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VELENICKÝ ZPRAVODAJ  
 

Něco z historie obce část 5. 

 

Začátkem 20. století se obyvatelé zabývali hlavně zemědělstvím a chovem dobytka, část 

obyvatel pracovala v blízké zrcadlárně a v Grunovské továrně na sukno, ojediněle zde byli 

domácí tkalci a různí řemeslníci. Ve vsi byly dvě lisovny ovoce, barvírna, strojní dílna a dva 

mlýny. Velenice byly i oblíbeným cílem turistů. 

Před rokem 1945 se počet obyvatel přibližoval k 500, roku 1945 však byl pouze 340. Po 

odsunu německého obyvatelstva roku 1946 se počet obyvatel ještě snížil na 200 - 300. Obec 

měla výrazně zemědělský charakter, místní průmysl prakticky neexistoval. Jediným objektem 

spotřebního průmyslu byl pouze mlýn, patřící hospodářskému družstvu v České Lípě. Vedle 

toho provozovali své živnosti řemeslníci jako kovář, truhlář, švec, řezník a pekař. 

Co se u nás děje 

Prodej kůrovcového dřeva 

Obec Velenice informuje, že probíhá 

těžba kůrovcového dřeva. Občané si 

mohou palivové kůrovcové dřevo 

zakoupit přímo od obce. 

smrk Ø 7cm-50cm - 10m3 za 6 000Kč 

včetně dopravy.  

Tato cena platí do konce tohoto roku. 

Od 1.1.2022 dojde ke zdražení 

kůrovcového dřeva, a to nejméně o 20%. 

V případě zájmu kontaktujte starostku 
obce tel. 724185078  

Poplatek za odpady 

 

Obec eviduje u některých občanů nedoplatky 

za odpady.  
Žádáme tyto občany, aby poplatek za odpady 

uhradili nejpozději do 30.11.2021. 

 

Částka 400 Kč za trvale hlášenou osobu 

nebo za rekreační objekt. 
Poplatek je možno hradit hotově na obecním 

úřadu nebo převodem. 

 

Číslo účtu 21529421/0100, VS je číslo 

popisné nebo orientační nemovitosti. 

 

Informace o projektu kanalizace a vodovodu 

Obec nechala připravit koncepci řešení splaškové kanalizace a vodovodu, ze které vyplývá 

návrh umístění čističky odpadních vod a trasování splaškové kanalizace a vodovodu. 

Do konce tohoto roku chce obec připravit výběrové řízení na zpracovatele dokumentace 

pro stavební povolení. Přepokládaný termín žádosti o stavebního povolení na kanalizaci a 

vodovod je květen 2022. 

Chystaná změna jízdních řádů autobusů v Libereckém kraji 

Obec obdržela návrhy jízdních řádů spojů č. 262 a 459 od 21.12.2021, tyto jízdní řády 

jsou přílohou tohoto zpravodaje a na webových stránkách obce. 
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Důležité informace 

 

 

      
  Volby do PSČR 2021 
 
 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 


