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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 4. 

 

Roku 1735 postavila obec z vlastních prostředků kostel Nejsvětější Trojice, který také 

obyvatelé dotovali. Patronát měla sloupská vrchnost. Od roku 1759 byl ve Velenicích 

administrátor, od roku 1767 byla zřízena samostatná fara.  

Zrcadlárny, které byly později připojeny ke katastrální obci Lindava, zůstaly připojeny k 

Velenicím. Hřbitov byl připojen spolu s kostelem roku 1735, později byl zrušen a přeložen. I 

druhý hřbitov byl zrušen koncem 19.století a roku 1894 vybudován nový na okraji lesa.  

Roku 1820 byla postavena škola, která byla od roku 1870 dvoutřídní. Nová školní budova 

byla postavena roku 1902.  

Okresní silnice, která spojila Velenice s městy Zákupy a Lindavou, byla vybudována v roce 

1886. Pošta pro Velenice byla v Zákupech. 

Co se u nás děje 

Povodně 18.7.2021 

Dne 17.7. a 18.7.2021 zasáhly naši obec, z důvodu vydatných srážek, povodně, které 

si „na štěstí“ vyžádaly jen materiální škody. Poškozeno záplavami bylo více jak 2/3 

budov a pozemků na území naší obce.  

Škody na soukromém majetku byly vyčísleny na více jak 5 000 000,-Kč a na obecním 

majetku škody činní více jak 500 000,-Kč.  

Celkové náklady na likvidaci škod, byly vyčísleny na 395 786,68,-Kč. Větší část těchto 

nákladů činila okamžitá pomoc majitelům budov postižených povodní, čištění studen 

a septiků a náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu. 

Děkujeme všem občanům za pomoc v průběhu povodní a následné likvidaci škod. 
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Důležité informace 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Co bude v příštím zpravodaji 

Svoz nebezpečného odpadu 

 

Něco z historie obce 

 

V příštím díle Velenického zpravodaje 

budeme pokračovat v historii naší obce od 

prvních zmínek až po současnost. 

Informace o projektu kanalizace 

a vodovodu 

Seznámíme Vás s aktuálním 

stavem přípravných prací na 

splaškovou kanalizaci, vodovodu a 

vysokorychlostního internetu. 

v naší obci 

Významné životní jubileum  
 

Dne 7.8.2021 oslavila 

paní Miroslava Horáčková      

75 let 

Dodatečně srdečně blahopřejeme 

a přejeme vše nejlepší, hodně 

štěstí a zdraví. 

Obec Velenice. 

Volby do PSČR 
 

Dne 8. a 9. října proběhnou volby 

do poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

Otevření volební místnosti na OÚ 

Velenice: 

8.10.2021 – od 14:00 do 22:00 

9.1.02021 – od 8:00 do 14:00 

 

Volební lístky budou doručovány 

do poštovních schránek od 

5.9.2021. 

 

  

Nový velitel jednotky 
dobrovolných hasičů 

Dne 13.9 2021 byl starostkou obce 

Velenice, jmenován pan Pavel 

Samek, jako nový velitel jednotky 

dobrovolných hasičů naší obce. 

Telefonní kontakt 604 376 090 

Přejeme hodně úspěchů v této 
funkci. 

Získání dotace na sociální byty 
 

Dne 5.8.2021 obdržela naše obec, od Státního 

fondu podpory investic, Oznámení o přidělení 

finančních prostředků formou dotace, 

ve výši 8 301 584,00 Kč na Rekonstrukci mlýna 

čp. 20 na sociální bydlení obce Velenice. 

Do konce tohoto roku proběhne výběrové řízení 

na generálního dodavatele.  

Samotná rekonstrukce začne začátkem roku 

2022 a celý projekt plánujeme dokončit do dubna 

roku 2023. 

 


