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Vážení spoluobčané, sousedé,
máme za sebou již více než rok fungování nového
zastupitelstva a spolu s jeho členy cítíme potřebu
informovat Vás blíže o dosavadních aktivitách a nových
záměrech obce. K webovým stránkám a emailové
rozesílce novinek tak přibude i tento zpravodaj, který by
měl posílit informovanost obyvatel Herinku o dění v obci
a o postupu úkolů, které jsme si stanovili.
Jsme si vědomi toho, že řada věcí a odvedené práce
není z pohledu běžného občana vidět. Zvláště, pokud
ty největší úkoly vyžadují dlouhé přípravy a jednání
s úřady, dotčenými partnery, odborné posudky a studie
a kladou si vysoké nároky na administrativu a finanční
zajištění. A jejich realizace zabere několik let. Sem by
patřily naše největší priority, jakými jsou posílení infrastruktury, rozšíření čističky odpadních vod, bezpečnost

v obci, zajištění předškolního vzdělávání, eliminace
následků povodní a další. Všechny tyto body mají
přímý vliv na kvalitu života v obci a její další rozvoj. Stejný
význam však mají zdánlivě menší úkoly, které jsme si
jako zastupitelé stanovili, a těmi jsou životní prostředí
v obci a jejím okolí nebo rozvoj občanských aktivit.
Našim předchůdcům se podařilo uspořit zhruba
10 milionů korun, což je na takto malou obec úctyhodný
výkon. V loňském roce jsme k tomu přidali dalších
6 milionů korun. Naspořené prostředky však mají sloužit
především potřebám občanů Herinku, jsme proto přesvědčeni, že nastal čas investovat do budoucnosti obce
a řada níže uvedených kroků k tomu směřuje. Přestože
výsledky mohou být viditelné až za několik let.
Karel Zeman, starosta obce

STALO SE V OBCI
ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA V TOPOLECH

Počátkem roku 2015 bylo dokončeno odbahnění rybníka
a oprava hráze, včetně výpustného zařízení, bezpečnostního
přelivu a přítokového potrubí. Celková investice představovala
částku 850 000 korun. Na celý projekt se podařilo ještě předchozímu zastupitelstvu získat dotaci téměř 580 000 korun
z operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dle podmínek dotace rybník
není určen k chovu ryb.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

V uplynulém roce byl navýšen počet spojů autobusové linky
363 zajišťující spojení naší obce s Prahou (Opatov, metro C).
Dále byl výrazně navýšen počet spojů linky 428, která spojuje
město Jesenici s městem Říčany. Věříme, že navýšení počtu
spojů usnadní obyvatelům Herinku cesty nejen do Říčan, pod
které naše obec administrativně spadá, ale i do Jesenice,
která nabízí větší možnost volnočasových aktivit. Rozšíření
linek představuje částku 37 Kč/km a linku, což v součtu činí
400 000 Kč ročně.
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KOLAUDACE ZEMĚDĚLSKÉ CESTY
Díky mírné zimě 2014 byla dokončena cesta pro zemědělce,
která se nachází nad jižní částí obce a vede nad kapličkou
k obecnímu rybníku. Výstavbu cesty za 6,2 milionů korun financoval Státní pozemkový úřad za přispění dotace z Evropských
fondů. Přestože pomyslnou kolaudační pásku tohoto projektu
jsme přestřihli koncem února 2015, jeho náročnost a veškerá
jednání vedla ještě předchozí zastupitelstva obce. Primárním
účelem cesty je zajistit přístup zemědělců na okolní pole. Cestu
však může využívat i široká veřejnost k procházkám či cyklistice,
bude-li respektovat činnost zemědělců. Obec Herink cestu do
svého užívání a péče převzala v březnu 2015.

