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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 1. 
 

První zpráva o obci pochází z roku 1399. Ve 14. století patřily Velenice k manství, jež se 

skládalo z tvrze a poplužního dvora z České Vsi, Božíkova, Bohatic, Kamenice a Velenic a 
patřilo Hanušovi Pancířovi ze Smojna. Jeho potomek Fridman zde žil ještě roku 1434.         
V roce 1472 zde byl královský man Melichar z Kouče, sídlem na Stranově, který roku 1475 
prodal pustý poplužní dvůr a ves Velenice Mikulášovi z Lutic.  
Od Mikulášova syna Hanuše koupili ves roku 1479 bratři Jaroslav, Jiří, Jan a Petr Berkové  
z Dubé a Lipé, kterým ji král následujícího roku propustil z manství. O osudech velenické 
tvrze za husitských válek a pak za válek zdejší šlechty proti lužickým městům, v nichž hrál  
významnou úlohu právě příslušník rodu Pancířů Mikeš, není téměř nic známo. 

Co se u nás děje 

 

Informace o projektu Rekonstrukce 

mlýna na sociální a nájemní byty 

Obec Velenice nechala vypracovat 

projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci mlýna, ve kterém by měly 
vzniknout dva sociální byty o výměře 34 

m2 a 35 m2 a čtyři nájemní byty s 

výměrou od 39 m2 do 81 m2. 

Díky této rekonstrukci obec získá vlastní 
byty a zároveň bude zachráněna 
historická budova mlýna.  

Na tento projekt obec požádala o dotaci 
a o úvěr Státní fond podpory investic. 

Vyřízení a schválení žádosti by mělo 
proběhnout do konce června tohoto 
roku. 

V lednu byla zajištěna veškerá potřebná 
dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, které by mělo být vydáno do 
konce tohoto měsíce. 

 

Vyhodnocení dotazníků týkajících se 

zájmu o přípojky na vodovod, kanalizaci 

a vysokorychlostní internet 

Velice nás potěšilo, že občané naší obce mají 
velký zájem o plánované vybudování 
kanalizace, vodovodu a vysokorychlostního 
internetu.  

V katastru obce Velenice je 113 nemovitostí, 
vyplněný formulář odevzdalo 71. 

Zájem o napojení na kanalizaci 64. 

Zájem o napojení na vodovod 59. 

Zájem o napojení na vysokorychlostní 
internet 43. 

Závěrem je možno konstatovat že 91% 

obyvatel obce má zájem o připojení na 
kanalizaci, 83% připojení na vodovod a 60% 

připojení na vysokorychlostní internet. 

Obec se bude snažit na tento projekt získat 
maximum možných dotací, aby náklady na 
samotnou realizaci a následný provoz co 

nejméně finančně zatížily naše občany.  

Investiční záměr vybudování kanalizace, 
vodovodu a vysokorychlostního internetu 
podléhá schválení zastupitelstva obce. 
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Důležité informace 

 
 
 

Co bude v příštím zpravodaji 

Očkování psů a koček 

 

Dne 5. června 2021 od 10:00 – 10:30 hod 

proběhne u Obecního úřadu vakcinace psů a 
koček paní MVDr. Olgou Přikrylovou. 

Základní vakcína pes – vzteklina 200,- Kč 

Kombinovaná vakcína pes – psinka, 

parvoviróza, hepatitida, 3 druhy leptospiroz a 
vzteklina 350,- Kč. 

Základní vakcína kočka – vzteklina 200,-Kč. 

Dále bude možno zakoupit léčiva k odčervení 
psů a koček. 

Povinnost přihlášení vašeho psa 

 

Obecní úřad připomíná občanům, že 
musí nahlásit každého psa formou 
přihlašovacího formuláře, který je k 
dispozici na webových stránkách 
obce www.velenice-cl.cz,  sekce 
formuláře, nebo v tištěné formě na 
obecním úřadě. 

Noc kostelů 

Dne 28.5.2021 bude od 11:00 do 12:00 
otevřen Kostel Svaté Trojice v naší obci. 

Jste srdečně vítáni na bezplatnou 
prohlídku. 

Něco z historie obce 

 
V příštím díle Velenického zpravodaje 
budeme pokračovat v historii naší obce od 
prvních zmínek až po současnost. 

Informace o projektu Oprava 

památníku padlých z 1. světové války 

Seznámíme Vás s plánovanou opravou 

památníku padlých z 1. světové války, na 

který obec dostala dotaci. 

Prodej kůrovcového dřeva 

Obec Velenice oznamuje, že v průběhu 
několika týdnů začne těžba 

kůrovcového dřeva. Občané si mohou 
palivové kůrovcové dřevo zakoupit 
přímo od obce.       

Cena za smrk Ø 7 cm – 50 cm 

5 m3 za 3 000,- Kč včetně dopravy. 
 

V případě zájmu kontaktujte starostku 

obce tel. 724 185 078, nebo pana    

Ing. Kreisingera tel. 602 189 523. 

Poškozování 
obecního majetku 

Žádáme naše 
občany, aby 

nepoškozovali 
obecní majetek, 
neboť finanční 
prostředky na 

opravu, by mohly 

být využity na 
užitnější věci. 

Prodej roušek a respirátorů 

Pro občany naší obce je stále možnost 
nákupu jednorázových roušek za cenu 3,-
Kč/kus a respirátorů FFP2 za cenu 11,-
Kč/kus. Roušky a respirátory je možno 

zakoupit na obecním úřadě. 

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

