
Zastupitelstvo města Lysé nad Labem 

          

konané dne 20.09.2017 

          

Přehled akcí plánovaných na rok 2018 a shrnutí akcí za rok 2017 

 

Rada města projednala návrh dne 12.09.2017 usn. č. 562 

Usnesení č. 562 

Rada města 

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í 

přehled plánovaných akcí na rok 2018 a přehled realizovaných akcí v roce 2017. 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 09. 2017 akce na vědomí. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

přehled plánovaných akcí na rok 2018 a přehled realizovaných akcí v roce 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá RM na vědomí seznam realizovaných akcí za rok 2017 

a předběžný seznam plánovaných akcí na rok 2018, který samozřejmě není konečný a dle 

možností a nabídek se bude ještě upravovat. 

V letošním roce došlo k realizaci těchto akcí: 

1) Novoroční ohňostroj 1.1.2017 (kompletní zajištění). 

2) Vernisáž a výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky 16.2.-17.3.2017 

(spolupráce s archivem a Kotěrovým centrem architektury a Státním okresním 

archivem Nymburk se sídlem v Lysé n. L., zajištěno bylo zapůjčení výstavy, 

propagace, občerstvení a vystoupení na vernisáž). 

3) Koncert Harrogate ladies´ college chapel choir (VB) a Ama Musica 21.2.2017 

(spolupráce s Farním sborem ČCE a The Prague ConcertCo, zajištěna byla propagace, 

grafické návrhy, financování). 

4) Předávání vyznamenání a křest knihy Lysá nad Labem barokní perla Polabí 

4.3.2017 (kompletní zajištění). 

5) Ples města Lysá nad Labem 10.3.2017 

(kompletní zajištění). 

6) Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové 30.3.2017 

(kompletní zajištění). 

7) Den učitelů 27.3.2017 

(kompletní zajištění). 

8) Výstava Regiony + Tourist Propag 27.4. – 1.5.2017 

(kompletní zajištění). 

9) 8.května – Den vítězství  

(kladení věnců s kulturním programem na hřbitově). 

10)  115 let od založení 1. župy 20.5.2017 

(spolupráce při propagaci, financování). 

11)  Městské slavnosti Lysá žije 2017  

(kompletní zajištění).  

12)  Hasičská dechová hudba na Zámku v Lysé n. L. 1.7. a 27.8.2017 

(2 koncerty Hasičské dechové hudby v atriu augustiniánského kláštera, včetně 

zajištění koncertů byla zajištěna propagace a občerstvení, akce se uskutečnila ve 

spolupráci s Domovem Na Zámku a kinem). 



13)  Legiovlak 9.7.2017 

(v kompetenci starosty města – spolupráce s Hasičskou dechovou hudbou, baráčníky, 

Sokolem, Skauty, ČD a Československou obcí legionářskou).  

14)  300 let obce Byšičky 9.9.2017 

(spolupráce s SDH Byšičky + místními obyvateli – propagace, reklama (facebook, 

web města, Listy…), grafické návrhy plakátů, bannerů atd., tisk, financování akce, 

zpracování žádostí o dotace, vydání nové publikace k výročí, pozvánky hostů, 

zajištění laviček z letního kina atd. dle potřeb SDH Byšičky).  

Plánované akce podzim – zima 2017: 

15)  Den seniorů 2.10.2017 

16)  Koncert skupiny Olympic 14.10.2017 

17)  28.října  

(kladení věnců v rámci státního svátku, zajištění hudby a koncertu Hasičské dechové 

hudby, dále zajištění propagace, darů a občerstvení). 

18)  Advent 2.12.2017 

(spolupráce se Spolkem rodáků – program, propagace). 

19)  Vánoční koncert v rámci Stříbrných vánočních trhů 9.12.2017 – v jednání! 

20)  Zimní setkání v zámeckém parku prosinec 2017 

(Spolek rodáků, Město, Domov Na Zámku) 

 

Kulturní a společenské akce konané ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem: 

1) Školení veřejných zakázek – leden 

2) Koncepce cyklistiky – únor 

3) Předávání vyznamenání a křest knihy Lysá nad Labem barokní perla Polabí - 

březen 

4) Ples města Lysá nad Labem - březen 

5) Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové - březen 

6) Výstava Regiony + Tourist Propag 2017 - duben 

7) Kavárnička a posezení pro seniory – červen 

8) Den seniorů – říjen 

9) Koncert skupiny Olympic – říjen 

10)  Vánoční koncert – prosinec 

 



Plánované akce na rok 2018: 

1) Novoroční ohňostroj  

2) Ples města Lysá nad Labem 2.2.2018 (zajištěn termín, kapela, technika – zbylé v 

jednání) 

3) Předávání vyznamenání 

4) Den učitelů 

5) Výstava Regiony obohacena o burzu vzdělávání  

(rádi bychom v rámci výstavy Regiony uspořádali „Burzu MŠ, ZŠ, SŠ + místních 

kulturních, společenských a sportovních spolků – prezentace, nábory nových zájemců 

atd. – Výstaviště s nápadem souhlasí, v jednání oslovení spolků, pokud by se akce 

konala pod hlavičkou města, spolky by svou prezentaci mohly mít zdarma). 

6) Kladení věnců 8.5. 

7) Městské slavnosti Lysá žije 2018 

8) 2 koncerty Hasičské dechové hudby léto 2018 

9) Den seniorů 

10) Velký podzimní koncert např. 14.10. nebo 16.11. 

11) 28.října – 100 let od vzniku Československa  

12)  Advent 2018 

13)  Vánoční koncert 

14)  Zimní setkání v zámeckém parku 

 

Dále jsou v jednání:  

- spolupráce s kinem – divadlo, koncert, festival…? 

- spolupráce s Výstavištěm Lysá nad Labem – v případě zajištění termínu velkého 

koncertu, divadla, besedy či jiné akce, máme předjednané termíny s Výstavištěm kvůli 

prostoru. Termíny jsou vždy mezi výstavami a je nutné je řešit s velkým předstihem. 

 

 

Odbor ŠSVZaK dále zajišťuje společenské akce např: 

1) Předávání vysvědčení (1. třídy, maturanti) 

2) Vítání občánků 

 

 



Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 438 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

realizaci plesu města v roce 2018 dne 02. 02. 2018, 

 

II. u k l á d á  

odboru ŠSVZaK ve smyslu uzavřené Dohody o partnerství mezi Městem Lysá n. L.  

a Výstavištěm Lysá n. L., spol. s r. o., (čl. IV odst. 2) předložit návrh kulturních a 

společenských akcí a termínů v rámci možnosti bezplatného využití prostor výstaviště. 

Termín: do RM 26. 09. 2017 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje radě města vzít na vědomí přehled plánovaných akcí na rok 2018 

a přehled realizovaných akcí v roce 2017. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nemá vztah k rozpočtu. 

 

 

                                                            

                                                                                                     podpis zpracovatele 

                                                                                                         Aneta Dušková 

                                           referent odboru ŠSVZaK 

 

 

 

Přílohy: plakáty 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


