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Letos postavíme
obecní náves
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Třiďte odpad,
vyděláme!

Vážení spoluobčané, sousedé,
v obecním zpravodaji Vás obvykle informujeme o stavu obce,
projektů i dalších záměrech zastupitelstva. Naposledy jsme hovořili o chystaném dokončení hned několika projektů, kterými
byly čistička odpadních vod, retenční nádrž, chodníky a návrh
obecní návsi. Jsem velice rád, že se uvedené projekty podařilo úspěšně dokončit, nebo významně posunout do další fáze.
Přestože se to zdá jako samozřejmost, řada záměrů má za sebou léta odkládání, přepracovávání, technických komplikací či
jen různého administrativního prodlužování. Mezi takové patří
např. retenční nádrž v ulici Do Višňovky, jejíž realizaci schválilo
již předchozí zastupitelstvo. Čistička odpadních vod čekala na
své rozšíření a modernizaci dlouhá léta. A téměř tříleté úsilí si
vyžádala teprve příprava výstavby chodníků na ulicích Hlavní
a Radějovická.
Kromě těchto viditelných projektů se však daří naplňovat i další cíle, méně viditelné. Díky velmi aktivnímu jednání
s developery, zasmluvněným podmínkám jejich činnosti
v obci a vlastnímu stavebnímu dozoru dnes máme výstavbu,
a především její dopady na životní prostředí obce, pod kontrolou. Stejně tak kvalitu komunikací a další infrastruktury čtvrtí,

str. 6

ZE ŽIVOTA OBCE

Ohlédnutí za
kalendářem akcí
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které se budou přebírat do správy obce. Zdánlivě nevýznamný pasport komunikací a osvětlení posiluje bezpečnost a péče
o zeleň a obecní pozemky se ve své kvalitě také posunula.
Myslíme také na volný čas a spolu s dalšími subjekty, působícími
v obci, rozšiřujeme prostory, aktivity či zvelebujeme už stávající
místa pro malé i velké obyvatele.
To vše a mnoho dalších, na první pohled nikoliv zřejmých
činností, si samozřejmě žádá veliké úsilí, trpělivost a finanční prostředky. Přestože se snažíme maximálně investovat do
rozvoje Herinku a života v něm, podařilo se nám obecní pokladnu nevyprázdnit, ba naopak naplnit. Do roku 2018 obec Herink
vstupovala s 27 miliony korun. I přes tento zůstatek usilujeme
u mnoha projektů více či méně úspěšně o dotace. Právě dotace
však často pohoří na malém počtu trvale hlášených osob. Proto
je i nadále naší snahou zvýšit počet trvale hlášených obyvatel
Herinku, kteří by, na rozdíl od nehlášených obyvatel, z obecní
pokladny jen nečerpali, ale také do ní přispívali a pomohli tak
v obci vytvořit příjemné prostředí pro všechny.
Příjemné jarní klima nejen v Herinku přeje
Karel Zeman, starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA
ROSTOUCÍ POČET OBYVATEL SI ŽÁDÁ ZMĚNY V PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU
Přestože novodobá historie obce Herink se datuje od roku 1990, počet obyvatel se do roku 2008 pohyboval pod hranicí
80 trvale hlášených osob. S nástupem výstavby rodinných domů se začala populace Herinku pozvolna zvyšovat. Její
razantní nárůst v uplynulých osmi letech však počet trvale hlášených obyvatel ztrojnásobil a lze očekávat, že v roce 2019
přesáhne toto číslo 730 osob. Obec však vynakládá prostředky a kapacity na péči o zhruba dvojnásobný počet osob,
který zde bydlí a žije.
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V důsledku zvyšujících se požadavků na administrativu došlo
v uplynulých měsících k navýšení kapacit a posílení technologií
obecního úřadu.
Počátkem ledna byly, s ohledem na dokončování výstavby
rodinných domů hned v několika čtvrtích a výrazný nárůst
budoucích obyvatel, rozšířeny úřední hodiny obecního úřadu
a personálně posílena administrativa o jeden celý úvazek úřednice namísto původního polovičního. Dvojnásobný počet úředních hodin by tak měl zajistit pohodlí a časovou flexibilitu při
vyřizování úředních záležitostí místním i přespolním.

Nové úřední hodiny od 1. ledna 2018
PONDĚLÍ

09.00 - 11.30 hod. a 13:00 - 18:00 hod.

STŘEDA

09.00 - 11.30 hod. a 13:00 - 18:00 hod.

Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny
Starosta Karel Zeman

Tel.: 602 608 889

Místostarosta Miroslav Masopust

Tel.: 602 608 798

Úřednice

Tel.: 323 637 185

Na dřívější zavedení ekonomičtějšího vysokorychlostního internetu a telefonní linky nyní navázalo pořízení nového serveru,
který urychlí komunikaci mezi úřadem a občany. Ke službě
CzechPoint přibyla také elektronická spisová služba pro snadnější správu dokumentů.
Kromě přímých služeb občanům se tyto změny pozitivně projeví také na celkové správě obce, neboť s realizací mnoha dlouho
připravovaných projektů, potřebou dokumentace, archivace
a výkaznictví ze strany obecního úřadu požadavky na technické
i personální kapacity výrazně vzrostly.

PROJEKT
OBECNÍ NÁVSI
PŘED REALIZACÍ
Jednou z priorit současného zastupitelstva se
stala realizace obecní návsi – místa, které by
tvořilo pomyslné centrum Herinku pro setkávání
občanů, organizaci společenských a kulturní akcí
a s ohledem na nedostatek obecních pozemků
také další prostranství pro relaxaci a volný
čas. Snahou o povznesení stávajícího centra
obce tak přirozeně padla volba na pozemek
v sousedství obecního úřadu a sportovního hřiště.
2

Pozemek vedle obecního úřadu, patřící společnosti Univerzální stavební a.s., se podařilo po mnoha jednáních vyměnit
v roce 2016 za jinou obecní parcelu a dohodnout také odstranění nevzhledných buněk, garáží a návozů sutin. Dalším
krokem pak byla shoda na podobě a funkci budoucí návsi
v zastupitelstvu a vytvoření prvního návrhu. Jeho podobu mohli
občané Herinku komentovat během veřejné diskuse na obecním úřadu, z níž vzešla řada podnětů, následně zapracovaných
do konečného projektu. Výsledkem schváleného návrhu však
bude nejen nová podoba budoucí návsi, ale také úprava širšího okolí u obecního úřadu, multifunkčního hřiště a dětského
hřiště. Vše s ohledem na další budoucí rozvoj obce, technický
pokrok i bezpečí nejmenších občánků.

Parková zóna
Základem nové návsi se stane zelené prostranství, jakýsi park
v podobě oválu, který po obvodu nabídne vzrostlou i nižší zeleň. Jejím úkolem bude kromě relaxace a stínu zajistit také bezpečnou a přirozenou zeď mezi hlavní ulicí Do Višňovky a přilehlou příjezdovou cestou k rodinným a bytovým domům v nově
vznikající čtvrti přímo u návsi. Zeleň doplní lavičky a stanoviště
s herními prvky, jako jsou kuželky, pétanque, stolní tenis apod.
Zpevněný povrch návsi v podobě oválu bude tvořit asfalt, který
umožní pohyb na kolečkových bruslích nebo dětských odrážedlech a kolech.
Náves doplní velkorysý dřevěný altán naproti dnešní hasičské
zbrojnici, jehož široké využití umožní částečně zabudovaný
mobiliář, ale také technická příprava pro ozvučení či promítání.

Okolí obecního úřadu
Na zcela novou část návsi navážou také další zmiňované úpravy: komunikace před hasičskou zbrojnicí bude sjednocena
a pokryta zámkovou dlažbou pro snadnější přístup. Upravena
budou také parkovací místa před obecním úřadem v počtu
osmi. Samotný obecní úřad by měl působit nejen jako administrativní solitér v rámci obecní správy, ale díky menším stavebním úpravám přízemního patra v budoucnu poskytne zázemí
pro veřejnost např. v podobě veřejných záchodků.
Stávající multifunkční hřiště, díky zvyšujícímu se zájmu sportovců, získá osvětlení a doplní se také oplocení.

