Kronika obce Herink
II.
2016

Roční zápis do obecní kroniky byl schválen zastupitelstvem obce
dne 29. 6. 2017

Úvod
Druhý rok vedení kroniky přináší přehled událostí v Herinku v roce 2016. V závěru
najdete přehled událostí po r. 1990, kdy Herink opět získal vlastní samosprávu, do r.
2014.
Protože se stále objevují další informace z historie obce dávné i modernější a
doplnění k již uvedeným obdobím by bylo mnoho, zpracuji dostupná fakta
v podrobnější a ucelenější formě do samostatné publikace v příštích letech.
Kapitola Popis obce nebyla letos zařazena – v obci došlo jen k několika
významnějším změnám, které jsou uvedené v jednotlivých kapitolách ročního zápisu.
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2016

Jako červená nit se rokem 2016 táhly obavy z teroristických útoků a
problémy s tzv. uprchlickou krizí. K teroristickým útokům docházelo napříč
celou Evropou, v březnu si 32 životů vyžádaly např. teroristické útoky
islamistů v Bruselu, v červenci ve francouzském Nice útočník tuniského
původu zabil 86 lidí. Organizace Islámský stát mimo jiné verbuje své
dobrovolníky v Bosně.

významné
světové a
domácí
události

Příliv uprchlíků do Evropy se oproti roku 2015 významně snížil, zejména
kvůli dohodě Evropské unie s Tureckem o navracení uprchlíků zpět do
Turecka. Utrpení zejména syrských civilistů se tím nicméně nezmenšilo.
V květnu byl přes všechny výše uvedené události v Londýně zvolen
první muslimský starosta v historii. Stal se jím Sadiq Khan, právník a syn
pákistánských imigrantů. Občané Velké Británie nicméně v referendu
rozhodli o odchodu Spojeného království z Evropské unie, Británie jako
první země opustí EU. Pro odchod bylo 51,9 % voličů.
V listopadu Spojené státy americké zvolily nového prezidenta - kandidát
republikánů Donald Trump porazil demokratku Hillary Clintonovou.
V prosinci se novým prezidentem Rakouska stal kandidát zelených
Alexander Van der Bellen.

V České republice
došlo od 1. ledna k několika důležitým legislativním úpravám – např. byl
ukončen 2. pilíř důchodového spoření, minimální mzda se zvýšila na
9900,- Kč. Došlo také ke změně značení stávajících silnic pro motorová
vozidla, které byly formálně převedeny na dálnice. České silnice se tak
rozrostly o cca 450 km nových dálnic. Mimo jiné i Silniční okruh kolem
Prahy (SOKP), protínající katastr Herinku, se změnil z rychlostní silnice R1
na dálnici D0.
V únoru bylo do České republiky přijato několik křesťanských rodin,
uprchlých z Iráku. Všichni členové této skupiny ale po několika týdnech
pobytu v Česku požádali o vrácení pasů a vzdali se práva na azyl. Projekt
nevládní organizace Generace 21, který plánoval přesídlit zhruba 150
iráckých křesťanů, byl poté v dubnu 2016 ministerstvem vnitra ukončen.
V březnu Česko navštívil čínský prezident Si Ťin-Pching. Úřady,
především policie, čelily kritice z přílišné podlézavosti
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Číňanům, zbytečných perlustrací či šikany lidí, kteří se například odvážili
ukázat tibetské vlajky.
V červnu byl zveřejněn průzkum Sociologického ústavu AV ČR - JAK
ČEŠI TRÁVÍ ČAS? 1. ROČNÍK VÝZKUMU PROMĚNY ČESKÉ
SPOLEČNOSTI 2015.

V červenci si Česká republika zaregistrovala jednoslovný název pro zemi
ve všech jazycích OSN. V angličtině je nové jméno uvedeno jako
"Czechia".
Od 1. 7. mají také všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně
samosprávné celky, státní podniky, a další firmy, v nichž má většinovou
majetkovou účast stát, povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy nad
50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.
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7. 10. – 8. 10. 2016 proběhly volby do krajských zastupitelstev.
konečné výsledky:
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počasí,
změny
životního
prostředí

V prosinci odstartovala elektronická evidence tržeb, povinná pro
podnikatele, kteří mají tržby v hotovosti, zároveň se snížila sazba DPH
v oblasti stravování z 21 na 15 procent. Právní úpravy se také dočkali
poskytovatelé půjček - již si nemohou účtovat za prodlení se splácením
libovolné pokuty tak, jak tomu v některých případech bývalo. Nový zákon
jasně definuje jak mají poskytovatelé postupovat a kolik si mohou za
prodlení účtovat.
Nový rok nás přivítal sněhový popraškem, ale řádných mrazů jsme se
nedočkali, obecní rybník zamrzl jen na několik málo dnů.

6

2. 6. zasáhl Herink vydatný déšť s krupobitím, blesková povodeň se
prohnala od kapličky ulicí Do Višňovky až k obecnímu úřadu. Zde byly
následky promptně zlikvidovány jednotkou SDH Herink. Jednalo se
zejména o likvidaci naplaveného bahna a zprůjezdnění zmíněné ulice.
Na cestě u kapličky

obyvatelstvo

Pohled od hasičské zbrojnice

obecní
záležitosti
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Přes varování meteorologů, kteří předpovídali stejně horké a suché léto,
jako v r. 2015, se letní počasí vrátilo k dlouhodobému normálu – jak
v teplotách, tak v množství srážek.
Nezvykle suché a teplé bylo až září.
První sníh napadl už 10. 11.
Do konce roku ale dlouhodoběji nemrzlo, na obecním rybníku se letos
opět nebruslilo.

Aktuální počet trvale hlášených obyvatel
Počet obyvatel
celkem
1.1.2016
31.12.2016

550
577

muži
275
292

Průměrný věk
ženy

celkem

275
285

31,8
32,4

muži
30,0
30,8

ženy
33,6
34,0

Věková struktura obyvatelstva k 31.12.2016:
0 - 14
muži

věková skupina

15 - 64
65 a více
0 - 14

ženy

věková skupina

15 - 64
65 a více

91
193
8
64
203
18

V Herinku stoupá počet obyvatel zatím mírně, oproti okolním obcím
patříme k nejmladším, co se týká věkového průměru obyvatel. Ve
Středočeském kraji nám v této disciplině patří 4. místo:
Průměrný věk - porovnání:
Herink
32,4 roku
Dobřejovice
39,4 roku
Modletice
37,7 roku
Popovičky
34,4 roku

Složení zastupitelstva zůstalo nezměněno.
V r. 2016 obec nově zaměstnávala 1 zaměstnance pro údržbu obce,
který má nahradit dosavadní firmu.
V kontrolním výboru obce nahradila Natašu Blechovou paní Šárka
Škarvadová, ostatní výbory pracovaly ve stejném složení, jako v r. 2015.
Na zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 byl zřízen výbor pro
strategické plánování ve složení:
předseda: Michaela Winklerová, členové: Jana Šteffelová a Attila Szűcs
Úřední hodiny zůstaly beze změn.
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V r. 2016 zastupitelstvo projednalo mimo jiné tyto záležitosti:
Obec schválila podepsání smlouvy o zajištění služeb obecní policie
s obcí Vestec. Za tuto službu bude Herink platit 400.000,- Kč ročně.
V září bylo schváleno, že obec bude trvale hlášeným obyvatelům hradit
svoz bioodpadu, ke kontejnerům na tříděný odpad přibyly od května také
nádoby na sběr jedlých olejů.
S obcí Modletice byla projednána možnost získání míst v plánované
mateřské škole. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na rozšíření této
mateřské školy byla zamítnuta a tím dojde ke zpoždění realizace. Nejbližší
termín pro umístění dětí z Herinku bude až ve školním roce 2018/19.
Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejňování smluv nad částku 50.000,- Kč na
webových stránkách obce už v únoru, tj. o několik měsíců dříve, než byla
zákonem tato povinnost stanovena.
Dále probíhala jednání o snížení hluku z Pražského okruhu. 4. února
obec navštívil ministr dopravy Dan Ťok, který přislíbil svou účast na řešení
tohoto problému.
Zastupitelstvo zamítlo žádost společnosti České štěrkopísky spol. s r.o.
o výstavbu míchacího centra na katastru obce. Společnost se nato obrátila
na obec Dobřejovice, kde jejímu návrhu bylo vyhověno a nová betonárka
tak bude stát v těsné blízkosti hranice katastrů obou obcí, naproti Pražské
obalovně.
Diskutovala se možnost zřízení školního autobusu do základních škol
v Čestlicích a Průhonicích. Vzhledem k nízkému zájmu ze strany obyvatel
ale bylo od záměru upuštěno.
Jako stavebně technický dozor nad probíhajícími a plánovanými
stavebními projekty v obci byl zastupitelstvem schválen místostarosta
Miroslav Masopust.
Na činnost spolků byly obcí věnovány dary v celkové výši 50.000,- Kč.
21. 6. byl předložen návrh k roční účetní závěrce za r. 2015, který byl
zastupitelstvem obce schválen. Za r. 2015 byla obec v zisku ve výši 3 094
759,80 Kč.
Nově nabytý pozemek u obecního úřadu bude využit jako klidová zóna,
na podzim se má osít travou, dokud nebude vypracována architektonická
studie.
Byl proveden pasport komunikací - silnice, které nepatří do vlastnictví
obce, jsou zařazeny jako účelové komunikace, po převzetí cest do
vlastnictví obce, budou silnice převedeny do kategorie místní komunikace.

