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Roční zápis do obecní kroniky byl schválen zastupitelstvem
obce dne 24. 4. 2019

Úvod
Čtvrtý rok vedení kroniky přináší přehled událostí v Herinku v roce 2018,
v přílohách najdete materiály z výstav ke stému výročí založení
Československé republiky. První výstava mapuje osudy vojáků a legionářů
1. světové války z farnosti Popovičky, druhá byla věnovaná uplynulým 100
letům v Herinku.

Jana Šteffelová
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2018
21.2. byl na Slovensku zastřelen sedmadvacetiletý investigativní novinář
Ján Kuciak, který se zabýval daňovými podvody vysoce postavených
představitelů státu. Spolu s ním zemřela i jeho partnerka. Policie čin
vyšetřovala jako úkladnou vraždu, slovenský policejní prezident ho
odsoudil jako „bezprecedentní útok na novináře, jaký Slovensko ještě
nezažilo.“ Následovala série protivládních demonstrací. Přestože v záři
elitní jednotka slovenské policie zadržela a obvinila 3 lidi z vraždy
novináře, situace na Slovensku se postupně vyhrotila a vyústila až
v demisi slovenského premiéra Roberta Fica. Ve funkci jej vystřídal Peter
Pellegrini (Směr-sociální demokracie).

významné
světové a
domácí
události

V březnu se Angela Merkelová počtvrté za sebou stala německou
kancléřkou. V říjnu ale oznámila, že se v prosinci nebude ucházet o post
předsedkyně německé Křesťanskodemokratická unie (CDU) a že po konci
nynějšího volebního období nebude kandidovat do Spolkového sněmu,
tedy nebude usilovat o post kancléřky. V prosinci ji na postu předsedkyně
CDU vystřídala Annegret Kramp-Karrenbauerová.
17. 3. byl podruhé zvolen čínským prezidentem Si Ťin-pching.
Hned následující den ruský prezident Vladimir Putin podle očekávání a
s velkým náskokem obhájil další šestiletý prezidentský mandát. Opozice
upozorňovala na volební machinace. Putina volilo přes 55 milionů Rusů, tj.
76,65%.
Spojené království zažilo v květnu velkou slávu, princ Harry se oženil.
Jeho manželkou se stala americká herečka Meghan Markleová. Obřad
proběhl v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Po celém světě jej sledovala
více než miliarda lidí.
V EU vstoupilo od 25. 5. v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů - GDPR. Jeho úkolem bylo přinést lidem větší jistotu, že se s jejich
osobními údaji bude nakládat citlivě.
V srpnu sebevražedný útočník zabil na východě Afghánistánu tři české
příslušníky mise NATO v Afghánistánu. O pár dnů později byla těla Martina
Marcina, Patrika Štěpánka a Kamila Beneše převezena armádním speciálem zpět domů. Pochováni byli s nejvyššími státními i armádními poctami.
Nebyli bohužel posledními válečnými oběťmi z řad českých vojáků v tomto
roce. 22. 10. při útoku na vozidlo české jednotky v afghánské provincii
Herát zemřel český voják a další dva vojáci byli zraněni. Všichni patřili do
601. skupiny speciálních sil, kteří v Herátu i v Logaru cvičí afghánské
vojáky. Zaútočil na ně právě jeden z jejich studentů.
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Rusko-ukrajinský spor se v listopadu opět rozhořel s velkou intenzitou.
A to kvůli incidentu u břehů anektovaného Krymu v Kerčském průlivu, který
spojuje Černé a Azovské moře. Ruští pohraničníci v něm zajali tři lodě
ukrajinského vojenského námořnictva s více než dvacítkou lidí na palubě.
Oba státy se vzápětí obvinily z provokace.
V prosinci mohutná vlna tsunami, která zasáhla pobřežní oblasti
v Sundském průlivu v Indonésii, zabila stovky lidí, přes tisíc dalších zranila.
Příčinou neštěstí byla erupce sopky Krakatoa. Před příchodem vlny nebylo
vydáno žádné varování, neboť bezpečnostní systém nefungoval.
V České republice
1. ledna si Češi a Slováci připomněli čtvrt století od rozpadu České a
Slovenské Federativní Republiky.
V lednu se prezidentem České republiky stal opět Miloš Zeman.
