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Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a opět je před námi doba adventu.
Prožijme ji tedy v pokoře, rozjímání a děti v naději a těšení
na Ježíška. Opět se vám pokusíme předložit bohaté
menu nejrůznějších adventních a předvánočních akcí,
které můžete navštívit a trochu se v tomto předvánočním
shonu pozastavit.
Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.

TUPESY
Adventní tvoření s rodiči MŠ
Ve čtvrtek 4. 12. se uskuteční adventní tvoření s rodiči dětí z MŠ.
Začátek v 15:15 h v prostorách MŠ.
Mikuláš – 5. 12. 2014 v 16:30
Tradiční mikulášské setkání se letos poprvé uskuteční v nově
zrekonstruovaném prostoru návsi, mezi kaplí a Obecním úřadem. Opět se v tento den rozestoupí země u čertova kamene
pod Buchlovem. Všichni, i ti, co trochu zlobili, však doufají, že
se i nebe otevře a v pravý čas se z něj spustí na zlaté pentli Mikuláš s anděly… V krátkém programu vystoupí dětský folklórní
soubor Čutora.
Obecní úřad zprostředkuje všem zájemcům návštěvu Mikuláše
přímo doma. Zájemci hlaste se na OÚ.
Vánoční dílničky – 10. 12. 2014 od 15:00
Ten vánoční čas dočkali jsme zas, aneb přijďte si vytvořit se
svými dětmi originální vánoční ozdobu, dekoraci, přání nebo
malý dáreček (jídelna ZŠ).
Vánoční tvořivé dopoledne se seniory
Děti ze školky srdečně zvou své dědečky a babičky na tvořivé
dopoledne. Akce se uskuteční ve čtvrtek 11. 12. od 9:30 v MŠ.
Vanoláš – 14. 12. 2014
Odpolednem plným sportovních her a soutěží nás opět provedou
tupeští skauti. Akce se uskuteční v tělocvičně základní školy od 14 h.
Adventní koncert v kapli – 16. 12. 2014 v 18:00
Slovácká základní umělecká škola při ZŠ Tupesy (pobočka
SZUŠ) zve všechny na adventní koncert svých žáků.
Recitační soutěž – 19. 12. 2014 od 8:00
V dopoledních hodinách proběhne školní kolo recitační soutěže. V přestávce vystoupí žáci z dramatického a pěveckého
kroužku se Šípkovou Růženkou, druhou přestávku vyplní vystoupení Dramatického kroužku starších žáků. Vše v prostotách
školní jídelny.

Vánoční zpívání v Muzeu keramiky –
21. 12. 2014 v 16:00
Každoroční předvánoční setkání se opět uskuteční v areálu Muzea keramiky. Letos se ponese v duchu ochutnávky tradičních
i netradičních pochutin aneb „vánočního jarmarku toho, co jednotlivé spolky připraví a přinesou okoštovat“.
Vystoupí Koťátka a Kuřátka z MŠ, Čutora, ve společném programu Školní pěvecký kroužek, Parádnice a Skruž, dále MPS
Tupešané a závěr zpříjemní CM Džbánek.
Zájemci si budou moci odnést betlémské světlo již tento den.
Vše doplníme, jak bývá již dobrou tradicí, horkým čajem a svařeným vínem.
Začátek programu je v 16:00 h, návoz pochutin o půl hodiny
dříve. Srdečně zve obec, kulturní komise a spolky.
Betlémské světlo – 23. 12. 2014
Betlémské světlo přinesou do našich domovů skauti z místného oddílu.
Předsilvestrovský výstup na Brdo –
40. ročník – 30. 12. 2014
Z Tupes bude odjíždět autobus ze zastávky u ZŠ v 8.15 hod.
Podrobné informace k odjezdu ostatních autobusů budou včas
umístěny na vývěsce ve vestibulu OU (vedle Pošty).
Tříkrálová sbírka
S přáním pokoje do nového roku a s prosbou o příspěvek budou
tříkráloví koledníci obcházet obec v sobotu 10. 1. 2015. 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 tel. 774 599 658.
Sraz koledníků bude v 9:30 na OU, 10:00 požehnání v kapli.