upozornění
DOPRAVNÍ STUDIE
navrhuje změny v obci

Povinné reflexní prvky pro chodce

Ve snaze zlepšit dopravní bezpečnost v obci nechalo
zastupitelstvo zpracovat dopravní studii, z níž vzešla
doporučení na změny dopravního značení v obci a návrhy
na řešení nepřehledných křižovatek.
Jde především o křižovatku u autobusové zastávky a křižovatky
u rybníka V Topolech. Doporučena byla také výstavba chodníků,
hlavně v ulici Radějovická a v ulici Hlavní (spojení části Slunečná
stráň se starou zástavbou). Jedná se však o lokality, kde jsou
vlastníky pozemků např. Středočeský kraj nebo soukromé
subjekty. Hlavním úkolem obce tak je vyvolat jednání o možnosti realizovat chodníky i na těchto pozemcích.
Dalším krokem je tzv. pasport dopravního značení a pasport
silnic, který je ze zákona o obcích povinný a napomůže realizaci výše uvedených kroků, včetně případné možnosti žádat
v budoucnu o dotace z veřejných prostředků. Dopravní pasport
navíc rozšíří pravomoci obecní policie např. v oblasti měření
rychlosti.

Novela zákona o silničním provozu zavedla pro chodce
povinnost užít reflexní prvek mimo území obce při snížené
viditelnosti, tedy například za tmy, soumraku či v mlze.
Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního
doplňku, tedy i reflexního pásku či klíčenky. Porušení nové
povinnosti může pro chodce znamenat pokutu až dva tisíce
korun.
Z tohoto důvodu nechala obec Herink vyrobit reflexní pásky,
které si mohou zájemci vyzvednout zdarma v úředních hodinách na OÚ.
S ohledem na zatím nedostatečné osvětlení komunikací v obci
Herink doporučujeme nosit reflexní prvky za snížené viditelnosti
také v obci.

Územní plán obce Herink
V současné době probíhá příprava nového Územního plánu
Středočeského kraje, do něhož spadá také obec Herink.
V připomínkách navazuje obec na předchozí zastupitelstvo,
své návrhy projednává s architektem a dotčenými úřady
i sousedními obcemi.
Snahou je dívat se na Herink z pohledu dvaceti a více let a jeho
hodnotu a atraktivitu ještě zvýšit.
Po prvním kole připomínek všech zákonem stanovených úřadů
a orgánů je nyní ÚP projednáván na Kraji. Následovat bude
jeho veřejné čtení. Uzavření ÚP se předpokládá během jednoho až dvou let.

Vypalování travnatých porostů
Vypalování travnatých porostů je v České republice zcela
zakázáno (§ 17, odstavec 3, písmeno f) zákona 133/85 Sb.
ve znění pozdějších předpisů).
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Pálení starého klestí je třeba před činnosti ohlásit na webové
stránce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
http://hzssk.webrex.cz/?menu=3 anebo na telefonicky na
operační středisko Středočeského kraje. Místo pálení musí být
vhodně zabezpečeno, musí být zajištěn nepřetržitý dozor a po
spálení je potřeba vše důkladně dohasit.

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Starostové obcí Herink, Modletice, Popovičky a Dobřejovice
navázali velmi úzkou spolupráci, která umožnila vzájemnou
podporu v oblasti bezpečnosti, životního prostředí a volnočasových aktivit. Vznikla tak např. dohoda o zvýšení bezpečnosti
využitím obecní policie Vestec, koordinace plánování a výstavby
pěších a cyklistických stezek nebo přípravy společného kalendáře akcí, na kterých se obce organizačně a finančně spolupodílejí. Plán kulturních a společenských akcí je postaven na
platformě Google kalendáře, můžete si ho tedy přidat do svého
chytrého telefonu, tabletu či PC. Kalendář najdete na adrese
www.zakulturou.jdem.cz a také na stránkách obce.

Hlášení závad na veřejných
prostranstvích
Objevíte-li jakékoliv nefunkčnosti či závady na veřejných prostranstvích, jako nefungující osvětlení, zásadní poškození vozovky a chodníků, laviček, zeleně, nefungující prvky na dětském a sportovním hřišti apod., ohlaste to na OÚ nebo přímo
starostovi na číslo 602 608 889.

Obecní vyhlášky
Z obecně závazných vyhlášek obce Herink bychom rádi
připomněli dvě, které se vztahují k bezpečnosti a čistotě
obce a jejichž porušení může být od dubna 2016 postižitelné
také Obecní policií.