9

Byl předložen návrh na úpravu dopravního značení zpracovaný
společností HPN projekt s.r.o.
V září manželé Krumphanzlovi z Herinka opravili fasádu a nově natřeli
kapličku. Díky nim vypadá opět reprezentativně:
před opravou

v novém

hospodaření
obce

V polovině září začala rekonstrukce hřiště u obecního úřadu. Má zde
vzniknout multifunkční hřiště s umělým povrchem, které bude využitelné
pro různé druhy sportů. Rekonstrukce byla dokončena počátkem listopadu,
k provedení má ale obec výhrady.
Byl pořízen kamerový systém k monitorování okolí obecního úřadu a
rekonstruovaného hřiště.
Úprava ceny vodného pro rok 2017 se navrhuje ve výši 36,27 Kč/1 m3 ,
navýšení ceny tedy činní 3,3%. Navýšení je dle provozovatele způsobeno
navýšením ceny od dodavatele a to o 28,5%, ostatní náklady ovlivňující
cenu vodného se nemění.

hospodářský
život obce

V obci probíhá nebo se připravuje rozsáhlá stavební činnost
developerských společností:
 Od léta připravuje inženýrské sítě pro výstavbu firma OPT-NET
v lokalitě Do Višňovky, navazující na ulici K Zelenému Poli.
 Fare invest na podzim začíná s výstavbou IS pro projekt Slunečná
stráň II, která zastaví území mezi ulicemi Hlavní, U Strouhy a
Olivová a silnicí na Popovičky.
 Firma EURODEVELOPMENT pokračuje s výstavbou v lokalitě u
rybníka (ulice Dlouhá, Rovná a Na Hrázi).
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Ke konci července rozvázána smlouva s firmou, pečující o zeleň a
pořádek v obci, a od září ji nahradí zaměstnanec obce.
Na posledním jednání ZO byl schválen návrh rozpočtu na r. 2017.

kultura a
tělovýchova
obce

Byla schválena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
intenzifikaci ČOV.
Od 15. 11. mají trvale hlášení obyvatelé obce možnost využít vlastní
nádoby na svoz tříděného odpadu – plasty a sklo. Poplatky za svoz i
pronájem nádob hradí obec.

veřejný a
kulturní život
v obci

Od 9. 12. probíhá na internetových stránkách obce anketa, ve které
občané mají možnost sdělit své priority a názory na život v obci. Ukončení
je plánováno na 4. 1. 2017 a výsledky poslouží jako jedno z východisek
pro zpracování strategického plánu obce.

V rozpočtu na rok 2016 bylo počítáno s těmito částkami:
Rozpočtové příjmy: 10 669 000,00 Kč
Rozpočtové výdaje : 10 308 000,00 Kč
Rezervní fond: 361 000,00 Kč
Díky kompenzačním příspěvkům od developerských společností se
podařilo získat do rozpočtu navíc částku 7.409.000,- Kč, takže
v závěrečném účtu obec vykázala v r. 2016 přebytek ve výši
4 467 526,50 Kč.

Ve struktuře hospodářských poměrů v roce 2016 nedošlo k zásadním
změnám oproti předchozímu roku.
V areálu sousedícím s obecním úřadem, v ulici Do Višňovky 81, nově
otevřela svou provozovnu společnost České ploty, s.r.o., která nahradila
Spído CZ s. r. o.
Společnost Penam zahájila rozšiřování výroby v Pekárně Zelená louka
– v Herinku bude vystavena nová hala na výrobu toustového chleba. O
tom, že se firmě daří nejen ekonomicky, svědčí také ocenění „Konzumní
chléb vynikající kvality 2016“ za konzumní chleby z Pekárny Zelená louka,
které v r. 2016 Penam získal.

V areálu firmy Buda-mont byla zrekonstruována stodola, využívá se od
léta jako restaurace a příležitostně také pro některé společenské akce – v r.
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2016 se tu konala Mikulášská nadílka pro děti, kterou uspořádal obecní
úřad.

