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Dopravní značení v obci
prochází změnami

Vážení spoluobčané, sousedé,
poslední obecní zpravodaj jsme vydali právě před rokem.
Za uplynulé měsíce se spousta avízovaných aktivit posunula, řada projektů je v procesu nebo dokonce před uzavřením. Proto bude toto číslo zpravodaje nabité informacemi z probíhajících projektů a budoucích záměrů. Pevně
věřím, že se nám podaří plánované projekty, spojené
s rozvojem obce a využitím obecních pozemků, uskutečnit,
k čemuž by nám mělo dopomoci také přijetí územního plánu, očekávané v následujících měsících. Na jeho podobě
se podílelo již předchozí zastupitelstvo a nejen Herink po
dlouhých letech očekává, že nastaví pravidla, jak s územím
obcí v příštích letech nakládat.

ZE ŽIVOTA OBCE

Ohlédnutí za
kalendářem akcí

3. číslo

č e rven 2 0 1 7
ZD A RM A

dalších rodinných domů a bytů. S dokončením rozšíření
čističky odpadních vod budou moci na stavbu sítí navázat
výstavbou domů a obec se začne opět rozrůstat o nové
obyvatele. Také proto jsou pro nás stávající i připravované
činnosti spojené s infrastrukturou, správou obce a její bezpečností zásadní. Neméně významné je však i volnočasové
zázemí, které se daří neustále rozvíjet díky činnosti dobrovolných spolků a organizací, podpoře místních firem i jednotlivců. Za jejich osobní nasazení bych opět rád poděkoval. A protože je tomu právě rok, co se v obci otevřela nová
vinotéka a Stodola společnosti Budamont, podporující
řadu místních akcí, požádali nás, zda by Vám mohli svou
současnou nabídku i připravované novinky představit.
Příjemné chvíle a pohodové léto Vám přeje

V realizaci svých plánů se neposunula jen obec, ale také
developerské firmy, které připravuji svá území pro výstavbu

Karel Zeman, starosta obce

Slovo úvodem
Nový společenský areál v obci
firmy Budamont

Starousedlíci i nově přistěhovalí občané Herinku, projíždějící cyklisté či zákazníci vinotéky a prodejny nábytku zde najdou ideální
příležitost posedět s přáteli u dobré kávy, sklenky vína nebo dobrého točeného piva. Při pěkném počasí mohou usednout na slunci nebo pod slunečníky na zahrádce ve dvoře. Nově vybudované
dětské hřiště v přírodním stylu, ve stínu stromů, nabízí moderní
prolézačky a spoustu zábavy. Tuto čerstvou novinku ocení nejen
děti, ale i jejich maminky, které si mohou dát drink, navzájem si
popovídat, a to vše jen pár metrů od svých hrajících si ratolestí.
„Již delší dobu jsem přemýšlel, jak bychom se mohli více přiblížit
lidem, kteří žijí v Herinku, či v blízkém okolí, a zároveň pomoci obci,
na jejímž území sídlíme. Na základě těchto úvah vytváříme areál, který nabízí možnost zpestření běžného života místních,“ říká
o projektu BUDA-MONT Herink majitel firmy, pan Luboš Kudrna.

V samém středu staré zástavby naší obce sídlí společnost
BUDA-MONT, která se víc jak 20 let zaměřuje na dovoz a distribuci vín. V posledních letech se firma snaží připravit i zajímavé projekty pro obyvatele Herinku a okolí. Rozšiřuje své
podnikatelské aktivity, kromě vína začala dovážet nábytek
a dekorace, pro něž buduje nový showroom.

Tímto ovšem společnost BUDA-MONT s výčtem novinek a aktivit
nekončí. V současné době plánuje sortiment služeb pro obyvatele
ještě rozšířit, a to o restauraci s teplou kuchyní. Projekt je připraven, čeká se na stavební povolení, a když všechno dobře půjde,
tak by na přelomu roku mohli první hosté zasednout za stoly, ať již
v době oběda k dobré hotovce z české kuchyně, nebo k slavnostnější večeři při svíčkách.

Místní zpravodaj obce Herink

Šárka Lajcsiková, Buda-mont spol.s r.o.
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Personální změna v zastupitelstvu
Na druhém zasedání zastupitelstva v tomto roce, konaném
9. března 2017, rezignovala na funkci zastupitelky obce Jana
Šteffelová. Dle výsledků komunálních voleb byl na uvolněnou
pozici zastupitele jmenován Jiří Horák.

