4. tentokrát mezinárodní setkání

„Dolany v Dolanech“

Dolany u Pardubic
7. srpen 2004

Vážení hosté,
vítáme Vás co nejsrdečněji na dnes již tradičním setkání Dolaňáků v Dolanech. Tentokrát
se scházíme v Dolanech u Pardubic. Letošní setkání můžeme po právu označit za
mezinárodní, protože k nám v rámci setkání zavítali i obyvatelé z Dolan na Slovensku.
Tradice setkávání občanů Dolan v rámci České republiky vznikla 16.6.2001, kdy se jako
první pořadatelství ujaly Dolany u Kralup nad Vltavou, další rok Dolany u Olomouce,
vloni Dolany u Klatov a letos se koná u nás v Dolanech u Pardubic.
Předpokládaný časový program letošního setkání:
8:30- 10:00 zahájení sportovních soutěží
- kopaná muži (min. 6 mužstev)
- volejbal smíšená družstva (min. 6 družstev)
- nohejbal (6 – 8 mužstev)
- střelba ze vzduchovky (ženy – muži)
10:00-10:30 slavnostní nástup a oficiální zahájení setkání
10:30
pokračování všech soutěží
11:00-13:00 výlet do okolí (L.Bohdaneč – Pardubice – Kunětická hora)
14:00
prezentace obcí – kulturní program, mimo jiné vystoupí:
- děti z MŠ a akrobatický Rock and Roll z Dolan u Pardubic
- sportovní vystoupení dětí z Dolan u Klatov
- hudební skupiny NAUŠ z Dolan u Klatov, dechová hudba Dolanka a
country kapela Heřmánek z Dolan u Olomouce, Josef Knížek z Dolan u
Pardubic
15:00
požární soutěže, celkem 4 mužstva mužů, 1 žen a 2 dětí a ukázková
vyprošťovací akce HZS Pardubice
18:00
kopaná dívek
18:30
soutěž o nejsilnější Dolany – přetahování lanem
19:30
vyhodnocení soutěží a tombola
20:00-01:00 zábava, hraje EXPRESS PLUS Pardubice
Součástí programu je výstava chovatelů v areálu zahrady u Obecního úřadu, během dne je
zajištěna přeprava zájemců po obci koňským spřežením v kočárech.
Navštivte i ukázkovou akci Veterán klubu Pardubice a prohlédněte si historická vozidla a
motocykly.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval všem firmám, podnikatelům, obcím
mikroregionu Bohdanečsko, Krajskému úřadu Pardubice, České spořitelně v Pardubicích a
hlavně všem spoluobčanům za jejich podíl na zajištění této velké akce, která překročila
rámec naší obce. Pevně věřím, že toto setkání nebude poslední a bude pokračovat dále.
za obec Dolany u Pardubic - Josef Votava
Z materiálů, které nám poskytli účastníci letošního setkání, jsme pro Vás na následujících stránkách
připravili krátký pohled na historii i současnost jednotlivých Dolan.
Zpracoval: Josef Hlaváček
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Doľany, okres Pezinok
Doľany sú obec ležiaca v údolí Malých Karpát, cca 40km od
Bratislavy a 17 km od Trnavy, ktorá nemá vlakové spojenie, ale je
autobusovou križovatkou z viacerých smerov. Chotár obce je
členitý, sú tu polia, vinice, lúky, pahorky a vrchy. Stredom obce
tečie potok, ktorý bol do r. 1974 otvorený. Obce má výdatné
vodné pramene, z ktorých čerpajú aj okolité obce.
V súčasnosti má obec 1011
obyvateľov.
V obci je pošta, telefón,
telegraf, situované v modernej budove susediacej
s Obecným úradom a s Domom kultúry Juraja
Fándlyho,ďalej Základná cirkevná škola sv. Leonarda
1.-3. ročník, Materská škola, maloobchodná
prevádzkareň, pohostinstvo a moderná reštaurácia
s barom. Vzostupnú úroveň dosahujú viaceré
podnikateľské aktivity, napr. vinárstvo, keramika,
odevy, okrasné predmety. Obec Doľany má bohaté
tradície v oblasti športu (lyžiarstvo, futbal, turistika),
v oblasti kultúry (dychová hudba založená okolo r.
