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Obecní úřad Tupesy

Vážení čtenáři,
Přinášíme vám předvánoční vydání zpravodaje s přáním přiblížit
vám tradiční i méně tradiční kulturní a společenské akce
v Tupesích a v nejbližším okolí.
Věříme, že si najdete v nastávajícím předvánočním shonu chvilku
pro sebe a své blízké a přijmete srdečné pozvání na některé z kulturních a společenských setkání.
Přejeme vám pokoj a radost při prožívání adventu a svátků
vánočních.

Výstava
„KOUZLO STARÉ KUCHYNĚ“
5. 12. – 12. 12. 2010
Tupeské Parádnice vyzvaly všechny kuchtičky, kuchtíky, cukrářky
a cukráře, aby prohledali své kredence a spíže a zapůjčili všechno
kuchyňské harampádí na tradiční předvánoční výstavu, tentokráte
pod názvem Kouzlo staré kuchyně. Staré vybavení kuchyně, kuchyňské doplňky, kuchařské knihy, zástěry, textilní doplňky a jiné.
zajímavosti budou k vidění od 5. 12. do 12. 12. v obřadní síni OÚ.
Slavnostní vernisáž této výstavy se koná 5. 12. 2010 v 15:00 hod.
(před příchodem Mikuláše).

TUPESY
Rozsvěcení vánočního stromu a příchod Mikuláše – 5. 12. 2010 v 16:00
Dovolujeme si pozvat všechny rodiče s dětmi na krátký program,
při kterém společně rozsvítíme vánoční strom a vyčkáme příchodu Mikuláše. Akce se opět uskuteční u kaple, kde v krátkém
programu vystoupí Čutora, děti 1.třídy ZŠ a děvčata z kroužku
ﬂétny.
Vánoční dílny ZŠ – 15. 12. 2010
Základní škola v Tupesích si vás dovoluje pozvat ve středu
15. 12. 2010 na vánoční dílničky, kde si budete moct za symbolický poplatek vyrobit drobné vánoční dárečky a přáníčka. Za
libých tónů koled a příjemné vůně připraveného občerstvení to
bude určitě to pravé navození vánoční atmosféry pro nás všechny. Dílničky se uskuteční ve školní jídelně od 15:00 h.

Vánoční zpívání v Muzeu keramiky s tradiční
ochutnávkou cukroví – 17. 12. 2010
Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí srdečně zve všechny
tupeské občany a milé hosty na tradiční předvánoční program
v Muzeu tupeské keramiky.
16:30 začátek hlavního programu – vystoupí MŠ (Koťátka
i Kuřátka), ZŠ (1. a 3. třída), Parádnice a Tupešané.
Při programu je možno zhlédnout výstavu vánočních výrobků dětí z MŠ.
17:30 ochutnávka vánočního cukroví (prosíme všechny hospodyňky – přineste a pochlubte se dobrotami, které máte
rády. Vánoční cukroví, prosím, přineste od 16:00 – předem
děkujeme).
Věříme, že ochutnávka cukroví bude opět tím pravým zpestřením
jako v minulých letech.
Pro děti bude opět připraven čaj, pro vystupující něco voňavějšího a pro všechny hosty samozřejmě vánoční punč, svařák a jiné
pochutiny.
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TUPESY
Vanoláš – 19. 12. 2010
Zveme děti všech věkových skupin na tradiční akci Českého
Junáku – „Vánoláš“. Opět to bude předvánoční odpoledne
plné soutěží a her, které se uskuteční v prostorách tělocvičny
od 14:30h.
Betlémské světlo – 23. 12. 2010
Český junák Tupesy bude roznášet zájemcům Betlémské světlo
v úterý 23. 12. 2010. Betlémské světlo bude hořet také na OÚ.
Předsilvestrovský výstup na Brdo –
36. ročník – 30. 12. 2010
Zvláštní autobus pojede na Bumbálku od ZŠ Tupesy v 8:00
hodin.
Trasa pochodu : Bumbálka - Brdo 6,5 km, Brdo - Salaš 6,5 km.
Zvláštní autobus ze Salaše odjede v 15:00 h. od spodní hospody
(KČT Tupesy).

spěvek a s přáním pokoje do nového roku v sobotu 8. 1. 2011.
Všem, kdo přispějí pro potřebné a také všem dětem i vedoucím
skupinek, kteří se budou chtít sbírky zúčastnit, děkujeme. Zájemci se mohou hlásit ve škole u paní Aleny Mackové a u pana Petra
Kocourka na telefonu 774 599 658. Sraz koledníků bude v 8:30
na OÚ, v 9:00 požehnání koledníkům v kapli. Příjemnou odměnou určitě bude pro zúčastněné tříkrálové bruslení zimní stadion
Uherské Hradiště neděle 30. ledna 2011 od 15:30 do 17:00
hodin.