Obec ve spolupráci s Modleticemi, Dobřejovicemi a Popovičkami
přispěla na konání divadelních představení, zájem občanů Herinku byl ale
minimální (3.3. Tonka Šibenice v režii Jaroslava Duška uvedená v sále
modletického zámku, 6.12. Pošťácká pohádka, Spolkový dům Dobřejovice,
hráli průhoničtí ochotníci)
V prostorách obecního úřadu dále probíhají pravidelné i ukázkové lekce
jógy, které vede Mgr. Ilona Výtisková.
Další tematické akce se konají také ve Vinotéce Herink v prostorách
firmy Buda-mont (č. p. 7). Byla to např. 12.3. oslava Masopustu, , 17. 6.
Kubánský večer nebo 11. 11. Svatomartinské víno.
V březnu byly instalovány lavičky v obci a podél nové vycházkové trasy
kolem kapličky a rybníka.
V r. 2016 vyšla 2 čísla Herinkovského zpravodaje: 29. 3. byly
publikovány informace o aktuálním dění v obci – o spolupráci
s developery, proběhlé akci na odbahnění rybníka V Topolech, spolupráce
s obecní policií Vestec a další. Další číslo z 8. 7. přineslo další aktuality ze
života Herinku – obec získala pozemek pro náves, protihluková opatření.
Ankety o zřízení školního autobusu, která byla součástí vydání, se
zúčastnilo 8 domácností. Obě čísla občasníku jsou v příloze 1.
Proběhly také 2 úklidové brigády za účasti dobrovolníků z řad obyvatel.
9. 4. posbírali odpadky po zimě a 26. 11. se upravovalo okolí obecního
rybníka V Topolech – vysekaly se náletové dřeviny v remízku a za odměnu
si účastníci opekli špekáčky.
16. 4. uspořádala společnost České ploty, s. r. o. ve spolupráci s obcí
Jarní slavnosti. Vystoupení skupin Maxim Turbulenc nebo Lucie Revival,
mělo ohlas i přes nepříznivé počasí. Nechyběly ani soutěže pro děti a
občerstvení.
30. 4. Sbor dobrovolných hasičů Herink uspořádal tradiční Pálení
čarodějnic na prostranství před hasičskou zbrojnicí.
14. 5. se konal V. ročník Turnaje v pétanque, který uspořádalo sdružení
SK Herink. Zúčastnily se týmy nejen z Herinku, ale také Modletic nebo
Radějovic. Putovní pohár si odvezl HONDA TEAM z Modletic, nejúspěšnější tým, reprezentující Herink - HERINK CITY - skončil na 4. místě.
6. 5. spolek ENVERO pod záštitou starosty obce vyhlásil fotosoutěž
Krajina, kde chci žít. Obyvatelé a návštěvníci obce mohli zaslat své
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fotografie z Herinku a okolí. Vyhlášení výsledků bylo plánováno na
15. 11., pro nízkou účast bylo ale prodlouženo do 5. 1. 2017.
4. 6. Obec ve spolupráci s SDH a SK Herink uspořádala Dětský den,
tentokrát s pirátským motivem. Připraveny byly tradiční i netradiční soutěže
pro malinké i větší děti, balónková show a následně dílnička, kde si děti
vyrobily své vlastní zvířátko z balonků, nechybělo ani bohaté občerstvení.
Akce se zúčastnilo na 160 místních i přespolních malých návštěvníků.
Místní spolek SK Herink uspořádal další závody v běhu pro malé i
dospělé. Jarní běhání 11. 6. ovládla na trati 500 m v kategorii nejmenších
dětí (do 7 let) Maruška Pavliščová z atletického klubu Atipic, v kategorii
chlapců (8-15 let, trať 800 m) Vojta Kotalík, ve skupině žen na trati 3 km
prvenství vybojovala Magdalena Szucs, zlatou medaili v kategorii mužů na
stejné trati získal Jan Řehák.
K Podzimnímu běhání se závodníci sešli 24. 9. zopakovala svůj triumf
Maruška Pavliščová v kategorii nejmenších dětí a překvapivě zvítězila i ve
skupině starších děvčat. Ve skupině starších chlapců se tentokrát prosadil
Ivan Lubyako, v kategorii mužů zlato získal Standa Dlouhý
Ze dne 16. 5. jsou nové letecké snímky Herinku – prohlédnout si je
můžete v příloze 2.
V červnu se veřejnosti otevřela Stodola – restaurace v prostorách firmy
Buda-mont. Na úvodní večer nabídla promítání fotbalového zápasu ČR vs.
Chorvatsko
8. 10. proběhl v areálu firmy Buda-mont 2. ročník Vinobraní za podpory
obce a ve spolupráci s SK Herink. Návštěvníci měli možnost ochutnat vína
z nabídky Buda-montu, ochutnat hrozny, které se urodily v Herinku či se
přidat ke společnému bubnování. V rámci akce proběhl také druhý ročník
soutěže o nejlepší závin – Štrúdlování. Vítězem se stal Richard Vacula se
svým chlapským štrúdlem. Děti si kromě zábavného programu mohly také
zasoutěžit – za nejhezčí obrázek Herinku si velikou čokoládu odnesly
Sára Forejtová z Modletic a Layla Bilíková z Herinku.
15.10. se maminky z Herinku sešly u Podzimního bazárku dětského
oblečení ve Stodole
9. 11. proběhlo Veřejné projednání Územního plánu obce Herink s
výkladem projektanta, proti současnému návrhu bylo ze stran občanů
vzneseno několik desítek připomínek, které se budou dále řešit.
12. 11. se členové SDH Herink zúčastnili soutěže v požární
připravenosti Floriánek – v Herinku bylo stanoviště u rybníka.
Mikulášskou nadílku uspořádal obecní úřad 4. 12. ve Stodole Herink. Už
ani zasedací místnost v budově obecního úřadu, která se donedávna
zdála velká, nestačí pojmout množství dětí z Herinka. Po rozdání sladkých
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odměn starosta obce rozsvítil vánoční strom na prostranství před
vinotékou v sousedství památné lípy.
Od 5. do 18. 12. měli občané Herinku možnost přinést svou figurku do
betléma. Ten spolek SK Herink umístil k vánočnímu stromu. 18. 12. byl na
společném setkání vyhlášen vítěz soutěže o nejkrásnější figurku – letos
zvítězil koník z dílny Kuby a Honzíka Hejtíkových. Návštěvníci akce si
společně zazpívali vánoční koledy, připraven byl i čaj a svařené víno na
zahřátí.

1991 - 1994
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Dodatek k ročnímu zápisu
Historie obce od r. 1991 do r. 2014
Počet obyvatel
Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

1991

75

-

2

-

-

1992

73

-

1

4

5

1993

71

-

1

2

1

1994

71

-

-

2

1

Obec po získání samostatnosti začíná hospodařit s vlastní samosprávou
a také vlastním majetkem, byť poněkud skrovným. Zde je soupis majetku,
který Herink získal při dělení s Dobřejovicemi, pod jejichž samosprávu od r.
1960 patřil:
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Kromě toho Herink dostal „darem“ také černou skládku, která vznikla
v bývalém lomu pod kapličkou podél ulice Do Višňovky.
Zastupitelstvo obce zasedá v objektu u sušičky obilí v dnešním areálu
firmy Agro Jesenice.

1991
Obec měla v tomto roce 32 popisných čísel, průměrný věk obyvatel byl
41,2 roku.
V červnu 1991 byla svépomocí vybudována boudička u rybníka, která
měla sloužit k uskladnění nářadí, stolů a lavic. Používaly se pro společenské
akce v prostoru kolem rybníka – pálení čarodějnic, sousedská posezení a
ohníčky. Dnes chatka u rybníka ještě stojí, ale je v neutěšeném stavu a
nevyužívá se.

1992
volby do federálního shromáždění a sněmovny
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1994 – 1998

1993
Počátkem 90. let byly podle nového zákona o půdě z r. 1991 vráceny
statky č. p. 1, 4, 5, 6 a 9 dědicům původních majitelů. Tyto statky byly
vyvlastěny - půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské
usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února
1948 do 1. ledna 1990 podle zákonů o nové pozemkové reformě
z přelomu 40. a 50. let 20.století. Po dlouhých letech, kdy zde hospodařilo
JZD Rudá hvězda Modletice, byly tyto nemovitosti v dosti zuboženém
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stavu (původní majitelé je byli nuceni opustit v r. 1952). Jen zásluhou
odhodlání, investic a obětování volného času nových majitelů je většina
těchto budov opět v lepším, než obyvatelném stavu.
V r. 1993 byla vrácena část pozemků a nemovitostí rodiny Eislerů jejím
8 nalezeným dědicům (ke statku č. p. 10 původně patřily další nemovitosti
a cca 50 ha půdy, budova s korouhvičkou – dnes sídlo firmy Tradix Color,
původně sloužila jako stodola).
Ve stejném roce uvažuje zastupitelstvo o koupi domu č. p. 23 (dnešní
ulice U Kovárny) po zemřelém majiteli MVDr. Antonínu Dlouhém. Mohla by
zde vzniknout knihovna, obchod a sídlo obecního úřadu.
Projednávají se také majetkové poměry obecního rybníka – ten byl v r.
1966 převeden do vlastnictví Meliorační správy, část hráze ale stále patří
paní Čelikovské.
Objevují se první informace o plánovaném dálničním obchvatu, pro
který se později vžil název SOKP (Silniční okruh kolem Prahy).

Počet obyvatel
Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

1994

71

-

-

2

1

1995

72

-

1

-

2

1996

68

-

1

2

5

1997

64

-

1

-

-

1998

63

-

-

1

-

1994
18. 11. - 19. 11. 1994 ve volbách do zastupitelstva obce kandidovalo
sdružení nezávislých kandidátů. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Kandidát
Příjmení, jméno

Politická

Hlasy

Věk

příslušnost

Boček Stanislav

66

bez politické příslušnosti

36

14.28

Bursík Jaroslav

30

bez politické příslušnosti

36

14.28

Kabeláč František

67

bez politické příslušnosti

36

14.28

Kleňhová Helena

60

bez politické příslušnosti

36

14.28

Mika Arnošt

55

bez politické příslušnosti

36

14.28

Šteigerová Radmila

37

bez politické příslušnosti

36

14.28

Zima Jaroslav

47

bez politické příslušnosti

36

14.28

abs.

v%
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Starostou byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva opět zvolen
František Kabeláč, zástupcem starosty Jaroslav Zima. Nové zastupitelstvo
chce v nadcházejícím volebním období řešit zejména rekonstrukci
elektrorozvodné sítě (odhadované náklady 1,7 mil. Kč, předpokládané
dokončení v r. 1996/97) a zalesnění podél ulice Do Višňovky (podle
vyjádření tehdejšího starosty byla stávající alej vysazena po 1. světové
válce a od r. 1950 nebyla udržovaná, vzniká zde černá skládka).
Obec se celkově musí začít zabývat dobudováním a modernizací
inženýrských sítí. Dosavadní stav po letech zanedbávání začíná být
kritický – v obci není odpovídající kanalizace ani plyn, elektrorozvodná síť
je v nevyhovujícím stavu.