1890, divadlo, knižnica, kultúrne programy) a
dobrovoľného hasičského zboru založeného v júni
v r.1927.
Najstaršie dejiny obce až po prelomový rok 1948
datujú jej vznik pred rokom 983, t.j. pred smrťou Ota
II., nemeckého kráľa a rímskeho cisára. Tento
panovník sa v historických dielach viacerých autorov, vrátane Juraja Fándlyho v jeho
knižke „Historická rozprava o mestečku Ompitál“ prezentuje ako zakladateľ Ompudu,
neskôr Ompitálu a potom Ottenthalu, čo znamená Ottovo údolie. Pôvodne to bola
slovenská dedina, ktorú osídlili bavorskí Nemci. Ompitál bol súčasťou Fuggerovského
Panstva na Červenom Kameni, v ktorej Nemci bránili usadzovaniu Čechov či Vendov, t.j.
Slovákov. Ompitál je už v urbári z r. 1598 uvedený ako mestečko so súdnymi právami
mestečka so štyrmi jarmokmi v jednom roku. Oficiálne mal potvrdiť trhové práva
Ompitálu kráľ Ferdinand II. až roku 1629. Ompitál začal viesť obecný protokol v r. 1606 a
o charaktere mestečka svedčí aj obecná pečať Ompitálu. Znamením pečate je sv. Leonard,
svätec, mních, rehoľník v habite, Francúz narodený v Akvitánii v 6. st. Je patrónom
uväznených, pastierov a rodičiek. V Ompitáli sa teší veľkej úcte už od 15. storočia, na
znak čoho sa konajú v Ompitáli púte v jeho kaplnke v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia
Pána. Táto tradícia je zachovaná dodnes. V ompitálskej pečati drží v rukách dva strapce
hrozna ako hlavný atribút mestečka Ompitál.
V roku 1948 prišlo v celom štáte k zmene názvov tých mestečiek a obcí, ktoré mali príliš
nemecké alebo maďarské podfarbenie. Ompitál bol vyhláškou z 11.6.1948 premenovaný,
a tak z Otovho údolia ostali len Doľany.
Obecné symboly sú dnes erb obce Doľany, vlajka obce Doľany a pečať obce Doľany.
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Medzi najvýznamnejšie ompitálske osobnosti nesporne patria Juraj Fándly (1750 – 1811),
kňaz, buditeľ a významný spisovateľ a Juraj Palkovič (1763 – 1835), historik, ktorý sa
významne zaslúžil o slovenský ľud i národ literárnym i vedeckým postojom (napr. preklad
celej Biblie do bernolákovčiny).
V obci je množstvo historických pamiatok a pamätných miest, napr. gotická kaplnka sv.
Leonarda ako unikátna pamiatka s jaskynnou časťou, farský kostol sv. Kataríny z II. pol.
14. storočia, ďalej mestská veža z r. 1598 s vežovými hodinami, postavená uprostred
dediny na klenbe mosta cez miestny potok, čo je obdivuhodná vzácnosť, papiereň z r.
1837, Sklené Huty, kde sa do r. 1749 vyrábalo tabuľové a fúkané sklo a pamiatky na
J. Palkoviča a J. Fándlyho.

Dolany u Jaroměře
Obec Dolany v náchodském okrese má 5 místních částí ( Dolany, Čáslavky, Krabčice,
Svinišťany a Sebuč). Kromě Sebuče byly v minulosti tyto části samostatnými obcemi.
První písemná zpráva o Dolanech pochází z roku 1549. Historicky nejstarší částí jsou
Krabčice se zmínkou o existenci již roku 1385.
Celková výměra všech katastrů obce činí 1677 ha a současná obec má 639 obyvatel
(sčítání obyvatel k 1.3.2001). Místní část Dolany má cca 70 domů a 260 obyvatel.
Pověřeným úřadem pro obec je město Jaroměř (5km) Královéhradeckého kraje. Obec
nemá turisticky atraktivní lokality, avšak od známého Babiččina údolí je 6 km a taktéž na
vodní nádrž Rozkoš u České Skalice.
V obci působí několik
místních spolků na různé úrovni
činnosti
(divadelní
spolek,
TJ Sokol, 3 sbory dobrovolných
hasičů, myslivecké sdružení a
dětské
oddíly).