Společenský ples školy – 15. 1. 2011 – Základní
škola, obec Tupesy.
V průběhu večera uvidíte slavnostní polonézu žáků 8. a 9. tříd,
vystoupení tanečního kroužku, mažoretek a další. K tanci hraje
skupina Duha. Ples se uskuteční v tělocvičně základní školy.
Myslivecký ples – pořádá Myslivecké sdružení Tupesy –
Břestek. Koná se v tělocvičně 29. 1. 2011.
Fašank – 5. 3. 2011

Tříkrálová sbírka – 8. 1. 2011
Tříkráloví koledníci budou naši obec obcházet s prosbou o pří-

Morena – 20. 3. 2011

BUCHLOVICE
15. 10. 2010 – 5. 1. 2011 – Galegie Na půdě Buchlovice zve na společnou výstavu „Soblahovská výšivka“ a „Krajka z Buchlovic“
a doprovodnou výstavu „Plody země“
26. 11. 2010 – 7. 1. 2011 – Muzeum Podhradí Vás v tomto termínu co nejsrdečněji zve na tři předvánoční výstavy:
– Víno a poezie (víno jako obrázek) – „Víno a poezie spolu souvisejí, co svět světem stojí.
Otevřená sbírka básní a otevřená láhev vína se skvěle doplňují. Jde o symbiózu ze dvou oblastí lidské činnosti, mně z nejmilejších a souvisí zcela jistě s jejich schopností okouzlovat lidi.“ M. Hrdý
– Na slámě spí II. (výstava betlémů) - setkání s betlémy, pokus o navození adventní nálady
– Pro štěstí (v duchu sloganu – Mají se (někteří) jako prase v žitě) - výstava prasátek ze sbírky ing. arch. Heleny Haimannové z Brna
7. 1. 2011 v 17:00 – ukončení výstavy betlémů – pořad Zavírání koledníčku (rozloučení se s Vánocemi – poslední koledování)
6. 12. – Veliký mikulášský jarmark – náměstí Buchlovice. Program:
10:00 Zahájení – Buchlovjánek, děti z MŠ Buchlovice,
12:00 - 13:30 polední klid s volným hraním CM Rubáš a MS mezi stánky
13:30 Děcka z Buchlovic I a CM Slunovrat, 14:00 Děcka z Buchlovic II a CM Slunovrat
14:30 DH Buchlovjané, 15:30 Studenti u Gymnazia St.Město, 16:00 Slavnostní rozžehnutí vánočního stromu, Ženský sbor
FS Buchlovice,
16:00 Host z mikroreg. Hornolidečsko
17:00 Příchod mikulášské družiny (celý den koňské povozy, stánky a předvádění řemesel)
26. 12. 9:00–15:00 – „Na Štěpána na Buchlově otevřená brána“ – v prostorách hradu proběhne otevření výstavy „Co všechno
jste mohli nalézt pod stromečkem v minulém století“. Výstava bude doplněna vystoupením pěveckého sboru,
který zazpívá barokní koledy.
Kytarové seskupení vás potěší příjemnou vánoční hudbou. Na nádvoří opět budete moci shlédnout již tradiční představení
„živý betlém“ (cca 20minut), bude připravena domácí zabíjačka, vánoční punč a jiné pochutiny.

