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Roční zápis do obecní kroniky byl schválen zastupitelstvem obce
dne 22. 5. 2018

Úvod
Třetí rok vedení kroniky přináší přehled událostí v Herinku v roce 2017. V závěru
najdete dokument , který popisuje život v obci zejména v období 1990 - 2000. Jeho
autorem je místní rodák, pan Stanislav Boček.
Kapitola Popis obce nebyla letos zařazena – v obci došlo jen k několika
významnějším změnám, které jsou uvedené v jednotlivých kapitolách ročního zápisu.
Jana Šteffelová
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2017

V lednu Spojené státy rozšířily seznam občanů Ruska, kteří budou
vystaveni sankcím za porušování lidských práv.
Europoslanci na plenárním zasedání v lednu zvolili jedním z místopředsedů Evropského parlamentu českého europoslance Pavla Teličku
(ANO). V příštím dvouapůlletém období tak bude jedním ze 14 zástupců
nového předsedy Evropského Parlamentu.

významné
světové a
domácí
události

Republikán Donald Trump složil 20. 1. slavnostní prezidentský slib a stal
se 45. prezidentem Spojených států amerických.
V únoru dolní komora britského parlamentu schválila vládní návrh zákona
o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, kterou se zahájila formální
proces vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Ten však bude
trvat ještě několik let.
Německým prezidentem byl v březnu zvolen bývalý spolkový ministr
zahraničí Frank-Walter Steinmeier. Do funkce hlavy státu ho na základě
dohody koaličních stran CDU/CSU a SPD z listopadu 2016 zvolilo
Spolkové shromáždění.
Přestože tzv. Islámský stát byl formálně poražen, boje v Sýrii pokračují i
v r. 2017. V dubnu zabíjel jedovatý plyn na severozápadě Sýrie. Pod
raketovou palbou se následně ocitla i zdravotnická zařízení, kde ošetřovali
zraněné z prvního útoku. Z provedení akce byla mezinárodním
společenstvím obviněna vláda prezidenta Bašára Asada. Ten vše popírá.
V květnu zvítězil v druhém kole francouzských prezidentských voleb
centrista Emmanuel Macron. Získal 66,06 procenta hlasů. Porazil
předsedkyni krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penovou, která
dostala 33,94 procenta hlasů, a uznala svou porážku. Macron se stal ve
svých 39 letech nejmladším francouzským prezidentem.
Pokračuje vlna migrace do států Evropské Unie. V červenci Rakousko
vyslalo do Tyrolska čtyři obrněné transportéry a 750 vojáků. Jejich cílem
byl Brennerský průsmyk, kde chtěly úřady zastavit proud uprchlíků mířících
z Itálie.
V říjnu Katalánci odhlasovali nezávislost svého regionu na Španělsku.
Plebiscitu se zúčastnilo 2,26 miliónu voličů – z 5,34 mil. oprávněných osob
– a přibližně 90 procent z nich hlasovalo pro nezávislost regionu. Madrid,
který akci od začátku označoval za nezákonnou, proti Kataláncům velmi
tvrdě zasáhl. Španělské úřady následně převzaly správu odbojného
regionu.
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V České republice
Letošní leden, který byl ve znamení mrazů dlouho nevídaných, byl
čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se teploty v Česku měří, a vůbec
nejstudenějším za posledních 77 let.
Nejstudenější ledny (průměrná teplota)
rok 1779