Kvalitní
zemědělská půda umožňuje
hospodaření několika rodinným
farmám
a Zemědělskému
družstvu Dolany, které je
vyhlášeným pěstitelem jablek
v rámci
ČR.
Živnostenské
podnikání fyzických osob není
výrazné
a
služby
jsou
dosažitelné v blízkých městech.
Obec je zřizovatelem základní školy (1.-5. ročník), jejíž součástí je mateřská škola a
jídelna.
Roční rozpočet obce se pohybuje v daňových výnosech ve výši 3-4 mil Kč. Obec
nedisponuje bytovým fondem, je provozovatelem kořenové čistírny odpadních vod, 2
místní části obce jsou plynofikovány, provedeny rekonstrukce veřejného osvětlení a
nízkého napětí. Místní komunikace jsou na dobré úrovni a průběžně jsou prováděny
rekonstrukce chodníků.
V roce 2004 bude pokračovat plynofikace obce v místní části Svinišťany s odhadem
nákladů cca 3-4 mil. Kč. V závěru roku 2003 převzala obec od TJ Dolany objekt
sokolovny a v dubnu tohoto roku byla zahájena rekonstrukce přední části budovy, kdy
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bude vybudováno sociální zařízení, garáž pro požární vozidlo a klubovna pro místní
spolky. Za téměř 0,5 mil. Kč byl vykoupen pozemek stávajícího hřiště navazující na celý
areál. Z dotačního titulu „Program obnovy vesnice“ bude letos provedena oprava střechy
na kapli v Dolanech, kterou nechal postavit v roce 1901 místní kněz a poté předal stavbu
obci. V jarních měsících t.r. byla zrealizována přes katastry našich místních částí obce
cyklotrasa přes místa válečných událostí v roce 1866, které vyvrcholily v Chlumu u
Hradce Králové.

Dolany u Kladna

Dolany leží v blízkém sousedství Kladna na Dolanském potoce při silnici z Velkého
Přítočna do Hostouně.
Název obce svědčí o její poloze v dolíku (úvalu, údolí). Ve středověku stávala v Dolanech
zemanská tvrz, po které se však nedochovaly žádné stopy. Roku 1354 se na ní jmenuje
Mařík z Dolan, který na konci téhož století daroval půl kopy ročního platu kostelu
v nedaleké Unhošti. Další známou majitelkou Dolan byla v první polovině 15. století
manželka mladého Ješka z Perna. Později za Jagellonců byla tehdejší ves dána tzv.
Rečkově koleji při pražské univerzitě a samotná univerzita získávala z Dolan roční plat 23
kopy a dalších 10 kop z krčmy. V této době se např. univerzitní mistři účastnili i místních
dolanských honů.
Za třicetileté války ves značně utrpěla, což přesvědčivě dokazuje fakt, že v roce 1631 byla
pouze jedna jediná místní usedlost obydlena. V průběhu 18. století se majitelé vsi střídali a
roku 1732 koupila Dolany Anna Marie Toskánská na Buštěhradě a jako součást
buštěhradského panství zůstala místní ves až do roku 1848. V tomto období byly Dolany
mimo jiné v roce 1832 těžce postiženy morem.
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Ve druhé polovině 19. a ve 20. století se zdejší obyvatelstvo, původně ryze zemědělské
obce, po zahájení těžby uhlí a rozvoji hutnictví v nedalekém Kladně začalo čím dál více
zapojovat do průmyslové výroby. Vzácnou památkou na dávnou minulost je v Dolanech
kaplička, původně z 15. století, která sloužila jako poutní místo při procesích do kláštera
v Hájku.
V obci navíc rostou dva památné duby, jejichž stáří se odhaduje na 300 let. Nepříliš
vzdálenou minulost připomíná hasičská stříkačka, zachovaná po vyhlazení obce Lidice
nacisty, která byla předána místnímu hasičskému sboru.
V obci je v současné době 80 domů se 190 obyvateli, přičemž tři domy se dokončují.
Protože je zájem o další výstavbu, je připraveno dalších deset parcel pro novou zástavbu.
Je zde vybudován vodovod i plynofikace, zavedeny telefonní linky do domácností,
zpevněny komunikace a vybudovány chodníky. Základní potraviny i různé drobnosti si
mohou občané nakoupit v prodejně smíšeného zboží a k dispozici mají i hostinec. Ve
zdejší hospůdce se pravidelně měsíčně konají společenské zábavy s hudbou.