V druhém kole prezidentských voleb bojoval s někdejším předsedou
Akademie věd Jiřím Drahošem. Dosavadní prezident vedl od začátku
sčítání a svůj post obhájil poměrem hlasů 51:49. Od voličů dostal více
hlasů než před pěti lety, ale vyhrál s menším rozdílem. Jak hlasovali
občané Herinku čtěte v kapitole Obecní záležitosti na str. 8.
Česká vláda, a zejména její předseda Andrej Babiš měli perný rok.
Nejprve Andrej Babiš na Slovensku prohrál soud o neoprávněném vedení
své osoby ve svazcích StB a je zde veden dál. Podal však dovolání
k Slovenskému nejvyššímu soudu. Po jeho zamítnutí se ještě odvolal
k Evropskému soudu pro lidská práva.
Vláda Andereje Babiše a jeho hnutí ANO, jmenovaná prezidentem
republiky v prosinci 2017, nezískala důvěru parlamentu a vládla v demisi
dlouhé čtyři měsíce. V dubnu napříč Českem proběhly proti premiérovi
v demisi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi demonstrace. Sešly se
na nich tisíce lidí. Babiš podle organizátorů podvedl voliče a staví se do
role oběti světového spiknutí. V červnu prezident Miloš Zeman podruhé
jmenoval na Pražském hradě Andreje Babiše premiérem. Konečně 11. 7.
po více než 15hodinovém maratonu v jednacím sále získala druhá vláda
Andreje Babiše důvěru Poslanecké sněmovny. Jak se předpokládalo,
kabinet podpořila drtivá většina poslanců hnutí ANO, ČSSD a KSČM.
Celkem bylo pro důvěru 105 poslanců ze 196 přítomných.
V prosinci britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde
s odvoláním na uniklou zprávu právní služby Evropské komise napsaly, že
český premiér Andrej Babiš je podezřelý ze střetu zájmů a z porušení
unijních pravidel. Předmětem vyšetřování byly miliardové dotace udělené
firmám holdingu Agrofert. Babiš se proti tomu ohradil s tím, že firma spadá
pod svěřenecké fondy.
V listopadu se šest opozičních stran neúspěšně pokusilo svrhnout vládu
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Andreje Babiše poté, co vyšla najevo kauza s údajným únosem jeho syna
na Krym. Menšinový kabinet ANO a ČSSD hlasování o nedůvěře ve
Sněmovně ustál. Sociální demokraté se hlasování nezúčastnili,
menšinovému kabinetu pomohli i komunisté. Pro svržení vlády bylo 92
poslanců, proti 90. Následně v Praze i dalších městech proběhlo několik
protivládních demonstrací.
A nakonec český premiér neuspěl se žalobou, kterou podal u Evropského
soudu pro lidská práva na Slovenskou republiku. Stěžoval si u něj kvůli
rozsudku, který odmítl jeho žalobu na údajnou neoprávněnost evidence ve
svazcích StB.
V dubnu společnost OKD převzal znovu český stát. Do potíží se firma
dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Akcie OKD v Karviné
převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80
milionů korun.
Česku byly pozastaveny evropské dotace za 114 miliard. Důvodem
opatření se stal výsledek auditu, který v programu odhalil až čtrnáctiprocentní chybovost.
21. 8. na Václavském náměstí v Praze se večer sešly tisíce lidí na
koncertu připomínajícím, že přesně před padesáti lety započala invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Od 1. 9. děti, studenti od 15 do 26 let i senioři od 65 let začali v ČR jezdit
v autobusech a vlacích se 75procentní slevou.
Říjen – volby do zastupitelstev a senátu
Volby do obecních zastupitelstev a na třetině území do horní
parlamentní komory ukázaly, že hnutí ANO si drží své silné pozice. V
krajských městech vyhrálo všude, kromě Prahy a Liberce. Nicméně ani
tam, kde zvítězilo, nutně nebude v příštích letech vládnout. Další, ve
volbách úspěšné strany ANO vyšachovaly, mimo jiné v Brně.
Výsledky senátních voleb ve volebním obvodě Benešov (kam spadá pro
tyto účely i obec Herink)
Kandidát
č.

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

+ Kozák Jiří Mgr.

ODS

ODS

9 169

6 814

17,29

39,04

* Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D.

