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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 6. 

Mezi lety 1945-1946 se ustavil sbor dobrovolných hasičů a byla vybudována lidová knihovna. 

Důležitým mezníkem v životě obce bylo zřízení JZD v roce 1951. Převládající výroba v obci, 

zemědělství, tak byla postavena na spolehlivé základy socialistické velkovýroby. Přesto ani 

založení JZD se značným množstvím pracovních sil nezamezilo odchodu zejména mladých lidí 

do měst. Příčina byla hlavně v nedostatku bytů v obci, v období 1945-1960 zde bylo zbouráno 

přes 70 domů! Nedostatečná také byla kulturní činnost, Kulturní dům často měnil své 

stanoviště, vyžadoval neustále adaptace a prakticky nesloužil svému účelu. Rovněž osvětová 

beseda měla výkyvy, loutkové divadlo a rozhlasový kroužek, které začaly pracovat 

začátkem    50. let, po krátkém období aktivity zanikly. Problém bylo i prosazení pravidelné 

autobusové linky do nejbližšího většího města - Zákup. Až roku 1951 byla tato linka přes 

prezidentskou kancelář prosazena. 

 

Co se u nás děje 

                                     
 
 

 

Dokončení Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války 

 
31.10.2021 byl dokončen projekt „Velenice – oprava pomníku obětem 1. světové války“ 

celkové náklady akce 335 006,45 Kč z toho dotace 267 692 Kč a vlastní podíl obce 

67 314,45 Kč, celá akce je ukončena včetně závěrečného vyúčtování dotace. 

 



Velenický zpravodaj číslo 7/2021 

 
Obec Velenice, Velenice 148, 470 02  VELENICE, IČO:  673072, tel.: 487 857 294, 724 185 078 

datová schránka: xkfeftc, e-mail:ou-velenice@c-box.cz 

 
2 

 

 Důležité informace 

 

    

Dotace na vybavení kulturního sálu 

 

Dne 8.11.2021 byla schválena státním 

zemědělským intervenčním fondem dotace na 

vybavení kulturního sálu obce Velenice ve 

výši 393 600 Kč. 

Rozpočet: 

Celkové náklady 492 000 Kč.  

Vlastní podíl obce 98 400 Kč.  

Projekt počítá s financováním 20 ks 

dřevěných stolů, 80 ks dřevěných židlí s 

polstrem, 14 ks garnyží, 4 ks polstrovaných 

křesel, 2ks malé stolky, dřevěné pódium, 

televizor, projektor s plátnem, 2ks kuchyňské 

linky, 2 ks lednice, sporák, varná konvice. 

 

„Oprava MK 11c – od silnice III/26836 ke 

hřbitovu, Velenice“ 

 
Pod tímto názvem byla podána žádost o dotaci 
na opravu části cesty ke hřbitovu. 

Poděkování hasičům 

Pod vedením pana Pavla Samka došlo k 

obnovení činnosti jak jednotky 

dobrovolných hasičů, tak sboru 

dobrovolných hasičů ve Velenicích.  

Po členské schůzi byla provedena 

inventura hasičárny. Hasičárna i  garáž 

byly uklizeny a byly pořízeny nové 

skladové regály. 

Hasiči se pustili do opravy staré dřevěné 

hasičské stříkačky a v rámci hasičské 

aktivity uklidili padlý strom ze hřbitova.  

Děkujeme! 

Pořízení čerpadel 

V rámci krizového řízení obec pořídila   

3 ks plovoucích čerpadel k odčerpávání 

vody z domů a lagun po povodních, v 

ceně 101 489 Kč. 

 

Čert a Mikuláš 

 

Vzhledem ke zhoršujícím se 

epidemiologickým opatřením, bude 

tento rok opět Mikuláš a jeho 
pomocníci navštěvovat naše děti 

doma,  

a to 5.12 2021 po setmění. 

 

 


