Dolno -

Brusnický zpravodaj
Zvičina 671 m. n. m.

obecní měsíčník

leden 2011

Po roce znovu ožil betlém
v kapličce hotelu pod Zvičinou

Ve zpravodaji naleznete:
Obec v obrazech
Galerie obrázků z naší obce, jak je
zachytil fotoaparát
str. 2
Karneval
TJ Dolní Brusnice znovu pořádá
tradiční karneval
str. 2

Živý betlém

Ohlednutí za vánoční besídkou
Ohlédnutí za tradiční dětskou
besídkou
str. 3

Foto: Ladislav Žižka

Po loňském úspěchu se i letos,
ve dnech 25. a 26. 12. 2010, konala
v kapličce hotelu pod Zvičinou další
akce s názvem živý betlém. Vše
probíhalo pod záštitou hotelu.
V rolích herců se objevili občané
Dolní Brusnice, kteří v zapůjčených
kostýmech předvedli návštěvníkům
krátkou divadelní scénku, v které
nechyběla ani domácí zvířata.
Vzorem pro představení byl úryvek
z bible – Narození Ježíše Krista.
Celá akce se nejen díky
pěknému počasí, ale i díky skvělým
výkonům herců vyvedla a nebylo
tedy divu, že návštěvníci se jen
hrnuli.

Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
str. 6

Již nyní se můžete těšit na příští rok,
na který slibují organizátoři a herci
další představení.
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Obec v obrazech

Brusnická sjezdovka „Severka“

Foto: Jan Suchý

Pohled na zasněženou Zvičinu.

Foto: Jan Suchý

TJ Dolní Brusnice
Pořádá 4.února. 2011 od 20.00 hodin

KARNEVAL – RÁZ „BEZ NÁMĚTU“

Hudba : manželé JAHELKOVI
předprodej vstupenek na OÚ
zbylé přímo na sále
-2-

Brusnický zpravodaj

leden 2011

Ohlednutí za dětskou vánoční
besídkou
V sobotu 11. prosince 2010
uspořádala místní TJ za finanční
podpory
OÚ
Dolní
Brusnice
VÁNOČNÍ BESÍDKU pro děti.
V programu se představilo žactvo
za účasti dospělých. Po pěkném
vystoupení byly všechny děti
obdarovány dárečkem.
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Okénko do historie
historie

Krásné prožití

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

vánočních svátků

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.
Z minulého (listopadového) čísla
Na fotografii byl zobrazen dům pana
starosty Jana Suchého. Pro srovnání
Vám přinášíme současnou podobu
domu.
Foto: Jan Suchý

A
úspěšný vstup do
nového roku

Vám přeje
Redakce Brusnického zpravodaje
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