Dětské hřiště
Největší změny zaznamená dětské hřiště, které nově získá pohodlnější vstup přímo z ulice Do Višňovky, kde bude vystavěn
také menší dřevěný altán pro odpočinek a úkryt před ostrými
slunečními paprsky. Výsadbou vzrostlých stromů hřiště dále
získá přirozené zastínění. Díky těmto změnám dojde ke zmenšení plochy hřiště, což směle vynahradí další tři dětská hřiště,
která na základě dohody s developery vzniknou v nově budovaných obytných čtvrtích v obci, a hřiště v areálu společnosti
Budamont.
Celý projekt by měl být úspěšně završen do konce tohoto roku
a počítá s investicí okolo 6 milionů korun. Žádost o stavební
povolení byla již podána a její kladné vyřízení se očekává počátkem jara tohoto roku. O jednotlivých krocích vás budeme
průběžně informovat také prostřednictvím informačních emailových zpráv a webových stránek obce.
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ZODP. PROJEKTANT

POZN. HODNOTY NEZAHRNUJÍ PLOCHY
SPORTOVNÍHO A DĚTKÉHO HŘIŠTĚ

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY: 2 383 m²

ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 1 536 m²

1:200

MĚŘÍTKO

HERNÍ STŮL

KATASTRÁLNÍ MAPA

ZÁHON

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK

TRÁVNÍK

DOPADOVÁ PLOCHA

ASFALT

ČERVEN 2017

DATUM

PARÉ

POZN. HODNOTY NEZAHRNUJÍ PLOCHY
SPORTOVNÍHO A DĚTKÉHO HŘIŠTĚ

KUŽELKY

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY: 2 383 m²

DLÁŽDĚNÉ PORVCHY

DLÁŽDĚNÉ PORVCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 1 536 m²

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

BILANCE PLOCH:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BILANCE PLOCH:

LEGENDA

KATASTRÁLNÍ MAPA

ZÁHON

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK

RONDEL

STUPEŇ PD

STUDIE

POBYTOVÁ TRAVNATÁ PLOCHA

PING PONG

PETANQUE

ASFALTOVÝ OKRUH

VÝKRES ČÍS.
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NÁJEZD

INTELIGENTNÍ LAVIČKA

VÁNOČNÍ STROM

NOVÝ VSTUP NA ÚŘAD

ALTÁN

PÍTKO

ZÁZEMÍ

MĚŘÍTKO
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8 PARKOVACÍCH STÁNÍ

OBCHOD / KAVÁRNA

GARÁŽ

ALTÁN

STĚNA

ČERVEN 2017

DATUM

NÁSTUP DO DĚTS. HŘIŠTĚ

ZÁHON / VSTAKOVACÍ PRŮLEH

PÍTKO

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
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1. číslo

DOKONČENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE

k výstavbě chodníků ve vytýčených lokalitách. Tak byly dokončeny např. chodníky podél ulice Do Višňovky, včetně části
u firmy České ploty.
Po dlouhém a usilovném tříletém snažení se podařilo také
dokončit a schválit studii proveditelnosti chodníků na ulici
Hlavní a Radějovická, kde je díky intenzivní dopravě pohyb
chodců nebezpečný, a dohodnout odkup pozemků od třetích subjektů za účelem výstavby chodníků. V současnosti tak
probíhá zpracování projektové dokumentace. Obec bude na
realizaci chodníků v uvedených dvou ulicích žádat o dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Po dlouhém čekání na přidělení dotace se na jaře loňského
roku podařilo v zastupitelstvu odhlasovat revitalizaci území podél ulice Do Višňovky, na které bylo již dříve vydáno stavební
povolení. Projekt kromě úpravy dotčeného území zahrnoval
také výstavbu nádrže pro částečnou retenci dešťové vody.
V prvním kole výběrového řízení na zhotovitele stavby se nepřihlásil žádný zájemce, realizační firma tak vzešla až z kola
druhého. Projekt byl nakonec úspěšně završen na podzim
loňského roku. Celková investice činila 1,3 mil. Kč, z čehož
577 000 Kč se Herinku podařilo získat od Středočeského kraje
v rámci dotace z programu Obnova venkova.

ÚPRAVA POVRCHU VYCHÁZKOVÉ TRASY
NAD OBCÍ
Ke konci roku 2017 došlo na žádost mnoha občanů Herinku
k úpravě povrchu vycházkové trasy vedoucí od kapličky
k rybníku V topolech. Původní cesta pro zemědělce, zprovozněná v roce 2015, získala mezi místními občany a rekreačními sportovci velkou oblibu, a tak se zastupitelstvo rozhodlo
zafinancovat zlepšení povrchu menší frakcí kamenů. Rozdrcení původního štěrku stálo 160 000 Kč.
V uplynulém roce bylo na základě velkého poškození kůrovcem
rozhodnuto o vykácení pořezů podél cestičky vedoucí od ulice
Do Višňovky ke kapličce. Tento rok bude lokalita vysázena novými listnatými stromy. Na výsadbu chce obec žádat o dotaci