Nové webové stránky obce
s novými funkcemi
Obec Herink spustila v polovině loňského roku nové webové
stránky, které mají rozšířit množství poskytovaných informací a zároveň zpřehlednit jejich strukturu. Zájemci se
mohou přihlásit k odběru novinek z dění v obci.
Web nabídne možnost také lokální nekomerční inzerce všem,
kdo by své služby a koníčky chtěli nabídnout ostatním zdarma či za úplatu. Tato služba má pomoci především propojení
kontaktů mezi nabídkou a poptávkou v obci nedostatkových
služeb. Nabídnout lze např. péči o zeleň, různé řemeslné
dovednosti, hlídání dětí, pečení, fotografování, atd. atd.
Zájemci o takovouto „reklamu“ uvedou potřebné údaje do
elektronického formuláře na webu obce a ta je následně
bezplatně zveřejní na svých stránkách. První sběr dat z formuláře probíhá do konce měsíce března. Služba je určena
„amatérům“, nikoliv firmám a živnostníkům, pro které je nabízená služba hlavní činností!

Vyhláška č. 3/2009 se týká volného pohybu psů na veřejném
prostranství a úklidu jejich exkrementů:
a) „Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je
možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit
exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství.“
Věříme, že Herink má pro venčení pejsků a jejich volný pohyb
dostatek zeleně a volných ploch, včetně nově instalovaných
odpadkových košů, a není potřeba ohrožovat bezpečí
občanů, zejména dětí, jejich pobíháním či výkaly.
Vyhláška č. 1/2015 stanovuje poplatky za užívání veřejného
prostranství. Ohláška záměru dočasně využívat veřejné prostranství je platná pro fyzické i právnické osoby, ať už z důvodu
stavebních prací, dlouhodobého parkování či organizace společensko-kulturních akcí. Zábor veřejného prostranství je třeba
ohlásit alespoň 7 dní před konáním akce na OÚ, v případě akcí
kratších než 2 dny lze ohlásit v den pořádání akce. OÚ vyměří
výši poplatku dle stanoveného ceníku.
Podrobné znění vyhlášek, včetně dalších dokumentů najdete
na internetových stránkách obce www.herink.cz/obecniurad/
vyhlasky_a_dokumenty.cz.

Místní zpravodaj obce Herink
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Služby sběrného dvora
rozšířily biopopelnice
Podpisem smlouvy se sběrným dvorem Dobřejovice obec
Herink splnila povinnost zajistit pro domácnosti místa
pro odkládání bioodpadů, kterou ji ukládá novela zákona
o odpadech č. 229/2014 Sb., respektive upřesňující vyhláška
Vyhlášce č. 321/2014 Sb. Z důvodu eliminace černých
skládek v roce 2015 zastupitelstvo schválilo úhradu svozu
bioodpadu z rozpočtu obce pro trvale hlášené obyvatele
a tuto službu bude obec trvale hlášeným obyvatelům hradit
i v následujících letech.

Proto zastupitelstvo rozhodlo o proplácení popelnic na bioodpad trvale žijícím občanům, instalovaly se odpadkové koše
včetně košů na psí exkrementy a byla rozšířena stanoviště pro
tříděný odpad např. ve čtvrti Za rybníkem, respektive k navýšení
počtu kontejnerů pro tříděný odpad na exponovaných místech.
Obec hledá i vhodné řešení pro obyvatele čtvrti Slunečná
stráň. Děkujeme, že třídíte!

Občané, kteří chtějí této nabídky využít, musejí vyplnit přihlášku,
která je k dispozici na stránkách obce a přinést ji na OÚ v úředních hodinách.
Podmínky pro hrazení svozu bioodpadu:
● vyplněná přihláška
● doložení trvalého pobytu v obci Herink
● včasné uhrazení poplatků za svoz komunálního odpadu
● bezdlužnost vůči obci Herink
Nádoby na bioodpad dodává společnost. FCC Environment
(dříve A.S.A. s. r. o.) na základě objednávky obce Herink.
Na výběr je nádoba 120 l a 240 l.

