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Slovo starosty

Stalo se:

Vážení spoluobčané,

Halloweenská maškarní párty

nastal nám adventní čas a blíží se nejkrásnější
svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět
usedneme ke svátečně prostřenému stolu,
dům provoní vůně purpury, jehličí a vánočního
cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně
jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Blíží se Vánoce a nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti.
Jsem rád, že jsme v letošním roce začali pracovat na projektu obnova zeleně v naší obci, že se dokončila oprava komunikací v ulici Malá strana, začalo
se s bagrováním rybníka na Baště. Věřím, že tyto započaté projekty dotáhneme
v příštím roce do úspěšného konce a budeme dál udržovat naši vesnici krásnou.
Také jsme přivítali 4 nové občánky naší obce.
Velmi si také vážím všech, kteří nás chodíte podpořit na kulturní akce, které pro
Vás připravujeme. Snažíme se, aby si na nich přišel na své opravdu každý.Těší nás
Váš zájem a je to pro nás impuls vymýšlet stále něco nového. Za to Vám patří
náš dík.
Pojďme si navzájem slíbit, že nadcházející čas Vánoc se pokusíme trávit příjemně,
a pokusíme se, když ne úplně vypnout tak, alespoň omezit naše myšlenky na
stres a práci, budeme více myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme jakýkoliv
názor.
Věřím, že v roce 2012 s plným nasazením, vervou a pevným zdravým, uskutečníme naše cíle.
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové, přeji Vám a Vašim blízkým jménem
svým a jménem celého zastupitelstva obce Choteč z celého srdce krásné prožití
Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2012.

Podzimní odpoledne si mohly děti a jejich rodiče zpříjemnit 30 října v sále
pohostinství, kde Martina Chvojková s Erikou Blažkovu uspořádaly halloweenskou maškarní párty. Celé odpoledne bylo laděno do barev halloweenské tradice, oranžové a černé, stoly zdobily lampy v podobě dýní, strop zkrášlovaly netopýři, dýně a lampiónky, které děti samy vyráběly v kroužku tvoření. Odpoledne
bylo proložené nejrůznějšími soutěžemi o sladké odměny, jako například, chůze
na plechovkách, hod pavoukem, skládání kostlivce, dýňové pexeso, slalom přes
překážky s dýní na lžíci, tanec kolem židlí. Nechyběla dětská diskotéka. Na konci
byla pro děti připravena stezka odvahy k místnímu pomníku. Zde na ně čekaly
duchové a tajemná listina, na kterou se všichni podepsaly. Účast a atmosféra na
této akci byla výborná a již teď se organizátorky těší na příští rok, kdy se akce
zopakuje.

Martin Chvojka
starosta obce

Slavnostní posezení pro seniory
12. listopadu uspořádal Obecní úřad slavnostní posezení pro seniory. Na úvod
přivítal pan starosta Martin Chvojka všechny přítomné, předal dárek nejstarší
občance naší obce paní Třešňákové a také nejstarším manželům Udržalovým.
Poté všechny přítomné seznámil s projekty které v naší obci proběhly, v kterých
se pokračuje a co do budoucna plánují.V úvodu kulturního programu se představily „chotečské“ děti se svými tanečky. Následovalo vystoupení břišních tanečnic z Ředic. Poté přišlo na řadu promítání kroniky obce. Ve druhé části večera
vystoupil pěvecký spolek Borověnky, který svými písněmi rozezpíval celý sál.
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Nechyběla ani bohatá tombola. Večerem provázela hudební skupina Evergreen.
Věříme, že se našim seniorům posezení líbilo, a že strávili příjemné odpoledne
a večer.

Vítání občánků
Starosta obce přivítal 27. listopadu do chotečských řad dvě nové slečny. Jsou
jimi Helenka Svobodová rodičů Heleny Lukešová a Zdeňka Svobody a Simonka
Sůrová rodičů Kateřiny a Pavla Sůrových. Po slavnostním projevu předal dětem
ﬁnanční dar ve výši 4000 Kč, panenku, nechyběly kytice pro statečné maminky
a podpis do pamětní knihy. O kulturní program se postarala Petra Kopejtková,
a sestry Míša a Petra Voženílkovy, které přítomným zarecitovaly básně a zahrály
na ﬂétnu a kytaru. Dětem přejeme do života hlavně hodně zdraví.

