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ŽIVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

HLASUJTE ZDE !

"CO NOVÉHO ?" 
kompletní program

výlohy a historické betlémy

swingové Vánoce poprvé 

Lexův vánoční kinematograf
letos hned dvakrát v Jubilejce

prvorepublikový ples Elegant
po dvou letech v plné parádě

sousedská podpora a finanční
sbírka

       sousedských Vánoc 2022

       v Družstvě

Milí sousedé, děkujeme, že sdílíte radost z Vánoc,
zdobíte okna, zahrady. Společně se nám již třetím
rokem daří vytvořit kouzelnou atmosféru. 
Je to parádní odezva, že naše aktivity mají smysl.
Zájem je velký, proto jsme letos přidali více oken
a registrace je již spuštěna. Více na str. 3

V rámci participativního rozpočtu
jsme zpracovali projekt Revitalizace
parku na náměstí Gen. Svobody
v Družstvě. Líbí se vám projekt?
Hlasujte, Zábřeh - projekt 11. 
Teď už je to na Vás. 
Děkujeme za sdílení. Více na str. 4. 



rozsvícení vánočního stromu v Jubilejní
rozsvícení prvních vánočních oken „Živého
adventního kalendáře“

rozsvícení vánoční výlohy v Družstvě 

vánoční koncert s tančírnou. 

vánoční Jarmark

vánoční koledy – program MŠ Mozartova

příchod Mikulášovy družiny a nadílka

SOUSEDSKÉ VÁNOCE 2022
NEDĚLE 27. 11.
Swingové vánoce
16 hod. Jubilejní ulice u oblouku, Jubilejní kolonie

17 hod. náměstí Gen. Svobody, Družstvo

17 – 19 hod. park nám. Gen. Svobody, Družstvo

Nejkrásnější vánoční swingové hity v podání úžasné
kapely Swingalia. 
Koncert se bude konat v případě, že se nám podaří získat
dostatek finančních prostředků. 
Sousedské adventní setkání, občerstvení zajištěno.

PONDĚLÍ 5. 12.
Mikulášská nadílka a vánoční jarmark 
16 – 20 hod. park nám. Gen. Svobody, Družstvo.

Vánoční zboží a dárky z dílny MŠ Mozartova, ZŠ
Březinova, spolků Elegant, Moravan a sousedské
komunity Družstevnice.
17 hod. park náměstí Gen. Svobody, Družstvo

18 hod. park náměstí Gen. Svobody,  Družstvo

Sousedské setkání, občerstvení zajištěno.

NEDĚLE 11.12.
Vánoční kinematograf 
17 hod. křižovatka ul. Jubilejní a Mládeže, Jubilejní
kolonie, trasa bude dále označena z křižovatky svíčkami.
Promítání zasněžené historické Ostravy ve fotografiích
s komentářem Petra Lexy Přendíka v nezvyklých půdních
prostorách. Po ukončení produkce koledy a sousedské
adventní setkání, občerstvení zajištěno.

lampičková adventní vycházka

vánoční tančírna „Smím prosit, sousede?“

NEDĚLE 18. 12.
Živý advent v Jubilejce a Družstvě
16 hod. sraz: sousedský vánoční strom v Jubilejní ulici,
Ostrava – Hrabůvka, křižovatka ul. Jubilejní a Mládeže.

Nejkrásnější vyzdobená okna „Živého adventu“ v Jubilejní
kolonii a Družstvě a příběhy slavných rodáků. Vánoční
lampičky vítány.
17 – 19 hod. park náměstí Gen. Svobody, Družstvo

Hudební vánoční překvapení s tančírnou.
Sousedské adventní setkání, občerstvení zajištěno.

NEDĚLE 21. 12.
Jubilejní slunovrat s vánočním punčem 
17 hod. křižovatka ul. Jubilejní a Mládeže, Jubilejní kolonie,
trasa bude dále označena z křižovatky svíčkami.
Promítání  s názvem: "Zimní slunovrat v našich dějinách" 
s komentářem Petra Lexy Přendíka v nezvyklých půdních
prostorách. Po ukončení produkce koledy a sousedské
adventní setkání, občerstvení zajištěno.

SOBOTA 24. 12.
Šťastné a veselé sousedské Vánoce
12 – 13 hod. náměstí Gen. Svobody, Družstvo
Ochutnávka cukroví, vaječňáků a ořechovek, rozsvícení
vánočních lampiček, sousedská přání.

SOUSEDSKÝ VĚSTNÍK

 
PROGRAM SOUSEDSKÝCH VÁNOC

 A ŽIVÉHO ADVENTNÍHO KALENDÁŘE
 V JUBILEJNÍ KOLONII A DRUŽSTVĚ

ZDARMA.
 
