Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců – 2021 až 2025.
První událostí roku 2021 v kostele byl stočtrnáctýtý svatební obřad, který se v novodobé
historii kostela konal 17. dubna 2021. Do manželského svazku vstoupili v církevním sňatku
snoubenci Martin Kupilík a Barbora Pašková.
V neděli 2. května 2021 se v kostele konal koncert k 300. výročí blahořečení sv. Jana
Nepomuckého, pěvecké vystoupení Natálie Šmausové a Martina Vydry za klavírního
doprovodu Ludmily Juránkové. Koncert pořádal spolek Pod Zelenou Horou, z.s.
za finanční podpory Plzeňského kraje. Přenos koncertu proběhl z důvodu platných
protiepidemiologických omezení online.
Stopatnáctý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 8. května 2021.
Do manželského svazku vstoupili v církevním sňatku snoubenci Petr Filípek a Helena
Pavlenko.
Kostel se již posedmé zapojil 28. května 2021 do „Noci kostelů“, otevřený kostel nabídl
nevšední atmosféru uvnitř i v jeho okolí včetně příjemného programu.
Obec Hlince provedla na přelomu května a června 2021 terénní úpravy na břehu řeky
Berounky, čímž došlo k opravě břehu, obnoveného v roce 2018. Pozvolný vstup do vody,
zpevněný v úrovni hladiny panely, v minulosti sloužil a nadále slouží jako místo k odběru
požární vody pro osadu Dolany s bývalou hájovnou a kostelem, a dnes slouží také jako místo
pro vylodění vodáků.
12. června 2021 se konal osmý ročník Svatojánské plavby „Dolanské Navalis“, při které
na lodích po řece Berounce ke kostelu, před kterým stojí od roku 2013 socha sv. Jana
Nepomuckého, patrona vodáků, připlulo z tábořiště „Na Střelnici“ v Liblíně 35 lodí.
Po doplutí byla pro více jak 80 vodáků a členy jejich doprovodu připravena večerní volná
zábava s hudebním doprovodem.
Stošestnáctý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 18. června 2021.
Do manželského svazku vstoupili v občanském sňatku snoubenci Vladimír Krulík a Karolína
Tišerová. Ve stosedmnáctém svatebním obřadu vstoupili 26. června 2021 do manželského
svazku v občanském sňatku snoubenci Jakub Jirásek a Tereza Chvašťáková.
Tradiční pouť u kostela se konala 3. července 2021, úvodem proběhla Bohoslužba slova,
následovalo zahájení prodejní výstavky prací klientů Domova Zvíkovecká kytička
s vystoupením přítomných děvčat, připomenuto bylo významné výročí obce Hlince – 660 let
od 1. dochované písemné zmínky o obci Hlince z roku 1361. Odpolední program zpříjemnil
pořad Jiřího Krampola a Šimona Pečenky a koncert kytarového virtuosa Lubomíra Brabce.
V průběhu pouťového odpoledne byly u kostela k vidění ruční výrobky ve stáncích
a přehlídka historických automobilů nejen z plzeňských Historic Racing Clubu a Veteran Car
Clubu. Pouť byla zakončena večerní volnou zábavou.
V úterý 6. července 2021 byla v kostele zahájena výstava umělecké tvorby regionálních
umělců (k výrobkům děvčat ze Zvíkovecké kytičky přibyly obrazy Anny Urbanové
z Kozojed, malby Martiny Helmichové z Kozojed, sochy Věry Sidorjakové z Plas, obrazy
Růženy Šeré z Plzně, obrazy Jiřiny Manuš ze Stupna a fotografie Evy Hajšmanové ze Zruče),
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výstava v kostele trvala do 18. července 2021 a zhlédlo ji značné množství návštěvníků,
turistů a vodáků.