BŘESTEK
4. 12. 16-20h – Mikulášská nadílka – sportovní hala Břestek. Tradiční večer, ve kterém se k zemi snese po zlaté šňůře Mikuláš
a určitě bude mít dáreček pro všechny děti, které přijdou. Vstup zdarma.
18. 12. cca 18:00 - Vánoční koncert Stráňanky – přesný čas začátku upřesní OÚ Břestek, vstup zdarma. Po ukončení vánočního
koncertu (a krátké přestávce) hraje Stráňanka k tanci a poslechu do 23.00h.
23. 12. 17-20h – Vánoční zpívání – tradiční zpívání u vánočního stromu. Místo konání MŠ Břestek. Určeno pro širší veřejnost i sousedy z Tupes.
26. 12. od 8:00 – Štěpánský turnaj ve stolním tenise – sport. klání pro širokou veřejnost. Sportovní hala Břestek.
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BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ

VELEHRAD
26. 12. v 16:30 – Svatoštěpánský koncert cimbálové muziky
Hradišťan – bazilika Velehrad (vstupenky OU Velehrad, vstupné
200,-Kč)

KUNOVICE
17. 12. v 19:00 – SLADE - Britská glamrocková a hardrocková skupina
(Dave Hill - guitar,vocals, Don Powell - drums, John Berry – bass,violin,vocals, Mal McNulty - guitar, vocals).
Special quest : TRAKTOR, GONG. Sportovní hala. Vstupenky Wichr production.

MODRÁ
19. 12. od 13:00 – Slavnost zimního slunovratu – ukázky života z jiných období a slavnost zimy. Areál Archeoskanzenu Modrá.
20. 12. v 16:00 – Předvánoční koncert smíšeného sboru při zemědělské škole ve Starém Městě v Kostelíku sv. Jana u skanzenu.
25. 12. v 17:00 – Vánoční vystoupení folklórního souboru Stodolánek z Modré u kapličky v centru obce.

STARÉ MĚSTO
5. 12. od 10:00 – IV. Staroměstský vánoční jarmark s dárkovým zbožím, cukrovinkami a občerstvením– prostranství před nákupním střediskem vedle radnice. V programu vystoupí Dolinečka, Doliňáci, ženský pěvecký sbor Lipina z Hroznové
Lhoty, cimbálová muzika Bálešáci, dívčí sborek Dolinečky, děti z mateřské školy v Komenského ulici a ze Základní
umělecké školy, country kapela „Je nás moc“. Na začátku jarmarku bude rozsvícen vánoční strom.
19. 12. od 14:30 – Vánoční zpívání – společensko-kult. centrum Sokolovna. Vystoupí Dolinečka.
26. 12. od 20.00 – Štěpánské posezení u cimbálu – CM Dolina – SKC Sokolovna.
29. 1. 2011 – Ples města Staré Město – SKC Sokolovna
23. 1. 2011 – Dětský karneval – SKC Sokolovna
5. 2. 2011 – Zimní pohádka – SKC Sokolovna

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
4. 11. 2010–16. 1. 2011 Výstava Zima s Josefem Ladou. Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uh. Hradiště. Otevřeno denně
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00. Doprovodná akce : Stromeček pro pana Ladu - Rodinný program, sobota 11. 12.,
14:00–16:00 hodin. Pouze pro objednané rodiny.
1. 12. v 16:30 – „Stolečku, prostři se“ divadelní představení společnosti Kejklíř v knihovně BBB
3. 12. od 15:00 – Mikulášský rej (akce pro děti se slavnostním rozsvícením vánočního stromu). Masarykovo náměstí.
4. 12. od 15:00 – Mikulášské odpoledne (pohádkový rej pro děti a rodiče s mikulášskou nadílkou). MKZ Vésky.
5. 12. 2010–2. 1. 2011 vždy v 15.30. Nedělní vánoční pohádky v Redutě – ﬁlmová pásma (od 14.30 vánoční Malovásky)
8. 12. v 18:00 – Adventní koncert. Klub kultury Uh.Hradiště. Pořádá KK a Slovácká ZUŠ.
12. - 14. 12. – Ježíškova dílna - výroba vánočních ozdob, dárečků a cukroví. Klub kultury
12. - 22. 12. od 8:00 – Vánoční jarmark lidových řemesel – dvě adventní neděle - Masarykovo nám. Celodenně.
14. 12. v 15:30 – Divadlo Buchty a loutky uvádí zbrusu novou vánoční pohádku Anička a Beránek. Reduta. Doporučeno pro děti
od 5 let. Předprodej Record Music, ag.Wichr a na místě.
15. 12. v 9:00 – Zpívání u vánočního stromu - účinkují děti místních základních, mateřských a uměleckých škol. Masarykovo
náměstí.
15. 12. ve 14:00 – Vánoční dílnička pro děti – knihovna BBB.
19. 12. v 19:00 – Vánoční koncert Svatopluku – kostel sv. Františka Xaverského Reduta – dirigent Filip Macek
21. 12. v 19:30 – Vánoční koncert Leony Machálkové – Klub kultury.
26. 12. v 16:00 – Carlo Collodi : Pinocchio – premiéra – Slovácké divadlo.
26. 12. v 19:30 – Štěpánská beseda s Kunovjanem – Klub kultury.
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27. 12. v 15.00 – Vánoční koncert Dolinečky a CM Bálešáci ve Františkánském kostele
31. 12. v 16:00 – Zimní silvestrovské kino - program pro rodiny s dětmi i pro dospělé