1996
V obci se začínají objevovat velké stavby pro budoucí průmyslovou a
výrobní zónu.
Na okraji katastru Herinku směrem k Dobřejovicím se začíná stavět
Pražská obalovna, která se později stane ne příliš estetickou dominantou
příjezdu do obce. Firma ITINERA, která výstavbu provádí, rozšiřuje
vozovku pro potřeby provozu nového závodu.
Univerzální stavební plánuje místo bývalého kravína na svých
pozemcích (podél ulice Do Višňovky, parcely 45/1,2,3) vybudovat sklady,
dílny a ubytovací zařízení pro svou potřebu.

1998 – 2002

V Herinku se plánuje výstavba plynovodu a vodovodu. Zástupce
Pražské plynárenské společnosti seznámil zastupitele s podmínkami
zavedení plynu do obce.
V dubnu se uskutečnil výlov obecního rybníka V Topolech.
Lesním hospodářem v Herinku byl ustanoven p. Karel Černý z Jílového.

1997
V dubnu byla provedena kontrola požárního sboru. Velitelem jednotky
byl Petr Kapal, zástupce velitele František Novotný, preventistou František
Babka, členy požárního mužstva Milan Gut, Jaroslav Bursík, Bedřich
Novotný, František Kabeláč ml., strojníky Milan Kocourek a Luboš Mrha.
Zastupitelstvo schválilo výstavbu 2. haly v areálu firmy Tradix Color (č.
p. 10). Bylo také rozhodnuto o opravě zvoničky a křížku na návsi
(odhadované náklady 37,5 tis. Kč).
Nedostatečné jsou spoje hromadné dopravy - z obce není v sobotu a
neděli spojení do Říčan ani do Prahy.
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V červnu se uskutečnila veřejná schůze v restauraci v Popovičkách,
projednávaly se připomínky občanů k připravovanému územnímu plánu.
Zúčastnilo se 35 obyvatel (včetně členů ZO), tj. více než polovina obce.
Obec jedná s vlastníkem pozemku 30/1 o odkupu na plánovanou
výstavbu budovy OÚ. Dále se hledá vhodný pozemek pro výstavbu
čističky odpadních vod.
Byly poraženy lípy u č. p. 12.
Obec požaduje po drůbežárně p. Müllera z Modletic odstranění skládky
drůbežího trusu.
Výsledek hospodaření obce za r. 1997: příjmy 651.500,- Kč, z toho
dotace 106.000,- Kč

Narození Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Rok

Stav 1.1.

1998

63

-

-

1

-

1999

64

-

-

5

2

2000

67

1

3

7

3

2001

74

-

1

1

3

2002

71

1

1

3

1

1998
Plánovaný rozpočet na tento rok byl:
příjmy 2.317.000,- Kč
výdaje 1.124.000,- Kč
V březnu obec koupila pozemek 30/1 s „Panskou stodolou“. Následně
bylo s firmou Universální stavební dohodnuto zbourání stodoly a výstavba
nové budovy pro občanskou vybavenost. Později bylo dřevo z demolované
stodoly rozvezeno občanům na topení.
Za hromadnou dopravu platí obec 10.000,- Kč ročně.
Z odvoz komunálního odpadu občané platí 780,- Kč ročně (při svozu 1x
za 14 dnů).
Schválen byl také příspěvek 10.000,- na obnovu dveří v kostele
v Popovičkách. Kostel byl v průběhu 90. let čtyřikrát vykraden, odcizeny byly
dřevěné sošky andělů a další cenné předměty.
V červnu byla zkolaudována Pražská obalovna. Firma obci přispěla na
vybudování vodovodu, zavázala se uhradit škody, které v průběhu stavby
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vznikly na komunikacích a uhradí také autobusovou dopravu občanů
Herinku na kulturní akce.
Zastupitelé řešili nárůst pravidelných výdajů obce – zálohy na plyn se
zvýšily z 400.000,- na 700.000 za pololetí, elektřina stoupla ze 150.000 na
250.000 pololetně. To znamenalo pro tehdejší rozpočet značnou zátěž.
V září byla podepsána smlouva o dotaci na hasičskou zbrojnici.
Podmínkou poskytnutí je proinvestovat 1 mil. ještě v tomto roce.
Firma Öko-Plant, která koupila usedlost č. p. 4, žádá o souhlas
s výměnou střech a vybudováním příjezdové cesty k objektu. S výměnou
střešní krytiny zastupitelstvo souhlasí, výstavba komunikace není v jeho
kompetenci. Firma zde plánuje vybudování vzorových okrasných zahrad.
K 80. výročí založení České republiky byla v říjnu vysazena lípa před
firmou Tradix Color (č. p. 10).
Pro následující volební období se komunálních voleb v obci kromě
sdružení nezávislých kandidátů voleb zúčastnila i Česká strana sociálně
demokratická, zastoupená jediným kandidátem, Jaroslavem Mrhou. Ten
však s 5 hlasy ve volbách neuspěl.
Volby do zastupitelstva obce se konaly 13. - 14. 11.1998, zvolení byli:
Kandidát
Příjmení, jméno

Politická
Věk

příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Zima Jaroslav

51

bez politické příslušnosti

37

15.81

Babková Helena

47

bez politické příslušnosti

31

13.24

Boček Stanislav

70

bez politické příslušnosti

36

15.38

Bursík Jaroslav

34

bez politické příslušnosti

30

12.82

Kabeláč František

71

bez politické příslušnosti

34

14.52

Kleňhová Helena

64

bez politické příslušnosti

33

14.10

Šteigerová Radmila

41

bez politické příslušnosti

33

14.10

V tomto roce se konaly také volby do Poslanecké sněmovny ČR,
v Herinku bylo 51 voličů, voleb se zúčastnilo 38. Hlasy dostaly tyto strany:
ODS

21 hlasů

ČSSD

9 hlasů

KSČM

3 hlasy

Unie svobody

2 hlasy

SPR-RSČ

2 hlasy

KDU-ČSL

1 hlas
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V r. 1998 činily příjmy obce 2.965.520,- Kč, výdaje byly 1.458.754,- Kč.

1999
Rozpočet obce v r. 1999 činil 1,43 mil. Kč, z toho dotace 665 tis. Kč.
Úřední hodiny : úterý 18:00 - 19:00
Zastupitelstvo obce stále zasedá v kanceláři v dnešním areálu firmy Agro
Jesenice.
V lednu 1999 zastupitelstvo obce odsouhlasilo vybudování plynovodu.
Byla zadána zakázka na projekt plynofikace obce. Následně obec podala
žádost o vydání stavebního povolení na plynovod a vodovod.
V květnu byla zvolena stavební komise ve složení František Kabeláč,
Jaroslav Bursík, Jaroslav Hlad a Vít Škorpil z Dobřejovic.
Na místě rozebrané stodoly roste nová budova obecního úřadu (ul. Do
Všňovky 28). Vzhledem k vysoké hladině spodní vody musí budova stát na
pilotech. Financování a průběh stavby „budovy občanské vybavenosti“
nebylo bez komplikací.
Stavbu provádí Univerzální stavební a.s., stavební komise ale zjistila
nedostatky a společnost vyzvala k jejich odstranění. V budově je
plánováno sídlo obecního úřadu, prostory pro prodejnu a bytová jednotka.
Hledá se zájemce o pronájem tohoto bytu, který by složil zálohu min.
200.000,- Kč. Ty by byly použity na financování dostavby budovy. Zájemce
se nehledal dlouho, vybrán byl zájemce z Mrače. V červenci 1999 navíc
obec získala dotaci na výstavbu 300.000,- Kč. V srpnu byla za stejným
účelem přijata půjčka od banky.
Místnosti v nově stavěné budově, určené pro obchod, byly pronajaty
firmě DECOL na kanceláře. Firma se zavázala platit roční nájemné ve výši
95.940,- Kč ročně.
Obec získala dotaci 40.000,- Kč z krajského úřadu na pořízení počítačů.
V září byl schválen územní plán obce. Herink vstoupil do svazku obcí
„Pražský jihovýchodní region“. Vstupní poplatek činil 5000,- Kč a hlavním
předmětem činnosti tohoto svazku má být
1. Zpracování strategie i konkrétních opatření hospodářského
rozvoje regionu.
2. Regionální marketing a podpora investování do regionu,
zejména z fondů EU.
3. Příprava integrovaných projektů pro řešení infrastruktury svazku
a členských obcí, zejména řešení odvádění a čištění
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splaškových odpadních vod, zásobování vodou, plynofikace,
komunikace a likvidace odpadu.
4. Ochrana životního prostředí.
5. Podpora členů svazku při jednání o společných věcech se
třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery,
kontrolními orgány atd.) a spolupráce s jinými orgány.
6. Podpora rozvoje výstavby občanské vybavenosti.
7. Péče o krajinu.
V prosinci 1999 byla uzavřena nájemní smlouva na byt v č. p. 6, kde
dříve sídlila firma ZISSIADA, která skončila v konkurzu.