minus 9,3 stupně

rok 1838

minus 9,2 stupně

rok 1940

minus 8,8 stupně

rok 2017

minus 7 stupňů

Hospodářský růst a úspěch tuzemských firem se odrazil v minimální
nezaměstnanosti (v červenci klesla pod 3%) i zvyšování mezd. Státní
rozpočet Česka skončil v roce 2016 v přebytku 61,8 miliardy korun. Mzdy
rostly, ale pořád jsou v porovnání se západními sousedy neúměrně nízké.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na svém srpnovém zasedání
schválila zvýšení minimální mzdy o 1200 korun na 12 200. Státní pokladna
je plná, ale podle názoru některých odborníků stát dostatečně neinvestuje
a je závislý na evropských dotacích.
Výrazně vzrostly ceny bydlení. Na konci roku 2017 stál vlastní byt
tuzemskou domácnost přes šest a půl jejích ročních čistých příjmů (před
sedmi lety to bylo necelých pět ročních příjmů). To dělá z Česka
evropského rekordmana v nedosažitelnosti vlastního bydlení. Nejdražší
byty byly v Praze, kde průměrný byt stál přes pět milionů korun. Jediný
kraj, kde byt nestojí přes milion českých korun, byl Ústecký.
6. 4. Bankovní rada České národní banky s okamžitou platností ukončila
několikaletý režim devizových intervencí. Přestala tak bránit posílení
koruny pod hranici 27 korun za euro. Ta následně výrazně posílila.
Měsíční kurzy v roce 2017
leden

27.0200

únor

27.0200

březen

27.0200

duben

26.8240

květen

26.5640

červen

26.2630

červenec

26.0740

srpen

26.1010

září

26.0750

říjen

25.7650

listopad

25.5360

prosinec

25.6470

Od července zástupci veterinářů, myslivců a ministerstva zemědělství
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umožnili myslivcům na celém území České republiky lovit divočáky. Stalo
se tak kvůli africkému moru prasat.
Od 31. 5. Česko plošně zakázalo kouření v hospodách a restauracích.
17. 3. začala výstava světoznámého čínského umělce Aj Wej-weje, který
poprvé vystavoval v Česku a celé střední a východní Evropě. Dílo
vyjadřující se migrační krizi si Praha vysloužila také tím, že Česko, stejně
jako ostatní země regionu, odmítlo pomoci evropským státům, které musí
vypořádávat s příchodem statisíců lidí ročně.
Prezident Miloš Zeman omilostnil odsouzeného dvojnásobného vraha
Jiřího Kajínka, ten se 23. 5. po 23 letech dočkal svobody.
Česko pokračovalo v boji proti uprchlickým kvótám a rok 2017 mu za to
vynesl žalobu za porušení povinností vyplývajících z členství v Evropské
Unii. Řízení s Českem, Polskem a Maďarskem zahájila Evropská komise
15. června.
1. 9. vypršela pětiletá lhůta, do které měli majitelé odstranit reklamní
poutače kolem dálnic a silnic I. třídy. Řada z nich tak ale neučinila,
ministerstvo je začne v půli září zakrývat a poté likvidovat.
1.10. odstartovala „účtenková loterie“. Lidé v ní mohou vyhrát různé ceny
díky registraci účtenek vydaných v rámci elektronické evidence
tržeb (EET). Loterie je má motivovat k tomu, aby si účtenky přebírali. Tím
mají přispět k tomu, že obchodníci budou tržby řádně evidovat.
Říjnové volby do poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO, do
Sněmovny se dostalo rekordních devět stran:

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval vládu v polovině prosince,
premiérem se stal Andrej Babiš, toho času trestně stíhaný za dotační
podvod.
Vláda po více než dvaceti letech debat v listopadu vykoupila
velkovýkrmnu vepřů v Letech, místě někdejšího romského koncentračního
tábora. Na jejím místě má vzniknout památník romského holocaustu za
druhé světové války, kterého se české protektorátní úřady aktivně
účastnily.
Závěr roku kromě příprav na Vánoce patřil prezidentské kampani.
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V lednu 2018 se o křeslo prezidenta České republiky bude ucházet 9
kandidátů (v pořadí podle vylosovaných čísel):
Mirek Topolánek

1

Michal Horáček

2

Pavel Fischer

3

Jiří Hynek

4

Petr Hannig

5

Vratislav Kulhánek

6

Miloš Zeman

7

Marek Hilšer

8

Jiří Drahoš

9

V Herinku byl leden, stejně jako ve zbytku republiky, mrazivý. Led na
rybníce k velké radosti místních dětí roztál až koncem měsíce.
21. 1. byla vyhlášena v celém středočeském kraji smogová situace a to
důvodu překročení koncentrací pevných částic v ovzduší.

