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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 7. 

Nové období života obce nastalo po roce 1960 zásluhou dobře pracujícího MNV. V obci byla  

opravena škola, prodejna, hostinec, knihovna i budova MNV, zřízeny autobusové zastávky atd.  

Bylo zastaveno další bourání obytných domů a Velenice se staly prosperující obcí. Aktivita MNV, který 

zřídil různé služby - mandl, sklenářství, řezání dřeva atd., se odrazila i ve zvýšené aktivitě složek NF v 

obci a to ČSČK, SČSP, ČSM, požární sbor a myslivecké sdružení. 

Roku 1962 se JZD Velenice sloučilo s JZD Brniště ve velký zemědělský podnik JZD Nástup.  

Na život v obci nemělo zrušení samostatného JZD podstatný vliv. Další pracovní příležitosti  

se naskytly v budovaných skladech n.p. Zelenina. 

Co se u nás děje 
                                     

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Pokračování vybavování kulturního sálu 

 

V tuto chvíli je kulturní sál již vybaven novými stoly a židlemi, projektorem s plátnem, novou 

TV a kuchyňskými linkami včetně nových lednic a nového sporáku. 

 

 
.                  
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 Důležité informace 

 

 

ŠTASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 

VÁM PŘEJE 
Šárka Zárubová 

 
 

Nové Jízdní řády 

Upozorňujeme naše občany na nové jízdní řády linek 262 

a 459, platné od 12.12.2021. 

Nové jízdní řády jsou přílohou tohoto zpravodaje, nebo na 

webových stránkách obce. 

Dotace na zmírnění kůrovcové 
kalamity 

Obec získala dotaci na zmírnění 

dopadů kůrovcové kalamity v 

nestátních lesích za rok 2020 ve výši 

4 692 Kč. 
 

Nová vyhláška o odpadech a poplatkách za 

komunální odpady 

Upozorňujeme naše občany na schválení dvou nových 

obecně závazných vyhlášek a to, Odpadový systém a 

Poplatky za komunální odpad.  

Výše poplatku za komunální odpad zůstává stejná, ve výši 

400Kč/rok. Byla zrušena úleva polovičního poplatku pro 

občany starší 70-ti let  

Vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce umožňující 

dálkový přístup: https://www.velenice-cl.cz/ 
 

Nové knižní tituly 

Zveme vás do naší knihovny na nové 

knižní tituly.  

Knihovna je přístupna všem občanům 

každý čtvrtek od 16:00 - 17:00 hodin 
a kdykoliv po telefonické dohodě se 

starostkou obce, máme i knihy - 

povinné čtení pro ZŚ. 
 

 

https://www.velenice-cl.cz/
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