2000
Finanční náklady na investice obce byly v r. 2000:
Výstavba budovy obecního úřadu 5 075 000,- Kč
1 120 000,- Kč

z toho dotace
Úprava prostranství u úřadu

340 000,- Kč

z toho dotace

100 000,- Kč
3 757 000,- Kč

Plynovod, vodovod

2 050 000,- Kč

z toho dotace

Majetek obce k 31.12.2000:
hodnota majetku
závazky

10.695.132,- Kč
3.268.029,- Kč

V dubnu 2000 v Herinku vznikl rybářský spolek při SDH.
Od 28. 5. 2000 zajišťuje hromadnou dopravu v obci společnost ROPID,
zastupitelstvo rozhoduje o provozu pouze těch spojů, které jsou hrazeny
Krajským úřadem.
V červnu r. 2000 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu a
plynovodu. Výstavba probíhala od července do srpna a byla financována
z dotace ve výši 50 – 60% nákladů. Na přelomu listopadu a prosince 2000
byl vodovod a plynovod zkolaudován.
V rámci předvolební kampaně se i tak malá obec, jako Herink dostala do
hledáčku politiků.
12. 8. 2000 navštívila Herink předsedkyně senátu Libuše Benešová
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18. 8. 2000 přijela v rámci předvolební kampaně Ing. Helena
Rögnerová, kandidátka do senátu za obvod Benešov, spolu
s místopředsedou senátu Petrem Pithartem, oba dorazili na kole. Po
dlouhých letech, kdy maličká obec stála stranou zájmu politiků, šlo
v Herinku o významnou událost.
Obec předložila Stavebnímu úřadu v Říčanech projekt na obecní
vodovod.
Na dostavbu budovy obecního úřadu přijala obec další půjčku od banky,
fyzické osoby a právnické osoby.
První volby, které se odehrály v nové budově, se konaly 12. 11. 2000 a
byly to volby do senátu a do krajského zastupitelstva.
Volby do senátu:
výsledky voleb
Platné
Název strany

hlasy
celkem

ODS

v%

12

37.50

ČSSD.

7

21.87

Čtyřkoalice

7

21.87

KSČM

3

9.37

ČSNS a NEZÁVISLÍ

1

3.12

Strana venkova

1

3.12

Strana za životní jistoty

1

3.12

volební účast v Herinku:
Voliči

Vydané

Vol.

Odevzd.

Platné

% plat.

v sezn.

obálky

účast

obálky

hlasy

hlasů

51

32

62.75

32

32

100.0

Z počtu voličů vyplývá, že v obci bylo v tomto roce 16 dětí a nezletilých.

2001
Od tohoto roku došlo ke snížení příjmů obcí z daní, v Herinku toto
snížení mělo činit cca 200 tis. Kč, což v tehdejším rozpočtu byla
nezanedbatelná částka. Z důvodů šetření se má vypínat veřejné osvětlení.
Dotace z daní činí 2.823,- Kč na 1 obyvatele.
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Obec připravuje projekt na kanalizaci. Cena vodného činila 28,48 Kč/m2
vč. DPH. Náklady na hromadnou dopravu činily 913,- Kč měsíčně.
Obec pořádá zájezd pro občany na zámek Hluboká a organizuje oslavy
Dne matek.

2002 - 2006

Bylo upraveno veřejné prostranství před firmou Tradix Color, finančně
se na něm podílela jak firma, tak i obec rovným dílem.
Okresní správa silnic plánuje opravit silnici od Obalovny Herink
k Radějovicím.
Dále je v plánu navézt ornici na černou skládku ve Višňovce a následné
zalesnění tohoto pozemku. Vybudování kanalizace ve staré obci nebude
podle názoru starosty z finančních důvodů možné dříve, než za 4 roky.
V r. 2001 proběhlo pravidelné sčítání lidu, domů a bytů, některé údaje o
obyvatelstvu v Herinku pro zajímavost uvádím zde:
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší

60

bez vzdělání

0

v tom
podle
stupně
vzdělání

základní vč. neukončeného

15

vyučení a stř. odborné bez mat.

30

úplné střední s maturitou

10

vyšší odborné a nástavbové

0

vysokoškolské

1

nezjištěné vzdělání

Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem

72

Ekonomicky aktivní celkem

37

z toho
podle
odvětví

zemědělství, lesnictví, rybolov

1

průmysl

4

stavebnictví

4

obchod,opravy motor. vozidel

9

doprava, pošty a telekomunikace

4

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

4

školství, zdravot., veter. a soc. činn.

1

Počet obyvatel
Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí
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2002

71

1

1

3

1

2003

73

-

-

9

5

2004

77

2

1

2

3

2005

77

-

1

8

5

2006

79

-

2

5

8

2002
Bylo rozhodnuto o vybudování travnatého hřiště u budovy obecního
úřadu, které bylo financováno z větší části z dotací.
Část stromků ve Višňovce vysadili členové Mysliveckého svazu, zbytek
obyvatelé obce svépomocí.
Firma ROSA, která provozuje velkoobchod s květinami, kupuje část
pozemků pod dnešní Pekárnou Zelená louka, plánuje zde výstavbu
skleníků.
14. – 15. 6. se konaly volby do poslanecké sněmovny.
výsledky:
Kandidující strana

% plat. hlasů

Platné

Občanská demokratická strana

14

37.83

Česká str.sociálně demokrat.

13

35.13

Komunistická str.Čech a Moravy

5

13.51

Koalice KDU-ČSL, US-DEU

3

8,1

Str.venkova-spoj.občan.síly

1

2,7

Sdružení nezávislých

1

2,7

volební účast:
Voliči v
sezn.
50

Vydané
obálky
37

Voleb. účast
74.00

Odevzd.
obálky
37

Platné
hlasy

% plat.
Hlasů

37

100.00

V září tohoto roku byla do Herinku zavedena telefonní síť.
Výnos z povodňového dluhopisu obec věnovala na odstraňování
následků záplav, které v tomto roce postihly velkou část republiky, včetně
Středočeského kraje.
Volby do obecních zastupitelstev proběhly 1. 11. - 2. 11. 2002.
V Herinku byli zvoleni:
Kandidát

Politická

Příjmení, jméno

příslušnost

Kabeláč František

bez politické příslušnosti

Hlasy
abs.
35

v%
14.46
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Šteigerová Radmila

bez politické příslušnosti

35

14.46

Zima Jaroslav

bez politické příslušnosti

35

14.46

Babková Helena

bez politické příslušnosti

34

14.04

Kapalová Alexandra

bez politické příslušnosti

34

14.04

Boček Stanislav

bez politické příslušnosti

32

13.22

Kleňhová Helena

bez politické příslušnosti

29

11.98

Zastupitelé zvolili tyto výbory:
Finanční výbor: Stanislav Boček – předseda, Alexandra Kapalová,
Kateřina Holzhauserová
Kontrolní výbor: Helena Babková – předseda, Radmila Šteigerová, Petra
Skotnická
Stavební komise: Jaroslav Zima – předseda, Jaroslav Hlad, Vít
Záworka, jako odborný poradce byl přizván p. Vítězslav Škorpil
z Dobřejovic.
Od 15.12. bude autobus 363 zajíždět do Herinka i v sobotu a v neděli.
Obec odkoupila pozemky pro výstavbu čističky odpadních vod.
Hospodaření obce skončilo v r. 2002 přebytkem 354.000,- Kč

2003
Platby společnosti ROPID za provozování hromadné dopravy činí 849,Kč měsíčně.
Byla uzavřena smlouva s firmou EKO-KOM o zpětném výkupu tříděného
odpadu.
Přestupková komise byla svěřena do přenesené působnosti Říčan.
Na pozemku p. Marvana bylo přeloženo koryto potoka, které do té doby
procházelo chlévem, dnes přestavěným na obytnou budovu (č. p. 10).
Obec přispěla římskokatolické farnosti v Popovičkách částkou 20.000,na obnovu kostela.
Firma ROSA má zájem koupit další pozemky p. č. 372, což je bývalá
cesta od cihelny do Osnice. V září 2003 kupuje pozemky p. č. 74 a 76.
Ze zákona vzniká požadavek, aby předseda stavební komise měl
patřičné odborné vzdělání, předsednictví převezme prozatím starosta, než
se najde vhodný kandidát.
Na stavebním úřadě v Říčanech probíhá jednání o výstavbě splaškové
kanalizace.
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13. a 14. 6. se konalo referendum o vstupu České republiky do
Evropské unie.
Výsledky referenda v Herinku:
Počet

Vydané

Účast

Odevzd.