počasí,
změny
životního
prostředí

Ranní mrazíky se ale vracely ještě i v poslední dubnové dekádě.
Oproti tomu 30. 5. byla v Průhonicích naměřena nejvyšší teplota
v republice - 34,5 stupňů Celsia.
Extrémně silný vítr zasáhl Herink i celý Středočeský kraj 29.10.2017. Díky
včasnému varování meteorologů však kromě několika polámaných stromů
a menších nehod nenapáchal výraznější škody.
obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel Herinku
Počet
obyvatel
celkem

v tom podle pohlaví
muži

ženy

v tom ve věku (let)
0-14

15-64

65 a více

2008

107

52

55

24

73

10

2009

177

89

88

44

121

12

2010

296

151

145

71

208

17

2011

413

210

203

105

289

19

2012

454

226

228

117

315

22

2013

483

241

242

123

338

22

2014

531

266

265

133

377

21

2015

550

275

275

145

382

23

2016

577

292

285

155

396

26

2017

615

312

303

162

426

27
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Rok 2017 se v Herinku nesl především ve znamení rozsáhlé stavební obecní
záležitosti
činnosti se všemi plusy i minusy.
V průběhu roku pokračují jednání s developery a obec získává další
příspěvky na rozvoj infrastruktury.
Pokračuje výstavba nových lokalit nad ulicí K Zelenému poli vznikají nové
ulice Jílová a K Lesíku. Další nové domy rostou v lokalitě Nad rybníkem,
z ulice Radějovická je západním směrem vedena nová ulice Ke Korytu.
Začíná výstavba v lokalitě Slunečná stráň II – síť ulice Ve Stráni.
Od začátku roku je možné veškeré platby na obecním úřadě Herink
hradit bezhotovostně platebními a kreditními kartami.
Začátkem dubna byly vykáceny topoly vlašské na hrázi obecního rybníka.
Toto kácení bylo doporučeno odborníky vzhledem ke špatnému stavu
dřevin. V posledním dubnovém týdnu byly u rybníka V Topolech vysazené
jasany.
4. 7. vyšlo třetí číslo obecního zpravodaje, kde občané najdou ohlédnutí
za uplynulým rokem. Jsou zde články o plánované i proběhlé výstavbě
v obci, společenských a kulturních akcích i praktické informace. Celé
vydání si můžete přečíst v příloze č. 1.
Kromě developerské výstavby rodinných domů začaly také přípravy na
vybudování nové návsi. Ta původní, která byla dříve na prostranství se
zvoničkou a křížkem, mezi č. p. 11, 25 a 12, už dávno neslouží svému
účelu a v současné době by ani nestačila stále rostoucímu počtu obyvatel.
Proto proběhlo 29. 6. 2017 veřejné setkání zástupců obce a místních
občanů a zástupce projektantské kanceláře, kde byla představena
architektonická studie návsi Herink.
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Takto vypadal prostor pro budoucí náves v roce 2015…

… a takto v r. 2017

Jak bude vypadat za rok?
Ve druhé polovině června bylo v obci osazeno nové dopravní značení
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podle studie z minulého roku.
Část smrkového porostu u kapličky byla v červnu 2015 napadená
cizopasnou houbou a v r. 2016 vykácena. Na prostranství nadále zůstávají
ořezané větve a klestí. 22. 7. bylo zbylé dřevo částečně odstraněno.
Poslední část zbytků vykácených stromů a srovnání pozemku proběhlo v
posledním adventním týdnu.
20. a 21. října proběhly v celé republice volby do parlamentu České
republiky. V Herinku politické strany zaznamenaly takovéto výsledky:
strana

