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Advent zahájily obce a města regionu JE Dukovany rozsvícením adventních věnců,
vánočních stromů i betlémů.

  

Na 40 vánočních stromečků z celkových 372, které letos v České republice podpořila
Skupina ČEZ, se o víkendu rozsvítilo přímo v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. I přes
omezený kulturní program si první rozsvícení nenechaly ujít desítky občanů, kteří
společně s tóny tradičních písní vytvořili tu pravou vánoční atmosféru, kterou doplnila
víkendová sněhová nadílka.

  

Skupina ČEZ v letošním roce podpořila rozsvěcení vánočních stromečků ve více než 370
městech a obcích České republiky, z toho ve čtyřech desítkách obcí a měst v regionu JE
Dukovany, a to jak v Kraji Vysočina, tak v Jihomoravském. Obce i města v okolí JE Dukovany
opakovanou podporu uvítaly. Například v 
Dukovanech proběhlo posvěcení nového dřevěného betléma s vystoupením žáků základní
školy. 
„Partnerství s elektrárnou, se kterou neseme stejné jméno Dukovany, je pro nás už téměř
samozřejmostí. Běžný život si asi jeden bez druhého nedokážeme představit,“ 
říká s úsměvem starosta obce Dukovany Miroslav Křišťál.
„Všem přeji, i přes současnou situaci, klidný advent a požehnané svátky,“ 
dodává Miroslav Křišťál.      V Jamolicích zazpíval u kostela soubor Mužáci, v Rouchovanech se
rozsvícení stromku muselo obejít bez řemeslného jarmarku a setkání veřejnosti. V Hrotovicích
se dnes chystají děti z místní školy pouštět balónky s přáním Ježíškovi. 

  

„Letos jsme si díky podpoře ČEZ pořídili další sochy do betléma, přibyly postavy pastýře,
ovečky a oslíka,“ říká místostarostka obce Dolní Dubňany Jana Mašová. „Jsme rádi, že si i v
tomto složitém období můžeme udělat hezkou chvilku při adventu a očekávání vánočních
svátků,“  dodává Jana
Mašová. K poslechu zahrála v obci dechová hudba Dubňanka.
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V některých obcích, například v Dalešicích, rozsvítí vánoční strom v neděli 5. prosince.

  

Startuje série adventních soutěží pro veřejnost: ČEZ si připravil na adventní čas také sérii
soutěží. Každý adventní víkend najdou zájemci na facebookovém profilu EPP Pomáhej
pohybem soutěž o rodinné vstupenky do Aquapalace Praha;
www.facebook.com/EPPpomahejpohybem

  

Jiří Bezděk
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