáleň – bola opravovaná vodárnička a vymenené elektrické ističe pri
vodárničke. Studňa bola vyčistená firmou z ČR. V škôlke bol zavedený systém
AQUA servis, ako v škole. Do jedálne bol zakúpený nový elektrický šporák.
Športové kabíny - do veľkej miestnosti bol umiestnený pingpongový stôl, ktorý
využíva mládež počas celého roka. Opravené boli všetky svietidlá. V bufete kabín
sa odtrhol drevený strop, z dôvodu neustáleho zatekania. Strecha nad bufetom bola
opravená a je úplne nová z materiálu, ktorý zostal zo školskej strechy. Bola
zavedená elektrika do toaliet vedľa kabín. Bola natretá trubka plynového potrubia.
Na ihrisku boli osadené dva nové fitness prvky z Nadácie pre deti Slovenska.
Budova OÚ – vo februári 2017 ukončila nájom p.Žilínková a pohostinstvo nebolo
ponúknuté do ďalšieho prenájmu. Priestor zostal pre obec a pre všetkých občanov.
Dve miestnosti pohostinstva prešli veľkou rekonštrukciou. Bola tu urobená nová
elektrika, podlahy, vymenené okná a dvere. Všetky steny boli očistené
a vymaľované. Väčšia miestnosť bude slúžiť ako svadobka, volebná miestnosť
a komunitné centrum pre starších občanov. V menšej miestnosti sa vybudovala
kuchyňa. Postupne sa bude dopĺňať o nové spotrebiče. Pribudol veľký elektrický
šporák a pracovný stôl. Ostatné veci boli prevezené z bývalej svadobky, pri škole.
Vedľa kuchynky bola postavená veľká špajza, zatiaľ bude slúžiť na riad Únie žien..
Staré okná na poschodí obecného úradu boli v zlom stave a hrozilo ich vypadnutie
na ulicu. Všetky boli vymenené za nové plastové. Na toaletách pri kultúrnom dome
boli vymenené posledné staré toalety za nové. V sále pribudol záťažový gumolit,
ktorý nahradil starú dlažbu. Podlaha na javisku bola ošetrená, vybrúsená a natretá.
Obec - Výtlky na cestách obce boli ošetrené svojpomocne. V osade Havran
pribudlo posedenie a náučná tabuľa, ktorá je prístupná všetkým občanom. Bola
financovaná Nadáciou Orange a práce boli vykonané dobrovoľníkmi. Na cintoríne
počas leta vyschla studňa a čerpadlo zo studne bolo odpojené. RD Častkov
v spolupráci s Obecným úradom doviezlo vodu do náhradných nádrží. V dôsledku
veľkého sucha veľa domácnosti, hlavne na vŕšku zostalo bez vody. Z toho dôvodu
bola opravená a daná do užívania studňa na vŕšku.

ČOV – na čističke sa poškodila deliaca stena, ktorá chránila čerpadlo. Vznikol tak
havarijný stav, čerpadlo nebolo chránené a hrozilo jeho poškodenie. Oprava tejto
steny si vyžiadala investície, ale poškodenie čerpadlo by bolo oveľa nákladnejšie.
Na ČOV dorobil zamestnanec obce vypúšťací systém kalu z čističku.
Detské ihrisko – na ihrisku boli osadené dva fitness prvky a pružinová hojdačka.
Dosadený živý plot tam, kde bol poškodený.
DHZ – členovia aktívne pracovali počas roka, zorganizovali hodovú zábavu,
tradičné stavanie a váľanie mája, deň detí. V septembri spoločne slávnostne
pokrstili a posvätili novú hasičskú zástavu, ktorú si zakúpili z vlastných zdrojov.
Pomohli r.Sládkovej pri oprave mostíka vo dvoroch. Zasahovali pri požiari
rodinného domu v Častkove.
Únia žien – členky veľmi aktívne pracujú počas celého roka. Zapájajú sa do
kultúrneho života v obci zorganizovaním fašiangu, tanečnej zábavy „Majáles“
a v decembri sa už stal tradíciou „Mikulášsky večierok“. Pravidelne organizovali
upratovanie na cintoríne a v kultúrnom dome.
Športový klub – združuje hokejbalistov a športovcov, ktorí využívajú posilňovňu
v obci. Aktívne sa zúčastňovali na všetkých dobrovoľníckych brigádach v obci, na
futbalovom ihrisku, v škole a v škôlke.

Dlh obce sa znížil o sumu 28403,16 EUR, k 31.12.2017 je dlh vo výške
294171,27 EUR.
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