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Ten vánoční čas dočkali jsme zas…
rok se s rokem sešel a opět se před námi otvírá doba adventu. Prožijme ji v radosti a pokoře, 
zastavme se ve svém spěchu, pracovním vytížení a rodinných starostech. Je stále složitější si 
najít čas pro sebe a své blízké. Zkusme to tedy nyní v době adventu a radostného očekávání 
rozzářených očí našich dětí u vánočního stromku. Nebo aspoň ve vzpomínkách na ty chvíle, kdy 
děti byly malé. Určitě si vzpomeneme i na své dětství, na to, jak jsme tyto chvíle prožívali my. Opět 
se vám pokusíme předložit menu nejrůznějších adventních, předvánočních a novoročních akcí, 
které můžete navštívit. Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017
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Obecní úřad Tupesy

Vánoční tvořivé posezení s prarodiči
8. 12. 2016 od 9:30
Děti ze školky srdečně zvou své dědečky a babičky na tvořivé 
dopoledne, které se uskuteční v prostorách MŠ.

Vánoční dílničky – 14. 12. 2016 od 15:00
Milí rodiče, přijďte si vytvořit se svými dětmi originální vánoční de-
koraci, ozdobu či malý dáreček na vánoční dílničky (jídelna ZŠ). 

Adventní koncert Slovácké ZUŠ
16. 12. 2016 v 17:30
Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka Tupesy, 
pořádá adventní koncert svých žáků. Koncert se uskuteční 
v tělocvičně ZŠ.

Vanoláš – 17. 12. 2016 
Na odpoledně plné soutěží se těší tupeští skauti. Kde: v tělo-
cvičně, Kdy: od 14 h

Festival dobrot a chutí od 15:00, 
Vánoční zpívání v Muzeu keramiky od 16:00  
18. 12. 2016
Tradiční předvánoční setkání v areálu Muzea keramiky. Také 
letos proběhne v duchu ochutnávky tradičních i netradičních 
pochutin vánočního jarmarku tupeských spolků, kde každý 

z nich přinese něco dobrého ochutnat či z láskou předat… Mů-
žete se těšit na klobásky, vánoční cukroví, višně v rumu, vaječný 
koňak a také na ukázku zdobení perníků. V programu vystoupí 
Koťátka, Kuřátka, Čutora, Škopek, Džbánek, Parádnice a Tu-
pešané. Na hezký večer, horký čaj a dobrý svařák zve srdečně 
obec, kulturní komise a spolky.

Betlémské světlo – 23. 12. 2016
Betlémské světlo přinesou do našich domovů skauti z místního 
oddílu. Začátek roznášky od 9.30h. 

Tříkrálová sbírka – 07. 01. 2017
S prosbou o příspěvek a s přáním pokoje a radosti do nového 
roku budou tříkráloví koledníci obcházet obec v sobotu 7. 1. 2017. 
Všem, kdo přispějí pro potřebné, a také všem dětem i vedoucím 
skupinek, děkujeme. Zájemci se mohou hlásit ve škole u paní 
Aleny Mackové a u pana Petra Kocourka - tel. 774599658. Sraz 
koledníků bude v 9:30 na OU, 10:00 požehnání v kapli. 

Ples školy – 21. 01. 2017
Opět nás čeká slavnostní polonéza žáků 8. a 9. tříd, vystoupení 
mažoretek a bohatá tombola. Celým večerem nás bude prová-
zet skupina Madison, akci zpestří svým vystoupením cimbálová 
muzika a v závěru si vychutnáme oblíbené půlnoční překvapení.

Karneval ZŠ – 27. 01. 2017
… ať je tělocvična plná až po střechu - hojně navštěvovaná akce, 
na kterou se těší všechny děti. Pojďte s námi do kola, do víru 
her a diskotéky.

Myslivecký ples – 04. 02. 2017 
Výborná kapela Aventis a tombola plná nejen zvěřinových cen 
nás opět čeká na mysliveckém plesu.