hlasů

%

ANO 2011

63

24,32

Občanská demokratická strana

60

23,16

Česká pirátská strana

44

16,98

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

21

8,10

Svoboda a přímá demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

21

8,10

TOP 09

17

6,56

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

10

3,86

Strana svobodných občanů

9

3,47

Strana zelených

6

2,31

Česká strana sociálně demokratická

3

1,15

Komunistická strana Čech a Moravy

3

1,15

REALISTÉ

1

0,38

SPORTOVCI

1

0,38

Obecní zastupitelstvo
2. 2. odstoupila Michaela Winklerová z funkce předsedkyně výboru pro
strategické plánování, novou předsedkyní byla jmenována Jana Šteffelová.
Změny ve složení zastupitelstva: k 10. 3. rezignovala na post zastupitelky
Jana Šteffelová, v zastupitelstvu obce ji nahradil Jiří Horák.
Úřední hodiny zůstaly beze změn.
V r. 2017 zastupitelstvo projednalo mimo jiné tyto záležitosti:
24. 1. obec uzavřela smlouvu o dílo na intenzifikaci čistírny odpadních
vod s firmou ASIO, spol. s r. o. Akce má být dokončena do 30. 6. 2017 a
obec bude stát 7 098 870,- Kč.
V únoru byla uzavřena darovací smlouva se společností PENAM a.s.,
která rozšiřuje výrobu v pekárně Zelená Louka v Herinku. Společnost se
zavázala poskytnout obci dar ve výši 1 300 000,- Kč v období 2017-2021.
9

Průběžně se řeší připomínky k územnímu plánu obce, konečný dokument
není stále schválený.
9. 3. byl schválen Program rozvoje obce na roky 2017-2027. Jeho plné
znění naleznete v příloze 2. Jeho součástí je mj. anketa, která mezi obyvateli Herinku probíhala od listopadu 2016 do ledna 2017.
V dubnu zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci na
vybudování retenční nádrže podél ulice Do Višňovky. Záměr revitalizovat
toto území byl schválen v lednu 2016.
Višňovka v r. 1990

Stejné místo, červenec 2015
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A v listopadu 2017

V květnu obec převzala do správy komunikace a inženýrské sítě v lokalitě
Slunečná stráň. Tato lokalita byla dobudovaná v r. 2010 a sítě až dosud
zůstávaly v majetku developera (Furud, s.r.o.).
V červnu zastupitelstvo schválilo návrh budoucího vzhledu obecní návsi,
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následně má být vypracována projektová dokumentace pro stavební
povolení. Plán na zpracování projektové dokumentace byl zastupitelstvu
předložen v září. Za 320.000,- Kč ho pro obec zpracuje firma LV plán
s. r. o.
Dále bylo schváleno provedení rekultivace vjezdu do obce od Dobřejovic.
Do zimy byly pozemky kolem silnice Hlavní zkultivovány a osazeny
okrasnou zelení.
Obec vyčlenila 60.000,- Kč ze svého rozpočtu pro podporu organizací,
které se zabývají kulturním sportovním a společenským životem v obci.
Zastupitelstvo schválilo finanční podporu spolku SK Herink a FK Dobřejovice z. s.
Byl zpracován pasport o stavu veřejného osvětlení. Obec zadala jeho
provozování firmě Osvětlení Týnec k. s. Od listopadu tak mohou obyvatelé
obce k hlášení o nefunkčních lampách veřejného využívat osvětlení
jednoduchý formulář na stránkách obce.
Obyvatelé Herinku mají od r. 2016 možnost využívat vlastních nádob na
odvoz tříděného odpadu a bioodpadu, který je hrazen obcí. S tím, jak
stoupá zájem o individuální tříděný odpad, stoupají i náklady obce na jeho
likvidaci.
V září začíná zastupitelstvo obce projednávat záměr výstavby mateřské
školy.
Ve stejném měsíci bylo rozhodnuto o čištění dešťové kanalizace. Také
velké množství balastních vod, přitékající do čističky odpadních vod
výrazně prodražuje její provoz. Zastupitelstvo proto pověřilo starostu, aby
přijal opatření, která by vedla ke zlepšení situace.
Společnost Fare Invest, a.s. vybudovala chodníky na části ulice Do
Višňovky, další se plánují v ulicích Radějovická a Hlavní. Zde je ale nutné
nejdříve dořešit majetkoprávní vztahy.
V prosinci zastupitelstvo obce rozhodlo, že nechá vypracovat zadávací
hospodaření
dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele MŠ odbornou firmou.
obce
Dále bylo rozhodnuto, že se obec Herink bude podílet na zpracování
projektové dokumentace kruhového objezdu na křižovatce silnice Pražská
(od Jesenice k D1) a silnice od Herinka k Dobřejovicím (ulice K Herinku).
Náklady obce budou max. 190.595,- Kč.
Na své poslední schůzi také zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok
2018. Rozpočet je koncipován jako schodkový – v předchozích letech
obec získala finanční kompenzace od developerů v řádech milionů korun,
část této sumy bude použita na plánované výdaje, spojené s rozvojem
obce v r. 2018.