Multifunkční hřiště je v provozu,
přijďte si zasportovat!
V listopadu 2016 byla dokončena rekonstrukce multifunkčního hřiště v sousedství Obecního úřadu. Původní povrch
nahradil umělý trávník, který má usnadnit sportování i během horších povětrnostních podmínek.
Nové hřiště slouží např. pro fotbal, nohejbal, volejbal, badminton, tenis a další sporty. Rekonstrukce stála 1,46 milionů korun.
Sportovní vybavení k provozování sportů lze zapůjčit na Obecním
úřadě. V případě pravidelného využívání hřiště doporučujeme rezervační systém přímo na webových stránkách obce v části Život
v obci, kde lze rezervovat konkrétní den a čas a zajistit si tím dostupnost hřiště. Na tyto změny naváže úprava okolí a dětského
hřiště.

zkušenosti a rizika ohrožení životního prostředí a provozu ČOV
budou nadále prováděny kontroly a kamerové zkoušky potrubí. V případě zjištění takovýchto zásahů do kanalizace bude
s majitelem domu vedeno správní řízení a stanovena pokuta.

Činnost developerů v obci roste
Čistička odpadních vod rozšířena
V závěru června došlo k dokončení a zprovoznění nové
části obecní čističky odpadních vod, jejíž kapacita se tímto zdvojnásobila. Investice dosahuje bez mála 7,1 milionů
korun.
Nová čistička nabídne kromě větší kapacity také moderní technologie a umožní napojení rodinných domů z nových developerských projektů dle uzavřených plánovacích smluv. Obec na
tento projekt dvakrát žádala o státní dotace, které však nebyly
přiděleny z důvodů financování výstavby developerskými společnostmi formou kompenzačních příspěvků.
Kontrolou nově dobudovaných území byly v minulosti odhaleny případy, kdy došlo k napojení splaškové kanalizace do
dešťové. Objevené tři případy byly již vyřešeny. Na základě této
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Před rokem jsme Vás ve zpravodaji informovali o uzavření plánovacích smluv se všemi aktivními developery v naší
obci. V uplynulých měsících došlo, také díky intenzifikaci
čističky odpadních vod, k velkému posunu nejen v činnosti
stavebních a developerských firem, ale také k plnění tzv.
kompenzačních příspěvků, dohodnutých v plánovacích
smlouvách.
Na území mezi ulicemi Do Višňovky, Hlavní a cestou směřující do Popoviček probíhá v současnosti výstavba sítí a infrastruktury. Společnost Fare Invest, a.s. zde připravuje výstavbu 68 rodinných domů budoucího projektu Slunečná stráň II.
V plánovací smlouvě se firma zavázala k úhradě kompenzačního příspěvku ve výši 8 500 000 Kč, k zajištění průchodnosti
melioračního zařízení před Obecním úřadem, výstavbě dětského hřiště v dané lokalitě a k výstavbě části chodníku podél ulice Do Višňovky. V současné chvíli je uhrazeno 3 250 000 korun.
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Na pozemcích podél ulice K Zelenému poli směrem ke kapličce připravuje území pro výstavbu individuálních rodinných
domů společnost Optreal spol. s.r.o. Kompenzační příspěvek
obci ve výši 2 650 000 korun byl již zaplacen. K finančnímu
plnění přibude dostavba chodníku v ulici Do Višňovky směrem
k obecnímu úřadu a dětské hřiště v dané lokalitě. Lokalita je
z 90 % dokončená.
Výstavba se významně posunula také ve čtvrti Na Hrázi, kde
staví společnost Euro development, a.s. Zde byly podepsány
dvě plánovací smlouvy, a to s kompenzačním příspěvkem obci
ve výši I. 1 864 000 korun (tato je částka již kompletně uhrazená) a II. 2 048 000 korun (splatná v červenci tohoto roku).
Další příspěvek plyne z Plánovací smlouvy uzavřené se společností AR.MA. Celková výše příspěvku činní 4 300 000,- Kč.
V současné době je uhrazeno 1 800 000 korun.

korun. Snahou obcí je vznikem kruhového objezdu urychlit
výjezd z obcí Herink a Dobřejovice a zajistit celkově větší bezpečnost i hladší průjezd přes stávající křižovatku.

Obec připravuje projekt pro náves
Koncem minulého roku zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat v sousedství Obecního úřadu a na nově nabytém
pozemku obecní náves, která by sloužila k setkávání místních občanů a pořádání obecních akcí.
Cílem je poskytnout prostor se zelení pro volnočasové aktivity,
relax i vhodné zázemí. Počátkem roku obec zadala architektonický návrh, na jehož zpracování byl čas do června. V případě
schválení zastupitelstvem bude snahou obce záměr co nejdříve zrealizovat.
Dalším z pozemků, o jehož využití a revitalizaci zastupitelstvo
uvažuje, je území za rybníkem V Topolech, které má dle návrhu
územního plánu opět sloužit k volnočasovým aktivitám.

