100 LET REPUBLIKY – 100 LET HERINKU
Zrekvírování zvonů pro válečné účely
V období 1. světové války byl Herink převážně zemědělskou oblastí. Těžil se zde také kámen, který se používal
zejména na výstavbu a údržbu silnic v okolí – vedla zde významná obchodní trasa z Prahy do Tábora.
Tomu odpovídala také řemesla, zde provozovaná – kromě zemědělců tu byl kovář, sedlář a nechyběl zájezdní
hostinec.
Politicky spadal v té době Herink pod okres Žižkov, farnost a dvoutřídní škola byly v sousedních Popovičkách. Pod
správu Herinku spadala do roku 1922 také osada Volešky, dnešní Olešky.
Ze zápisů, dochovaných v archivech se zdá, jako by život nebyl příchodem 1. světové války významně poznamenán
– dále se objevují zápisy převážně o zasetých plodinách, počasí a výšce sklizně.
Nový farář z kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách k počátku války ve farní kronice dokonce uvádí (zápis z r. 1916,
krátce po jeho nastěhování):
„…Osada byla klidná, a každý, kdo mohl, ucházel se o válečnou podporu, která v značné výši se vyplácela. U
berního úřadu v Říčanech každého měsíce vypláceny byly podpory. Kolují mezi lidem zprávy, jak si ženy beroucí
podporu přejí všelijaké lahůdky. Cukráři v Říčanech v dnech výplaty, rovněž uzenáři všechno prý vyprodali. Ba
mnozí tvrdí, že si kvůli podporám vypláceným mnozí přejí, aby válka dlouho potrvala. Mamon světský zaslepuje...“
Že se první světová válka Herinku nevyhnula, o tom svědčí množství dobových záznamů. Vojákům 1. světové války
a legionářům z Herinku a okolí je věnována samostatná příloha.
Kromě mladíků byli odvedeni také koně a zrekvírovány zvony – jejich roztavením získala monarchie materiál na
výrobu zbraní pro svou armádu.
Po válce byl obětem vystavěn památník na novém hřbitově v Popovičkách. Toto je jeho dnešní podoba
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Zápis z farní kroniky v Popovičkách z r. 1917 uvádí, že v Popovičkách a Oleškách byly zrekvírovány pro válečné
účely 3 kostelní zvony a část varhanních píšťal. Nejstarší ze zvonů byl z roku 1663!

Svéráz a móda v období 1. světové války
Tato fotografie je ze slavnostního odhalení pomníku obětem I. světové války.

Mládež na fotografii je oblečena do „svérázu“ – v té době velice módního oblečení, inspirovaného lidovými kroji.
Jeho nošení a propagace byly spojené se snahou o odlišení českého národa v rakousko-uherské monarchii, které
mělo dále přerůst (a také přerostlo) v konečné osamostatnění Československa.
O vznik a všeobecné rozšíření „svérázu“usilovaly významné české ženy, manželky českých buditelů té doby,
zejména Renáta Tyršová, Marie Riegerová a Josefa Náprstková, které uspořádaly už v r. 1915 Výstavu svérázu
v pražském Obecním domě. R. Tyršová k tomu uvádí:
„My, kdož jsme tehdy výstavu onu k místu přivedly, nesly jsme se tou snahou, aby svéráz v odívání byl vyvozen
z přilnutí k význačným prvkům kmenově československých krojů lidových. Nechtěly jsme pobízeti k vymýšlení
nějakého uniformního národního kroje. Chtěly jsme k tomu nabádati, aby těch prvků lidových krojů bylo užito,
které se přimykají ku rázu módy právě běžné".

A ještě ukázka dobové módy na modelech žen z okolí Herinku:

Na vesnici byla otázka odívání podstatně jednodušší – žena po svatbě nevycházela z domu bez šátku (fotografie
z 60. let 20. století):

Paní Řehková z č. p. 8 v Herinku u obecní váhy, která stála na pod lípou u dnešní zastávky autobusu.

