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Vážení přátelé,
stalo se již příjemnou tradicí, že se vám dostává do rukou
předvánoční vydání zpravodaje. Opět bychom vás chtěli jeho
prostřednictvím pozvat na nejrůznější adventní a vánoční akce
doma a v blízkém okolí. Jistě nebude chybět i nějaký bonbónek
pro větší cestovatele a gurmány.
Nechejme se proto znovu unést tóny vánočních písní a koled,
vůní cukroví, vánočního stromečku a vnímejme poselství pokoje
a radost Vánoc.
Přijměte naše srdečné přání krásných svátků vánočních
a úspěšný rok 2014.

TUPESY
Mikuláš
– 5. 12. 2013 v 16:30 h.
Tradiční setkání u kaple, kde budeme společně s dětmi očekávat příchod Mikuláše a jeho věrných druhů - čertovsky umouněných a andělsky krásných. V krátkém programu vystoupí
děti z MŠ a ZŠ.
Vánoční tvoření s dětmi v MŠ
–10. 12. 2013 od 9:30 h
Vánoční dílničky
– 11. 12. 2013 od 15:00 h.
Předvánoční tvoření v jídelně základní školy. Přijďte si vyrobit
originální vánoční ozdobu, dekoraci, vánoční přání či malý
dáreček pro nejbližší. Vhodné pro děti, rodiče i prarodiče.
Vanoláš
– 15. 12. 2013 od 14:00 h.
Odpoledne plné sportovních her a soutěží, které pro děti opět
připravili tupeští skauti. Uskuteční se v tělocvičně základní školy od 14:00 h.
Adventní koncert v kapli
– 17. 12. 2013 v 17:00 h.
Slovácká základní umělecká škola při ZŠ Tupesy (pobočka
SZUŠ) vás co nejsrdečněji zve na adventní koncert svých
žáků.
Recitační soutěž žáků ZŠ
– 20. 12. 2013 od 8:00 h. Jídelna základní školy
Vánoční zpívání v Muzeu keramiky
– 21. 12. 2013
Tak jako každý rok i letos opět vzplanou ohně ve venkovních
prostorách Muzea tupeské keramiky, abychom si všichni společně mohli u vánočního stromečku vychutnat poslední chvíle
před Štědrým večerem a potěšit se vystoupením našich dětí
v připraveném pásmu. V letošním programu vystoupí tupeská
CM Džbánek, družina, škola a MPS Tupešané. Opět poprosí-

me šikovné hospodyňky o přinesení cukroví k ochutnávce
(prosíme 0,5h před začátkem programu), které doplníme
horkým čajem a svařeným vínem. Začátek programu bude
v 16:00 h.

Betlémské světlo
– 23. 12. 2013
Betlémské světlo přinesou do našich domovů skauti z místního oddílu. Začátek od 9.00 h.
Předsilvestrovský výstup na Brdo
– 39. ročník - 30. 12. 2013
Zvláštní autobus odjíždí od spořitelny v UH v 7.45h. Zastavuje:
St.Město - Sputnik, Majer, Zlechov, Tupesy u školy (odjezd
z Tupes je v 8:10 h), Samota.
Druhý autobus odjíždí z Buchlovic v 8.40h. Jízdné: členové
KČT 20.-, nečlenové 25.- Kč.
Po výšlapu lze ze Salaše použít pouze spoje ČSAD.
Tříkrálová sbírka
S přáním pokoje do nového roku a s prosbou o příspěvek budou tříkráloví koledníci obcházet obec v sobotu 11. 1. 2014.
Děkujeme všem, kdo přispějí pro potřebné a také všem dětem
i vedoucím skupinek, kteří se budou chtít sbírky zúčastnit. Zájemci se mohou hlásit ve škole u paní Aleny Mackové a u pana
Petra Kocourka na telefonu 774599658. Sraz koledníků bude
v 9:30 na OU, 10:00 požehnání v kapli.