Posvítíme si na lampy
S ohledem na rozvoj obce, komunikací a s tím spojeného
obecního osvětlení se zastupitelstvo rozhodlo zadat pasportizaci veškerého osvětlení v obci, jehož výstupem bude především přesné označení všech světel pro rychlejší a snadnější
opravy. A dále výběr nového provozovatele, který zajistí nejen
rychlejší reakci na různé podněty od občanů, ale bude řešit
také případnou úsporu energií, uzavírání smluv apod.
Poslední plánovací smlouva byla uzavřena se společností Univerzální stavební, a.s., která vyměnila pozemky v sousedství
Obecního úřadu podél ulice Do Višňovky za někdejší obecní
parcelu mezi ulicemi Do Višňovky a Nad Rybníkem. Na pozemku sousedícím s nově nabytou obecní plochou určenou
pro obecní náves vyroste bytový dům se šesti byty a 2 sklady včetně 1 garáže a 10 parcel pro rodinné domy. Kompenzační příspěvek do obecního rozpočtu byl uhrazen v plné výši
400 000 korun.
Dle Plánovací smlouvy se společností Optreal a.s. jsme byli
vyzváni k převzetí čtvrti Slunečná stráň I. V následujících týdnech proběhne kontrola na místě, kde bude sepsán protokol
s vadami a nedodělky a po odstranění vad a nedodělků převezme obec inženýrské sítě a komunikace natrvalo do své správy.

Obec připravuje revitalizaci území
s retenční nádrží
Na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo schválilo revitalizaci území podél ulice Do Višňovky, která zahrnuje také protipovodňové opatření v podobě retenční nádrže. Projekt byl
schválen již předchozím zastupitelstvem a je na něj vydáno
stavební povolení. Herink chce žádat o dotaci vypsanou Středočeským krajem. Zastupitelstvo však realizaci schválilo ve
svém rozpočtu i bez přidělené dotace. V prvním kole výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce na zhotovení stavby,
vypsáno tedy bude kolo druhé. Projekt počítá s investicí ve
výši 1 300 000 korun.

Herink podporuje vznik
kruhového objezdu do obce
Na hlavní křižovatce propojující silnice mezi Jesenicí,
Říčany, Dobřejovicemi a Herinkem zvažuje vlastník komunikací – Středočeský kraj – výstavbu kruhového objezdu.
Zastupitelstva dotčených obcí – Herink, Dobřejovice a Jesenice – se rozhodla tento záměr podpořit také finančně a každá
obec z jedné třetiny uhradí projektovou dokumentaci potřebnou k realizaci objezdu. Obecní rozpočet tak vyplatí 200 000
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Rozšíření způsobů třídění odpadu
pro trvale hlášené občany
Obec Herink neustále upravuje a rozšiřuje možnosti třídění
odpadu, které mají bránit vzniku černých skládek a umožňují úsporu nákladů v rámci obecního odpadového hospodářství. Pro třídění odpadu je v obci určeno několik míst s
kontejnery, jejichž kapacita byla v uplynulém roce navýšena a na vybraných místech doplněna o kontejner na textil.
Tato sběrná místa jsou určena výhradně pro ukládání papíru,
skla a plastů; na ulici Do Višňovky a v ulici Na Hrázi také pro
jedlé oleje a tuky. Elektronika, kovy, hračky, nábytek či nadměrně velké předměty či větve do těchto míst nepatří a z tohoto
důvodu je firma A.S.A. ani nevyváží!!! Sběrná místa pak přetékají nevyvezeným odpadem, který patří do sběrného dvora.

Provozní doba sběrného dvora
Dobřejovice: Letní období 01.04. - 31.10.
PONDĚLÍ

09.00 - 17.00 hod.

ÚTERÝ

09.00 - 17.00 hod.

STŘEDA

09.00 - 17.00 hod.

ČTVRTEK

09.00 - 17.00 hod.

PÁTEK

09.00 - 17.00 hod.

SOBOTA

09.00 - 14.00 hod.

NEDĚLE, St. svátky

ZAVŘENO

Právě pro velkoobjemový odpad, kovy, elektroniku, nábytek
nebo velké množství bioodpadu slouží Sběrný dvůr v Dobřejovicích, se kterým obec Herink uzavřela smlouvu a příjem
uvedeného odpadu je pro občany Herinku ZDARMA! Žádáme
občany, aby dodržovali uvedená pravidla a neodkládali nepotřebné věci ke kontejnerům s tříděným odpadem!