hospodářský
život obce
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Závěrečný účet obce za r. 2016:
Obec hospodařila s kladným výsledkem a to ve výši 4 467 526,50 Kč. Byl
pořízen pozemek v hodnotě 3 229 000,- Kč a realizováno vybudování
multifunkčního hřiště v hodnotě 1 580 000,- Kč. Tento výsledek byl
dosažen především díky kompenzačním příspěvkům, vybraných od
developerů působících v obci.

V obci v r. 2017 působilo 204 podnikatelských subjektů, z toho 157 živnostníků, 30 společností s ručením omezeným, 2 akciové společnosti
(zdroj: MFČR).
V r. 2015 to bylo 163 podnikatelských subjektů, z toho 107 činných.

Velké firmy rozšiřují nabídky zaměstnání a nabízí uplatnění také stále
většímu počtu místních obyvatel.
V roce 2017 byla spuštěna nová linka na výrobu toustového chleba
v pekárně Zelená louka. Linka má maximální kapacitu 6000 balení
toustového chleba za hodinu. Zároveň se zvýšila kapacita výroby
konzumního chleba z 53 na 72 tun. Konzumní chléb z Pekárny Zelená
louka získal i v roce 2017 ocenění Konzumní chléb vynikající kvality
v soutěži Chléb roku. Ocenění Česká chuťovka 2017 získal také místní
konzumní chléb s kmínem.

kultura a
tělovýchova
obce

veřejný a
kulturní život
v obci

V areálu firmy Buda-mont byl počátkem roku otevřený nový showroom
nábytku a bytových doplňků.

