Přehled zrealizovaných nejdůležitějších akcí:
Spolu s městem Berounem jsme z dotace z regionálního operačního
programu vybudovali cyklostezku z Berouna do Nižbora.
Z dotace ze Státního fondu životního prostředí jsme vybudovali
cyklostezku na Panské louce a postavili mostek přes Habrový potok.
Po celé období pokračuje výkup pozemků od soukromých vlastníků,
které se nacházejí pod obecními komunikacemi.
Obec má vyhotovený pasport místních komunikací.
Ve spolupráci s Karlem Schwarzenbergem jsme opravili areál
Fürstenbergské hrobky.
S Vaší finanční pomocí jsme opravili kapli sv. Liboria ve Stradonicích,
nainstalovali jsme do její věže dva nové zvony a zahájili opravu
varhan.
Pojmenovali jsme ulice v Nižboru.
Mateřskou školu Sluníčko jsme rozšířili o jednu třídu, vybudovali jsme
ve třídách nové sociální zařízení, od září 2014 jsme prodloužili
provozní dobu do 17 hod., provedli jsme sanaci vlhkého zdiva a
z dotace od Ministerstva životního prostředí jsme celou budovu
včetně střechy zateplili.
V základní škole jsme nechali vypracovat posouzení stávajícího stavu
budovy, při kterém se zjistilo, že je ve velmi špatném stavu krov a
střecha. Z důvodu včasné přípravy na zvýšený počet žáků jsme
nechali vypracovat projektové dokumentace na výměnu krovu a
střechy a přístavby jedné nové třídy k stávající budově. Uvnitř školy
každoročně něco vylepšujeme – vybudovali jsme pro žáky novou
počítačovou třídu, na obědy již děti nemusí chodit do nedaleké
školky, ale mají novou výdejnu jídla přímo ve škole. Byla rozšířena
kapacita sociálního zařízení ve škole, v některých třídách byly
opraveny omítky, obklady a vyměněno osvětlení. Z bývalé počítačové

třídy byla vytvořena klasická učebna. U školy je vybudováno hřiště
s umělohmotným povrchem. Provoz školní družiny byl prodloužen do
17.00 hod. Obec přispívá na výuku anglického jazyka a od letošního
roku bude jeden školní rok hradit mzdu dalšího učitele, aby mohla být
rozdělena první třída na dvě menší třídy.
Ze získaných příspěvků od Nadace ČEZ a Pojišťovny UNIQA došlo k
vyasfaltování zatáček na dráze BMX a vybudování dětských
prolézaček na Panské louce.
Vyasfaltovali jsme parkoviště u BMX dráhy, osadili dvě nové
autobusové čekárny, od září je zaveden ranní spoj pro školáky ze
Stradonic.
Z dotace od Ministerstva kultury jsme provedli opravu krovu a
střechy kapličky ve Žloukovicích a do její zvonice nainstalovali nový
zvon, který byl pořízen díky Vaší štědré finanční pomoci, zejména díky
Klubu přátel Žloukovic.
Po celou dobu jsme podporovali činnost hasičů (příspěvky na činnost,
opravy hasičských zbrojnic, pořízení techniky).
Drobné opravy ve zdravotním středisku, podpora pečovatelské
služby, příspěvky sociálně slabým jedincům, podpora spolků
sdružující handicapované občany.
Likvidace povodňových škod z roku 2013 včetně opravy cyklostezky a
komunikace z dotace od Ministerstva Dopravy ČR.
Oprava střechy na stodole v Hamburku.
Prodloužení vodovodního řadu v Římě, prodloužení vodovodního
řadu k ZŠ a MŠ Sluníčko.
Z dotace od Ministerstva životního prostředí jsme pořídili zametací
stroj.
Zámek Nižbor – jako členové MAS Mezi Hrady jsme získali dotaci na
vydláždění dolního nádvoří, z dotací od Ministerstva kultury jsme

pokračovali v opravách omítek. Dále pokračovaly opravy bytového
fondu a opravy komínů.
S úctou ke všem pochovaným jsme se starali o vzhled místního
hřbitova ve Stradonicích, prováděli jsme opravy památných hrobů a
vybudovali rozptylovou loučku.
Opravili jsme pomníčky, kříž na Hradišti, osadili nové informační
cedule na oppidu ve Stradonicích.
Vydali jsme ve spolupráci s panem L.Fortuníkem publikaci Nová Huť
– Nižbor, historické pohledy a zahájili přípravy pro vydání publikace
starých fotografií Nižbora.
Prodloužili jsme úřední hodiny na OÚ.
Finančně podporujeme nižborské žáky v Klubu Makovičky.
Podporovali jsme sport – příspěvky sportovním klubům, příspěvek na
provoz sokolovny.
Podporujeme společenské a zájmové organizace – příspěvky pro
včelaře, loutkáře, charitativní organizace, ochránce přírody, Rodinné
centrum Nižbor, Sdružení zaměstnanců sklárny.

