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ADVENT V PLNÉM PROUDU

18 Kč
NÁŠ STROMEČEK
JE PŘEKRÁSNÝ
Moc děkuji týmu pracovníků OS Technické služby Protivín za překrásnou výzdobu našeho města a panu Veselému za výběr
stromečku. Jedlička ve spojení se zrcadly,
anděly a plujícími kapříky změnila naše
náměstí k radosti nás všech.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

XVI. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KLEPE NA DVEŘE

foto: M. Černá
Každoroční tradice vítání adventu v Protivíně, a tedy první adventní neděle, připadla letos na 2. prosince.
Oči všech přítomných rozzářilo protivínské náměstí,
které se slavnostně rozsvítilo v duchu blížících se
Vánoc. Program zahájil odpolední malý vánoční trh
na nádvoří kaplanky s typicky vánočními dobrůtkami
a drobnostmi pro potěšení malých i velkých, adventní
dílničky DDM Písek zase lákaly ty, kteří si chtěli
nějakou vánoční výzdobu vytvořit sami. Součástí
programu bylo i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
a divadelní představení pro děti Přiletěli andělé Divadla
Kvelb. Celým náměstím zněla vánoční hudba v podání

Dětského pěveckého sboru ZŠ Protivín, žesťového tria
Musica Pisecensis Písek a Tria Kamarádi Brno. Úderem sedmnácté hodiny se rozsvítil vánoční stromeček
a naši nejmenší dostali od andělů sladké dárečky.
Spolu se stromečkem se rozzářily dekorace v podobě
andílků na římse kaplanky, světelného zrcadla – rámu
k pořizování fotografií a vánočních plujících kapříků
před muzeem, které nám budou připomínat, že Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce, jsou skutečně za dveřmi.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Vážení spoluobčané,
s radostí si Vás dovoluji informovat, že
protivínské novoroční odpoledne zakončené
ohňostrojem je kompletně připravené a pokud
nás nezradí počasí, čeká nás, troufám si říct, velký zážitek. Známé skladby z filmů o agentu 007
Jamesi Bondovi budou nás tentokrát provázet
dějem ohňostroje. Novoroční odpoledne bude
zahájeno v 16 hod. reprodukovanou hudbou,
následně vystoupí ABBA REVIVAL a v 18 ho
din bude odpálen „NÁŠ OHŇOSTROJ“, který
by nám měl zpříjemnit vstup do roku 2019. Díky
štědrým sponzorům, kterým moc děkuji, se naše
město může pyšnit již po několikáté největším
ohňostrojem v jižních Čechách. Všem, kteří mi
pomáhají s takto náročnou organizací našeho
novoročního odpoledne, patří velký dík. Těším
se na setkání s Vámi…
Jaromír Hlaváč,
starosta města
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