Plesová sezóna 2015
Ples školy – 17. 1. 2015
Myslivecký ples – 7. 2. 2015
Fašank – 14. 2. 2015
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BUCHLOVICE
6. 12. – Prasečí hody – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem
7. 12. v 15:00 – Rozsvícení vánočního
stromu – Náměstí Svobody Buchlovice
23. 12. v 17:00 – Děcka z Buchlovic –
vánoční koncert „Nebe, peklo, raj, kam te
duše daj“ – sál restaurace U Páva
25. 12. v 19:00 – Vánoční koncert
v kostele sv. Martina v Buchlovicích, organizuje FS Buchlovice
26. 12. v 09:30 – Na Štěpána na Buchlově otevřená brána – osmý ročník tradiční
vánoční akce. V rámci programu se mohou návštěvníci podívat na „živý betlém“,
mohou se pokochat výstavou s vánoční
tématikou a podívat na vánočně vyzdobené prostory „hráběcí“, které nejsou bežně
přístupné. Vánoční atmosféru na Buchlově budou provázet tóny starobylých koled,
vůně punče, horkého čaje a jiných dobrot.
Pro děti je připravena oblíbená dětská dílna – délka akce cca 5 h

26. 12. od 8:00 – Oheň setkání - společenská akce se zabíjačkovými specialitami – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem

30. 12. a 31. 12. – Prasečí hody – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem

JALUBÍ

MODRÁ

22. 11.–19. 12. 9–17h – Vánoční prodejní výstava – ukázka zdobení vánočních stromků, dekorace a vánoční ozdoby,
výzdoba a dekorace stolů, prodej vánočních stromků od 9. 12.
(doporučujeme) – obchodní dům Jednoty
12. 12. v 19:00 – Vánoční koncert dechové hudby Stříbrňanka – KD Jalubí, vstupné 50 kč, občerstvení v ceně

27. 12. 10–16 h – Štěpán na ledě i pod ledem – akce v areálu
Živá voda Modrá
30. 12. 10–16 h – Silvestrovská oslava mezi rybami – akce
v areálu Živá voda Modrá (prohlídky sladkovodní a botanické
expozice ozvláštněné vánoční a silvestrovskou atmosférou.
Zajímavosti o kaprovi, kapří „chlapíci“ k vidění v expozičním jezeře, vystoupení pana potápěče, vůně bylinek z naší „babiččiny
zahrádky“, drobné tvoření pro děti, losování...)
25. 12. 18:00 – Živý betlém – pásmo u kapličky v centru obce

ZLECHOV
3. 12. 09–18 h – Vánoční jarmark – adventní věnce a aranžmá, mikulášské a vánoční perníčky, ručně vyráběné šperky,
rukodělné výrobky ze dřeva, patchwork - vánoční ozdobné
koule, výrobky z kukuřičného šustí a z dílen zdravotně postižených, rozmanité vánoční zboží pro radost (vystoupení dětí
MŠ v 10:00 h, vystoupení dětí ZŠ v 16:00 h) – sál OÚ Zlechov
Mše svaté v době vánoční v kostele ve Zlechově:
24. 12. – 20:30, 25. 12. – 8:00, 26. 12. – 8:00, 31. 12. – 16:00,
1. 1. 2015 – 8:00.

BŘESTEK
6. 12. 16–19 h – Mikulášská nadílka – večer s mikulášskou
družinou a dárečky pro všechny děti – sportovní hala Břestek.
20. 12. v 18:00 – Tradiční vánoční koncert pro seniory –
sportovní hala Břestek
23. 12. 17–20 h – Zpívání u vánočního stromu spojené se
slavnostním otevřením nového veřejného prostranství. V případě nepříznivého počasí bude slavnostní otevření odloženo a
zpívání se uskuteční tradičně v prostorách 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 skalu.
Sraz účastníků U Krtka.
2 ZPRAVODAJ - TUPESY

BORŠICE
6. 12. od 13 h – Vánoční jarmark na parkovišti před Jednotou –
prodej zabijačkového ovaru, Ježíškova dílna – obřadní síň OU
18. 1. 2015 – Dětský krojový ples v Boršicích – srdečně zvou
Děcka z Buchlovic a Pentlička

