Program obnovy venkova
O kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
V roce 2000 započala obec Hlince záchranné práce na zřícenině kostela
sv. Petra a Pavla v Dolanech. Tento kostel patřil vždy k historii obce, je proto
povinností obce a jejích obyvatel pokusit se o jeho záchranu a zachovat jej pro
budoucí pokolení. Jak je výše naznačeno, obec nemůže uvolnit finanční prostředky
v potřebné výši, přesto se podařilo odkoupit pozemky a vybudovat ke kostelu
přístupovou cestu, vyčistit okolí i vnitřek kostela od náletu a dřevin, vytěžit v okolí
kostela suť, hlínu, kamení a zbytky ze zemědělské činnosti. V posledních letech
se podařilo dokončit statické zajištění obvodového zdiva a opěrných pilířů, na kostele
byl v roce 2004 postaven nový krov a položena nová střešní krytina a 16. října 2004
byla v rámci úprav kostela a jeho okolí provedena výsadba 25 kusů hrušní, kultivar
Pirus communis Chantelier, a dvou jírovců – kaštanů. V roce 2005 pokračoval v okolí
kostela a přilehlých pozemcích archeologický výzkum Západočeské univerzity
v Plzni, jehož cílem je objasnit osídlení této části území, upřesnit polohy bývalé vsi
nebo osady a objasnit způsob života našich předků v této lokalitě. V pátek druhého
září roku 2005 byla na svoje původní místo do střechy kostela osazena nová věž
s křížem a pozlacenou makovicí. Osazením věže byla dokončena kompletní obnova
střešního pláště kostela, objektu, prohlášeného i s okolními pozemky Ministerstvem
kultury ČR za nemovitou kulturní památku. V roce 2009 byly na kostele obnoveny
okna a vchodové dveře, obnovena byla také dřevěná kruchta. Před kostelem byla
sochařem a kameníkem Bartolomějem Štěrbou z Kozojed za spolek NEFOSIN v roce
2013 vztyčena nová socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž odhalení a požehnání
a následnou Římskokatolickou bohoslužbu vedl J. Em. Kardinál Miloslav Vlk.
V kostele se opět konají pravidelně poutě na sv. Petra a Pavla, koncerty, výstavy,
od roku 2010 svatební obřady a od roku 2014 je pořádána Svatojánská plavba
„Dolanské Navalis“, plavba na lodích po řece Berounce ke kostelu. Kostel se také
v roce 2015 zapojil do celostátní akce Noc kostelů, ve které otevřený kostel nabízí
nevšední atmosféru uvnitř i v jeho okolí včetně příjemného programu, při němž
probíhá prezentace kostela po opravách v minulých letech. V roce 2016 byla
dokončena Ing. Jindřichem Rinešem projektová dokumentace pro změnu stavby před
dokončením na poslední, tj. III. etapu celkové obnovy kostela, spočívající v provedení
vnějších a vnitřních omítek, odsušení objektu, dokončení elektrifikace a hromosvodu
a závěrečných dokončovacích pracích spojených s jeho obnovou. Tato dokumentace
navazuje na projekt vypracovaný v roce 2004 na obnovu krovu a střechy kostela,
věžičky, stropu a kruchty, a na statický posudek z roku 2001, vypracované stejným
projektantem. V roce 2017 došlo k navrácení fotoreprodukce na plátně s oltářním
obrazem s názvem „Loučení sv. Petra se sv. Pavlem“, terénní úpravy u kostela
a na břehu řeky Berounky, čímž u řeky došlo k obnovení situace před povodní v roce
2002, byly provedeny v roce 2018, v závěru roku 2019 provedla obec Hlince
svépomocí přeložení a doplnění podlahy v kostele a ze zbytků šestihranné a cihelné
dlažby a z pálených cihel, kterými byla podlaha doplňována, došlo v presbytáři
na dochovaném půdorysu k opětovnému vyzdění hlavní oltářní menzy,
která tak doplňuje chybějící část interiéru kostela, zejména presbytáře. V roce 2020
byla do kostela instalována nová dvojitá zpovědnice a pokladna (zázemí obsluhy
kostela), provedeny byly drobné opravy a nátěry některých prvků mobiliáře,
každoročně je obnovován a udržován také valounový chodník okolo celého kostela.
Postup dalších prací, výše a zdroje finančních příspěvků, jsou uvedeny v části
historie kostela.

V roce 2020 se uskutečnil již 6. ročník Noci kostelů, 7. ročník Svatojánské plavby
„Dolanské Navalis“ a každoroční pouť na sv. Petra a Pavla. Do roku 2020
se v kostele konalo každý rok několik koncertů a výstav, dále pak celkem
113 svatebních obřadů (od roku 2010) a několik obřadů smutečních.
Cílem obce je vzbudit pozornost veřejnosti o tuto ojedinělou kulturní památku
a pokusit se pokračovat ve svých plánech dál, to jest dokončit celkovou
obnovu kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců do posledního
dochovaného stavu z 30. let 20. století.
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