V obci není základní škola a děti musí dojíždět do Velkého Přítočna a Kladna. Předškolní
zařízení je rovněž ve Velkém Přítočně.
Dolany jsou i s dalšími obcemi členy mikroregionu Údolí Lidického potoka. V letošním
roce v obci vybudovali pěkné dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkami, houpačkami,
pískovištěm i lavičkami pro dospělý doprovod a letní altánky vedle hřiště jsou určeny
k příjemnému posezení pro občany všech věkových kategorií.

Dolany u Kralup nad Vltavou
Obec Dolany leží na levém břehu Vltavy severozápadně od Prahy.
Historické prameny ji připomínají již v roce 1318 v přídomku
Přibyslava z Dolan. Jeho potomek Ješek Prosinka z rodu Mladotů
ze Solopysk ji prodal v r. 1337 pražskému Konventu křížovníků
s červenou hvězdou. Obec pak několikrát měnila majitele, byla
v držení pánů z Valdeka, Zajíců z Házmburku Zikmunda
Chvatěrubského z Leskova a Štrouchy z Chlumku. Dolanská tvrz,
patrně postavená již Prosinkou, se poprvé připomíná v r. 1460.
Znak obce je dán popisem: kosmé břevno a hvězdy připomínající
nejstarší dějiny obce (Přibyslav z Dolan). Červená šestihrotá hvězda symbolizuje
významného držitele obce, rytířský řád křížovníků. Švestka nad břevnem upomíná na
místní úspěšnou pěstitelskou tradici „dolanských švestek“ (přelom 19. a 20. století).
Malebné okolí Vltavy a blízká dostupnost obce z hlavního města byly důvodem
vzniku turisticky a víkendově oblíbeného místa. V srpnu 2002 byla obec postižena
povodní. Hladina řeky se zvedla o 9 metrů. Bylo vytopeno 16 domů, 22 rekreačních chat,
komunikace v obci a celý areál TJ Sokol Dolany i kynologické cvičiště.
V obci žije 683 obyvatel a bylo zde více jak 100 chat. K Dolanům patří i obec
Debrno vzdálená 3 km. V místě je školka, škola do 5. ročníku, jídelna, družina, dvě
restaurace, rybářský ráj, areál kynologie a sportovní areál je využíván všemi občany i
příchozími. Ve spolupráci s OÚ se zde konají sportovní utkání, dětský den, mírové ohně,
diskotéky na letním parketu. Stále se zachovává tradice průvodu masek v březnu (Bakus) a
slaví se i posvícení koncem srpna.
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Dolany u Olomouce
Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž
součástí jsou od roku 1974 obec Pohořany a od roku 1976 Véska.
7 km od obce směrem jihozápadním leží město Olomouc a 10 km
severně město Štenberk. Obec je členem obou těchto mikroregionů.
Počet obyvatel Dolany k 1.3.2004 je 2158. První písemná zmínka o
obci je z roku 1235. Vývoj obce značnou měrou ovlivnil řád
Kartuziánů, v jejichž majetku byla obec 404 let. V roce 1388 byla
zahájena stavba kláštera a jeho první převor byl Štěpán z Dolan,
známý odpůrce učení Wykleffa a Husa. Klášter byl roku 1437 olomouckými měšťany
zbořen. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny tohoto kláštera, které byly odkryty
při archeologickém průzkumu. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše (1781).
Roku 1801 byl vysvěcen současně se schodištěm a barokními sochami. Ve farské zahradě
stojí mnohoúhelníkový letohrádek z roku 1844, postavený v orientálním stylu. Z roku
1667 pochází budova loveckého zámečku, kde dnes sídlí Obecní úřad. V roce 1997 byla
zprovozněna nová budova Základní školy Aloise Štěpánka, kterou navštěvují i žáci z
okolních vesnic. Škola je moderně řešena a vybavena, včetně tělocvičny ve třetím patře.
Ke sportovnímu vyžití je k dispozici sokolovna, sportovní areály v Dolanech a
Pohořanech, ve Vésce se buduje 18-ti jamkové golfové hřiště. V obci je vybudována
kanalizace včetně ČOV, plynovod a vodovod.