Platné

Počet

Počet

opráv.

obálky

v%

obálky

hlasy

hlasů

hlasů

celkem

ANO

NE

39

29

10

občanů
55

39

70.91

39

Společnost Stavby silnic a železnic vybudovala hřiště u obecního
úřadu, dotace činila 111.000,- Kč z celkově vynaložené částky 195.000,Kč
Zastupitelstvo obce nesouhlasí, aby stavba komunikace 512 (SOKP)
byla klasifikována jako s veřejně prospěšná stavba. Nabídnuté výkupní
ceny pozemků jsou nepřiměřeně nízké a v projektu není zanesen původně
plánovaný pás zeleně.
V listopadu 2003 došlo k požáru v č. p. 23, kde již delší dobu vznikala
nepovolená skládka odpadu. Majitel pozemku byl vyzván k uzavření řádné
smlouvy o likvidaci odpadů nebo k uhrazení pokuty 200.000,- Kč.
Do majetku obce byly bezúplatně převedeny pozemky ve vlastnictví
státu (resp. Pozemkového fondu).
Ke kontejnerům na plasty a papír přibude také kontejner na sklo.

2004
Obec v 1. čtvrtletí 2004 hospodařila s rozpočtovým provizoriem,
zastupitelstvo nestihlo v předchozím roce včas schválit rozpočet. Ten byl
schválen až v březnu – příjmy mají činit 1.427.400,- Kč (z toho 509.000,Kč z prodeje plynovodu bude ponecháno v rezervním fondu), výdaje mají
být 918.000,- Kč.
Výsledek inventury k 31. 12. 2003 – obec vlastní majetek v hodnotě
13.229.017,- Kč, závazky obce činí 1.836.956,- Kč.
V únoru 2004 proběhlo veřejné zasedání, kde starosta představil
občanům plány obce na tento rok. Zmínil zejména tyto body:




má být dokončeno oplocení hřiště a umístěna buňka, která by měla
sloužit jako šatny.
v plánu je obnova aleje podél ulice Do Višňovky, na kterou bylo
požádáno o dotaci
bude zpracována studie na vybudování suchého poldru u ulice Do
Višňovky
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má se připravit projekt na výstavbu kanalizace a čističky,
předpokládané náklady jsou na kanalizaci 3 – 5 mil. Kč, na ČOV 7 –
8 mil. Kč

Usedlost č. p. 4 v majetku firmy Öko-Plant po krachu firmy chátrá.
Odměny Eko-Komu pokryjí 40% celkových nákladů na svoz odpadu.
Vypracování projektu na ČOV a kanalizaci bylo zadáno firmě
Hydroefekt.
Z daní získává obec 3.700,- Kč na obyvatele ze státního rozpočtu.
SDH pořádá Velikonoční zábavu v Popovičkách v hostinci U Lojzíka.
Výtěžek bude použit na výlet občanů.
Na Den matek dostává každá žena od obce kytičku, stejně jako
v předchozích letech. Dětský den se koná v Modleticích (pořádá ho tamní
sdružení Alfíci).
V dubnu 2004 zanikl svazek obcí Pražský jihovýchodní region. Herink
se stává členem svazku obcí Ladův kraj.
11. a 12. 6. se konají volby do Evropského parlamentu. V Herinku se
zúčastnilo 48% voličů.
Název strany
ODS

Platné hlasy
celkem
9

v%
34,61

KSČM

4

15,38

NEZÁVISLÍ

4

15,38

Dělnická strana

2

7,69

ČSSD

2

7,69

Unie liberálních demokratů

2

7,69

SNK sdruž.nez. a Evropští dem.

1

3,84

KDU-ČSL

1

3,84

Nezávislá iniciativa (NEI)

1

3,84

2006-2010

V červenci zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu obce, kde je
Pražský okruh (SOKP) již zařazen jako veřejně prospěšná stavba.
Ministerstvo financí zaslalo obci dopis, ve kterém upozorňuje na
předlužení obce.
Na obnovu zeleně obec získala dotaci 105.000,- Kč z krajského
rozpočtu.
5. a 6. 11. se konaly volby do krajského zastupitelstva. V Herinku se
zúčastnilo 52% voličů.
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výsledky voleb:
Platné
Název strany

hlasy
celkem

v%

ODS

16

55.17

ČSSD

6

20.68

NEZÁVISLÍ

2

6.89

Str.venkova-spoj.občan.síly

2

6.89

KSČM

2

6.89

Koalice pro Středočeský kraj

1

3.44

Do konce roku byly splaceny půjčky na plynovod firmě Tradix Color
(300.000,- Kč) a Buda-mont (300.000,- Kč)
Zahradnická firma ROSA, která v té době Herinku plánovala výstavbu
skleníků, darovala obci repliku původního zvonku do zvoničky v ulici
Radějovická. Původní zvonek byl odcizen a přestože se následně našel na
náhrobku na pražských Olšanských hřbitovech, bylo z pietních důvodů
rozhodnuto ponechat ho na místě.

Rok

Stav 1.1. Narození Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2006

79

-

2

5

8

2007

74

3

1

3

9

2008

70

1

-

38

2

2009

107

4

1

69

2

2010

177

3

-

118

2

V průběhu tohoto volebního období nastává první vlna nárůstu počtu
obyvatel. Vyvolaná byla mimo jiné stavebním boomem, příznivými cenami
na trhu nemovitostí a dostupností hypotéčních úvěrů.
2006
Měsíční odměna za práci starosty obce činila 5.500,- Kč
Opomenutím starosty obce se pravidelné volby do obecního
zastupitelstva neuskutečnily v řádném termínu 20. 10. - 21. 10. 2006, ale
až dodatečně 17. 2. 2007. V mezidobí byl Herinku přidělen správce
z Ministerstva vnitra ČR - Ing. Zdeněk Šusta.
Rakouská firma Öko-Plant pod vedením českého správce skončila
v dražbě. Dražitelem byly nemovitosti firmy v Herinku prodány společnosti
AR.MA
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2007
V dodatečných volbách byli do zastupitelstva obce zvoleni:
Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Politická
příslušnost

věk

Hlasy
abs.

v%

Zima Jaroslav

59

bez politické příslušnosti

31

16,14

Babková Helena

55

bez politické příslušnosti

28

14,58

Kapalová Alexandra

31

bez politické příslušnosti

26

13,54

Kleňhová Helena

72

bez politické příslušnosti

25

13,02

Lehovec Josef

29

bez politické příslušnosti

26

13,54

Šteigerová Radmila

49

bez politické příslušnosti

28

14,58

Záworka Vít

43

bez politické příslušnosti

28

14,58

volební účast
Voliči
v seznamu
51

Vydané
obálky
36

Volební účast
v%
70,59

Odevzdané
obálky
36

Platné hlasy
192

Starostou obce se stal Jaroslav Zima.
Heraldik Miroslav J. V. Pavlů dokončil zpracování znaku a praporu obce.
Slavnostně byly tyto obecní insignie předány zástupcům obce dne 5. 4. v
poslanecké sněmovně.
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2010-2014