V sobotu 17. července 2021 se v kostele konala přednáška pro absolventy Střední
všeobecně vzdělávací školy Rokycany (ročník 1966-1969), kteří se vydali na „školní výlet“
po stopách chmelových brigád na Ptyči a ubytování ve hlineckém Špejcharu. S historií
a obnovou obce, Špejcharu a kostela seznámil přes 20 posluchačů Ing. Petr Jirásek.
Stoosmnáctý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 21. července 2021.
Do manželského svazku vstoupili v církevním sňatku snoubenci Karel Barczik a Monika
Janoušková. Stodevatenáctý a stodvacátý svatební obřad v novodobé historii kostela
se konal 31. července 2021. Do manželského svazku vstoupili v občanském sňatku snoubenci
Michal Strunz a Eva Pojerová, tentýž den pak ještě také snoubenci Matěj Češpíro a Veronika
Horská. Ve stodvacátémprvním svatebním obřadu vstoupili 31. července 2021
do manželského svazku v církevním sňatku snoubenci Michal Cafourek a Eliška Bugnerová.
Stodvacátýdruhý, stodvacátýtřetí a stodvacátýčtvrtý svatební obřad v novodobé historii
kostela se konal 21. srpna 2021. Do manželského svazku vstoupili v občanském sňatku
snoubenci Tomáš Černý a Simona Eidlerová, poté snoubenci Václav Procházka a Alena
Plačková, tentýž den pak ještě také snoubenci Jakub Štorek a Anna Kamarytová.
Stodvacátýpátý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 7. září 2021. Manželský
svazek si při opakování manželského slibu potvrdili pan Stanislav Jirmář a paní Monika
Jirmářová. Ve stodvacátémšestém a stodvacátémsedmém svatebním obřadu vstoupili
11. září 2021 do manželského svazku v církevním sňatku snoubenci Jaromír Správka a Šárka
Hejdová, tentýž den pak ještě snoubenci Jan Esterka a Lenka Šimáňová.
V sobotu 11. září 2021 se v kostele konala přednáška pro absolventy Střední všeobecně
vzdělávací školy Rokycany (ročník 1967-1970), kteří se vydali na „školní výlet“ po stopách
chmelových brigád na Ptyči a ubytování ve hlineckém Špejcharu. S historií a obnovou obce,
Špejcharu a kostela seznámil 14 posluchačů Ing. Petr Jirásek.
V sobotu 18. září 2021 se v kostele konala přednáška pro účastníky výletu lékařů
a dalších zaměstnanců Klinikum Weiden z Bavorska po turistických cílech v okolí
Berounky a v trase bývalé zemské stezky, vedoucí v dobách Přemyslovců z Prahy do Starého
Plzence a dále do Bavor. S historií a obnovou obce, Špejcharu a kostela seznámil přes 10
posluchačů Ing. Petr Jirásek.
Stodvacátýosmý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 25. září 2021.
Do manželského svazku vstoupili v občanském sňatku před kostelem snoubenci Miloslav
Fryček a Eva Grabovská. Ve stodvacátémdevátém a stotřicátém svatebním obřadu
vstoupili 25. září 2021 do manželského svazku v občanském sňatku také snoubenci Martin
Matoušek a Klára Bystřická, tentýž den pak ještě snoubenci Vladimír Blecha a Tereza
Slavíčková. Ve stejný den vstoupili do manželského svazku v církevním sňatku
ve stotřicátémprvním svatebním obřadu také snoubenci Vladimír Sabota a Kristýna
Urbánková.
Obec Hlince provedla v závěru roku prostřednictvím truhláře Karla Maška z Kralovic
opravu dřevěných žaluzií ve věži kostela vč. jejich nátěru, v kostele byly také provedeny
drobné opravy a nátěry některých prvků mobiliáře. Zároveň bylo v kostele elektrikářem
Zdeňkem Šubrtem z Bohů nainstalováno elektronické zabezpečení objektu a jeho okolí
kamerovým systémem se záznamem.