Smlouvy s developery podpoří
infrastrukturu v obci

Svoz bioodpadu probíhá
každou lichou středu od
13. 4. 2016 do 7. 12. 2016

Po dlouhých a náročných jednáních s firmami, plánujícími
výstavbu rodinných domů a bytů v obci, se podařilo uzavřít
tzv. plánovací smlouvy, které kromě podmínek nové
výstavby zahrnují také konkrétní finanční a nefinanční
závazky developerů vůči obci Herink. Jednání za Herink
vedou starosta a místostarosta obce Karel Zeman
a Miroslav Masopust, kterým se kromě jiného podařilo
do smluv prosadit tzv. kompenzační příspěvky.
Jde o určitou formu náhrady nejen za možnost v obci stavět
a profitovat, ale také za užívání místní infrastruktury, dočasné
omezení dopravy či hluk a nepořádek se stavbou spojený.
Snahou zastupitelstva bylo získat především pozemky, které
obec postrádá a pro svůj další rozvoj nezbytně potřebuje.
Kompromisem však nakonec jsou finanční kompenzace
a investice v obci. Výše kompenzačních příspěvků zohledňuje
velikost budoucího zastavěného území, ale také např. nároky
developerů na obecní infrastrukturu.
Největší území pro výstavbu rodinných domů, ohraničené
ulicemi Do Višňovky, Hlavní a cestou směřující do Popoviček,
patří společnosti Fare Invest, a.s. V plánovací smlouvě se
mimo jiné zavázala k úhradě částky 8 400 000 Kč, k zajištění
průchodnosti melioračního zařízení před Obecním úřadem,
respektive mezi ulicemi U Strouhy a Do Višňovky, a dále
k výstavbě části chodníků podél ulice Do Višňovky.

Třídění našetřilo
na další popelnice
Třídění odpadu se v uplynulém roce stalo zajímavým
příspěvkem do obecního rozpočtu. Díky zpětnému odběru
tříděného odpadu získala obec Herink od společnosti
EKO-KOM a.s. 95 000 Kč.
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Další smlouva byla uzavřena se společností Optreal spol. s.r.o.,
která plánuje výstavbu rodinných domů podél ulice K Zelenému
Poli směrem ke kapličce. Kompenzační příspěvek obci ve
výši 2 650 000 Kč byl již zčásti zaplacen. K finančnímu plnění
přibude také výstavba chodníku v ulici Do Višňovky a zázemí
pro děti v rámci nové čtvrti.
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Společnost Euro Development s.r.o., vlastnící pozemky ve čtvrti
Na Hrázi, již část z dohodnutého kompenzačního příspěvku
ve výši 1 864 000 Kč také uhradila. Ve smlouvě se mimo jiné
zavázala k výstavbě dvou parkovacích míst na každé z parcel
z důvodu zajištění lepší dopravní průjezdnosti.
Zastupitelstvo také schválilo směnou smlouvu mezi obcí
Herink a společností Univerzální stavební, a.s. které náleží
pozemky v sousedství Obecního úřadu podél ulice Do Višňovky.
Dle dříve uzavřené dohody by mělo dojít k výměně části těchto
pozemků o výměře zhruba 2 900 m2 za obecní parcelu mezi
ulicemi Do Višňovky a Nad Rybníkem. Do 31. května 2016 je
dohodnuto vyčištění pozemku, odstranění veškerých staveb
a předání obci. Kompenzační příspěvek dále doplní finanční
částka ve výši 400 000 Kč.
Účelem výměny pozemků je záměr zastupitelstva vytvořit
v okolí Obecního úřadu centrum obce, jakousi „náves“, jejíž
podoba by měla vzejít z urbanistické studie.

