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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 3. 

 

V roce 1710 prodala hrabata z Kokořova panství Sloup Václavovi Norbertovi Oktaviánovi 

Kinskému, jehož rodina ho vlastnila do konce patrimoniální vlády. Po jejím zrušení byla roku  

1850 vytvořena místní obec Velenice, která náležela k soudnímu okresu Nový Bor. Ten byl  

v letech 1850-1855 součástí okresního hejtmanství Česká Lípa, v letech 1855-1868 samostatným 

politickým okresem, v letech 1868-1938 opět součástí okresu Česká Lípa a v roce  
1938-1945 začleněn do londrátu Česká Lípa. 

V letech 1654-1757 bylo ve Velenicích kromě sedláků, chalupníků, domkářů a nádeníků  

i několik řemeslníků, například koželuh a tkalci, dále švec, přadlák, kovář, řezník a mlynář  

na mlýně s obsluhou pily. V roce 1767 vznikla ve Velenicích brusírna zrcadel (Velenická  

zrcadlárna), která patřila k panství Sloup. Obyvatelé Velenic se živili zemědělstvím, pěstováním 

ovoce, tkaním a výrobou lněného damašku. V 16. století bylo obyvatelstvo luteránské a patřilo  
k luteránské obci v Brništi. V době rekatolizace po bitvě na Bílé Hoře byly Velenice připojeny  

ke sloupské faře. 

 

Co se u nás děje 

 

Pohádkové Velenice 

Dne 19.6.2021 se v naší obci uskutečnil 

pohádkový den, kterého se zúčastnilo více 

jak 40 dětí s rodiči a příbuznými. 

Toto naše společné setkání se velice vydařilo 

a děti si ho moc užily.  
 

 

Děkujeme všem, kteří se na této akci 

podíleli i všem zúčastněným. 

Dotace na vybavení 

společenského sálu Obecního 

úřadu 

 

Obec byla podpořena a doporučena 

k získání dotace v rámci SZIF pro 5. 

výzvu PRV LAG Podralsko na vybavení 

společenského sálu Obecního úřadu. 

Z této dotace obec zakoupí do 

společenského sálu Obecního úřadu 

nové stoly a židle, kuchyň, projektor 

s plátnem a LCD televizi. 
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Důležité informace 

 

 

Co bude v příštím zpravodaji 

Letní akce naší obce 
 

Milí přátelé obce Velenice, s radostí Vás 

zveme na letní akce konané v naší obci. 

  

 

2. ročník Velenické neckyjády. 
 

Sjedeme si společně Svitávku od horního 

Velenického mlýna a těšíme se na všechna 

originální plavidla. 
 

V sobotu 21.8.2021 ve 14 hod. 
 

Organizátory této akce jsou Josef Vörös a 

sourozenci Bobkovi. 

 

 

Velenická Veselice 

Dále Vás zveme na Velenickou veselici, která 

se bude konat v sobotu 28.8.2021 od 15:00 

hodin. 

 

Pro děti bude připraven skákací hrad, 

hasičská pěna, balónkové vystoupení, 

vyrábění. 

 

Pro děti i dospělé společné posezení 

s občerstvením a opékáním buřtů. 

 

Všichni jste srdečně zváni! 

 

Sekání trávy na hřbitově 
 

Obec informuje své občany, že sekání 
trávy na hřbitově bude probíhat pouze 

na hlavních cestách. 

Mezi jednotlivými hroby se sekání 

trávy již provádět nebude, aby 
nedocházelo k poškození hrobů. 

Něco z historie obce 
 

V příštím díle Velenického zpravodaje 

budeme pokračovat v historii naší obce od 
prvních zmínek až po současnost. 

Informace o projektu sociálních bytů 

Seznámíme Vás s aktuálním stavem 

žádosti o dotaci na sociální byty, které by 

měly vzniknout rekonstrukcí bývalého 

mlýna č.p.20. 

Významné životní jubileum  
 

Dne 16.7.2021 oslaví 

 paní Marcela Mašková  75 let 

Dne 3.8.2021 oslaví  

pan Jaroslav Záruba 90 let 

- nejstarší občan Velenic 

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví. 

Obec Velenice. 

Pomoc postižené Moravě 
 

Zastupitelé obce jednomyslně 

schválili na posledním jednání 

zastupitelstva konaného dne 

8.7.2021, finanční pomoc moravským 

obcím postiženým tornádem ve výši               

30 000,- Kč. 