Od loňského setkání Dolaňáků bylo
uvedeno do provozu 18 bytových jednotek,
které jsou plně obsazeny, byla provedena
rekonstrukce staré budovy ZŠ a na jedno
místo jsme soustředili kuchyň, dvě jídelny,
MŠ pro 60 dětí, včetně veškerého
příslušenství dle norem EU a byla získána
jedna učebna. V Pohořanech byl již uveden
do provozu vodovod. V místní části Véska
je již druhým rokem v provozu Dům
s pečovatelskou službou, který obsahuje 23
b.j. s veškerým komfortem, vybavením a
zázemím. Bylo dokončeno odkanalizování sokolovny a Domu služeb v Dolanech.
Proběhla oprava komunikace Dolany, Nové sady, Véska. Tyto akce byly realizovány
v průběhu tří let v hodnotě 78 mil. Kč.

Dolany u Pardubic
Obec se nachází severozápadně asi 11 km od Pardubic a 2 km od komunikace I. tř.č.33
Bohdaneč – Staré Ždánice – H. Králové. Jižně od Dolan se nachází Národní přírodní
rezervace Bohdanečské rybníky, jejímž okrajem vede stezka pro cyklisty a pěší do Lázní
Bohdaneč. Nedaleko obce také protéká Opatovický kanál. Z této strany zasahují do
katastru obce smíšené lesy.
První písemná zpráva o Dolanech pochází z r. 1073, kdy obec patřila k majetku
Opatovického kláštera v rámci Pardubického panství do rychty Ždánické. V tomto roce je
tedy naší obci 931 let. Dominantou obce je novorománský kostel sv. Vojtěcha z r. 1914
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vybudovaný jako jednolodní objekt s přístavbou sakristie, s bohatě profilovaným vstupním
portálem. V letošním roce byly na věž nově umístěny elektrické hodiny s dálkově řízeným
přesným časem. V kostele probíhají cca 3x do roka bohoslužby. Tento objekt je navržen
k památkové ochraně.
Další dominantou je kaplička sv. Floriána z 18. stol., jedná se o
jednoduchou cihlovou stavbu čtvercového půdorysu. Střešní konstrukce
je dřevěná, šindelová krytina je zakončená kovovým křížem. Vstupní
dveře jsou původní. Rovněž tento objekt je navržen k památkové
ochraně.
Ve středu obce je pomník padlým v 1. svět. válce ( 1920). Pískovcový
monument je bohatě členěn. Ve spodní části je zapuštěna žulová deska
s leštěným povrchem se jmény 26 padlých spoluobčanů, v horní části je
vytesán text „Bojovníkům za naši samostatnost“.
Další památkou je obecní hřbitov z roku 1902 se hřbitovní kapličkou se
zvoničkou a s pískovcovým křížem. Na hřbitov bylo zavedeno el.
osvětlení, elektrická a vodovodní přípojka, byla vybudována nová
příjezdová cesta včetně chodníku a parkoviště, před hřbitovem jsou
dřevěné lavičky.
Neodmyslitelnou součástí obce je obecní sportovní areál v pronájmu TJ ZD Dolany. Ten
je trvale využíván od dětí až po dospělé k rekreační činnosti. Do soutěží v kopané jsou
přihlášena dvě mužstva dospělých a od letošního roku mužstvo starších žáků, dále lední
hokej. Areál trvale využívá sbor dobrovolných hasičů pro svá družstva dospělých mužů,
žen a starších a mladších dětí.
Aktivní je rovněž kroužek rybářů, který má své stanoviště na bývalé požární nádrži.
Chovatelé našli zázemí na zahradě OÚ, kde pořádají celookresní výstavy a provozují svoji
činnost.
Místní myslivci kromě svých povinností pořádají každoročně tradiční ples i dětský
karneval. Tradicí se stává i obecní bál a setkání seniorů organizované kulturní komisí OÚ.
V obci je v současné době 128 bytů v rodinných domcích, ve kterých bydlí 325 obyvatel.
V občanské vybavenosti je mateřská škola, obecní úřad a obecní knihovna v objektu
opravené bývalé obecní školy.
V prostorách OÚ lze pravidelně každý měsíc využít služeb kosmetičky, kadeřnice a
masérky.
