
SCURT ISTORIC AL COMUNEI DOLHEȘTI

Dolhești este o comună în județul Suceava, România, situat la 15 km distanță față de

municipiul Fălticeni, pe drumul spre Pașcani, pe valea râului Șomuzul Mare, în creuzetul format din

dealurile domoale Pleșa, Magazia, Holm, Harbuz, Popeni, Coasta Morii, Vlaicu, Muncel, Blăgani, ș.a.

Cei peste 4000 de locuitori ai comunei Dolhești sunt depozitarii unei străvechi tradiții, deoarece aici s-

au găsit piese ceramice de acum 4500 de ani, aparținând enigmaticei culturi și civilizații Cucuteni, cea

mai avansată din Europa în acea perioadă.

Comuna Dolhești este formată din trei sate: Dolheștii Mari ( centru administrativ), Dolheștii

Mici și Valea Bourei, cu o populație majoritară de țărani, crescători de animale și cultivatori de pământ.

Satul Dolheștii Mari este așezat ca „într-o tipsie”, un decor de ondulări și verdeață, iar

condițiile naturale și fauna bogată au creat un mediu favorabil pentru viața omului atrăgându-l pentru a

trăi în liniște și pace. La început, viața satului Dolheștii Mari a fost un spațiu restrâns în jurul bisericii

construită în anul 1475 fiind ctitoria Hatmanului Șendrea. Fresca din biserica Sf. Cuv. Parascheva

datează din anul morții hatmanului Șendrea, 1481, fiind opera cunoscutului zugrav Gavril Ieromonahul,

cel care a realizat extraordinara pictură interioară a bisericii de la Bălinești, ctitoria boierului Ioan

Tăutu, în 1494.

Satul Dolheștii Mici s-a înființat în anul 1832 prin Cartografia vistieriei Dolheștii Mari, un sat

de oameni harnici și inventivi, plini de idei inovatoare, una din ele fiind rețeaua de pive și mori pe

Șomuzul Mare.

Cel de-al treilea sat component al comunei Dolhești, Valea Bourei s-a născut prin

împroprietărirea din 1893. Pământul din valea Platoniței, dealul Vlaicu, platoul Todireasa, valea

Corniș și Balan a fost expropriat de la Mănăstirea Râșca și împărțit țăranilor cu puțin pământ și familii

numeroase din satele Dolheștii Mari, Dolheștii Mici și Corniș (Liteni).

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Dolhești se ridica la 3907

locuitori, în scădere față de recensământul din 2002 când se înregistrau 4049 locuitori.

Majoritatea locuitorilor comunei Dolhești sunt români - 93,77% , 4,17% fiind romi, iar 2% alte

etnii. Din punct de vedere religios: 96,15% reprezintă cultul ortodox, iar 3,85% altă religie.

Comuna Dolhești se încadrează în zona forestieră a Podișului Moldovei, sub zona de stejar-

gorun.

Ca posibilitate de acces, comuna Dolhești este deservită de drumul județean 208 și linia ferată

secundară 510 Dolhasca-Fălticeni, aflându-se la km 10. Este asigurat și traficul aerian de călători și

mărfuri datorită amplasării comunei Dolhești la circa 50 km distanță de aeroportul Salcea, județul

Suceava.

Pe teritoriul comunei Dolhești își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, în

majoritate cu domeniul de activitate comerț, dar există și unități de producție și servicii.