Adventní dílna
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Rozsvícení vánočního stromu a ulic naší obce
První adventní neděli proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu a ulic. K příjemnému předvánočnímu naladění přispělo svařené
víno a čaj pro děti, nechyběla ochutnávka vánočního cukroví. Po krátkém projevu pana starosty jsme hromadně odpočítali rozsvícení
obecního stromu. Se svým pásmem vánočních koled
vystoupil pěvecký spolek Borověnky. U stromku
byl také betlém ze sena a schránka pro Ježíška.
K doladění příjemné předvánoční atmosféry přispěla také vánoční výstavka v sále pohostinství.
Děkujeme rodině Karlovým, kteří dali vánoční
strom sponzorským darem a také všem, kteří se
podíleli na jeho postavení a zdobení. Všem přejeme krásný adventní čas.

26.11.2011 se v naší obci uskutečnila adventní dílna spojená s výstavou vánočních výrobků a dekorací. Měli jsme velkou radost, že bylo mnoho zájemců, nejen
o výstavu, ale i o tvorbu vlastních dekorací.
Snažili jsme se, aby výběr byl široký. Rodiče si mohli zpříjemnit chvilku při svařáčku a pochutnat si na vánočním cukroví. Děti zatím tvořili svícen z jablíčka či
jiné ozdůbky.
Doufáme, že se Vám všem dílna i výstava líbila a že zachováte přízeň i na příští
rok.Výdělek z adventní dílny i dobrovolné vstupné v hodnotě 5000 korun věnujeme obecnímu úřadu na akce pro děti.
Děkujeme všem návštěvníkům a všem, kteří pomohli jakýmkoli způsobem. Těšíme se na příští advent s Vámi. Přejeme krásné a pohodové Vánoce.
Dáša Vecková a Helena Pražanová

Bude se konat v Chotči:
Mikulášská nadílka
Obec Choteč a Sbor dobrovolných hasičů Choteč pořádají v neděli 4. prosince od 15:00 hodin Mikulášskou nadílku pro děti. Těšit se můžete na návštěvu mikulášské družiny, nadílku pro děti, vyzdobený sál, doprovodné soutěže
a tanec.
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Tradiční vánoční turnaj
Jako každý rok tak i letos se po vánočních svátcích 27. prosince od 16:00
hodin uskuteční turnaj v šipkách, stolním tenise a kulečníku. Startovné činí 200
Kč/osoba. V ceně startovného je zahrnuto občerstvení. Zájemci se prosím hlaste na telefonním čísle 724 500 417, nebo 724 054 020 či
na emailu martinachvojkova@centrum.cz, nebo
na adrese Jižní 115, Choteč (ve večerních hodinách). Účast v turnaji prosíme nahlásit nejdéle
do 25. 12. 2011. Pro nejlepší závodníky budou
připravené ceny.
Těšíme se na vaši účast.
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POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
•

Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.

•

Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval
obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup.

•

Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.

•

Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy.

•

Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé
členy rodiny.

•

Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích,
obsluhovala tedy děvčata.

•

Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.

•

Když hospodyně připálí vánočku, bude o Vánocích stonat.

•

Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou
bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.

•

Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem peníze.

Tip Redakce

•

Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když
tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem.

Pečený vánoční čaj

•

Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice :-)

•

Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet
štěstí.

•

Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.

•

Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu.

•

Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze.

•

Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy.

Ingredience: 1 kg čerstvých nebo 0,5 kg sušených švestek, 1 kg
jablek, 650 g cukru krystal, 1 lžíce mleté skořice, 5 rozdrcených
hřebíčků, 1 citron, 1-2 dl rumu
Ovoce a citron rozkrájet nadrobno, vložit do pekáče, posypat
cukrem a kořením, promíchat. Poté upéct cca půl hodiny v
troubě na 170°C – občas promíchat. Po upečení přidat do směsi
rum, promíchat. Směs plníme do skleniček, které zavíčkujeme a
obrátíme.
Použití: 4 čajové lžičky dáme do hrníčku, zalít horkou vodou.

převzato z http://www.vanoce-vanocni-darky.cz/zvyky
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OBECNÍ HOSTINEC CHOTEČ

SILVIESTR
Td 2011
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celovečerní raut
vstupné 400 Kč
živá hudba - kapela UNIVERSAL
tombola
prodej vstupenek do 13. 12. 2011
půlnoční přípitek
v hostinci
ohňostroj
srdečně zve Martin Škroch
Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Třetí číslo vydáno dne 1.12.2011.
Redakce: Veronika Takáčová (veronikavon@seznam.cz),
Martina Chvojková (martinachvojkova@centrum.cz).
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Graﬁcká úprava: Silvie Vondřejcová.
Příští číslo vyjde 12.1.2012.

