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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 2. 

 

Při dělení berkovských majetků v roce 1502 nejsou Velenice výslovně jmenovány, připadly však 

zřejmě Petrovi Berkovi z Dubé a staly se součástí panství Sloup. Sídlili zde i nadále drobní  

zemané, kteří byli v manském vztahu k Berkům. Jako součást sloupského panství patřily Velenice 

Berkům do roku 1616, kdy je od Anny Marie, dcery Adama Berky, koupila její matka Anna, znovu 

provdaná za Jana Abrahama ze Solhauzu (hrad Sloup). Jeho bratrovi Volfovi ze Solhauzu byl 

konfiskován majetek pro účast na českém stavovském povstání a panství Sloup prodáno roku 

1623 Zdeňkovi Lvovi Libštejnskému z Kolovrat. Po něm zdědil zadlužené panství syn Václav 

František a roku 1654 jej koupila druhá manželka Zdeňka Lva Kateřina z Vrtby, znovu provdaná 

za Petra z Kokořova. 

 

Co se u nás děje 

 Informace o projektu Rekonstrukce 

mlýna na sociální a nájemní byty 

Dne 17.5.2021 bylo, Městským úřadem 

Zákupy, Odborem výstavby, vydáno 

stavební povolení Rekonstrukce mlýna 

č.p.20 na sociální a smíšené bydlení. 

Do konce června 2021 očekáváme 

konečné stanovisko Státního fondu 

podpory investic k naší žádosti o dotaci 

na tento projekt. 

Rekonstrukce Památníku padlých 

z první světové války 

 

Obec zahájila opravu Památníku padlých 

z první světové války. 

Na tuto rekonstrukci, obec získala dotaci 

ve výši 267 692 Kč. 

Předmětem rekonstrukce je celková 

oprava památníku včetně nápisů, 

litinového kříže a kovového oplocení. 

 

Informace o projektu kanalizace, 

vody a vysokorychlostního internetu 

Na posledním zasedání zastupitelstva 

obce, které se konalo dne 3.6.2021, byl 

odsouhlasen záměr na vybudování 

splaškové kanalizace, vodovou a 

vysokorychlostního internetu v naší 

obci. 

Do konce roku 2021 bude vypracována 

projektová dokumentace a bude 

požádáno o vydání stavebního povolení. 

Ještě jednou děkujeme občanům naší 

obce, že se zapojili do ankety týkající se 

vybudování kanalizace, vodovodu a 

vysokorychlostního internetu. 
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Důležité informace 

 

 

 

 

 

 
 

 

Co bude v příštím zpravodaji 

Pohádkové Velenice 

 

Rádi bychom pozvali všechny děti, a nejen 

ty, na Pohádkové Velenice. 

Kdy: sobota 19.6.2021 od 15:00 

Kde: Start před Obecním úřadem 

Je pro Vás připravena pohádková trasa 

„Cesta za Sněhurkou“ se spoustou úkolů, za 

které budou děti odměněny. 

 

Dále se můžete těšit na skákací hrad, 

vyrábění i další odměny. 

Na závěr nebude chybět ani opékání buřtů a 

občerstvení. 

 

Všichni jste srdečně zváni! 

Sekání trávy 

 
Rádi bychom poděkovali všem 

majitelům zahrad, kteří sekají a 

upravují plochu nejen na svém, ale i 

před svým pozemkem. 

Sekání trávy obecních ploch probíhá 

průběžně, ale tento rok tráva roste 

rychleji než minulé období. 

Jsme proto rádi, že se i vy staráte o lepší 

vzhled naší obce. 

Děkujeme 

Něco z historie obce 

 

V příštím díle Velenického zpravodaje 

budeme pokračovat v historii naší obce od 

prvních zmínek až po současnost. 

Informace o připravovaných akcích 

obce na léto 2021 

Seznámíme Vás s programem akcí na léto 

2021. 

Významné životní jubileum  

 

Dne 19.06.2021 oslaví občan naší 

obce pan 

Vratislav Heřman 

80 let 

Srdečně blahopřejeme a přejeme vše 

nejlepší, hodně štěstí a zdraví. 

Obec Velenice. 

Kontroly Národním památkovým 
ústavem 

 

Chtěli bychom touto cestou upozornit 

naše občany, že na základě podnětů 

některých našich spoluobčanů, budou 

prováděny kontroly Národním 

památkovým ústavem nemovitostí 

naší obce. 