V obci je obchod se smíšeným zbožím a hostinec „U Vachů“, ve kterém je kulturní sál pro
100 hostů. Občané Dolan jezdí za vhodným koupáním na nedaleké písníky Boudy a
Oplatil, kde je krásné prostředí a velmi čistá voda. V budoucnu je plánováno rekreační
zařízení za sportovním areálem obce v místě po vytěžení štěrkopísku.
Díky nezištné a obětavé práci zastupitelů obce, byla během několika let provedena oprava
el. rozvodů, výstavba vodovodu, plynofikace a kanalizační soustavy včetně vlastní ČOV.
Naše obec se tak stává atraktivním místem pro výstavbu nových rodinných domů.
V obci je největší firmou pískovna Dolany provozovaná DMP a.s., velkokapacitní kravín
Agrodružstva Klas (dříve ZD Dolany), výroba biosubstrátu a rybářských návnad,
soukromá zemědělská výroba, práce kamenické, truhlářské atd.
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Dolany u Plzně
Naše obec je prvně zmíněna v písemnostech v r. 1266, kdy její část patřila chotětovskému
klášteru. Od r. 1351 patřily Dolany Rackovi ze Švamberka a na počátku 16. století je
vlastnil Albrecht z Kolovrat. Po něm zdědil ves Jan a Bernard z Valdštejna. R. 1520
koupilo Dolany město Plzeň, které je vlastnilo až do r. 1848.
Největší rozmach naší obce byl zaznamenán v posledním desetiletí 19. století a v první
třetině 20. století. V tomto období dosáhl počet obyvatel až 600.
V roce 1900 zde byla postavena budova školy, která je dominantou obce dodnes.
Vyučovalo se v ní ještě koncem šedesátých let. Dnes, po částečné renovaci, je zde
v přízemí naše hospůdka a sál. V prvním patře je nově vybudovaný obecní úřad a obecní
knihovna.
V současné době má obec Dolany něco přes 200 obyvatel. Je zde fungující hasičský sbor a
myslivecké sdružení. Obec má velké předpoklady k dalšímu rozvoji i vzhledem k její
poloze v blízkosti města Plzně.
Kdo by měl zájem v létě naši obec navštívit, tak na břehu Berounky je přes letní sezonu
otevřen vodácký kemp s občerstvením.

Osada Dolany, obec Morašice
Osada Dolany leží jihozápadně od Heřmanova Městce a patří k obci Morašice. První
zmínka o Dolanech je již roku 1384, kdy patřila Stankovi z Dolan, dále osada vystřídala
několik majitelů, jak dokládá ve svém spisu A. Sedláček.
V roce 1399 je zmíněn Mikess de Dolan. V roce 1415 majitel Mařík z Dolan. Ten je
zmíněn na stížnostním listu sboru Kostnického spolu s dalšími, kteří své pečeti k tomuto
listu přivěsili. Tento Mařík z Dolan byl mezi vladyky chrudimského kraje, kteří 17. března
r 1440 se k nastolení míru v městě Čáslavi sjeli a stáli po boku Jiřího z Poděbrad, když v r.
1448, (jak dokládá A. Sedláček), strhl „města pražská“.
Ke konci téhož století se připomíná Jakub Flašár z Dolan a syn jeho Prokop, o kterých se
smýšlí, že z těchto Dolan pocházeli. Na počátku 16. století držel Dolany a sousední
Uherčice (nyní zvané Zdechovice) Václav Lorecký ze Zkouše. Ten se o Dolany nic
nestaral, dvůr pronajal, tvrz neopravoval, takže brzy zpustla. Roku 1520 byla tvrz prodána
Trčkovi z Lípy a připojena k Heřmanově Městci. Ve starší době byly Dolany ves, ale v 17.
st. celé pusté.
V 18. století zde byla hájenka s rozlehlou oborou, patřící knížeti Kinskému, od r. 1951 byl
zde zřízen vojenský prostor. Dále dle dokladů byl v nynějším č. 18 mlýn s jedním
mlýnským kolem – částečně z kamene a dřeva. Mlýn několikrát vyhořel a nebyl již
obnoven. Zajímavé bylo, že se to stávalo podle ústního podání, vždy v prosincové době.