STARÉ MĚSTO
7. 12. od 10:00 – VIII. Staroměstský vánoční jarmark s cukrovinkami, občerstvením a dárkovým zbožím – prostranství
u radnice ve Starém Městě.
16. 12. od 16 h – Vánoční besídka SVČ Klubko – SKC Sokolovna
26. 12. cca od 20:00 – Štěpánské posezení u cimbálu –
tradiční akce s CM Dolina – SKC Sokolovna
31. 12. – Silvestr 2014 – SKC Sokolovna (bližší info
www.skcsm.cz)
17. 1. 2015 – Děkanátní ples – SKC Sokolovna, 24. 1. – Ples
Města Staré Město – SKC Sokolovna, 25. 1. – Dětský karneval – Šibřinky – SKC Sokolovna, 7. 2. – Zimní pohádka – SKC
Sokolovna, 11. 2. – Vernisáž výtvarné soutěže s večerníčkem
– Městská knihovna, 21. 2. – Celostátní hasičský ples – SKC –
Sokolovna, 7. 3. – Košt slivovice – SKC-Sokolovna (bližší info
www.skcsm.cz)
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VELEHRAD
5. 12.– 7. 12. 10–16 h – Předvánoční jarmark – z programu vybíráme: 1. den 10:00 příchod Mikuláše, vystoupení
MŠ a školní družiny, 2. den 13:00 vystoupení – barokní trio,
15:00 ukázka malování baněk, 16:00 beseda ANDĚLÉ, 3. den
15:00 ukázka malování baněk

12. 12. v 15:00 – Charitativní jarmark žáků ZŠ Velehrad
před turistickým centrem (s kulturním programem žáků ZŠ)
21. 12. v 18:00 – Zpívání u vánočního stromu na Velehradě
26. 12. v 16:30 – Štěpánský koncert - cimbálová muzika
Hradišťan + Jan a Liselotte Rokytovi– bazilika Velehrad (vstupenky OU Velehrad, informační centrum Velehrad)

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
5. 12. v 15:00 – Mikulášský rej (akce pro děti se slavnostním
rozsvícením vánočního stromu) – Masarykovo náměstí.
7. 12. – 28. 12. – Nedělní filmová vánoční pásma pohádek –
kino Hvězda – vždy v 15:30
7. 12. v 15:00 – Zpíváme a tančíme s Míšou – Čertíci – Klub
kultury
10. 12. v 14–16 h – Předvánoční výtvarná dílnička pro malé
čtenáře – knihovna BBB
11. 12. v 19:30 – Petr Kalfus Sextet – jazz - Reduta
12. 12. v 16 h a v 19 h – Výroční koncert v Redutě – Smíšený
pěvecký sbor Svatopluk
13. 12. – 21. 12. od 08:00 – Vánoční jarmark lidových řemesel – Masarykovo nám. – celodenně
14. 12. – 16. 12. – Ježíškova dílna – výroba vánočních ozdob,
dárečků a cukroví – Klub kultury
15. 12. v 09:00 – Zpívání u vánočního stromu – účinkují děti
místních základních, mateřských a uměleckých škol – Masarykovo náměstí
16. 12. v 19:30 – Adventní kalendář – Musica Dolce Vita,
IV.abonentní koncert – Reduta

19. 12. v 19:00 – 4TET – Klub kultury
20. 12. ve 14:45 – Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční –
Česká filharmonie / živě – kino Hvězda
20. 12. v 19:30 – Vánoční beseda – Folklorní skupina Míkovice – MKZ Míkovice
26. 12. v 15:00 a 27. 12. v 10 h – Nezbedná pohádka –
Josef Lada, David Vacke – Slovácké divadlo
28. 12. v 16:00 – Lucerna – Alois Jirásek – Slovácké divadlo
31. 12. 15:30–17:30 – Silvestrovské zimní kino a Malovásek - program pro rodiny s dětmi i pro dospělé – kino Hvězda,
zimní kino Smetanovy sady (občerstvení na místě, ceny mírné,
nálada slavnostní. S sebou (pro jistotu) vlastní hrnek na svařák
(dospělácký i dětský) a deku, pokud využijete laviček.
4. 1. 2015 v 17:00 – Vernisáž a koncert ohlédnutí 2014 –
kino Hvězda
10. 1. 2015 v 19:30 – XXIV. reprezentační ples města Uherské Hradiště (Melody Gentlemen, Pavel Helan Band, Světlana
Nálepková, TK Rokaso, CM Sudovjan – Klub kultury

