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Po době o něco delší, než bylo 
plánováno, se provoz na náměstí 
vrátil k běžnému ruchu. Po obsáhlé 
revitalizaci se v sobotu 23. 6. 2012 
konalo slavnostní předání náměstí 
občanům. 

Slavnost v sobě zahrnovala i dal-
ší dvě části – Svatojanskou slavnost 
a Květinovou slavnost, a tak si každý 
návštěvník mohl vybrat podle svého 
gusta. Kromě toho se na sousedním 
Husově náměstí konala tradiční 
pouť se spoustou atrakcí a kupodivu 
se obě akce vzájemně vůbec nerušily. 

Program byl zahájen ve 13 hodin 
vyzváněním zvonů z kostela sv. Jana 
Křtitele. S úvodním slovem vystoupil 
pan starosta Mgr. Jiří Havelka, který 
poděkoval všem, kdo se podílel na 
rekonstrukci náměstí i na organi-
zaci akce. Krátkými projevy přispěli 
paní Mgr. Irena Benková – o archeo-
logickém průzkumu a pan Bedřich 
Dudycha, jednatel fi rmy Dlažba Vy-
soké Mýto, dodavatel stavby. Farář 
P. Porochnavec zakončil úvodní část 
požehnáním a přáním, aby náměs-
tí sloužilo lidem po dlouhou dobu 
a vydrželo stejně dlouho v této hezké 
podobě. 

V zábavném programu vystoupili: 
Chrámový sbor při sv. Janu Křtiteli, 
folklórní soubory Koňaré z partner-
ské Břeclavi a Dykyta z Přerova n. L. 
S módní přehlídkou vystoupily děti 
z MŠ Dráček Litol a studentky ze 
SŠOGD Lysá n. L. Tradičně vysokou 
úroveň mělo vystoupení Dechové 
hudby SDH Lysá n. L., při někte-
rých skladbách se představily mladé 
mažoretky z Kolína. O závěr hudeb-
ního programu se postaral Jazzový 
orchestr ZUŠ Lysá nad Labem. Je 
těžké někoho vyzdvihnout, proto-
že všichni vystupovali s nadšením 
a poznali to i diváci. Svou roli sehrálo 
i krásné slunečné počasí. Produkce 
byla ukončena ve 21 hodin, ale mno-
ha návštěvníkům se ještě nechtělo 
v teplém večeru domů.

V průběhu odpoledne byla vyhod-
nocena soutěž o nejlepší svatoján-
ský koláč. Do soutěže bylo dodáno 
10 vzorků z Čech i Moravy. Všichni 
účastníci obdrželi věcné ceny. 

Po obvodu náměstí byly umístěny 
stánky tradičních řemesel a občerst-
vení. O doprovodné programy pro 
děti se postaral Fajn klub Lysá nad 
Labem a Středisko Junák Lysá n. L.

Významným prvkem byla bohatá 
květinová výzdoba, věnovaná pře-
vážně sponzorsky zahradnickými 
a květinářskými fi rmami z Lysé 
a okolí. Odhadem se na akci v trvání 
8 hodin vystřídalo 1 600 návštěvníků.

Děkujeme vedení města za fi -
nanční podporu, stejně tak dík patří 
i ostatním sponzorům. Poděkování 
patří i městské policii za noční do-
hled nad květinovou výzdobou. 

Velký dík patří lyským a dvorec-
kým hasičům a všem organizátorům 
za pomoc při přípravě slavnosti a ná-
sledném úklidu.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků 
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Náměstí Bedřicha Hrozného opět patří veřejnosti




