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ŘÍJEN 2019

„Dolanský hlasatel“
zpravodaj obecního zastupitelstva

Kultura
Dolany v Dolanech u Klatov
Opět po roce proběhlo setkání Dolaňáků
z Čech a Slovenska. Počasí nám
opravdu přálo, a tak ochlazení v místním
bazénu přišlo velice vhod. Reprezentace
z našich Dolan se zúčastnila mnoha
soutěží, zejména volejbalu, stolního
tenisu, střelby ze vzduchovky, z nichž

se nejlépe umístila Ludmila Růžičková,
která v kategorii žen obhájila třetí místo.
Dále naší úspěšnou reprezentantkou je
Barbora Šeflová, která za naše Dolany
vyhrála tři dětské soutěže. Celá akce
byla vydařená a doufáme, že se i příští
rok společně potkáme na tomto setkání.

Zastupitelstvo obce
Anketa,, Co chcete v obci zlepšit“
Na obecní úřad byla k dnešnímu dni
doručena spousta odpovědí k anketě a za
vaši zpětnou vazbu děkujeme. Jsme rádi,
že se touto formou podílíte na chodu
obce.
V tomto
čísle
otiskneme
nejčastější a nejzajímavější podněty,
které
jsme
od
vás
obdržely.
V následujících
číslech
najdete
vyjádření zastupitelstva k jednotlivým
podnětům. Své podněty můžete i nadále
posílat na obecní úřad.
➢ Vybudovat In line dráhu u
dětského hřiště
➢ Parkování v obci (vybudování
parkovacích míst u obecního

➢

➢

➢

➢

úřadu, zákaz parkování aut na
chodníku,
zákaz
parkování
nákladních aut v obci)
Voda
v krajině
(studie
podzemních vod, zadržovat
vodu,
vybudování
nového
rybníku)
Sázení nových stromů podél
cyklostezek, umístění laviček
podél cyklostezek
Vyčistit
odkalovací
nádrže
v rybníce u hřiště
Motorový klid o víkendu (zákaz
používat hlučné a elektrické
nářadí)

Mobilní aplikace „v obraze“
Aplikace,, V OBRAZE“ vám přináší
přehled aktualit z webových stránek
obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnou fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce.

Aplikaci si můžete nahrát do svých
chytrých
mobilních
telefonů
prostřednictvím odkazu na webových
stránkách obce. Aplikace je pro naše
občany zcela zdarma.

Oprava obecních studní
V červenci proběhla oprava obecních
studní. Obě obecní studny byly
vyčištěny a uvedeny do provozu.

Zastupitelstvo obce se pro jejich opravu
rozhodlo již začátkem roku v rámci boje
s nedostatkem vody v krajině.

Kontejner na jedlé tuky a oleje
U autobusové zastávky byl nově
přistaven kontejner na jedlé tuky a oleje.
Olej
do
kontejneru
vhazujte
v uzavíratelných pet lahvích.

Povinné čipování psů

Veřejné zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019
Dne 19. září proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva
v místní
kamenné
hospodě. Pan Bartoš přítomným
občanům přislíbil pořádat každý čtvrt
rok jedno zasedání zastupitelstva
v kamenné hospodě, kde bude možnost
se zastupitelů zeptat na aktuální dění

v obci či vznést podnět k zamyšlení. Na
zasedání se především probírala
výstavba multifunkčního hřiště a
budoucí úpravy zahradní restaurace.
Všichni přítomní se mohli k záměru
vyjádřit. Po dvou hodinové debatě
vyhrála varianta A.

Historie obce a jejího okolí
Tento příspěvek zaslal pan Václav Nedvěd
Dolany leží na silnici z Velkého
Přítočna do Hostouně na Dolanském
potoce v nadmořské výšce asi 345 m. Za
své jméno vděčí obec poloze v údolí.
I když první písemná zpráva pochází až
ze 14. století, je docela možné, že toto
území bylo obýváno již dříve. Svědčí o
tom i naleziště příbytků pravěkých lovců
z období staršího paleolitu na území
blízké obce Velké Přítočno, jejíchž stáří
se odhaduje na 400 000 let. I v následné
době zde člověk zanechal svou stopu,
jak je zřejmé z archeologiích vykopávek
v blízkém okolí. Přírodní podmínky
byly dobré pro život zdejších lidí, ať již
to byl dobrý zdroj vody, množství dřeva
a zvěře v okolích lesích. Tyto lesy byly
postupem doby káceny a vypalovány na
obdělávanou zemědělskou půdu. Toto
vše se dělo v kratším nebo delším
časovém období.

