Velečín
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-sever

Správní obvod: Kralovice

GPS souřadnice: 50.074309N, 13.401598E

Nadmořská výška: 438 m n. m.

První pís. zmínka: 1296 (726 let)

Počet obyvatel: 76

PSČ: 331 65

Adresa URL: www.velecin.cz

Historie obce Velečín
Založení Velečína se datuje od 10. století. Dvůr si tu vystavěl Velata, po staročesky se pak uvádělo Velatin
dvůr, z čehož pak vznikl název Velečín. První písemná zmínka o Velečínu je z roku 1296.
Záznamy se datují od 13. století, kdy ves náležela Bohuslavu ze Šanova, ale posléze byla jeho syny prodána
blatenským křižovníkům. V 16.stol. byl Velečín připojen k Rabštejnu a později k panství
petrohradskému. Obec se též na čas stala majetkem žihelského panství, avšak od r.1622 opět náležela k
panství petrohradskému.Velečínští se aktivně zúčastnili povstání nevolníků na Jesenicku proti
petrohradské vrchnosti, vzpoura však byla potlačena a deset předních vůdců vzpoury, mezi nimi i
velečínský starosta, bylo v Žatci popraveno.V letech 1868-9 zde byl vystavěn kostel v pseudogotickém slohu,
ten byl pak v období socialismu odsvěcen a přestavěn za účelem využití k obecním činnostem, dnes zde
sídlí obecní úřad.V r.1885-6 byla ve Velečíně zbudována i škola. Soužití Čechů a Němců zde
probíhalo ve zcela přátelském duchu až do r.1935, kdy byla v obci založena Sudetoněmecká strana
Henleinova. Od té doby se začal vzájemný dobrý vztah mezi Čechy a zfanatizovanými Němci velice
zhoršovat. Docházelo i k atakům místních Němců vůči českým sousedům. Po skončení 2.sv. války
a po vysídlení Němců přicházejí do Velečína i na Ostrovec čeští dosídlenci. Od té doby obě obce
procházely érou socializace českého venkova (místní rolníci tvořili JZD-jednotné zemědělské
družstvo) a velice úzce byl život obou obcí spjat i s obcí Pastuchovice. Postupný vývoj společnosti se odrazil i
na přeměnách těchto obcí, zvláště po událostech v.r.1989. Dnes obec Velečín a Ostrovec tvoří jeden
komplex pod správou obecního úřadu.Obě obce dohromady čítají 55 trvale bydlících obyvatel, ostatní
jsou rekreanti.Nutno doplnit, že v obou obcích dochází i ke změnám co do vzhledu, neboť jejich obyvatelé se
snaží své domky zvelebovat, což oběma vesnicím jen prospívá. V.r.2006 byla zahájena i oprava kulturní
památky, ostroveckého kostela sv.Jana. V roce 2007 bylo provedeno zpevnění celé stavby a postaven nový
krov. Letos byla střecha kostela pokryta klasickými bobrovkami.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5132/velecin/historie/
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