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TISÍCE LIDÍ PŘIVÍTALY NOVÝ ROK 2023 
NA PROTIVÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

Již 19. novoroční program v Protivíně 
zpříjemnil vstup do nového roku 2023 
všem lidem z blízkého i dalekého okolí, 
kteří zavítali v tomto slavnostním čase 
do našeho krásného města.

Náš podvečer byl zahájen vystoupením 
skupiny Kabát revival, kdy zazněly známé 
hity, které nás naladily na náš očekávaný 
ohňostroj. Program dále pokračoval vystou-
pením pozounového tria, které nás naopak 
zklidnilo, poté následovalo novoroční přání 
starosty města a vlastní ohňostroj.

Ohňostroj byl koncipován tak, aby 
na prvním místě byla pozitivní emoce, láska 
a porozumění. Hudební doprovod v podání 
dvou známých hitů Sleeping Sun od Nigh-
twish a Still Loving You od SCORPIONS 
společně s úchvatnou kombinací světelných 
efektů znamenaly pro nás všechny nezapo-
menutelný zážitek.

Obrovské poděkování patří hlavně spon-
zorům, kteří svými dary umožnili pořádání 
pro naše malé město takto rozsáhlé akce, 
když kompletně uhradili celé náklady no-
voročního odpoledne. Zároveň mi dovolte, 
abych poděkoval Policii ČR, městské po-

licii, technickým službám, dobrovolným 
hasičům a zejména městskému kulturnímu 
středisku za přípravu a organizaci novoroč-
ního odpoledne.

Troufám si říci, že letošní ohňostroj 
u nás vyvolal radost, štěstí a pozitivní po-
hled do budoucna.

Jaromír Hlaváč,
starosta města
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ  
STAROSTY MĚSTA

Vážení Protivíňáci, dámy a pánové,  
milé děti, jsme na úplném začátku roku 
2023 a s napětím očekáváme, jaký vlastně 
bude.

Přeji vám všem, aby pro vás byl rokem 
šťastným a úspěšným, abyste ho prožili 
ve zdraví, lásce a porozumění.

Přeji vám odvahu a radost ze života. Snaž-
me se žít život tak, abychom až jednou 
budeme bilancovat, si mohli říci „Takový 
rok a život jsme si přáli prožít“.

Ať je pro nás všechny rok 2023 rokem 
úspěšným a nezapomenutelným.

To vám ze srdce přeji
Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 12. 2022
– bere na vědomí
 zápis z jednání schůze zdravotní a sociální konaného 

dne 6. 12. 2022
 a souhlasí
 s pronájmem bytu v DZU na Masarykově nám. 32, 

Protivín

– schvaluje
 Pravidla pro poskytování příspěvku města na spor-

tovní a zájmovou činnost v předloženém znění

Poplatek za odpady je možné opět platit jednorázo-
vou platbou do 31. března, nebo ve dvou stejných splát-
kách. Druhá splátka je splatná nejpozději do konce měsíce 
září. Výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 Kč za  osobu 
a je možné ho uhradit i bezhotovostně, platební kartou.

Výše poplatku za psy rovněž zůstává ve stejné výši.

Upřednostnili bychom platbu převodem na  účet, 
nutná je však předchozí domluva buď na  e-mailovou 
adresu: sromova@muprotivin.cz nebo na  telefonním 
čísle 382 203 359.

Jitka Šromová
Technické služby, organizační složka

Milí čtenáři Protivínských listů,
vzhledem k  rostoucím nákladům na  vydávání 
Protivínských listů jsme byli nuceni navýšit 
od  1.  ledna  2023 cenu jednoho výtisku novin 
na  20 Kč při zakoupení na  prodejních místech 
a na 17 Kč pro předplatitele.
Děkujeme za pochopení a věříme, že Protivín-
ským listům zachováte svou přízeň.

redakce Protivínských listů

PLATBA POPLATKU ZA ODPADY 
A PSY V ROCE 2023


