
Informace pro občany - výsledky práce 

koalice za posledních 6 měsíců 
 
 

Vážení spoluobčané Staré Lysé a Čihadel,  
 

v posledních několika měsících všichni prožíváme komplikace spojené se 
situací kolem epidemie COVID-19. Potěšila nás vzájemná pomoc a 
ohleduplnost mezi námi občany Staré Lysé a Čihadel spojená s omezeními a 
nařízeními spojenými s touto epidemií. Tato omezení i nás - zastupitele v rámci 
5 členné koalice - pracovně omezila v našich zaměstnáních a podnikání a 
umožnila nám tak ještě více se v tomto období pod vedením starosty obce 
věnovat intenzivní práci pro obec.  
 

Chceme Vás tak jako koalice informovat o aktuálním dění a projektech, 
které jsme od ledna 2020 zrealizovali, dokončili a připravujeme, nemluvě o 
mnoha dalších projektech, které máme již rozpracované, nebo dokončené 
z období před lednem 2020. 
 
Zrealizováno: 

• Nákladní kontejnerový automobil Iveco – proběhlo výběrové řízení + 
podpis smlouvy,  auto bude dodáno v červenci a nahradí 30 let starou 
Avii. 

• Výstavba pergoly v MŠ - realizoval pan Daniel Kazda ze Staré Lysé. 

• Vybudování dětského hřiště v parku – stavba nových herních prvků. 

• Přípojka elektřiny - obecní stodola. 

• Projekt na multifunkční hřiště - výběrové řízení + podpis smlouvy, termín 
realizace je do konce září 2020. Hřiště bude na místě bývalého a nyní 
nepoužívaného tréninkového hřiště.  

• S ČEZ distribuce jsme vyjednali přeložení kabelů do země podél hlavní 
silnice (od hasičského domu k sadu).  

• Dočasné vyřešení skladování posekané trávy a větví od občanů. S tímto 
je spojen úklid za léta nashromážděného odpadu za hřbitovem a umístění 
kontejnerů na zelený odpad (tráva a větve) na totéž místo. Intenzivně 
pracujeme na konečném řešení v podobě vybudování sběrného místa, 
které chceme v krátké době představit a realizovat. 

• Domluven úklid dřevní hmoty u Srnčáku. 

• Studna Čihadla - zprovoznění a osazení technologií na úpravu vody. 

• Byty Milovice - seřízení oken + passportizace. 

• Byty Milovice - cca v září proběhne oprava linolea na chodbách obecních 
bytových domů. 

• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hospody. Uvedené 
navazuje na obcí získanou dotaci na výměnu oken, rekonstrukci střechy 
a zateplení fasády. 

• Pronájem dosud nevyužívané kotelny v Milovicích, nájemcem je 
živnostník ze Staré Lysé. 

• Úprava cest v parku a v sadu. 



  
 
Dotace: 
Podali jsme žádost o dotaci na: 

• Dětské hřiště v parku (Nadace ČEZ) - nezískali jsme. 

• Rekonstrukci rozhlasu (OPŽP), čekáme na vyhodnocení žádosti. 

• Multifunkční sportovní hřiště (SČ kraj), čekáme na vyhodnocení žádosti. 

• Příprava žádosti o dotaci na obnovu zeleně v obci ve výši 100%. 

• Obdrželi jsme informaci o přidělení dotace z rezerv MMR na projekt 
dětského hřiště v parku. Dotace je přidělená na základě námi podaného 
projektu dětského hřiště z roku 2019. Připravujeme tedy dokončení 
dětského hřiště v parku dle tohoto projektu tak, aby poskytnutá dotace 
pokryla již vynaložené prostředky na nyní dokončenou část a další 
doplnění herních prvků dle původního projektu.  

• Od IROP jsme obdrželi finanční prostředky za výstavbu školky. 
 
Probíhá: 

• Příprava projektu na kanalizaci a vodovod na Čihadlech - máme 
zpracovaných několik variant řešení. 

• Příprava projektu na opravu chodníků - projekt je hotový a bude podán 
na úřady se žádostí o stavební povolení, následně proběhne výběr 
zhotovitele.  

• Projekt je členěn tak, abychom mohli požádat o dotace ze SFDI. 

• Jednání s poskytovateli vysokorychlostního internetu, kteří by v rámci 
rekonstrukce chodníků rozvedli svoji síť. 

• Příprava projektu na rekonstrukci Národní školy.  

• Příprava výběrového řízení na rekonstrukci hospody. 

• Příprava projektu na sběrné místo. 

• S ČEZ distribuce jednáme o dalším přeložení kabelů do země – od 
Mlynařice po začátek obce směr Lysá nad Labem.  

 
 

Chceme poděkovat panu Procházkovi za údržbu obce a technické práce, 
které dělá v obci. 

Jeho pracovní náplní je mj. údržba chodníků a cest, úklid větví, úklid 
naplavenin po deštích, drobné opravy na obecních budovách.  

Dále pak vymaloval domy v Milovicích, účastnil se výstavby hřiště, kde 
realizoval dopadové plochy a úpravu okolí dětských prvků na hřišti.  
 
 
Přejeme Vám příjemné léto. 
 
Zastupitelé Vančík, Vaněk, Curych, Dědeček, Vojtěch 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
Pergola v MŠ        Vizualizace multifunkčního hřiště 

 

 

 

Nové herní prvky v parku 

 

 

 

Uklizený prostor za hřbitovem s kontejnery na bioodpad 

 