Na fotografii ze slavnostního předání jsou zleva: Jaroslav Zima, starosta
obce Herink, Miloslav Vlček, předseda poslanecké sněmovny a Radmila
Šteigerová, zastupitelka obce Herink.
V roce 2007 začíná v obci rozsáhlá výstavba rodinných domů. Firma
Hillsboro staví nové sídliště proti obecnímu úřadu (ulice Olivová, Příčná, U
Strouhy a U Petrklíče), vzniká další lokalita od obecního úřadu směrem ke
kapličce (ulice Nad Rybníkem, Za Zahradama, Palmová, Slunečná), další
výstavba probíhá v lokalitě Krátká, Lomená, Květinová.
Společnost PENAM rozšiřuje výrobu a z tohoto důvodu staví v Herinku
plně automatizovanou Pekárnu Zelená louka, a.s. Pekárna patří ke špičce
ve střední Evropě. Činnost v Herinku zahájila v listopadu.
Z komentáře na zpravodajském serveru iDnes.cz: „Trochu jak ze sci-fi
filmu působí pekárna, kterou nedaleko Prahy postavila společnost Penam.
Na začátku do ní navezete suroviny, ty projdou jejími útrobami, a na konci
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vypadne chléb. Celý provoz ale nemají pod palcem pekaři, nýbrž automaty
a technici.
Hodinová kapacita pekárny:
50 000 rohlíků
2000 chlebů
2500 vek

Od roku 2008 pokračuje výstavba rodinných domů v dalších lokalitách –
firma Furud staví projekt Slunečná stráň (ulice Fíkova a Heřmánková),
společnost Eurodevelopment začíná stavět v lokalitě nad obecním rybníkem
(ulice Na Hrázi, Dlouhá).
počet obyvatel:
Rok

Stav 1.1. Narození Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2010

177

3

-

118

2

2011

317

7

-

99

10

2012

413

9

1

49

16

2013

454

13

2

37

19

2014

483

10

1

50

11

Také v tomto volebním období se počet obyvatel Herinku více než
zdvojnásobil. Hlavní podíl na tom mají samozřejmě přistěhovalí –
developerská výstavba pokračuje, přestože v obci zůstávají i několik let
neobydlené novostavby. S postupující ekonomickou krizí ale zájem o nové
bydlení v Herinku postupně opadá.

2010
20. 9. 2010 byla uvedena do provozu trasa SOKP – úsek 512, tj. dálnice
D1-Jesenice-Vestec.
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 15. 10. - 16. 10. 2010. V Herinku
kromě "SDRUŽENÍ ZA ROZVOJ OBCE" kandidovali také 2 nezávislí
kandidáti – Richard Vacula a Karel Zeman. Do zastupitelstva obce se ale
neprobojovali.
Původní zastupitelstvo, které obec spravovalo v posledních dvaceti
letech, bylo nahrazeno novou generací starousedlých obyvatel a nově
přistěhovalými.
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Nové zastupitelstvo skládalo slavnostní slib ve složení:
Kandidát

Politická

příjmení, jméno, tituly

věk

Schwarzmayerová Jitka Ing.

37

Kapalová Alexandra

příslušnost

Hlasy
abs.

v%

bez politické příslušnosti

79

12,38

34

bez politické příslušnosti

79

12,38

Dunčková Lenka

33

bez politické příslušnosti

72

11,28

Bartusek Pavel Ing.

37

bez politické příslušnosti

72

11,28

Lehovec Josef

33

bez politické příslušnosti

68

10,65

Smolař Jaroslav

32

bez politické příslušnosti

65

10,18

Kouba Martin Ing.

31

bez politické příslušnosti

69

10,81

Šmídová Markéta

39

bez politické příslušnosti

72

11,28

Babson Magda

34

bez politické příslušnosti

62

9,71

volební účast byla
Voliči

Vol.

Odevzd.

Platné

% plat.

v sezn.

účast

obálky

hlasy

hlasů

158

109

68,99

109

713

Na ustavujícím zasedání 8. 11. 2010 byla starostkou obce zvolena Jitka
Schwarzmayerová, místostarostkou Lenka Dunčková.
Finančního výbor:
předsedkyně: Alexandra Kapalová
členové finančního výboru: Ing. Martin Kouba, Magda Babson
Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Pavel Bartusek
členové: Markéta Šmídová, Jaroslav Smolař
Od roku 2010 má Herink své oficiální webové stránky www.obecherink.cz,
později upravené do dnešní podoby www.herink.cz

2011
Zastupitelstvo řešilo mimo jiné


stížnosti občanů na hluk z „Pražského okruhu“ – bylo provedeno
měření intenzity hluku. V r. 2013 byla na základě protestů obcí a
občanských sdružení omezena maximální povolená rychlost na
Pražském okruhu
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plán na rozšíření nebo přestavbu čističky odpadních vod



v únoru 2010 bylo rozhodnuto o ukončení členství ve sdružení Ladův
kraj



Vychází Občasník obce Herink (číslo 1 a 2 najdete v příloze 3)



bylo vybudováno dětské hřiště v sousedství budovy OÚ



byla uzavřena smlouva na vybudování polní cesty kolem rybníka a
kapličky



obec zajistila vybudování dalších 4 stanovišť na kontejnery pro tříděný
odpad

Pro účely obecního úřadu byly přestěhovány kanceláře do 1. patra budovy
Do Višňovky 28 a bylo nakoupeno počítačové vybavení. Od r. 2010 fungují
také webové stránky obce.

2012
V r. 2012 byl zpracován Strategický rozvojový dokument obce Herink na
období 2012 – 2016, který zpracovává zejména tyto okruhy:
- Občanská vybavenost, technická infrastruktura a kvalita života
- Životní prostředí
- Územní rozvoj
Úplné znění tohoto dokumentu je uvedeno v příloze 4.
Herink nadále vstřebává velké množství nových obyvatel, z nichž značnou
část tvoří mladé rodiny s malými dětmi. Obec proto uzavírá smlouvu s MŠ
Sluníčko v Sulicích a ZŠ v Praze 11
Vyvstává nutnost řešit havarijní stav hráze obecního rybníka Než se
rybník vypustí, je nutné provést výlov - proběhl v červenci ve spolupráci
s rybářským svazem Velké Popovice.
V Herinku je 29. 4. postavena po dlouhé době májka a 30. 4. se koná
tradiční pálení čarodějnic – obě akce pod záštitou SDH Herink.
Bylo započato jednání o vyhotovení nového územního plánu obce,
zastupitelstvem byla vybrána firma C.H.S. Praha s. r. o. s cenovou nabídkou
138.000,- na přípravné práce a později na vypracování nového územního
plánu za cenu 312.000,- Kč.
Obec uzavřela předběžnou dohodu s firmou Univerzální stavební o
směně pozemků. Obec tak má získat pozemky u budovy obecního úřadu.
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25. 5. se uskutečnil 1. ročník turnaje v pétanque, uspořádal ho SDH
Herink.

2013
Obec řeší opravu střechy budovy OÚ, za tímto účelem je podána
žádost o dotaci.
Na provedení opravy hráze a odbahnění rybníka byla vybrána firma
LIATIK, spol. s r.o. s cenovou nabídkou 102.850,- Kč.
V červnu bylo otevřeno nové dětské hřiště v ulici Do Višňovky
v sousedství obecního úřadu.
V prostorách obecního úřadu se pořádají zájmové aktivity, např. kroužek
pro děti s tanečně-pohybovým zaměřením nebo cvičení joga – pilates.
Tyto aktivity se však nesetkají v Herinku s očekávaným ohlasem a u
většiny proběhne pouze několik lekcí.
Obec předložila Návrh zadání nového územního plánu celé obce
Herink.
Státní pozemkový úřad předal obci nově vybudovanou polní cestu.
Co obec a její občany trápilo v r. 2013 shrnula tehdejší starostka, Ing.
Jitka Schwarzmayerová, v dokumentu adresovaném občanům. Věnuje se
v něm shrnutí aktuální situace v obci a nejpalčivějším problémům, které
souvisí s prudkým vzrůstem počtu obyvatel, hospodaření a finanční situaci
obce a shrnuje probíhající a dokončené projekty obce.
Obecní úřad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů pořádá
kulturní, společenské a sportovní akce. Hlavní událostí roku jsou oslavy 110
let výročí SDH Herink. Program oslav byl na malou obec opravdu bohatý,
jak je vidět z pozvánek na akci:
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další pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách obce:
Dovolujeme si Vás ještě jednou pozvat
na oslavy k příležitosti založení Sboru dobrovolných hasičů Herink a to příští sobotu v
odpoledních a večerních hodinách. Doufáme, že počasí bude vynikající a užijete si nejen
zábavné soutěže ostatních sboru z okolí, ale i námětové vystřihávání osoby z vraku s
následnou ukázkou první pomoci, děti zde mohou absolvovat mini kurz mladého
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záchranáře, prohlédnout si hasičské vozy i sanitku s možností zahoukání, ale budou zde i
malé soutěže o drobné ceny, skákací hrady a na závěr vypouštění 110 balonků. Akce
bude po celou dobu moderována a kromě dobrého pití a jídla si zde můžete na památku
zakoupit víno s logem oslav. Na závěr pak bude hrát živá kapela. Soutěže, hudba a
pohoštění bude v okolí hasičské zbrojnice, ostatní ukázky a zaparkovaná hasičská
vozidla budou i na ostatních místech v obci a tak budeme muset na nezbytně nutnou
dobu i část provozu omezit. Děkujeme tímto za pochopení. Přesný plán zveřejníme před
akcí.
Těšíme se na setkání s Vámi. Obec Herink a SDH Herink