Stav v r. 2017 se oproti předchozím rokům nezměnil. V obci není žádné
stálé kulturní a tělovýchovné zařízení. Stávající společenské, kulturní a
sportovní akce se odehrávají v zasedací místnosti Obecního úřadu,
v areálu firmy Buda-mont (č. p. 7) nebo pod širým nebem v okolí obecního
úřadu.
Obec se v r. 2017, stejně jako v předchozích letech, podílí na kulturních
akcích ve spolupráci s okolními obcemi – Modleticemi, Dobřejovicemi a
Popovičkami.
23. 3. se v Modletickém zámku koná zábavný pořad Kamarád do deště
s populárním hercem Lukášem Vaculíkem.
14. 10. uspořádaly obce společně již 3. ročník turistického pochodu
Špacír, tentokrát přes čtyři obce se startem a cílem v Modleticích na
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zámeckém nádvoří. Letos byly k výběru už 2 trasy o délce 5 a 10 km.
Další akce za finanční podpory obce pořádají místní spolky.
8. 4. je společnými silami SDH a SK Herink uspořádána další úklidová
brigáda. Letos jsme se zapojili do celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. 26 dobrovolníků posbíralo více než půl tuny odpadků a přispělo
tak ke zlepšení vzhledu obce.
16. 4. SK Herink ve spolupráci se Stodolou Herink v areálu firmy BudaMont uspořádali Velikonoční odpoledne. Malí i dospělí koledníci se mohli
připravit na nadcházející svátek – obarvit a ozdobit vajíčka nebo
vlastnoručně uplést svou pomlázku. Odpoledne zpestřil svým vystoupením
také kouzelník a akci zakončila dětská diskotéka.
30.4. SDH Herink zorganizovalo tradiční pálení čarodějnic s opékáním
špekáčků na prostranství u hasičské zbrojnice, kde má v budoucnu být
vybudována nová náves.
6. 5. se konaly sportovní turnaje v režii SK Herink – turnaj v pétanque (6.
ročník) v letošním roce doplnil a téměř převálcoval turnaj v nohejbale.
Oproti všem pesimistickým předpovědím ani nekáplo a tak jsme se mohli
plně soustředit na sportovní výkony. Na startovní čáru pétanque se
tentokrát postavilo 5 dvojic. Prvenství získalo smíšené modletickoherinkovské duo MAJA, takže alespoň polovina poháru putuje zpět do
Herinku. Na druhém místě se umístili mladí a nadějní Ohniví draci, třetí
skončil rodinný tým Hejtíků - KUŘE.
V nohejbale se utkalo 7 týmů z různých koutů Herinku a přilehlého okolí.
Zbrusu nový putovní pohár se po letošním klání odebral s týmem Petrovy
Vrchy do Popoviček, na druhém místě skončili AIR z Herinka a třetí SK
Herink B, které navzdory svému jménu porazilo na hlavu SK Herink A.
Vítězná nohejbalová mužstva
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Dětského dne se 3. 6. zúčastnilo na 130 dětí. Mohly si zasoutěžit
s Asterixem a Obelixem nebo se dát na velkou jízdu s Pokemony a získat
populární sběratelské kartičky, sladkosti a drobné hračky. Nechyběla
střelba z paintballové pistole nebo malování na obličej. Na akci se podílela,
ať už finančně nebo organizačně, téměř celá obec: SDH Herink, SK
Herink, Obec Herink, České ploty, Pekárna Kabát, Buda-mont a mnoho
dobrovolníků z řad místních obyvatel.
16. 9. proběhl Velký turnaj v malé kopané, uspořádaný společně SDH a
SK Herink. Sedm týmů z Herinku a okolních obcí předvedlo své nejlepší
výkony. Na prvním místě se umístil tým s mnohoznačným názvem Nevim,
složený z místní a přespolní omladiny. Druzí skončili RAKU z Radějovic,
vítězové předchozího ročníku a třetí příčka patřila týmu AIR z Herinku.
23. 9. uspořádala firma Buda-mont ve spolupráci s obcí 3. ročník
Vinobraní v Herinku. Kromě vína a burčáku nechyběla živá hudba, zájemci
si mohli opět zabubnovat pod odborným dohledem.Proběhl také další
ročník soutěže o nejlepší závin - Štrúdlování 2017. Po velmi vyrovnaném
boji se na třetím místě umístila paní Dvořáčková z Dobřejovic, druhé místo
obsadil Ríša Vacula, obhájce loňského titulu. Ocenění nejvyšší, spolu se
speciálním koláčem od pekárny Kabát, si odvezla paní Svatava až na
dalekou Moravu.
Spolek ENVERO, který v loňském roce pořádal fotografickou soutěž,
otevírá na podzim seriál tvořivých dílen v Čestlicích. Workshopy jsou
zaměřené např. na balení dárků, výrobu originálního trička nebo
korálkových náušnic.
4. 11. SK Herink a Stodola Herink pořádají Helloween. Každý návštěvník
si mohl vydlabat svou vlastní dýňovou lampičku, vyhlášeny byly
nestrašidelnější masky a akce byla zakončena lampionovým průvodem ke
kapličce, kde ještě na děti čekalo malé sladké překvapení a čaj.
3. 12. pořádá obec ve Stodole v Buda-montu Mikulášskou nadílku se
soutěžemi a sladkými odměnami pro malé odvážlivce. Po akci byl
rozsvícen obecní vánoční stromek.
23. 12. setkání u betléma, opět na původním místě u kapličky nad obcí.
Další příležitostné akce se konají ve Vinotéce a ve Stodole firmy BudaMont. Např. Martinské víno, Karaoke, Kubánský večer s výukou salsy a
další.

15

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Herinkovský zpravodaj, 3. číslo
Příloha č. 2 Program rozvoje obce
Příloha č. 3 Kronika pana Bočka

Přehled použitých zkratek:
EET

Elektronická evidence tržeb

MFČR

Ministerstvo financí České republiky

MŠ

Mateřská škola

SDH

Sbor dobrovolných hasičů
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