ZLECHOV
1. 12. 9-18 h – Vánoční jarmark – prodej a výroba drobných dárků pod stromeček, vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Zlechov. Sál OU.
4. 12. 16.30-19 h – Mikuláš pro děti - diskotéka, občerstvení, Mikulášská nadílka. Prostranství u OÚ.

OSTATNÍ
Nejznámější pohyblivé betlémy - Popovice (v kostele, přístupný po celý den), Sušice, Frýdlant v Čechách, Jindřichův Hradec, Třebechovice pod Orebem, Česká Třebová, Frýdek-Místek, Chomutov, Velké Meziříčí, Telč, Třešť, Jihlava, Semily, Třebíč

Gospelové vánoce
NATE BROWN and ONE VOICE (USA). 14. 12. 2010 - Kostel sv.Filipa a Jakuba Zlín.
Prodejní výstava vánočních ozdob – galerie Mariette (areál zámku Vizovice) připravila opět výstavu vánočních ozdob. Dekorace,
které budou letos na vánočních stromech trendem, si zájemci mohou prohlédnout až do Vánoc. Na jednom vánočním stromku zde
visí i dvě stě baněk. Otevřeno po–ne 9–17h do 23. 12. 2010.
Doprovodný program (vždy od 15.00): 5. 12. mikulášská nadílka, ukázka výroby vánočních ozdob z korálků
12. 12. obchůzka Lucek, ukázka výroby ozdob ze slámy
19. 12. živý betlém
V předzámčí zámku Vizovice je možno navštívit i soukromou čokoládovnu a ochutnat nejrůznější druhy výborné čokolády.
Otevřeno po–ne 9–17h. Vřele doporučujeme.

K zimě patří tradičně zímní radovánky pro děti,
množství sněhu a čistý jiskřivý vzduch.
Pro každého kousek radosti, ale také starosti.
Obec Tupesy děkuje dopředu všem, kteří pomohou s úklidem sněhu před svými domy. Především pak prosíme
všechny, aby sníh nevyhazovali do komunikací. Výrazně se tak zužuje průjezdní proﬁl a vytváří se nebezpečné situace
jak pro řidiče, tak pro chodce.
Ještě dříve než do sněhové peřiny, se naše obec se začátkem topné sezóny zahalila do smogu. Bílá sněhová pokrývka nabízí každému majiteli kotle na pevná paliva velmi rychlý pohled na to co z jeho komína letí. Upozorňujeme
na povinnost pravidelné péče o komíny a také na to, že i současně platný zákon umožňuje spalovat pouze palivo
k tomu určené. Odpadky, použité plasty, oleje, gumy, prach apod. do kotle nepatří. Otravují vzduch doma, ale i v širokém okolí.

PF 2011
Veškeré novinky o dění v obci naleznete na www.tupesy.cz,
kde se lze také zaregistrovat k automatickému zasílání novinek na váš email.
Redakční rada: Gabriela Marková, Filip Macek, Oldřich Vávra, Petr Kocourek. Jazyková korektura Ivana Kocourková. Redakce Jana Šimonová.
Graﬁcké zpracování Vladimír Šopík, e-mail: lvprint@lvprint.cz, Tisk L.V. Print Uherské Hradiště, www.lvprint.cz, tel. 776 776 008.
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