Ještě možná by stála za zmínku pověst, která vypráví, že mlynář zapřel svojí služce její
peníze, které si u něho uschovávala. Služka údajně proklela tento mlýn až do čtvrtého
pokolení.
V dnešní době jsou zde trvale obydlené 3 domy. V nich bydlí obyvatelé - 3 ženy, ve věku
95, 68 a 45 let. Dále 3 muži ve stáří 56, 30 a 27 let. Další 3 domy jsou rekreační chalupy.
Osada má zaveden telefon, dále plyn a od minulého roku veřejné osvětlení.
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Dolany u Klatov
Poprvé jsou Dolany u Klatov připomínány v r. 1245 jako sídlo pánů z Rýzenberku a
z Dolan. V této době již zde byla tvrz, která byla obehnána vodním příkopem, jenž byl
ještě v r. 1885 funkční. Vysoko nad řekou Úhlavou a obcí Dolany stál hrad, jehož
zříceniny se nazývají Komošín. První zmínka o hradu je z r. 1334, v současné době se
dochoval pouze náznak bývalých obvodních zdí. Dominantou obce je kostel sv. Petra a
Pavla, o němž je první písemná zmínka z r. 1384.
Obecní úřad Dolany spravuje celkem 9
částí, v nichž žije 745 obyvatel: Dolany (312
obyvatel), Svrčovec (183), Malechov (120),
Výrov (44), Balkovy (24), Řakom (27), Andělice
(19), Sekrýt (13), Komošín (3). Již druhé volební
období stojí v čele obce 9-ti členného
zastupitelstva starosta Ing. Václav Zeman.
R. 1696 byla založena v obci škola, kterou
navštěvovalo zhruba 100 dětí. Nyní funguje
základní škola jako dvojtřídka. V září r. 2003 byl
nově otevřen 5. ročník, a v současné době ZŠ
navštěvuje 32 žáků. Pro ně je zřízena v budově
školy rovněž školní družina. V mateřské škole je
zapsáno ve školním roce 2003/2004 30 dětí.
V obci Dolany
a v dalších přilehlých
obcích aktivně fungují Sbory dobrovolných hasičů, v Dolanech od r. 1920 Tělovýchovná
jednota Sokol, dále Svaz včelařů, Svaz zahrádkářů, – nově i s kroužkem Mladých
zahrádkářů, - a Český červený kříž. V loňském roce se uskutečnily díky mladým
loutkohercům dvě dětská představení v místní základní škole.
V letošním roce byla dokončena celková rekonstrukce sportovního areálu
v Dolanech, která byla zahájena již v r. 2001. Celkové náklady na rekonstrukci činí
1,950.000,- Kč. V srpnu r. 2002, kdy naši obec postihly povodně, byl povodňovou vlnou
zasažen také tento areál. Největší škody byly způsobeny na volejbalových kurtech, které
byly zcela zničeny. Za podpory Evropské unie byly proto v květnu 2003 vybudovány nové
kombinované kurty na volejbal a tenis v hodnotě 477.000,- Kč.
Srpnové povodně způsobily velké škody kromě jiného také na mostu v obci Dolany,
v části Ovčín, vedoucím k nové bytové výstavbě. Ten byl opět za podpory dotace ze
strukturálního fondu EU opraven, a to s náklady 2,200.000,- Kč.
Největší investiční akcí letošního roku je výstavba technické infrastruktury pro deset
rodinných domů s předpokládanými celkovými náklady 3,5 milionu Kč.
Další významnou akcí podporovanou dotací od Ministerstva pro místní rozvoj je
vyasfaltování místní komunikace v Andělicích v celkovém nákladu 700 000, - Kč.
Ve spolupráci s firmou Tarmac a.s. bude v 2. polovině roku vybudováno prodloužení
veřejného vodovodu do místní části Svrčovec – Malá Strana v celkovém nákladu
900 000,- Kč.
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Osada Dolany, obec Čkyně, kraj Jihočeský
Osada leží v podhůří Šumavy 2 km severně od státní silnice č. 4 uprostřed mezi Volyní a
Vimperkem.