Dopravní značení v obci
prochází změnami
V těchto týdnech probíhá v obci úprava dopravního značení, zahrnující správné umístění dopravních značek, jejich
podoby i místa.

Pro trvale hlášené obyvatele zavedla obec individuální třídění
odpadu hrazeného z obecního rozpočtu. Původní popelnice na
bioodpad, nově vyvážené každou středu, rozšířily nádoby na
papír a plast, o které je možné si zažádat na obecním úřadě.
Třídění odpadu představuje způsob jak podpořit zdravé životní
prostředí i ušetřit náklady spojené na vývoz odpadu domácností i obce jako celku. Proto se daří v posledních letech obci
ušetřit právě na vývozu odpadu. Tyto prostředky se pak vrací
do obecního rozpočtu. V loňském roce tato částka dosáhla
bez mála 110 000,- Kč. Děkujeme, že třídíte!
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Upozorňujeme tedy občany, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravním značkám, které mohly na původních místech
změnit svou podobu!. Na tyto práce naváže instalace dalších
retardérů, především v části od Obecního úřadu směrem ke
kapličce, kde je obec vlastníkem komunikací.
S výstavbou nových čtvrtí zadalo zastupitelstvo také studii
proveditelnosti, která definitivně stanoví možnost vybudovat
chodníky na komunikacích s vysokou dopravní zátěží. Jedná
se zejména o silnici spojující autobusovou zastávku se čtvrtí
Sluneční stráň I (okolo společnosti Budamont) a ve staré části
obce podél ulice Radějovická. Obec má již předběžný souhlas vlastníků uvedených pozemků s odprodejem potřebného
území. Studie má být k dispozici do konce srpna tohoto roku.
Cílem je získat stavební povolení do února 2018 a realizaci
chodníků zahájit na jaře příštího roku.

Místní zpravodaj obce Herink
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Výsadba zeleně u rybníka
Na základě odborné zprávy a doporučení arboretisty byly
v zimních měsících vykáceny topoly na břehu obecního rybníka, které s ohledem na své velké poškození představovaly
velké riziko pro projíždějící auta, chodce i okolní domy. Ještě
na jaře tak byly v okruhu rybníka vysázeny stromy nové, které
lépe zapadají do přirozeného prostředí naší krajiny. Výsadba
stromů stála 70 000 korun.

Jaký byl první rok působení
obecní policie?
V dubnu loňského roku zahájila svou činnost v Herinku
obecní policie. Jednotka, kterou si od Vestce „vypůjčují“
obce Herink, Dobřejovice a Popovičky má na starosti úkoly, které zahrnují především přestupky proti obecním i veřejným vyhláškám, špatnému parkování či neprůjezdnost
obce, méně závažné trestné činy apod. Od obce a státní
policie pak získala povolení pro měření rychlosti.

Změny v poskytování dotací
občanským spolkům
V uplynulém roce rozdělovala obec dotace občanským spolkům na volnočasové aktivity v Herinku na základě darovací
smlouvy. Podle kontrolního orgánu je však tento postup nesprávný a je potřeba postupovat podle zákona 250/2000 sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který nařizuje
před vyhodnocováním žádostí o dotaci vyhlásit dotační program. Tento byl přijat na březnovém zastupitelstvu obce, kde
bylo schválena celková částka 60 000 korun, z níž mohou
občanské spolky a sdružení žádat příspěvek na svou činnost
a aktivity. Celé znění podmínek grantového programu je k dispozici na webových stránkách obce v části Obecní úřad.

Ke společnému záměru obecní policie se nově přidaly také
Modletice. S uvedenými požadavky se můžete obracet na telefonní číslo 313 035 500 nebo 739 156 156, které je k dispozici
24 hodin denně. Starostům jednotlivých obcí je zasílán pravidelný měsíční report z činnosti obecní policie Vestec na území
konkrétních obcí.

Telefon na obecní policii
313 035 500, 739 156 156
Místní zpravodaj obce Herink
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V naší obci se v průběhu celého roku koná řada akcí pro děti i dospělé.
Mezi nejoblíbenější tradičně patří Mikulášská besídka, která v prosinci 2016 poprvé
proběhla v nových prostorech restaurace Stodola. Účast byla veliká, děti si akci užily
a podle rozzářených očí byly nadšené. Jaro se pak neslo již v duchu tradičních akcí.