Od dubna začne v obci působit
Obecní policie
Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí
Vestec o výkonu místní Obecní policie, která bude od dubna
2016 působit také na území obcí Dobřejovice, Modletice
a Popovičky. Důvodem jsou rostoucí stížnosti na nedodržování obecních vyhlášek, nepřiměřená rychlost projíždějících vozů, drobná kriminalita spojená s výstavbou domů
a především připravovaná výstavba nových rezidenčních
čtvrtí, která s sebou nese potenciální riziko zvýšené kriminality v obci.
Dle smlouvy uzavřené s obcí Vestec bude výkon služby prováděn nejméně dvoučlennou hlídkou v rozsahu 10,5 hodin týdně
včetně víkendů a státních svátků a zahrnuje:
a) Komplexní zajištění veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností v denních i nočních hodinách.
b) Kontrolu bezpečností a plynulostí silničního provozu, měření
rychlosti projíždějících vozidel obcí, regulace dopravy v klidu.
c) Plnění úkolů obecní policie stanovených v § 2 zákona
č. 553/1991 Sb. a zajišťování dodržování povinností plynoucích s obecně závazných předpisů obce.
d) Zajišťování plnění úkolů plynoucí ze zvláštních právních
předpisů (např. krizový zákon, správní řád).
K dispozici bude telefonní číslo s nepřetržitým provozem, na
kterém bude služba Obecní policie Vestec k zastižení. Vestec
každý měsíc předloží obcím zprávu o činností své Obecní policie na území dané obce, včetně počtu a druhu řešených případů a výše uložených sankcí.
Náklady na tuto službu činí pro obec Herink přes 33 300 Kč
měsíčně. Činnost policie v Herinku bude zahájena 1. dubna
2016.

Telefon na obecní policii
313 035 500
739 156 156

Průlom v řešení hluku
z dálničního obchvatu?
Únorová návštěva ministra dopravy Dana Ťoka v Herinku
byla výsledkem několika jednání s Ministerstvem dopravy
ohledně problematiky hlučnosti dálničního obchvatu.
Cílem bylo přesvědčit ministra a potřebě dostavby dalších
protihlukových opatření, která by zamezila nadměrnému
hluku v obcích sousedících s obchvatem,
Spolu s dokončením dálničního obchvatu u Jesenice a jeho
uvedením do zkušebního provozu vyvstal pro okolní obce,
včetně Herinku, problém s nadměrnou hlučností z dopravy,
kterému nezabránila ani dodatečná opatření realizovaná ŘSD.
Zástupci obcí Herink, Dobřejovice, Modletice a Sdružení
občanů proti hluku Jesenice již několik let tento složitý a právně
náročný problém řeší pomocí všech zákonných prostředků.
Bylo podáno několik soudních žalob, buď bez výsledku, nebo
s negativním výsledkem pro obce. Podáno bylo také několik
kasačních stížností na prohrané spory, zatím opět bez výsledku.
Celý problém s hlukem souvisí s nedodržením původního projektu, kdy měl být okruh zahlouben pod úroveň okolní krajiny.
Navíc byly použity jiné materiály při stavbě mostů a vrchní
vozovky, které ovlivňují míru hlučnosti projíždějících aut.
Veškeré stavební úpravy byly provedeny bez možnosti dotčených obcí cokoliv změnit.
Uvedené obce i nadále jednají se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy. Za obec Herink se problematiky hluku ujal předseda výboru pro životní prostředí Zdeněk
Zachař.
O celé problematice byla informována také Evropská komise,
která v současné době požaduje veškeré dostupné informace
ke sporu obcí a ŘSD a prozatím blokuje vyplacení dotací na
stavbu obchvatu. Ministr Dan Ťok při své návštěvě přislíbil
společné jednání zástupců obcí a Ministerstva dopravy, jehož
cílem má být vyřešení problému ke spokojenosti občanů všech
dotčených obcí, ideálně vybudováním dostatečných protihlukových opatření podél celého úseku dálničního obchvatu.

Místní zpravodaj obce Herink
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PROJEKTY

1. číslo

RETENČNÍ NÁDRŽ V ULICI DO VIŠŇOVKY

Cílem tohoto projektu je především revitalizace území podél ulice Do Višňovky. Přesto, že tato nádrž nezabrání
povodním, které nás postihly v uplynulých pěti letech, může výrazně snížit jejich negativní dopad na starou část
obce. V současné době je na projekt vydáno stavební povolení. Na realizaci retenční nádrže bude obec žádat dotaci
z Operačního programu životního prostředí.

ÚPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Zastupitelstvo obce a SDH Herink se dohodli na úpravě hasičské zbrojnice v prostorách Obecního úřadu a rozdělení
stávajících prostor. Současné dvě hasičské zbrojnice budou zredukovány na jednu a přesunuty do levé části objektu.
V pravé části bude vytvořeno zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí. Cena materiálu na tuto úpravu činí
zhruba 35 000 Kč. Práce jsou prováděny dobrovolníky z řad SDH Herink a SK Herink.

REKOnSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Zastupitelstvo schválilo záměr rekonstrukce sportovního hřiště u Obecního úřadu, jehož cílem je rozšířit využití
hřiště také pro další sporty i v případě méně příznivých povětrnostních podmínek. Stávající povrch by měl nahradit
umělý trávník, který lze využít také pro nohejbal, volejbal, badminton, tenis a další sporty. Předpokládaná investice
na úpravu povrchu a dokoupení vybavení pro další sporty je 1 500 000 Kč. Obec počítá s žádostí o dotaci. V případě
jejího zamítnutí však hodlá záměr realizovat z vlastních prostředků.
Kromě úpravy venkovního sportoviště plánuje obec také nákup pinpongového stolu pro širokou veřejnost a jeho
umístění do prostor Obecního úřadu.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Představení sdružení v obci Herink
V loňském roce obec Herink připravila granty pro občanská
sdružení a neziskové organizace, podílející se na organizaci
volnočasových aktivit v obci. Granty získala dvě místní sdružení: Spolek SK Herink a SDH Herink. První z nich Vám dnes
představí jeho předsedkyně Jana Šteffelová.

Občanské sdružení SK Herink
Naše sdružení (dnes už správněji zapsaný spolek) vzniklo
v roce 2013. Na jeho vzniku se podílela chuť několika sousedů
ze sídliště Slunečná stráň, kteří se chtěli nejen potkávat na ulici,
ale také společně trávit čas. Z nedostatku jiných možností
tak postupně vznikly některé z našich prvních akcí pro děti
i dospělé – rozloučení s prázdninami pro děti a sousedy
z „našeho“ sídliště, běžecká liga pro širší veřejnost a postupně
se nabalovaly další akce – v loňském roce mělo asi největší
úspěch Vinobraní, na kterém jsme se organizačně podíleli.

nakloněno. I pokud nechcete sportovat, můžete přijít posedět
a popovídat si se sousedy – občerstvení bude připraveno.
Z dalších akcí zmíním např. běžecké závody (oproti předchozím
rokům s drobnými úpravami), Dětský den a tradiční Betlém.
Protože většina členů našeho spolku má běžnou pracovní
dobu, naše časové možnosti jsou omezené. Fungujeme na
bázi dobrovolnosti a zatím se nám to daří. Proto bych chtěla
i touto cestou poděkovat všem, kteří nám věnují svůj volný čas
a mnohdy i více. Děkuji také podporovatelům, kteří nejsou přímo
členy spolku, ale rádi (doufám) nám pomáhají na větších akcích,
které bychom vlastními silami zvládali jen s obtížemi.

Také v letošním roce máme naplánovány akce, na kterých se
s vámi rádi uvidíme. Konkrétní podobu kalendáře akcí si můžete
stáhnout na našich webových stránkách www.skherink.cz.
Zatím připomenu první akci – Turnaj v pétanque, který se bude
konat 7. 5. – jedná se o sport velmi nenáročný, vhodný pro děti
i seniory a atmosféra tohoto turnaje bývá velmi přátelská, často
navzdory počasí, které nám v tuto roční dobu nebývá vždy
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Jana Šteffelová - předsedkyně

