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Ve zpravodaji naleznete:

První schůze nového
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce

Nové zastupitelstvo obce
Představení starosty a jednotlivých
zastupitelů obce.
str. 2
Obec v obrazech
Co se všechno změnilo v naší
obci. Naleznete v této rubrice.
str. 3
Silvestr 2010
Nevíte, kam na silvestr? Poradíme
Vám.
str. 4

Foto: Milan Kubec

V úterý 9. listopadu 2010 se konalo
v sále kulturního domu ustavující
zasedání zastupitelstva obce Dolní
Brusnice. Schůze začala tradičním
zahájením a schválením programu.
Pokračovala
slibem
zvolených
zastupitelů
obce.
Následovala
volba starosty. Celé zastupitelstvo
se shodlo, že tuto funkci bude
nadále vykonávat pan Jan Suchý.
Staronovému starostovi přejme
touto cestou úspěšné období a
doufejme, že naše obec bude i
nadále vzkvétat, jak tomu bylo
doposud.

Cecilská zábava s Podzvičinkou
str. 4
Pojďte s dětmi do divadla
Nedělní pohádka pro malé diváky
str. 5
„Na výlet do Podkrkonoší“
Miniveletrh o našem regionu.
str. 5
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit.
str. 6

(pokračování na následující straně)
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Nové obecní zastupitelstvo
Dále se volily obecní komise. Do sociální komise byly zvoleny Eva Hažerová
(předsedkyně), Marcela Janáková a Hana Vokatá. Do finanční komise byli
zvoleni Ing. Lubomír Savov MVDr.(předseda), Petr Stránský a Josef Vancl. Do
kontrolní komise byli zvoleni Miroslav Nožička(předseda), Pavel Pilař a Jaroslav
Svědiroh.

Zastupitelé
pro období
2010 - 2014

starosta

místostarostka

Jan Suchý
narozen: 1950
zaměstnání: starosta

předsedkyně sociální komise

Marcela Janáková

Eva Hažerová

narozena: 1966
zaměstnání:
soukromá rolnice

narozena: 1964
zaměstnání: účetní

předseda kontrolní komise

předseda finanční komise

Miroslav Nožička

Ing. Lubomír Savov
MVDr.

narozen: 1950
zaměstnání: podnikatel

člen zastupitelstva

narozen: 1958
zaměstnání: podnikatel
člen zastupitelstva

Jaroslav Svědiroh

Pavel Pilař

narozen: 1970
zaměstnání: podnikatel

narozen: 1961
zaměstnání: lesník

člen zastupitelstva

člen zastupitelstva

Josef Vancl

Petr Stránský

narozen: 1950
zaměstnání:
vedoucí prodejny

narozen: 1961
zaměstnání: podnikatel
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Obec v obrazech

Oprava silnice v „houpačce“.

Foto: Jan Suchý

Nový „potah“ silnice v „houpačce“.

Oprava cesty v zemědělském areálu.

Foto: Jan Suchý

Prodloužení kanalizace u nových domů.

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Kopání vody u obecního úřadu.

Vodovodní přípojka k obecnímu úřadu.

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý
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SILVESTR 2010
I v letošním roce pro Vás Hotel Pod Zvičinou připravil speciální večer
s vynikajícím jídlem a skvělou zábavou.
K výběru budou tři druhy silvestrovského menu.
O zábavu se bude starat skupina J & J Harmony
Oslavy vrcholí společným přípitkem.
Vstupné bez jídla činí 200 Kč
Rezervovat místa si můžete na info@hotelpodzvicinou.cz nebo 499396381

silvestrovského menu
2.

1.

Menu standard 650 Kč
Studená mísa

400 Kč

bez přípitku
vstupné v ceně

Šunkové nudle
Podzvičinská jehla (3
druhy masa) + teplá
zelenina, 2 druhy příloh
Lívance s borůvkami
přípitek, vstupné v ceně

3.
Menu speciál

1000 Kč

Uzený losos
Podzvičinská jehla (4
druhy masa) + hranolky
Tiramisu
přípitek, vstupné v ceně

Cecilská zábava s Podzvičinkou
Kdy:
V kolik:
Kde:
Hraje:

20. listopadu 2010
20:00
v sále kulturního domu („Hanička“) v Dolní Brusnice
Podzvičinka
Vstupné dobrovolné
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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Miniveletrh s názvem
„Na výlet do Podkrkonoší“

Klub důchodců v Bílé Třemešné
pořádá
v sobotu 18. prosince 2010

zájezd
do divadla v Náchodě

Příroda se pomalu chystá usnout zimním
spánkem, ale v Hotelu a restauraci Pod
Zvičinou nad Dolní Brusnicí se
rozhodně nespí.
Místní turistické informační centrum se
rozhodlo uspořádat 27. listopadu od 10
do 16 hodin regionální miniveletrh „Na
výlet do Podkrkonoší“ s cílem
představení oblasti Podkrkonoší a jejich
regionálních výrobků.
Program začne krátkým výletem na
Zvičinu (v závislosti na počasí – pešky,
na běžkách nebo na sněžnicích). Na
Zvičině následuje prohlídka fotografií
regionu z let 2009 a 2010.
Po výletě a po obědě, plném samozřejmě
výhradně regionálních specialit, se bude
konat prezentace regionu Podkrkonoší a
bude představena nová letní a zimní
mapa oblasti. Nakonec bude následovat
prodej regionálních výrobků.
Vstup na miniveletrh je zdarma.

na Vánoční koncert

VÁCLAVA HYBŠE

Hostem pořadu je Vlastimil Harapes
Cena pro místní důchodce: 200 Kč
Odjezd: v 15.30 hod. od Domu hasičů
Závazné přihlášky přijímá do 19.11. 2010
p. Krejcarová

Nedělní pohádka pro malé diváky z cyklu „POJĎTE S DĚTMI DO DIVADLA“
5. prosince 2010 Čertův švagr
Juriš
tové
10.00 hodin
Pohádkové divadlo Julie Juri
štov
é, Praha
Tento muzikál na motivy Boženy Němcové vás zavede za hlavním
hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna
z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem,
kde poznává dobré i zlé. Pohádka pro děti. Délka 65 minut

HANKŮV DŮM - městské kulturní zařízení
Dvůr Králové nad Labem
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Okénko do historie
Klub důchodců v Bílé Třemešné

Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

pořádá

v pátek 3. prosince 2010

Mikulášskou zábavu
S nadílkou a hudbou

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.
Z minulého (říjnového) čísla
Na fotografii byl zobrazen dům
p. Breuera.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme současnou podobu domu.

Dům hasičů – začátek v 15 hod.
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme všechny naše místní
důchodce
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