Celá tato oblast včetně Dolan byla za
dobu
svého
trvání
postihována
živelnými pohromami, ať již to byly
požáry,
krupobití,
přívaly
vod,
dlouhotrvající deště, velká sucha či kruté
zimy. Též velice řádily nemoci, zvláště
mor, jenž byl zlý v roce 1832 v celé naší
vlasti a který se opakoval v roce 1836.
Též domácí zvířectvo bylo postihováno
nemoci, proti kterým nebyla tenkrát
ochrana.
Tato oblast tím, že se nacházela
v blízkosti prahy byla stíhána mnohými
bitvami a drancováním jak vojsky
cizími, tak vlastními. Bylo to zvlášť za
válek husitských 1419–1437, tak za
války třicetileté 1618–1648, za války o
dědictví rakouské 1741–1762 a za válek
napoleonských v letech 1813–1814

Tento příspěvek zaslal pan Václav Nedvěd
František Melichar, ředitel školy
v Unhošti v knize „Paměti okresu
unhošťského“ vydané v roce 1890 a

Dr.R.
Koller
v knize
„Nástin
regionálních dějin okresu kladenského“
vydané v roce 1968 uvádějí toto:

V Dolanech bývala zemanská tvrz.
Roku 1354 se naní jmenuje Mařík
z Dolan, který roku 1396 daroval půl
kopy ročního platu kostelu v Unhošti.

Po smrti Marie Toskánské roku 1741
přešli Dolany na vévody Bavorské, roku
1805 na rod habsburský a roku 1847
k soukromým statkům císařským.

V první polovině 15 století patřily
Dolany Janu Rečkovi z Ledče, měšťanu
Starého města pražského. Týž Jan Rečka
založil v Praze při univerzitě kolej, na
níž 12 chudých studentů a jeden kněz se
chovati měli, filozofii studovati a pod
obojí přijímati. Stalo se to roku 1438 kdy
Dolany dostala vněm Dorota, manželka
mladého Reška z Perna. Od těch dob
byly Dolany statkem Vysokého učení
pražského. Univerzita brala z 10
usedlostí ročního platu 23 kop a z krčmy
10 kop. Universitní mistři se účastnili
honů v Dolanech.

Ves značně utrpěla za války třicetileté
(1618–1648), kdy zde měla universita
jen tři usedlosti. Tvrz zašla již v 15
století, snad za válek husitských a není
po ní stop. Mařík z Dolan byl podepsán
mezi 452 šlechtici, kteří protestovali
proti upálení mistra jana Husa roku 1415
v Kostnici.

Roku
1717
směnila
universita
s hrabětem Bredou za Drahelčice a
Nenačovice. Ten je připojil k panství
Tachlovickému.
Roku 1732 koupila Anna Marie
Toskánská na Buštěhradě Dolany
s panstvím Tachlovickým.
V Buštěhradě panství zůstaly Dolany až
do roku 1848 kdy byla zrušena robota.

Rektor pražské university Martin
Macháček z Neuměřic (1539-1612) píše
ve své knize „Oeconomica“ o Dolanech
toto: Usedlíci tu nežili vždy svorně. Rádi
se napili v místní krčmě, kterou vedl
sám rychtář a ten dovážel pivo až
z Prahy. Návštěvníci krčky však rádi
zůstávali za zkonzumovanou pálenku a
pivo dlužni. Obvykle v lednu každého
roku přijížděli páni profesoři z Prahy a
v samotné hospodě se konal „rychterní
soud“ při kterém rovnány stížnosti. Tyto
idylické poměry a blahobyt byly zničeny
třicetiletou válkou, která i v Dolanech
zanechala jen spoušť a zkázu

Kalendář akcí
ŘÍJEN
19. 10. – Halloween tvoření
19. 10. od 20:00 – Maškarní pro dospělé
+ první Dolanské řízkobraní
26. 10. – Posvícení
28. 10. – Pěkná

LISTOPAD
9. 11. – Posvícenská husa

PROSINEC
7. 12. – Rozsvěcení Vánočního
stromečku + Mikuláš
14. 12. – soutěž o nejlepší bramborový
salát
Betlémské
upřesněn

světlo

–

termín

bude

Kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad budou přistaveny

17.11.2019 od 9:00
provozovny bagette.

do

12:00

u