Opět jiná móda – nyní předválečná.
Na snímku z roku 1913 je zachycena svatba dědičného prince JUDr. Ferdinanda Josefa Lobkowicze s hraběnkou
Helenou Silva-Tarouca na zámku v Průhonicích.

hasičská čepice z období první republiky

2. světová válka
Také druhá světová válka nutně potřebovala zásobit své bojovníky dalšími a dalšími zbraněmi a střelivem. A
k tomu účelu opět měly posoužit kostelní zvony.
V Herinku byl v té době zájem i o malý zvonek ze zvoničky. V zápisu v kronice místního pamětníka, pana Řehky
(nar. 1921), v průběhu 2. světové války zakopán a nahrazen zvonkem ze statku č. p. 10:
„Za války nebyl zvonek nacisty roztaven jako mnohé v okolí. Heriňáci měli odvahu, zakopali jej a fašistům jako
náhradu odevzdali menší zvonek, který do té doby soužil ve statku čp. 10 jako signál k zahajování práce.“
Zvonička v Herinku byla postavena r. 1904. Stojí dnes na ulici Radějovická před č. p. 11 na prostranství, kde dříve
bývala obecní náves. Kamenný křížek v sousedství zvoničky pochází z r. 1842 a nese nápis:
Ke cti a chvále Boží – od obce Herynské - založeno roku Páně – 1842

detail zvonku

Děti z Herinku chodily dlouhá léta do školy v Popovičkách. Ve dvou třídách se zde učilo 83 dětí.
Školní razítko:

Zápis ze školní kroniky z roku 1935 jich zaznamenal 15:

V tomto roce byl do školy zaveden elektrický proud a s ním i další vymoženosti moderní doby – elektrický zvonek a
školní rozhlas.

č. p. 5 kolem r. 1922

č. p. 5 asi v r. 1943

Výminek u č. p. 5, který dnes už nestojí, před domem je autobusová zastávka, přibližně na stejném místě, jako
dnes. Silnice je uzavřena z důvodu výstavby silnice 101 z Jesenice do Říčan. Zároveň se stavěla také dálnice D1,
jedná se tedy o druhou polovinu šedesátých let. Ještě si chcete stěžovat na časté uzavírky?

č. p. 10 v době, kdy zde hospodařil místní sedlák

č. p. 10 v devadesátých letech – takto byl statek vrácen původním majitelům

Výpis z rejstříku trestů z r. 1942
Šofér z Herinku si odpykal 5 měsíců vězení za těžké zranění člověka kvůli nepozorné jízdě.

Domovské listy, někdejší obdoba občanského průkazu, se v období války vydávaly dvojjazyčné

Ani poválečné období nebylo bez problémů. Hospodářství bylo v krizi a byl zaveden byl přídělový systém.
Potvrzení o plánovaném sňatku, které vydal farní úřad „za účelem vydání přídělových lístků a poukazů na textil“
z r. 1949

Kolektivizace zemědělství
Ještě hůře bylo ale zdejším hospodářům v průběhu 50 . let, kdy byla tvrdě prosazována kolektivizace zemědělství.
Zdejším sedlákům, kteří hospodařili po několik generací na svých statcích byla zabavena nejprve půda a
hospodářské budovy, včetně vybavení a dobytka.
Zdejší (dobřejovické) JZD si ale nárokovalo také obytné budovy pro ubytování zemědělských dělníků.

Po několika urgencích a výhrůžkách musel předseda MNV Herinku vydat příkaz k nedobrovolnému vystěhování
z domů, které zdejší hospodáři sami vystavěli a po generace obývali. Uvedená odůvodnění znějí dnes absurdně:
„Vaše hospodaření na uvedené usedlosti neskýtá záruku řádného hospodaření.“

nebo prostě a stroze:

Rodiny sedláků následně obdržely příkaz k vystěhování do náhradních bytů, přidělených státem.

Místo, kde dnes stojí obecní úřad – takto vypadalo kolem roku 1986.
„Panská stodola“ na fotografii v popředí byla později rozebrána.

Areál Tradix Color v 90. letech

Dnes už ve výhledu brání areál Českých plotů

ulice Do Višňovky v osmdesátých letech

… a dnes

Pohled od dnešního obecního úřadu k ulici Hlavní (č.p.35), v osmdesátých letech.

a dnes

Ferule
Víte, co je to ferule?
Jednalo se o „prkénko“, na které se připínaly obecní vyhlášky a oznámení a které putovalo od domu k domu, aby
se zprávy rychle a přesně šířily. Tedy doslova a do písmene oběžník.
V Herinku se ferule používala ještě nejméně ve dvacátých letech minulého století. Pan Řehka, nar. 1921, na ní
vzpomíná ve své kronice:

Dnes už víme, kde ji hledat – v loňském roce byla nalezena v depozitáři říčanského muzea:

(z Říčanského kurýru, červenec-srpen 2017, str. 75)

V rámci výstavy, která byla k vidění na vinobraní v Herinku, mohli návštěvníci doplnit vlaječku se svým jménem na
místo na mapě, odkud do Herinku přišli. Velká většina vlaječek byla umístěna do Prahy, ale i ostatní kouty
republiky mají v Herinku své zastoupení, nemluvě o našich zahraničních sousedech:

Celkem se nám sešlo téměř 50 vlaječek.