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
Ples školy – 18. 1. 2014
Myslivecký ples – 25. 1. 2014
Fašank – 1. 3. 2014
Morena – 6. 4. 2014
Košt vína – 12. 4. 2014
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BUCHLOVICE
od 29. 11. 2013 – Předvánoční
výstava OZDOBNÉ VZPOMÍNKY 1 (rodinné vánoce) – výstava starých
a starších fotograﬁí vás (nás) u vánočních
stromečků a prastarých vánočních pohlednic z let 1898 – 1918 – Muzeum Podhradí
(konec výstavy v březnu 2014)
5. 12. v 15:30 – Rozsvěcení vánočního stromu – děti MŠ a ZŠ Buchlovice,
mikulášská družina
7. 12. od 9:00 – Mikulášské vepřové hody s ohněm – podávané budou
zabijačkové speciality, dobroty z udírny
a svařáček – Hospůdka u Špalka pod

Buchlovem
25. 12. v 19:00 – Tradiční koncert
Vánoční sen v kostele sv.Martina v Buchlovicích, organizuje FS Buchlovice
26. 12. v 09:30 – Na Štěpána na
Buchlově otevřená brána – tradiční akce
na nádvořích hradu
(výstava vánočních stromečků, ukázka
místností mimo prohlídkovou trasu „Vánoce u Berchtoldů“, odlévání olova a kování
podkov, hraný živý betlém, zpívání koled,
zabíjačka, punč, svařák, čaj z „Lípy neviny“)
– délka akce 5,5h
26. 12. od 9:00 – Společenská akce

se zabíjačkovými specialitami – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem
30. a 31. 12. od 09:00 – Prasečí
hody – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem
22. 2. 2014 od 18:00 – košt slivovice – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem
(dále 3. 5. 2014 stavění máje a 31. 5.
2014 kácení máje)¨
Info : Mikulášský jarmark se v Buchlovicích
tento rok nekoná

BŘESTEK
7. 12. 16-19h – Mikulášská nadílka – sportovní hala Břestek. Tradiční večer s mikulášskou družinou a
dárečky pro všechny děti, které přijdou
14. 12. v 18:00 – Vánoční koncert – účinkuje folklorní
soubor Selčan a břestecká cimbálovka – sportovní hala
Břestek

23. 12. 17-20h – Zpívání u vánočního stromu – tradiční akce,
místo konání MŠ Břestek
26. 12.od 08:00 – Štěpánský turnaj ve stolním tenise
– sport. klání pro širokou veřejnost. Sportovní hala Břestek
31. 12. v 10:00 – Silvestrovský výšlap na Břesteckou skálu

JALUBÍ

ZLECHOV

23. 11.- 20. 12. 9-17h –Vánoční prodejní výstava – ukázka zdobení vánočních stromků, dekorace a vánoční ozdoby,
výzdoba a dekorace stolů, výstava betlémů, prodej vánočních stromků od 9.12. (doporučujeme – velmi pěkná akce)
–obchodní dům Jednoty

4. 12. 9 - 18h – Vánoční jarmark – adventní věnce a aranžmá, mikulášské a vánoční perníčky,
háčkované ozdoby výrobky ze dřeva, panenky ze sena, patchwork - vánoční ozdobné koule, výrobky z dílen zdravotně
postižených, sušené ovoce, ručně vyráběné šperky (vystoupení dětí ZŠ v 16:00h, vystoupení dětí MŠ v 10:30h) – sál OÚ
Zlechov

MODRÁ
8. 12. - 29. 12. – Kapří stezkou – kreativní hry a úkoly pro
děti, naučné hry zaměřené na kaprovité ryby, tvorba vánočních přání. Akce budou probíhat v otevírací době v areálu
Živá voda (8.12. bude mít charakter „mikulášského tvoření“,
26.12. to budou Štěpánské hrátky a 29.12. Předsilvestrovské
loučení se sezonou 2013)
21. 12. 13 - 16h – Slavnost zimního slunovratu, dobové
ukázky oslav – Archeoskanzen Modrá

STARÉ MĚSTO
8. 12. od 10:00 – VII. Staroměstský vánoční jarmark
s cukrovinkami, občerstvením a dárkovým zbožím – prostranství u radnice ve starém Městě.
22. 12. ve 14:30 – Vánoční zpívání – společensko-kult.centrum Sokolovna – vstupné dobrovolné

23. 12. 16:30 – Vánoce pro děti – kouzelník v knihovně
– knihovna Modrá – obecní úřad

26. 2. cca od 20:00 – Štěpánské posezení u cimbálu
– tradiční akce s CM Dolina – SKC Sokolovna
(bližší info www.skcsm.cz)

25. 12. 17:00 – Živý betlém – pásmo u kapličky v centru
obce se zpěvem koled

31. 12. – Silvestr 2013 – SKC Sokolovna (bližší info
www.skcsm.cz)

31. 12. 19.00 – Silvestr 2013 – silvestrovské tříchodové
menu, k tanci zahraje DJ, půlnoční ohňostroj
s novoročním přípitkem, silvestrovská tombola (cena 590,-Kč/osobu, spec.cena ubytování 600,-Kč/osobu s novoroční
snídaní) – hotel Skanzen
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BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ

VELEHRAD
26. 12. v 16:30 – Štěpánský koncert - cimbálová muzika Hradišťan – bazilika Velehrad
(vstupenky OU Velehrad, informační centrum Velehrad, IC
Uh.Hradiště – 250,-Kč.)