První písemná zpráva o obci Dolany se dochovala z roku 1359. Její osady jsou mladšího
data a první písemné zprávy o jejich existenci pocházejí teprve z 16. století: Předenice,
Spůle (1544) a Záhoříčko (1545). V 17. století byla obec připojena k panství Vysoký dvůr
a v roce 1736 k panství Čkyně, jehož součástí byla do roku 1850. V tomto roce byla
v Dolanech zřízena samostatná obec, jejímiž osadami byly Onšovice, Předenice, Spůle a
Záhoříčko. Od roku 1960 postupně došlo k rozdělení obce a v roce 1963 byly Dolany
připojeny k MNV Čkyně a samostatná obec zanikla.
V roce 1790 bylo v Dolanech 14 domů, v roce 1890 35 domů a žilo zde 230 obyvatel.
V roce 1930 měla obec 41 domů a 219 obyvatel. Tolik z kronik.
Dnes žije v Dolanech 65 obyvatel. Je zde 40 obytných domů, dva nové jsou ve výstavbě, a
hasičská zbrojnice. Kaplička v osadě je zasvěcena Janu Nepomuckému a jihovýchodně od
osady je pod skalou kaplička zasvěcená Panně Marii Bolestné. Tu nechala postavit matka
francouzského vojáka, který v roce 1741 spadl s koněm ze skály a zraněním podlehl.
Osadou protéká malý potůček, na návsi je požární nádrž a pomník padlým v 1. světové
válce.
Největší stavbou v Dolanech je velkokapacitní kravín, chátrající, ale stále z části
v provozu.
Máme zde jednu truhlárnu, kuchyňské studio, velkoobchod s nápojovými koncentráty.
Hospoda byla uzavřena v roce 1976 a prodejna smíšeného zboží v roce 1999.
Jediná organizace – hasiči- oslavili v roce 2002 padesát let trvání sboru. Ve sboru máme
47 členů, z toho 10 žen. Ve výzbroji dvě stříkačky PPS 12.
Členové SDH se již od roku 1978 účastní soutěží v požárním sportu s velice dobrými
výsledky. Každoročně v září je pořádána v Dolanech soutěž v požárním útoku o putovní
pohár starosty obce a sboru. Díky soutěžím je sbor řadu let aktivní, vybudoval požární
nádrž, starou stodolu přestavěl na hasičskou klubovnu a na požární sport postupně buduje
hřiště.

Dolany u Kolína, OÚ Červené Pečky
Z Pamětní knihy obce Dolany, Vysoká a Čertovka z r. 1915
„Obec Dolany leží v kotlině na jih od okresního města Kolína as 11/4 hodiny vzdálené.
Kdy byla obce založena, není přesně známo. Avšak již ve XIV. století náležely Dolany
k rozsáhlému zboží kláštera Sedleckého. Roku 1437 byly klášteru odňaty a r. 1593
připojeny k panství kolínskému. Bývala zde tvrz a dvůr poplužní. Na sklonku XIV. století
vidíme tento dvůr v držbě měšťanské. Měšťan kolínský Weinand prodal ho r. 1380 za 50
kop.
Počátkem XVI. století náležel vladyce Mikuláši Vykláskovi ze Žítenic. Zikmund Vyklásek
prodal dvůr ten a tvrz Janu Vlčovskému z Vlčkovic za 2600 kop českých grošů a r. 1615
koupil je Jan Oldřich Klusák z Kostelce, prvé na Konárovicích usedlý. Na to střídali se
majitelé: Materna z Květnice 1630, Frant. Kamil Strachovský ze Strachovic 1689.
Královská komora přidělila je k panství kolínskému. Byly tu původně 3 dvory kmetů a
4 chalupy, leč již v 16. století zrušili tu páni Libeničtí 2 dvory a zdělali 1 velký.
Znamenitého rozšíření dočkaly se Dolany r. 1778, kdy zrušen císařský dvůr a z pozemků
zděláno 13 nových familiánských usedlostí v Dolanech a poblíž založeny dvě nové vesnice
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a to Vysoká (7 chalup) a Čertovka o 11 číslech. Obé jako osady dosud patří k obci
dolanské“.
Dnes mají Dolany 23 domů, ve kterých žije 32 obyvatel, Čertovka 17 domů s 18 obyvateli
a Vysoká 14 domů s 16 obyvateli.

Dolany u Proseče
Tato obec má v současné době 9 domů, z nichž jsou 3 obydlené se 7 trvale žijícími
obyvateli, 6 domů slouží jako chalupy k rekreaci.
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