OBEC CHCE VLASTNÍ MATEŘSKOU ŠKOLKU

KRUHOVÝ OBJEZD DO OBCE V DALŠÍ FÁZI
Smlouva mezi obcemi Herink, Dobřejovice a Jesenice na výstavbu kruhového objezdu mezi dotčenými obcemi a zafinancování vzniku projektové dokumentace byla schválena všemi
zastupitelstvy. Zadavatelem je v tomto případě obec Dobřejovice, která současně předá projektovou dokumentaci Středočeskému kraji, jakožto vlastníkovi komunikací a zhotoviteli
stavby. Snahou všech tří obci je, aby realizace kruhového objezdu proběhla co nejdříve. Odhadovaný termín realizace připadá na rok 2019. Finanční podíl Herinku na zpracování projektové dokumentace činí 200 000 Kč.

OBEC ZÍSKÁ NOVÝ POZEMEK ZA RYBNÍKEM
Vedení obce Herink se po dlouhých snahách podařilo dojednat
předání lesa za rybníkem a dohodnout dobudování chodníků,
které propojí toto území s obcí. V rámci územního plánu se v
této části obce počítá se sportovním a volnočasovým využitím.

Rostoucí počet obyvatel vytváří stále větší tlak na potřebu
mateřské školky. Zastupitelstvo v předchozích letech doufalo
v rychlejší řešení kapacit předškolního vzdělávání díky dohodě
s obcí Modletice a zasmluvněnými místy v okolních školkách.
V loňském roce nakonec zastupitelstvo schválilo realizaci vlastní mateřské školy přímo v obci, k přijetí konkrétního záměru
však zatím nedošlo. Na svém prvním březnovém zasedání zastupitelstvo podpořilo z časových i finančních důvodů výstavbu
kontejnerové mateřské školy a zadání projektu na její realizaci.

PLOCHA CHODNÍKŮ SE STÁLE ROZŠIŘUJE
Na základě plánovacích smluv, uzavřených s developerskými společnostmi působícími v obci Herink, dochází postupně
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TŘÍDĚNÍM ODPADU ROSTOU
OBECNÍ PŘÍJMY
V roce 2013 byly v Herinku poprvé instalování kontejnery
na tříděný odpad. O dva roky později zastupitelstvo jednohlasně podpořilo jejich rozšíření, kdy si od tohoto kroku
slibovalo úbytek černých skládek a celkově odpovědnější přístup občanů k čistotě v obci. Třídění odpadu se nakonec stalo nedílnou součástí příjmové stránky rozpočtu
v rámci obecního odpadového hospodářství.
Od zavedení kontejnerů na tříděný odpad došlo postupně
k posílení jejich stanovišť, navýšení kapacity i rozšíření tříditelných druhů odpadu. Každý rok se tím podařilo obci ušetřit
na vývozu odpadu. Uspořené prostředky se díky státní politice
pak vracejí zpět do obecních rozpočtů. V loňském roce tato
částka dosáhla zatím rekordní výše 136 500 Kč.

Příspěvek společnosti EKO-KOM
do rozpočtu obce

HLÁŠENÍ PORUCH OSVĚTLENÍ
V roce 2017 došlo na základě pasportizace veškerého obecního osvětlení k označení všech lamp, a také k výběru nového
provozovatele. V případě poruch či nefunkčnosti některého
ze světel využijte prosím jednotné havarijní číslo 800 101 109
nebo nahlaste poruchu prostřednictvím automatického formuláře na webu www.herink.cz v sekci Život v obci, kam zadáte
také číslo konkrétní lampy.

Jednotné havarijní číslo
800 101 109

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ POD SVĚTLY

136 500

73 859

Kč
2013

86 251

Kč
2014

99 961

Kč
2015

108 658

Kč

Kč

2016

2017

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

Zájem o využívání multifunkčního sportovního hřiště u obecního úřadu stále roste. Proto se obec rozhodla instalovat u hřiště
osvětlení, které by zajistilo pohodlnější provoz hřiště také
v zimním či večerním období.
Pro rezervaci hřiště využijte formulář na stránkách www.herink.cz
v sekci Život v obci. Pro zapůjčení sítí a vybavení volejte
602 608 889.