Fašank – 25. 02. 2017

Pochod za Pavlem – 25. 02. 2017

Morena – 02. 04. 2017

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
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09. –14. 12. 2016 – Řízkobraní – oblíbená pochoutka v mnoha 
variantách (řízky tak, jak je znáte i neznáte) – www. hotelbuchlov. cz
25. 12. v 19:00 – Vánoční koncert v kostele sv. Martina v Buch-
lovicích, organizuje FS Buchlovice 
26. 12. v 09:30 – Na Štěpána na Buchlově otevřená brána, 
na druhý svátek vánoční se otevírá brána hradu návštěvníkům, 
kteří si už tradičně přichází prohlédnout výstavu betlémů a projít 
si vánočně vyzdobené místnosti na purkrabství, kde přebývali 
poslední majitelé hradu – délka akce cca 5h. Již tradičně se 
s touto akcí prolínají i vepřové hody v Hospůdce u Špalka pod 
Buchlovem. 
30. 12. 2016 Pochod na Brdo – Hospůdka u Špalka pod 
Buchlovem

25. 12. od 16h – Živý betlém – boršická Schola zve všechny 
lidi dobré vůle před kostel sv. Václava v Boršicích

09. 12. 15:00 – Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi – 
akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokusem 
o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Balonky s přáníčkem 
od pořadatele obdržíte zdarma těsně před akcí. Součástí bude 
vystoupení kouzelníka – pořadatel BalonCentrum Břestek
17. 12. v 18:00 – Vánoční koncert CM Břestek a FS Selčan 
(Slovensko) – sportovní hala Břestek
23. 12. v 17:00 – Zpívání u vánočního stromu v prostorách 
MŠ Břestek, v případě příznivého počasí se účastníci přesunou 
na prostranství u zvonice 
26. 12. od 08:00 – Štěpánský turnaj ve stolním tenise – sport. 
klání pro širokou veřejnost. Sportovní hala Břestek
31. 12. Silvestrovský výšlap na Břesteckou skalu – bližší infor-
mace OU Břestek, večer Silvestr ve sportovní hale

BUCHLOVICE
10. 12. dopoledne  –  Adventní duchovní obnova – Sál 
kardinála T. Špidlíka
26. 12. v 16:30 – Štěpánský koncert - cimbálová muzika 
Hradišťan – bazilika Velehrad.
Vstupné v předprodeji 250,– Kč (Infocentrum, TIC), vstupné 
před koncertem na místě 300,– Kč
28. 12. v 17:00 – Vánoční koncert VUS Ondráš „Neseme 
vám tu novinu“ – bazilika Velehrad 
Vstupné v předprodeji 150,– Kč (Infocentrum, TIC), vstupné 
před koncertem na místě 180,– Kč
Akce TIC – stálá expozice PŘÍBĚH SOCHY akademické-
ho sochaře Otmara Olivy, výstava obrazů, šperků Ivany Směšné

Mše svaté Zlechov
24. 12. 2016, 20:30
25. 12. 2016, 20:00
26. 12. 2016, 20:00
31. 12. 2016, 16:00
14. 01. 2017 – Ples ZŠ Zlechov 

27. 12. 10 –16h – Vánoční hraní na živé vodě – vánoční atmo-
sféra, hravé úkoly pro děti a potápěčské vystoupení 
30. 12. 10 –16h – Silvestrovská oslava mezi rybami – akce 
v areálu Živá voda Modrá 
(drobná překvapení, bylinkový čaj na zahřátí, potápěčské 
vystoupení a podvodní losování o ceny)

09. 12. 19:00 – Vánoční koncert dechové hudby Stříbrňanka – 
KD Jalubí, vstupné 50 kč, drobné občerstvení v ceně

Vánoční trhy Olomouc s provozem venkovní ledové plochy (20. 11. – 24. 12.) – velmi bohatý program lze zhlédnout na 
http://www.vanocnitrhy.eu/#program-trhu

Zima na Slovácku se Zvídálky – 11. 12. od 13.00 do 17.00 hodin
Muzejní skřítci si pro vás tentokrát připravili speciální předvánoční interaktivní díl našeho pořadu ve výstavě Zima na Slovácku, kde si všichni 
vyzkoušíme draní kukuřice, pletení vánoček, vyšívání a nejen to. Povíme si o tradičních obchůzkách a pracích, které souvisely se zimním 
obdobím. Proč chodily Luce, a co to byly přástky - hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště
Pozn.: výstava Zima na Slovácku je bez doprovodného programu Zvídálků přístupná až do 19.1.2017 

Rockové koledování u stromečku s Janem Gajdošíkem a sborem R. O. C. K. Baby - 15. 12. 2016  18:00
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103

Vánoce ve Slováckém muzeu – 19. – 21. 12. 2016
program je rovněž velmi pestrý a na stránce http://www.slovackemuzeum.cz/akce/511/ si každý najde pro sebe určitě to své…

Každým rokem přinášíme rovněž informace o adventních programech okolních skanzenů.
Letos bychom rádi doporučili prohlídku nově vybudovaného Skanzenu Rochus při programu 
RADOSTNÁ NOVINA – Vánoce tak, jak je prožívaly naše babičky a prababičky – 17. – 18. 12. od 13 h.

A opět pár vánočních bonbonků pro výletníky…
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