
Zpráva ze služební cesty na Ukrajinu 

Pátek 6.9.2019  

Ve 12,30 hod odjezd z Lysé nad Labem (Ing. Karel Otava, Ing. Karolína Chudobová, Ing. 

Alena Novotná, směr Polsko přes Náchod), vozidlem městského úřadu Škoda Oktávia 3SF 

2448. Příjezd do hotelu v 4,30 hod (3 hodiny čekání na hranicích polsko-ukrajinských). 

Sobota 7.9.2019 

• Prohlídka Kukezivu a Starého Jaryčiva (Otava, Chudobová, Novotná, Markovycz - 

tlumočník) 

• Setkání s předsedou Starojaryčivského obecního zastupitelstva Andrijem 

Andruščenkem  ve 12 hod na obecním úřadu ve Starém Jaryčivu 

• Ve 13,00 hod podpis Dohody o partnerství na obecním úřadě za přítomnosti: Karel 

Otava, Andrij Andruščenko, Karolína Chudobová, Alena Novotná, Vladimir 

Markovycz, Jan Horník místopředseda senátu, Miroslav Nenutil senátor, předseda 

stálé komise pro rozvoj venkova, Petr Šilar senátor, Emílie Třísková senátorka, Karel 

Kratochvíle senátor, Petr Holeček senátor, Jitka Pilařová tajemnice stálé komise, 

Radek Matula velvyslanec ČR na Ukrajině a Pavel Pešek generální konzul ČR ve 

Lvově.  

• Společný oběd v Novém Jaryčivu 

• Návštěva celé delegace místní základní školy, továrny na sušenky (350 zaměstnanců) 

a výrobny Europalet (150 zaměstnanců). 

• V 13.30 návštěva pravoslavného kostela Sv. Mikolaje v Kukezivu 

• V 18,00 – 21,00 hod kulturní program na pódiu v Kukezivu (vystoupení místních 

folklorních souborů, projevy místních představitelů obce, regionů, církve a hostů). 

•  Společná večeře v Novém Jaryčivu 

Neděle 8.9.2019 

• 10,00 hod položení kytice celé delegace u památníku T.G. Masaryka ve Lvově 

• 11,00 hod Setkání s Českou besedou  

• 13,00 hod návštěva rodinné farmy na výrobu sýrů Mukko 

• 15,30 hod návštěva geriadického institutu v Pidbuži (Domov seniorů). 

Pondělí 9.9.2019 

• Setkání v 10,00 hod na Lvovské oblastní administraci s Markijanem Malskijem – 

předsedou Lvovské oblastní státní administrace (gubernátor), Oleksandrem 

Hanuščynem předsedou Lvovské oblastní rady, Romanem Šepeljakem ředitelem 

odboru mezinárodních vztahů Lvovské oblastní státní administrace se senátory, 

velvyslancem ČR, generálním konzulem, starostou Lysé nad Labem a předsedou 

Starojaryčivského obecního zastupitelstva.  

• Setkání v 11,30 hod na Lvovské radnici se starostou Lvova Andrijeem Sadovyjem a 

ředitelkou odboru zahraničních vztahů lvovské radnice 



• Konec oficiální části. 

Ubytování a strava byly hrazeny protistranou, Město Lysá nad Labem hradilo ze svého 

rozpočtu pouze pohonné hmoty a dálniční poplatky. Jiné náklady nevznikly. 

Úterý 10.9.2019 dovolená, ubytování a strava byla hrazena každým účastníkem jednotlivě. 

Středa 11.9.2019 dovolená, ubytování a strava byla hrazena každým účastníkem jednotlivě, 

návrat do Lysé nad Labem přes Slovensko (čekání na ukrajinsko - slovenské hranici 4 

hodiny). 

 

16.9.2019 

Sepsala: Alena Novotná 