Zapůjčení sítí a vybavení
602 608 889

ZAVŘENO
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Druhá polovina roku 2017 byla nabitá na již tradiční společenské akce, jakými se stalo
Vinobraní, podzimní kopaná, Helloween nebo Mikulášská nadílka s rozsvěcením
vánočního stromku a Betlémem u kapličky.
VINOBRANÍ

HELLOWEEN
Také Helloween se v Herinku již zabydlel a své zázemí opět
poskytl areál Stodoly společnosti Budamont. Dlabání dýní pro
děti tentokrát zcela vyčerpal plánované kapacity a dýňová
strašidla se následně rozšířila po celé obci. Večerní ochutnávky
zahřívacích svařáků i dalších alkoholických a nealkoholických
nápojů se nakonec zúčastnili malí i velcí a akci si skvěle užili.

Třetí ročník vinobraní přivítal díky přívětivému, i když proměnlivému počasí velký počet účastníků i návštěvníků. Odpolední
program se v areálu Stodoly společnosti Budamont soustředil
na děti, podvečerní a večerní pak na milovníky dobrého jídla
a především vína. Výhercem soutěže o nejlepší štrůdl se tentokrát stal zástupce mužského pokolení. Skvělou náladu udržovala kapela na podiu i tanečníci pod ním.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Ani nejisté podzimní počasí neodradilo milovníky malé kopané,
kteří vyzkoušeli nový povrch multifunkčního hřiště. Za podpory
několika fanoušků, a především dobrého občerstvovacího
zázemí, se turnaje zúčastnilo hned několik družstev z Herinku
i okolí.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S ROZSVĚCENÍM VÁNOČNÍHO STROMKU
A BETLÉMEM U KAPLIČKY
Advent a vánoční období zahájila instalace Betlému u kapličky
a o první adventní neděli také Mikulášská nadílka ve Stodole
s následným rozsvěcením stromečku. Účast dětí na Mikuláš-
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ské nadílce je každým rokem větší a větší a Mikuláš se svými
pomocníky měl skutečně co dělat, aby všechny balíčky pro
hodné děti v pořádku doručil. Zatímco si děti krátily čekání na
Mikuláše diskotékou a organizovanou zábavou, dospělí hlídali
neposedné ratolesti a chlácholili své nejmenší před zásahem
moci pekelné. Zcela zaplněná Stodola i venkovní prostranství
potěšily jak organizátory, tak Mikuláše s Andělem a Čertem.
Vánoční atmosféru pak zahájilo rozsvícení vánočního stromečku u hlavní křižovatky a zpěv koled.

Za řadou uvedených akcí stojí občanské sdružení SK Herink, místní Sbor dobrovolných hasičů, společnost Budamont
a řada dalších podporovatelů v podobě dobrovolníků, živnostníků nebo firem na akce přispívající. Velice si této činnosti
a podpory vážíme a děkujeme za ni.
Poslední únorový týden klesly venkovní teploty hluboko pod
bod mrazu a zamrzlý rybník V Topolech tak opanovaly hlavně
děti a amatérští bruslaři.

KALENDÁRIUM
1. 4.

Herink

Velikonoční zábava pro děti s pletením pomlázek a barvením vajíček - v hasičárně

7. 4.

Herink

Úklidová brigáda ve spolupráci s SDH - Ukliďme svět, ukliďme Česko

21. 4.

Zámek Modletice

Dětský karneval + Disko pro dospělé

28. 4.

Herink

Sportovní turnaje: VII. ročník petanque, II. Ročník nohejbal

2. 6.

Herink

Dětský den
Přehled všech akcí najdete na stránkách www.herink.cz
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
OBECNÍ ÚŘAD HERINK
Do Višňovky 28, 251 01 Herink
E-mail: ou@herink.cz
www.herink.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí (09:00 – 11:30 a 13:00 – 18:00)
Středa (09:00 – 11:30 a 13:00 – 18:00)

Telefon na obecní úřad

323 637 185, 602 608 889, 602 608 798

OBCHOD HERINK

VINOTÉKA
HERINK

Budova OÚ, Do Višňovky 28

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

OTEVÍRACÍ DOBA
Po-Pá (07:00 – 19:00)
So-Ne (08:00 – 19:00)

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)

POŠTA
DOBŘEJOVICE

SBĚRNÝ DVŮR 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)

Letní období (1. 4. – 31. 10.)
Po-Pá (09:00 – 17:00)
So
(09:00 – 14:00)

OTEVÍRACÍ DOBA

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).

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 1/2018. Redakční rada: Michaela Winklerová, Karel Zeman. Grafika a sazba: www.vladimirjelinek.cz
Občané s trvalým pobytem v Herinku zdarma.
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