VELIKONOCE
SK Herink připravilo vítání jara oslavou Velikonoc. Ve Stodole
byly Velikonoce připraveny zejména pro dětské návštěvníky.
Děti si vyzkoušely malování vajíček, kraslic, pletení pomlázek a
další činnosti, spojené s velikonočním obdobím. Pro všechny
bylo také připraveno výborné sladké pohoštění – koláčky, suché nanuky apod.
Později odpoledne pak děti pobavil kouzelník s programem,
do kterého se někteří mohli dokonce i zapojit. Závěrem zazněly
tóny převážně dětských písní a děti, které vydržely, si závěrem
ještě zatančily.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Další povedenou akcí bylo poslední den v dubnu pálení čarodějnic, které připravilo již tradičně SDH Herink. Letošní velká hranice upoutala snad všechny návštěvníky. Odpoledne se
opékaly buřty na menším ohni přímo u hasičské zbrojnice. Po
setmění vzplála i zmiňovaná vysoká hranice s čarodějnicí. Dospělí pak i přes chladné počasí zůstali do pozdních nočních
hodin a zábava byla vydařená.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

č e rven 20 17

DEN DĚTÍ
Den dětí se pak konal tradičně v okolí Obecního úřadu
a dětského hřiště. Na děti čekal bohatý program. Na průkazky
jim dobrovolníci z řad občanů a zastupitelů rozdávali razítka
za splněné úkoly. V první části musely splnit úkoly jako hod
bramborou, poznávaly po slepu několik potravin a podobně.
V druhé části, která byla připravena na novém multifunkčním
hřišti, se pak utkaly v boji s Asterixem a Obelixem, se kterým
si ale mohly také příjemně zatančit. I zde bylo nutné splnit řadu
úkolů tak, aby děti měly razítka kompletní. Takže zde například
házely divočákem do dálky, vyráběly a zdobily z papíru a výtvarných potřeb prasátka, nosily vodu v dlouhém brčku ústy,
běhaly slalom ad. Po splnění všech úkolů děti dostaly výměnou za orazítkované listy dárkovou tašku plnou hraček.

Kdo nechtěl soutěžit nebo si udělal zrovna přestávku, mel
také o zábavu postaráno. Na dětském hřišti vyrostly dva velké
skákací nafukovací hrady. Samozřejmě i vybavení hřiště bylo
dětem plně k dispozici. Po celý den se děti mohly občerstvit
připravenými koláči, malinovkou, všichni ostatní pak také párkem v rohlíku či výtečnou klobásou na grilu. Podle hojné účasti
a zhruba 130 zúčastněných dětí se i tato akce povedla a líbila.

Děkujeme všem sdružením, dobrovolníkům a firmám za podporu a pořádání akcí!
Pavla Masopustová

KALENDÁRIUM
30. 6.

Dobřejovice

Letní kino

9. 9.

Dobřejovice

Rozloučení s létem

16. 9.

Herink

Turnaj v malé kopané

23. 9.

Herink

Vinobraní
A mnoho dalších akcí. Podrobný kalendář akcí najdete na www.herink.cz
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Herink

Telefon na obecní úřad

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)

Obchod Herink

323 637 185
602 608 889, 602 608 798

VINOTÉKA
HERINK

Budova OÚ, Do Višňovky 28

STODOLA
Otevírací doba
Po (Zavřeno)
Út (Zavřeno)
St (16:00 – 22:00)
Čt (16:00 – 22:00)
Pá (16:00 – 22:00)
So (14:00 – 22:00)
Ne (Zavřeno)

Otevírací doba
Po (10:00 – 16:00)
Út (10:00 – 16:00)
St (10:00 – 22:00)
Čt (10:00 – 22:00)
Pá (10:00 – 22:00)
So (10:00 – 22:00)
Ne (Zavřeno)

Otevírací doba
Po-Pá (07:30 – 19:00)
So-Ne (08:30 – 18:00)

Sběrný dvůr
Dobřejovice

Městský úřad
v Říčanech

Otevírací doba

ÚŘEDNÍ HODINY
Po (07:30 – 12:00 / 12:30 – 18:00)
Út (07:30 – 12:00)
St (07:30 – 12:00 / 12:30 – 18:00)
Čt (07:30 – 12:00)
Pá zavřeno

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).

Pošta
Dobřejovice
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)

Pozn.: pořadová čísla pro čekatele
se vydávají od pondělí do čtvrtka
vždy od 7:00 hodin.
Oddělení cestovních dokladů
a občanských průkazů Budova F
na Komenského náměstí 1619/2
Tel.: 323 618 255

Obecní policie

313 035 500, 739 156 156

Hasiči 150 / Záchranná služba 155 / Policie 158

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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