ZE ŽIVOTA V OBCI

bře zen 2 01 6

Kam v Ladově kraji
Obec Herink je již několik let součástí dobrovolného svazku obcí pod názvem Ladův kraj. Projekt Ladův kraj zahrnuje 24 obcí, což představuje mikroregion rozkládající se
mezi Prahou a řekou Sázavou. Cílem je společný rozvoj
cestovního ruchu, kultury a propagace.
Na internetových stránkách www.laduv-kraj.cz najdete nejen
mapu celého území, ale také podrobný přehled míst, kam za
sportem, za kulturou, památkami či přírodními zajímavostmi.
Vybírat můžete z turistických či cyklistických tras, seznamu
sportovišť pro venkovní i vnitřní aktivity, a z přehledu kulturních pamětihodností. Vše je podpořeno nabídkou ubytování
a prospektů. Důležitý je také společný kalendář akcí pro celý
mikroregion, který spolu s dalšími informacemi najdete také na
Facebooku.
V případě, že zimní počasí bude přetrvávat i v jarních měsících,
můžeme doporučit také stránky www.ladovskazima.cz, kde
všichni milovníci zimních sportů najdou tipy na aktivní trávení
volného času v nejbližším okolí, sněhové podmínky, průjezdnost tratí apod. V případě menší sněhové pokrývky lze stále
vybírat z aktivit jako je bruslení, plavání nebo turistika. Také
tento projekt má samostatnou facebookovou stránku.

www.laduv-kraj.cz

KALENDÁRIUM
Z kalendáře akcí pro příští měsíce vybíráme namátkou několik
pozvánek. Na řadě akcí v kalendáři se organizačně či finančně
spolupodílí také obec Herink. Těšíme se na Vaši účast!

Z kalendáře akcí pro příští měsíce vybíráme namátkou několik
pozvánek. Na řadě akcí v kalendáři se organizačně či finančně
spolupodílí také obec Herink. Těšíme se na Vaši účast!

9. 4.

Modletice

Maškarní bál pro děti a dospělé

9. 4.

Herink

Jarní Brigáda

16. 4.

Herink

Vítání jara - zábavný program nejen pro děti, skákací hrad, koncert MAXIM TURBULENC

30. 4.

Herink

Pálení čarodějnic

7. 5.

Herink

Turnaj v pétanque

14. 5.

Dobřejovice

Sportovní den

28. 5.

Dobřejovice

Dětský den

28. 5.

Popovičky

Dětský den

4. 6.

Herink

Dětský den
A mnoho dalších akcí. Podrobný kalendář akcí najdete na www.herink.cz
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Herink
Do Višňovky 28, 251 01 Herink
E-mail: ou@herink.cz
www.herink.cz

Úřední hodiny
Úterý (17:00 – 19:00), Pátek (09:00 – 11:00)

Telefon na obecní úřad
323 637 185
602 608 889, 602 608 798

Obchod Herink

Pošta – Dobřejovice

Otevírací doba
Po-Pá (07:00 – 20:00)
So-Ne (07:30 – 20:00)

Úřední hodiny
Po (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)
Út (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)
St (08:00 – 11:00 / 13:00 – 17:00)
Čt (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)
Pá (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)

Sběrný dvůr
Dobřejovice

FINANČNÍ ÚŘAD územní
pracoviště v Říčanech

Budova OÚ, Do Višňovky 28

Otevírací doba
Zimní období (1. 11. – 31. 3.)
Po-Pá (09:00 – 16:00)
So
(10:00 – 14:00)
Letní období (1. 4. – 31. 10.)
Po-Pá (09:00 – 17:00)
So
(10:00 – 14:00)
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora
Dobřejovice lze jednorázově sjednat
individuálně, po vzájemné dohodě stran,
odlišné od platné provozní doby telefonicky
na 603 168 974 (provoz SDD).

Politických vězňů 1233/40,
251 01 Říčany u Prahy

PROVOZNÍ DOBA PODATELNY
Po a St (08:00 – 17:00)
Út a Čt (08:00 – 15:30)
Pá
(08:00 – 14:00)
Telefon: 323 627 305, 323 627 333
E-mail: podatelna 2122@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Praha – východ
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Úřední hodiny
Po (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)
Út (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)
St (08:00 – 11:00 / 13:00 – 17:00)
Čt (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)
Pá (08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00)

Telefon: 284 005 401, Fax: 284 005 404
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz

Hasiči 150 / Záchranná služba 155 / Policie 158 / Obecní policie 313 035 500, 739 156 156

Tiráž: Vydává obec Herink, Do Višňovky 28, 251 01, Herink. Číslo 1/2016. Redakční rada: Michaela Winklerová, Karel Zeman. Grafika a sazba: www.vladimirjelinek.cz
Občané s trvalým pobytem v Herinku zdarma.
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