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Obec Hlince v roce 2021 opět napomáhala s přípravou kulturních akcí a organizací
svatebních obřadů, a kromě průběžné údržby kostela včetně jeho okolí a přístupových cest
zabezpečila umytí oken kostela a jako již každoročně lokální obnovu a vyčištění okapního
valounového chodníku okolo celého kostela, který opakovaně zarůstá plevelem.
Sezóna roku 2022 byla zahájena v neděli 20. března 2022, kdy se v kostele konala
přednáška pro Přátele české historie z Klatov, účastníky naučně poznávacího výletu
„Předjaří u Berounky“. S historií a obnovou obce, Špejcharu, kostela a bývalé zemské
stezky, vedoucí v dobách Přemyslovců z Prahy do Starého Plzence a dále do Bavor, seznámil
50 posluchačů Ing. Petr Jirásek.
V neděli 17. dubna 2022 se v kostele konal Velikonoční koncert, na kterém před cca 80
diváky zaznělo hudební vystoupení Michala Šindeláře s jeho kapelou, v průběhu koncertu
navíc proběhl křest nové desky „Jak přicházejí sny“.
Obec Hlince provedla v závěru března 2022 každoroční pravidelnou údržbu břehu řeky
Berounky po zimních měsících, kdy se upravuje pozice panelů zpevňujících břeh včetně
okolí čerpacího místa pro hasičskou techniku, které slouží spolu s přilehlým břehem po obou
stranách Dolanského potoka zároveň k výstupu vodáků a ukládání lodí, odstraňují
se také naplaveniny a doplňují erodovaná místa břehu.
Obec Hlince provedla na přelomu dubna a května 2022 prostřednictvím stavební firmy
Petra Helebranta ze Hlinců opravu rozvolněných partií vnějšího zdiva severní stěny lodi
kostela vyspárováním (lokálně také po celém obvodu), čímž došlo ke stabilizaci a zpevnění
vnějšího zdiva kostela.
Stotřicátýdruhý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 21. května 2022.
Do manželského svazku vstoupili v občanském sňatku snoubenci Michal Hon a Ivana
Hausnerová. Ve stotřicátémtřetím svatebním obřadu vstoupili 4. června 2022
do manželského svazku v církevním sňatku snoubenci Alexandr Novák a Zuzana Šapovalová.
Kostel se již poosmé zapojil 10. června 2022 do „Noci kostelů“, otevřený kostel nabídl
nevšední atmosféru uvnitř i v jeho okolí včetně příjemného programu.
11. června 2022 se konal devátý ročník Svatojánské plavby „Dolanské Navalis“,
při které na lodích po řece Berounce ke kostelu, před kterým stojí od roku 2013 socha sv. Jana
Nepomuckého, patrona vodáků, připlulo z tábořiště „Na Střelnici“ v Liblíně 17 lodí.
Po doplutí byla pro více jak 40 vodáků a členy jejich doprovodu připravena večerní volná
zábava s hudebním doprovodem.
Stotřicátýčtvrtý svatební obřad v novodobé historii kostela se konal 25. června 2022.
Do manželského svazku vstoupili v občanském sňatku snoubenci Radim Eliáš a Andrea
Vandasová. Ve stotřicátémpátém a stotřicátémšestém svatebním obřadu vstoupili
25. června 2022 do manželského svazku v občanském sňatku také snoubenci Adam Černý
a Kateřina Beránková, tentýž den pak ještě snoubenci Václav Folk a Adéla Karlíčková.
V sobotu 25. června 2022 se před kostelem konal smuteční obřad (ceremoniál posledního
rozloučení se zesnulým), čtvrtý v novodobé historii kostela. Pozůstalí a smuteční hosté
se naposledy rozloučili s paní Ludmilou Bőhmovou, která zesnula ve čtvrtek 12. listopadu
2020 ve věku 85 let.
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O plánovaném konání kulturních akcí v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
v roce 2022 bude veřejnost informována dostupnými způsoby.
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