1. 1. 2014

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
21. 11. 2013 – 2 .3. 2014
– Výstava „To nejlepší z archeologie“ – 100 let objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku – Slovácké muzeum – Smetanovy sady
1. 12. – 29. 12.
– vždy ST a NE od 15:30 – Pásma vánočních pohádek pro
děti – kino Hvězda
5. 12. v 9 - 18 h
– Knihovna plná andělů – knihovna BBB
5. 12. v 15:00
–Mikulášský rej (akce pro děti se slavnostním rozsvícením
vánočního stromu) -Masarykovo náměstí.

15. 12 – 17. 12. – Ježíškova dílna – výroba vánočních
ozdob, dárků a cukroví – Klub kultury
16. 12. v 09:00 h
– Zpívání u vánočního stromu – účinkují děti místních základních, mateřských a uměleckých škol – Masarykovo náměstí
16. 12. v 19:30 h
– Vánoční koncert – Václav Hudeček a vítěz akademie Anton
Čonka – Reduta
18. 12. v 14-17 h
–Vánoční tvoření pro děti – knihovna BBB
29. 12. v 16:00 h
–Lucerna – Slovácké divadlo

7. 12. v 19:30 h
– Čertovská beseda u cimbálu s výukou tanců, hraje CM
Ohnica – Reduta

29. 12. v 19:30 h
–Předsilvestrovská beseda u cimbálu – hraje CM Ohnica
– Slovácká búda

10. 12. v 17:30 h
– Jiří Jilík - Prezentace knihy Žítkovské čarování (pravdivý
příběh žítkovských bohyní), Dům knihy PORTAL Uh. Hradiště

31. 12. v 15:30 h
– Silvestrovské zimní kino a Malovásek - program pro rodiny
s dětmi – kino Hvězda a okolí

12. 12. v 20:15 h
– Louskáček – královský balet Londýn (živě) – kino Hvězda
12. 12. v 19:30 h
– Světáci (muzikál) – divadelní společnost Háta s herci
I.Andrlovou, J.Přeučilem, M.Zounarem, D.a A.Gondíkovými,
M.Absolonovou, M.Bočanovou a dalšími – Klub kultury

31. 12. v 18:00 h
– Kdyby tisíc klarinetů – Slovácké divadlo
2. 1. 2014 v 19:30 h
– Novoroční koncert – Slovácký komorní orchestr – Reduta
11. 1. 2014
Reprezentační ples města (Yo-Yo band, Marathonband, Slovácký komorní orchestr, Rokaso, CM Ohnica) – Klub kultury

14. 12 – 22. 12. od 8:00 h
– Vánoční jarmark lidových řemesel – Masarykovo nám.
– celodenně

PF 2014
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A OPĚT NĚCO PRO TY, KTEŘÍ RÁDI CESTUJÍ, AŤ UŽ DO
KRAJSKÉHO MĚSTA ČI DÁLE …
VESELÍ NAD MORAVOU
18. 12. 2013 v 19:00 – BETLÉM aneb převeliké klanění sotva
narozenému jezulátku (DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU) – neobvyklé zjevení biblického příběhu o narození spasitele v přebásnění
J.A.Pitínského. Lidová slavnost s živým betlémem a zpíváním koled
– kulturní dům

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
- podrobnější informace, zejména o nutnosti telefonických objednávek na některé z těchto pořadů si prosím zjistěte na www.vmp.cz
5. 12. 2013 14-20h Mikulášský podvečer (Valašská dědina)
- podvečerní prohlídka areálu s nadílkou

