
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 15.02.2017 

 

Přehled akcí plánovaných na rok 2017 a shrnutí akcí za rok 2016 

 

Rada města projednala návrh dne 07.02.2017 a vydala usnesení č. 99 

 

Rada města 

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í 

přehled plánovaných akcí na rok 2017 a přehled realizovaných akcí v roce 2016, 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 15. 02. 2017 vzít informaci na vědomí. 

 

N á v r h   n a   u s n e s e n í: 

 

ZM 

 

bere na vědomí 

 

přehled plánovaných akcí na rok 2017 a přehled realizovaných akcí v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá ZM na vědomí seznam realizovaných akcí za rok 2016 

a předběžný seznam plánovaných akcí na rok 2017. 

V loňském roce došlo k realizaci těchto akcí: 

1) Novoroční ohňostroj (celkové zajištění) 

2) Vernisáž a výstava Slavné stavby rodiny Luragů 21.01.2016 – 19.02.2016 

(ve spolupráci s archivem a Kotěrovým centrem architektury, zajištěno bylo zapůjčení 

výstavy, propagace, občerstvení, vystoupení na vernisáž) 

3) Masopustní rej 06.02.2016 (ve spolupráci s Městskou knihovnou, Farní charitou, 

Spolkem pro rozvoj města, skauty, Fajn klubem, byl zajištěn kompletní program, 

zvuk, kapela, personální dohled, stánky, ceny pro výherní masky, propagace) 

4)  Divadlo Commedia finita (ve spolupráci s kinem, zajištěna byla propagace, 

představení a občerstvení) 

5) 8.května – Den vítězství (kladení věnců s kulturním programem na hřbitově) 

6) Výstava Regiony 2016 – propagace města Lysá nad Labem (ve spolupráci 

s Výstavištěm, Městskou knihovnou, Farní charitou, zajištěny byly propagační 

materiály, provoz stánku) 

7) Městské slavnoti Lysá žije 2016 – 27.-28.5.2016 se uskutečnil 1. ročník městských 

slavností Lysá žije, který se setkal s velkým ohlasem a návštěvností (cca 2 000 lidí). 

Ze strany odboru kultury byla celá tato akce zajištěna jak po technické stránce, 

tak doplňkový program, personál, občerstvení atd.) 

8) Zámecká promenáda – 23.07. a 20.08.2016 (2 koncerty Hasičské dechové hudby 

v atriu augustiniánského kláštera, včetně zajištění koncertů byla zajištěna propagace 

a občerstvení, akce se uskutečnila ve spolupráci se Zámkem a Kinem Lysá nad 

Labem) 

9) Koncert skupiny Čechomor  - 04.09.2016 (zajištění koncertu ve spolupráci s kinem 

a agenturou Skiff PHC s.r.o., návštěvnost cca 800 lidí, zajištění propagace, 

občerstvení, ozvučení) 

10) 1.října – Den seniorů a otevření nové haly na Výstavišti (zajištění občerstvení, 

obsluha, výzdoba, vystoupení sboru, dary atd.) 

11) 28.října – (kladení věnců v rámci státního svátku, zajištění hudby a koncertu Hasičské 

dechové hudby, dále zajištění propagace, darů a občerstvení) 

12) Spolupráce při akci Advent – 26.11.2016 (Spolek rodáků a Město Lysá n.L.) 

13) Spolupráce při akci Zimní setkání v zámeckém parku – (Spolek rodáků, Město 

Lysá n.L., Zámek) 



14) Vánoční kamion Coca-cola – 11.12.2016 (zajištění celé akce, vyřízení uzavírek, 

objízdné trasy, značky, kontakt s rodinami – charitativní akce, vyřízení podkladů 

pro vyhlášení veřejné sbírky, zajištění kasičky a vybraných peněz, zajištění stánků, 

spolupráce s MěP + PČR atd. 