PF 2015
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A OPĚT NĚCO PRO TY, KTEŘÍ RÁDI CESTUJÍ,
AŤ UŽ DO KRAJSKÉHO MĚSTA ČI DÁLE …
KUROVICE
(u Holešova)
6. 12. 2014 v 15:00 – pozvání na adventní sobotu, kterou můžete
strávit v tajuplném prostředí Tvrze v Kurovicích. Připomeneme si
tradici adventních svátků a společně, za zpěvu vokálního sboru
a zvuku lesních rohů, prožijeme krásné odpoledne. Návštěvníci
se mohou dále podívat na výstavu betlémů a starých vánočních
ozdob, pro děti je připravena dětská dílna. Bližší informace na
www.kurovice.info – organizuje Občanské sdružení Tvrz Kurovice, Římskokatolická farnost v Kurovicích a Obec Kurovice.

VESELÍ NAD MORAVOU
10. 12. 2014 v 19:00 – LUBOMÍR BRABEC (cyklus koncertů klasické hudby) koncertní sál ZUŠ – děti, studenti, senioři 150,-Kč,
dospělí 200,-Kč

VIZOVICE
5.10.- 23.12.2014 – 13. prodejní výstava českých výrobců skleněných vánočních ozdob – galerie Mariette (areál zámku Vizovice). Otevřeno denně 9-17h. Vhodné spojit s návštěvou zámecké
čokoládovny.

POPOVICE
pohyblivý betlém v kostele – přístupný SO, NE a svátky od 10–16 h

POPOVICE
Amfík Bukovina
8. 11.–19. 12. 2014 - učíme se hrou - letošní ročník se je zaměřen
především na duely, tak nezapomeňte s sebou vzít partnera do
hry, ať se už jedná o kamaráda, rodiče nebo děti. Chybět nebudou
ani hlavolamy, tvořivý koutek, oddělení montáže a demontáže,
trampolína, stavebnice a rébusy. Tak jako v minulých ročnících i
v nadcházejícím máte možnost se aktivně zapojit do chodu výstavy tím, že ji doplníte vlastním výrobkem, hrou či hlavolamem
a stanete se tak součástí tohoto přátelského projektu. PO-PÁ:
na objednávku pro skupiny nad 10 osob, SO-NE: 10:00 – 17:00

na téma tradice a nové trendy sváteční výzdoby interiérů,
ukázky ozdob vánočních stromků z dílen českých mistrů
sklářů. Svůj hlas můžete dát nejhezčímu vánočnímu stromku, který ozdobily děti z mateřských a základních škol. Můžete se těšit například na unikátní třešťský betlém nebo na
dřevěný betlém se sochami v životní velikosti od známého
řezbáře Jiřího Halouzky. Celý betlém má celkem 236 figur a
díky tomu mu patří světové prvenství. V Kroměříži bude jen
část figur. Výstava bude doplněná víkendovým jarmarkem
a doprovodným programem, kde si budete moci nazdobit
svou vánoční baňku.

doplňkový program:
6. 12. 13:00 Velká mikulášská diskotéka s Maxim Turbulenc
(setkání čertů a andělů) – soutěž o nejhezčí masku
7. 12. 13:00 Čertovské kouzelné odpoledne s J.Hadašem
14. 12. 13:00 5 Angels.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

Mikulášský podvečer 2014
05.12.2014, 14.00 - 05.12.2014, 19.00 | Valašská dědina
Roráty
06.12.2014, 07.00 | Dřevěné městečko
Vánoce na dědině 2014
08.12.2014, 08.00 - 17.12.2014, 16.00 | Valašská dědina
Vánoční jarmark 2014
13.12.2014, 09.00, 16.00 | Dřevěné městečko
Večer při svíčkách 2014
14.12.2014, 16.00 - 14.12.2014 | Dřevěné městečko - Janíkova
stodola
Živý betlém 2014
20.12.2014, 17.00 - 21.12.2014 | Dřevěné městečko - Komorní
amfiteátr
Štěpánská koleda
26.12.2014, 14.00, 17.00 | Dřevěné městečko
Vánoční mše svatá
29.12.2014, 16.00 | Dřevěné městečko

KROMĚŘÍŽ
6.-14. 12. 2014 9–17h – FLORIA VÁNOCE 3.ročník (Floria
výstaviště Kroměříž) - výstava betlémů a vánoční inspirace

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.
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