7. 12. 2013 v 16h De Tempore adventuali aneb O čase adventním (Dřevěné městečko, Janíkova stodola) - krok po kroku budou
diváci spolu s dětmi na pódiu procházet adventem od svatého Ondřeje až za čas narození Ježíška a na své cestě se setkají se známými
i dávno zapomenutými adventními zvyky, symboly i písněmi svého
kraje - horalského Lašska. Náladu odlehčí nosaté Lucky či masky
mikulášského průvodu. Po Štědrém večeru nastane čas koledování a přání štěstí hospodářům a jejich rodinám v nadcházejícím roce
09. - 18. 12.2013 8-16h Vánoce na dědině (Valašská dědina,
Živý dům) - tradiční program pro školy a seniory s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví
14. 12. 2013 10-14h Vánoční jarmark (Dřevěné městečko, Valašská dědina) - vánoční dárky z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky Lucek a čertů, draní peří, nabídka vánočních pokrmů
21. - 22. 12. 2013 od 17h Živý betlém (Dřevěné městečko)
lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

17. 12. 2013 v 19 h – GOSPELOVÉ VÁNOCE (USA) – kostel sv.
Filipa a Jakuba
27. 12. 2013 v 16 h – VÁNOČNÍ KONCERT SPS DVOŘÁK
ZLÍN – kostel sv. Filipa a Jakuba
26. 12. 2013 v 16 h – ŽIVÝ BETLÉM PŘED KOSTELEM – kostel sv. Filipa a Jakuba
KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN – KONCERTY (velký sál) :
2. prosince v 19 h ELÁN, 4. prosince v 19 h ONDŘEJ
HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS, 7. prosince v 19 h
VÁNOČNÍ KONCERT ČECHOMORU, 17. prosince v 19 h
JAVORY

MALENOVICE
7. 12. 2013 10-16 h – VÁNOČNÍ JARMARK – hrad

ŠTÍPA
26. 12. 2013 v 18 h – VÁNOČNÍ KONCERT CANTICA LAETITIA – Scénické provedení České mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby a Missa Brevis od Jiřího Pavlici – poutní kostel ve Štípě

VIZOVICE
5. 10. - 23. 12. 2013 – 12. prodejní výstava českých výrobců
skleněných vánočních ozdob – galerie Mariette (areál zámku
Vizovice). Otevřeno denně 9-17h. Doporučujeme spojit s návštěvou
zámecké čokoládovny.

POPOVICE
ZLÍN
10. 12. 2013 v 17h – PANAMA 1. - Cestopisná beseda s promítáním, přednáší Libor Bureš (14. budova)
14. 12. 2013 10 - 12 h a 13 - 15 h PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA:
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU..., prohlídka výstavy Půvab našich
betlémů s předvánoční výrobou betlému. Vhodné pro předškoláky
a děti 1. stupně ZŠ. (14. budova, 1.p.)
do 22 . 12. 2013 – ART GALERIE ZLÍN, T. Bati 56, ...PŘEDVÁNOČNÍ ČAS... - prodejní výstava.
13. – 14. 12. 2013 od 18 h – NOC V GALAXII PRO DĚTI
S PEČENÍM PERNÍČKŮ
17. 12. 2013 od 19 h – I. MERGAULT: SBOHEM, ZŮSTÁVÁM
– Divadlo Kalich Praha. Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel
Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka

pohyblivý betlém v kostele, přístupný po celý den

KROMĚŘÍŽ
7. - 8 12. 2013 9-17h – FLORIA VÁNOCE 2.ročník – Floria
výstaviště Kroměříž (vánoční jarmark s ukázkou řemesel, vánoční
punč, víno, dobroty, domácí zabíjačka, dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč)
Sobota 7. 12. 2013 (10:00 Bubble show, 11:00 vystoupení
žesťového souboru konzervatoře Kroměříž, 13:00 kouzelník Šeklin, 14:00 tančení vystoupení KTS Hanzely Swing + mažoretky
Kontrasti Hulín, 15:00 divadlo Cesta do pohádky a zpátky)
Neděle 8. 12. 2013 (10:00 vystoupení souboru Malý Ječmínek
z Chropyně,13:00 kouzelník Šeklin, 14:00 MÍŠA RŮŽIČKOVÁ,
15:00 Bubble show)
09.- 15. 12. 2013 9-17h – FLORIA BETLÉM 2.ročník – Floria
výstaviště Kroměříž (výstava dekorací vánočních stromků, betlémů,
dřevěné sochy v životní velikosti – největší betlém v Evropě, 20,Kč/os.)

18. a 19. 12. 2013 v 19 h – VÁNOČNÍ KONCERTY FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ – Kongresové centrum Zlín
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: Oldřich Vávra, Petr Kocourek. Jazyková korektura Ivana Kocourková. Redakce Jana Šimonová.
Graﬁcké zpracování Vladimír Šopík, e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk L.V. Print Uherské Hradiště, www.lvprint.cz, tel. 776 776 008.
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