Program obnovy venkova
Období od roku 2000 do roku 2015
V roce 2000 byla dokončena mnohaletá rekonstrukce návesní kapličky – zvoničky, zároveň
byla zrestaurována boží muka v obci Hlince a jejím okolí.
V rámci komplexní úpravy veřejného prostranství byl v roce 2001 vyčištěn návesní rybník,
opravena historická studánka a provedeny základní úpravy návsi. V témže roce byla
opravena a znovu zprovozněna požární nádrž.
Od roku 2002 se práce prováděné v rámci POV soustředily zejména na obnovu kostela
sv. Petra a Pavla v Dolanech, současně však probíhalo další postupné zvelebování obce
a přilehlých osad. Ve stejném roce byla provedena výstavba nového nástupního ostrůvku
pro autobus s úpravou prostranství před budovou obecního úřadu.
V roce 2003 byla provedena oprava povrchů nebo a celková rekonstrukce místních
asfaltových komunikací ze Hlinců směrem k řece Berounce.
V letech 2004 a 2005 byla pozornost obce věnována převážně dokončení obnovy střechy
kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, přesto se ještě podařilo například opravit výtluky
v místních komunikacích, vyřezat přerostlé křoviny v nejzanedbanějších úsecích těchto cest,
osadit nové svislé dopravní značení v obci i přilehlých osadách a opravit poškozené
kanálové vpusti v obci.
Na místě zastaralého dětského a sportovního hřiště bylo v roce 2008 až 2009 v centrální
části návesního prostoru vystavěno nové dětské hřiště a moderní sportovní hřiště, které však
v území s plošnou památkovou ochranou působí více než rušivě. Průběžně a opakovaně
byly opravovány výtluky na místních obslužných komunikacích ve vlastnictví obce, v letech
2008 byla opravena a vyasfaltována místní obslužná komunikace z Hlinců k Lejskovu
– Kožíškovu mlýnu a na Ptyč. Souběžně byl nově postaven východní „obchvat obce“, krátká
místní obslužná komunikace, odkloňující dopravu ze Studené směrem na Ptyč, tj. mimo obec
a historické jádro vsi.
V roce 2011 byla kompletně zrekonstruována požární nádrž, provedeno bylo vybetonování
jejího dna a celková oprava břehů, přítoku vody, stavidla s odtokem a okolí.
V budově obecního úřadu byla v roce 2015 provedena celková oprava a vybílení interiéru
budovy, natřena byla také všechna okna a dveře. V oblasti péče o místní komunikace byla
provedena oprava a zatrubnění nezpevněných komunikací směrem k Tábořišti „U Potůčků“,
na místních asfaltových komunikacích byly provedeny opravy výtluků, v okolí obecních
komunikací byla prořezána křoviska a nálety a bylo opraveno či doplněno stávající
a chybějící svislé dopravní značení. Seškrabány byly v obci a na Hůrce krajnice a opravena
byla také nezpevněná cesta ke kostelu, na níž byl v úseku před hájovnou zatrubněn
Dolanský potok, kde byl do té doby pouze brod. V oblasti péče o veřejnou zeleň byly v okolí
Špejcharu a na návesním prostoru vyřezány křoviny a poškozené nebo přerostlé stromy.
V tomto roce byly také vyměněny dveře do skladu hasičské zbrojnice a okolo požární nádrže
byl zbudován příkop s valem, který ji chrání proti zaplavení vodou a blátem z okolních polí,
při této akci byly pročištěny navazující příkopy až na křižovatku ke Špejcharu.