 

Plánované akce na rok 2017: 

1) Novoroční ohňostroj – 1.1.2017 (kompletní zajištění) 

2) Vernisáž a výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky – 16.02.2017 – 

17.03.2017 (ve spolupráci s archivem a Kotěrovým centrem architektury, zajištění 

převozu výstavy, zajištění vernisáže – občerstvení, propagace, vystoupení) 

3) Ples města Lysá nad Labem – 10.03.2017 (ve spolupráci s Výstavištěm, kompletní 

zajištění plesu – kapela, ozvučení, catering, tombola, program – módní přehlídka, host, 

předtančení, barmanská show, moderátor, zajištění darů do tomboly, propagace, 

grafické práce, plakáty, pozvánky, výzdoba atd.) 

4) Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové – 30.03.2017 (ve spolupráci 

s Výstavištěm, zajištění vystoupení pana Trošky a paní Klímové, ozvučení, 

občerstvení, propagace atd.) 

5) Výstava Regiony 2017 – 27.4.-1.5.2017 propagace města Lysá nad Labem (ve 

spolupráci s Výstavištěm, zajištění provozu propagačního stánku) 

6) 8.května - Den vítězství (kladení věnců s kulturním programem na hřbitově) 

7) Slavnost baráčníků 20.05.2017 - 115.let založení župy (ve spolupráci s Výstavištěm 

a Obcí baráčníků) 

8) Slavnosti Lysá žije 26.-27.5.2017 – (ve spolupráci s kinem a dalšími místními 

organizacemi, kompletní zajištění jako v loňském roce) 

9) Zámecká promenáda (červenec, srpen) – 2 koncerty Hasičské dechové hudby (ve 

spolupráci se Zámkem a Hasičskou dechovou hudbou)  

10) Slavnosti v Byšičkách (300let) 9.-10.9.2017 – (ve spolupráci s SDH Byšičky) 

11) Koncert skupiny Olympic 14.10.2017 – (na Výstavišti, kompletní zajištění – pódium, 

zvuk, světla, občerstvení, ochranka, lístky, propagace atd.) 

12) 28.října – (kladení věnců v rámci státního svátku, zajištění hudby a koncertu Hasičské 

dechové hudby, dále zajištění propagace, darů a občerstvení) 

13) Advent 2.12.2017 – spolupráce při realizaci 

Dále jsou v jednání:  

- Spolupráce s kinem – zajištění divadla asi v dubnu 2017, zajištění koncertu v letním kině 

při závěrečném festivalu na konci léta  

- Burza škol, školek, organizací a spolků – rádi bychom ve spolupráci se všemi lyskými 

institucemi uskutečnili něco jako Burzu, kde by se školy, školky, spolky a organizace mohly 



prezentovat. Rodiče by pak měli možnost se seznámit s místními spolky, děti by měly 

možnost poznat např. nové zájmy a kroužky atd. Tato akce by se musela dobře zkoordinovat 

se všemi včetně Výstaviště – k realizaci by mohlo dojít buď v letošním nebo příštím roce 

(např. před začátkem školního roku nebo na konci školního roku?). 

- Spolupráce s Muzeem B. Hrozného a Regionální muzeem a galerií Jičín – odbor kultury 

v prosinci 2016 na schůzce spolků předal panu Ondřeji Rašínovi návrh na spolupráci 

s Regionální muzeem a galerií Jičín. Muzea by do budoucna měla možnost stát 

se partnerskými institucemi a mohla by spolupracovat při výměnách putovních výstav. Nyní 

je tato záležitost v kompetenci Muzea B. Hrozného zda bude či nebude chtít spolupracovat.  

 

Odbor ŠSVZaK dále zajišťuje společenské akce např: 

1) Předávání vysvědčení (1. třídy, maturanti) 

2) Vítání občánků 

3) Předávání medailí  

4) Den učitelů atd. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo žádné. 

 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí přehled plánovaných akcí 

na rok 2017 a přehled realizovaných akcí v roce 2016. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nemá vztah k rozpočtu. 

 

                                                            

                                                                                                     podpis zpracovatele 

                                                                                                         Aneta Dušková 

                                           referent odboru ŠSVZaK 