 

 PROGRAM JE REALIZOVÁN V OSTRAVĚ - HRABŮVCE. 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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DRUŽSTVO - JUBILEJNÍ KOLONIE

Živý adventní kalendář
Nová tradice vznikla v době pandemie a myšlenka sousedského
sdílení formou adventních oken předčila naše očekávání.
Družstvo a Jubilejní kolonie se rozzářila a nutno říci, že vás to
baví. 
Zájem je velký, proto jsme letos přidali více oken Živého
adventního kalendáře. Registrace je již spuštěna !
Jděte do toho. Atmosféra díky výzdobě zahrad a oken je úžasná
a těší nás, když vidíme také návštěvníky z jiných obvodů,
kteří s mapkou Živého adventního kalendáře procházejí naše
krásné Družstvo a Jubilejní kolonie. 
Děkujeme, že sdílíte radost z Vánoc a podporujete sousedskou
komunitu. Je to parádní odezva, že naše aktivity mají smysl. 
Kompletní informace najdete na našich stránkách.

Swingové vánoce
V loňském roce jsme zrealizovali první
vánoční tančírnu s názvem "Vánoční blus
pod Sýkorákem". 
Nevěděli jsme do čeho jdeme, porvé akce
pod Sýkorovým mostem, mimo centrum,
bude se lidem chtít v zimě tančit?
Chtělo! Přilo ohromné množství lidí, všichni
tančili, sdíleli nádherný předvánoční čas. 
Byl to jeden z nejkrásnějších zážitků
z loňského roku a už loni jsme si slíbili, 
že vánoční tančírnu zrealizujeme taky 
v rámci Sousedských Vánoc.
Vánoční songy v podání úžasné kapely
Swingalia jsou zážitek a dárek pro nás
všechny. 
Věříme, že se podaří koncert zrealizovat
a profinancovat, děláme pro to vše, ale
budeme potřebovat vaši pomoc, sousedé. 

Milí sousedé a příznivci,
první Sousedské Vánoce jsme realizovali v době „covidové“ ve víře,
že lze být prospěšný v každé době. Věřili jsme, že za všemi zavřenými
okny je mnoho dobrých sousedů a lidí, kteří budou rádi sdílet vánoční
atmosféru v nejisté době. Povedlo se a my vám za to děkujeme.
Letošní Vánoce budou zřejmě bez roušek, ale opět v těžké době,
proto nám věřte, že jsme se při tvorbě programu opravdu hodně
snažili, aby ty letošní Sousedské Vánoce přinesly pořádnou dávku
radosti a zábavy pro všechny.
Pro letošní rok se nám přes veškerou snahu nepodařilo zajistit na
projekt dostatečné finanční prostředky.  Jestliže se vám líbí naše
práce i letošní projekt Sousedské Vánoce, budeme potěšeni za
finanční podporu na číslo účtu 2601717188/2010. Pomůže jakákoli
částka. Platbu prosím označte do kolonky zpráva pro příjemce jako
DAR.
QR kód pro snadnou platbu na straně 4.
Finanční prostředky použijeme na kapelu, dále pak na materiál do
vánočních výloh, mikulášskou nadílku a dárky pro děti, tisky, grafiku,
propagaci, foto a video, dopravu prodejních stánků na jarmark,
pronájem ohřívadla, mobilní WC.
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Díky za podporu a brzy
 Na viděnou sousedé. 

Hlasování - participativní rozpočet.
Revitalizace parku na náměstí Gen. Svobody 
v Ostravě-Zábřehu. Prořezání starých keřů a stromů,
doplnění nových kvetoucích keřů a záhonů. Dále pak
doplnění vybavenosti parku, úprava centrálního
prostoru pro realizaci sousedských a kulturních akcí.
Celý projekt najdete na našich webovkách.

Finanční podpora
Sousedské Vánoce 2022

 
 
 
 

Realizační tým

Překvapení ve výlohách
Také v letošním roce vánočně ozdobíme a rozsvítíme
prázdné výlohy na náměstí Gen. Svobody. 
Vánoční atmosféru dotvoří unikátní sbírka historických
betlémů místního rodáka, historické fotografie "Vánoce 
v Ostravě" a ukázka prvorepublikové vánoční výzdoby.
Při rozsvícení bude krátká komentovaná prohlídka.

SOUSEDSKÝ VĚSTNÍK

Prvorepublikový ples
Náš ples je návratem ke kořenům
a připomínkou krásných časů, kdy
všichni gentlemani i jejich dámy
netrpělivě očekávali vrcholnou
společenskou událost a pečlivě se
připravovali na ples svého spolku.
Plesy měly své kouzlo… překrásnou
výzdobu, velký taneční orchestr,
nádherné róby, večeři s hudbou,
výborná vína, skvělý program,
kotilionový tanec, bohatou tombolu,
květinový tanec, prvorepublikovou
kavárnu, dobový fotokoutek,
výstavu historických velocipedů… to
vše budeme mít pro vás připraveno.

 
VSTUPENKY
Do 30.11.2022

zvýhodněnÁ cena

Lexův vánoční kinematograf
Sousedské Vánoce nám přináší mnoho práce, ale také
radosti. Jeden z nejkrásnějších okamžiků těch loňských byl
kinemtograf, po jehož skončení zúčastnění začali
spontánně zpívat koledy. Všichni vnímali výjimečnost
okamžiku a nasáli tak atmosféru sousedských Vánoc.
Letos si Petr Lexa Přendík připravil dvě promítání 11.12.
Ostravské zimy a Vánoce a 21.12. Zimní slunovrat v našich
dějinách. 

 
Ples ELEGANT

Vstupenky zde
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