Kromě jiného zde měli občané jednu z posledních příležitostí
prohlédnout si historickou požární stříkačku, kterou obec zakoupila v r.
1900. Krátce po oslavách byla stříkačka dlouhodobě zapůjčena Muzeu
hasičské techniky ve Skalné u Chebu.
SDH dále pořádá před Velikonocemi Pomlázkovou zábavu
v Popovičkách, v květnu další ročník turnaje v pétanque, dětský den a
další akce.
Kromě toho musí ale také prokázat své odborné schopnosti v praxi. Celý
dětský den se nesl ve znamení silného deště. 1. 6. proto děti oslavily svůj
svátek v budově obecního úřadu. Nepříznivé počasí přerostlo během
následující noci v rozsáhlé povodně a dobrovolní hasiči 2. 6. od 2:30 hodin
úspěšně zasahovali zejména u čističky odpadních vod za ulicí U Kovárny,
kde byla situace nejhorší. Protože obdobná situace byla i v okolních
obcích, nebylo možné spoléhat se na pomoc záchranného sboru
Středočeského kraje. První stupeň povodňové aktivity byl odvolán až 4. 6.

25.-26.10. proběhly volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR
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V závěru roku byla uzavřena smlouva se Sběrným dvorem Dobřejovice ukládání odpadů pro občany s trvalým bydlištěm v obci Herink bude od 1.
1. 2014 zdarma.
Herink se připojil k Programu meziobecní spolupráce od Svazu měst a
obcí – jeho smyslem je zejména zpracování strategie vybraných typů
služeb a nastavení meziobecní spolupráce v rámci ORP Říčany.
Bylo založeno občanské sdružení SK Herink, které v prosinci
uspořádalo setkání u betléma. Ten stál na prostranství u kapličky.
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2014
Obecní záležitosti
Díky společnému výběrovému řízení na svoz a likvidaci odpadů s obcí
Modletice, dosáhl Herink významného snížení ceny za tuto službu.
Zastupitelstvo řešilo bezpečnost silničního provozu v obci, Správa a
údržba silnic ale nepovolila instalaci zpomalovacích prahů.
Po celý rok se řeší nadměrná hlučnost SOKP ve spolupráci s okolními
obcemi a občanským sdružením z Jesenice.
Po zkušenostech z loňského roku zadala obec vyhotovení
protipovodňového plánu.
Než mohl být povodňový plán obce zpracován, zasáhla 25. 4. Herink
blesková povodeň, při které bylo mimo jiné zaplaveno několik rodinných
domů a to včetně obytných částí, sklepů, garáží, zahrad, ale také
komerčních areálů a v neposlední řadě také veřejné komunikace a ostatní
veřejná místa v obci – a to za pouhých cca 20 minut přívalového deště. Na
odklízení následků povodně se kromě SDH Herink podíleli také hasiči
z Říčan, Radějovic, Modletic a dalších sborů.z okolí.
23. 5. – 24. 5. 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu.
V Herinku získaly hlasy tyto strany:
Strana

Platné hlasy
celkem

v%

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

5,55

Koalice TOP 09 a STAN

7

12,96

ANO 2011

18

33,33

"Strana rovných příležitostí"

1

1,85

Občanská demokratická strana

6

11,11

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

3

5,55

Strana zelených

1

1,85

Strana svobodných občanů

9

16,66

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

3,7

Česká pirátská strana

4

7,4

Voleb se zúčastnilo 48% voličů.
Oprava střechy na budově obecního úřadu je plánovaná na období od
16. 6. do 17. 7., nakonec je ale termín dokončení prodloužen do poloviny
srpna. Po tuto dobu je z bezpečnostních důvodů uzavřeno také přilehlé
dětské hřiště.
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Od srpna obec využívá pro sekání trávy v příkopech u silnic stroj
z Popoviček. Také občané Herinku mají možnost podílet se na zlepšení
vzhledu obce na úklidových brigádách na jaře a na podzim.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce před dalšími volbami, které se
konalo v říjnu, zveřejnila starostka obce „Zprávu o stavu obce za volební
období 2010 – 2014“. Zhodnotila zde hospodaření obce, proběhlé a
plánované projekty a poděkovala členům zastupitelstva z práci v končícím
volebním období. Celou zprávu si můžete přečíst v příloze 5.
Volby do obecního zastupitelstva se konaly 10. a 11. 10. 2014. V obci se
jich zúčastnila dvě uskupení – Sdružení nezávislých občanů a Občané
Herinku.
volební účast:
Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

v seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

282

199

70,57

199

1 699

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Kandidát.
listina

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Hlasy
věk

abs.

v%

Sdružení nezávislých občanů

Zeman Karel

33

109

10,53

Sdružení nezávislých občanů

Šteffelová Jana

40

119

11,49

Sdružení nezávislých občanů

Dunčková Lenka

37

120

11,59

Sdružení nezávislých občanů

Zachař Zdeněk

41

115

11,11

Sdružení nezávislých občanů

Winklerová Michaela Mgr. DiS.

33

111

10,72

Sdružení nezávislých občanů

Masopust Miroslav Ing.

31

121

11,69

OBČANÉ HERINKU

Havlíček Martin Ing.

50

85

12,80

OBČANÉ HERINKU

Novotný Jaroslav Ing.

47

84

12,65

OBČANÉ HERINKU

Szűcs Attila Bc.

36

82

12,34

Hospodářské poměry v obci
V roce 2014 v Herinku působilo celkem 144 firem v těchto oborech:
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

37

41

Profesní, vědecké a technické činnosti

25

Činnosti v oblasti nemovitostí

15

Stavebnictví

13

Zpracovatelský průmysl

11

Informační a komunikační činnosti

8

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

7

Doprava a skladování

6

Ostatní činnosti

6

Zemědělství, lesnictví, rybářství

3

Administrativní a podpůrné činnosti

3

Ubytování, stravování a pohostinství

2

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

Veřejná správa a obrana

2

Vzdělávání

1

CELKEM
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Společnost Penam investuje v Herinku 270 mil. Kč do Pekárny Zelená
louka, a.s. Za svůj výrobek získala titul Konzumní chléb roku 2014.

Veřejný a kulturní život v obci
V Herinku je v provozu Solná jeskyně v č. p. 21, kde se pořádají kromě
relaxačních pobytů také příležitostná dětská představení a další akce pro
maminky s dětmi.
Pravidelné akce pro veřejnost pořádají také SDH Herink a SK Herink –
koná se např. Pomlázková zábava, další ročník turnaje v pétanque, dětský
den a další.
Také obecní úřad pořádá společné akce pro občany – Drakiádu,
Lampionový průvod, Mikulášskou nadílku a další.

Další události v Herinku jsou již součástí pravidelných ročních zápisů do
kroniky obce.
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Přehled použitých zkratek:
AV

Akademie věd

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSNS

Česká strana národně sociální

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

IS

inženýrské sítě

JZD

Jednotné zemědělské družstvo

KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie – Česká strana lidová
KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

MŠ

mateřská škola

ODS

Občanská demokratická strana

ORP

obec s rozšířenou působností

OÚ

obecní úřad

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

SPR-RSČ Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
US
Unie svobody
ZO

zastupitelstvo obce
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ZŠ

základní škola
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Příloha 1
Herinkovský zpravodaj