STAN

BEZPP

11 094

10 636

20,93

60,95
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Výsledky voleb do senátu a do obecního zastupitelstva i volební účast
v Herinku najdete v kapitole Obecní záležitosti.
27. 10. V Česku odstartovaly oficiální oslavy 100 let republiky. Vyvrcholily
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o den později, tedy v den založení státu, 28. října. Vojenská přehlídka,
odhalování soch, ohňostroje anebo slavnostní znovuotevření historické
budovy Národního muzea. Česká republika si 28. října připomněla sto let
od vzniku Československa. Oslavy výročí se odehrávaly po celé republice,
každé město zvolilo jinou formu připomenutí významného mezníku
historie.
V listopadu senátoři si zvolili nového šéfa. Ve druhém kole první volby se
46 hlasy zvítězil Jaroslav Kubera z ODS. Do druhého kola společně s ním
postoupil Václav Hampl (za KDU-ČSL), který získal 24 hlasů.
Připomínka boje za svobodu 17. listopadu se obrátila v protest proti
prezidentu Miloši Zemanovi, premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a jeho
vládě. Jejich kytice položené u pietního místa v Praze na Národní pozdě v
noci skončily v odpadkovém koši. Hanlivé pokřiky si vyslechl i vicepremiér
Jan Hamáček. Do ulic vyšly po celé zemi desítky tisíc lidí.
Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost koncem roku varoval před
používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies Co a
ZTE Corporation, neboť představují bezpečnostní riziko. Huawei v prohlášení tvrzení kategoricky odmítla.
Poslanecká sněmovna schválila rozpočet na rok 2019. Stát má podle něj
hospodařit v roce 2019 se schodkem 40 miliard korun.
Třináct mrtvých si vyžádal 20.12. výbuch metanu na Dole ČSM Sever ve
Stonavě na Karvinsku, jenž patří těžební společnosti OKD. Mezi obětmi
neštěstí převažovali Poláci. Na místo neštěstí dorazili polský premiér
Mateusz Morawiecki i český premiér Andrej Babiš. V obou zemích se
otevřely finanční sbírky pro rodiny pozůstalých.
Nejlepší místo k životu v Česku? Jsou to Říčany, ukázal nový průzkum
agentury Deloitte. Z Indexu kvality života, jenž sestavil projekt Obce v
datech, vyplývá, že nejlépe se žije v Říčanech. Kvalita života byla
porovnávána v celkem 206 obcích v České republice. K porovnávání došlo
na základě 29 indexů zařazených do 3 kategorií (Zdraví a životní prostředí,
Materiální zabezpečení a vzdělání, Vztahy a služby), které mají vliv na
spokojený a šťastný život lidí. Klíčovou roli hrál poměr ceny a kvality života
tak, aby byl dosažen optimální poměr.

Loňský rok byl neobvykle teplý na celé planetě, Česká republika však ze
všech meteorologických statistik viditelně vybočuje. Odchylka od průměrné
teploty u nás byla totiž největší v Evropě a druhá největší v celosvětovém
měřítku. Výkyvy teplot se nám podle expertů nevyhnou ani v příštích
letech.

počasí,
změny
životního
prostředí
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V Herinku byl duben a první polovina května, podobně jako v celé
republice, extrémně suché. Od poloviny dubna do začátku června spadlo
v Herinku jen 22 mm dešťových srážek. Až v druhé polovině června lehce
zapršelo. Také červenec a srpen byl horký a suchý. Podle ČHMÚ je
v lokalitě Herink v červnu a červenci naměřena využitelná vodní kapacita
(VVK) do 30%, tzn. vysoká míra ohrožení, v srpnu je situace ještě horší,
VVK jen do 10% - velmi vysoká míra ohrožení suchem.
Od 30. 7. byl vodoprávním úřadem Říčany vyhlášen zákaz odběru
povrchových vod, toto opatření trvalo až do února 2019. 10. 8. následoval
zákaz užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
24. 8. studená fronta ukončila léto. Teploty, které se téměř celé dva
prázdninové měsíce pohybovaly nad 30 stupňů Celsia konečně klesly, a to
až ke 20 stupňům. Po dvou osvěžujících dnech se ale opět pohybují kolem
25 – 30 st.
19. 11. napadl v Herinku první sněhový poprašek, dlouho ale nevydržel.

Počet obyvatel Herinku ke konci roku 2018 dosáhl 740 obyvatel. Za obyvatelstvo
nárůstem z loňských 615 obyvatel stojí zejména stěhování do nových
domů, vystavěných na nových sídlištích Slunečné stráni II (ulice Ve Stráni)
a směrem ke kapličce (ulice Jílová, K lesíku).
Počet trvale hlášených obyvatel v Herinku k 31. 12.2018
celkem

muži

ženy

740

376

364

Porovnání růstu počtu obyvatel s okolními obcemi
Co do růstu počtu obyvatel je Herink opravdu rekordmanem v porovnání
s okolními obcemi. Tabulka ukazuje vývoj počtu obyvatel k 31. 12. každého roku.
Rok

Herink

Modletice

Dobřejovice

Popovičky

2008

107

550

830

271

2009

177

582

880

296

2010

317

577

923

305

2011

413

580

975

323

2012

454

555

1 014

333

2013

483

558

1 032

334

2014

531

572

1 064

336

2015

550

581

1 110

342

2016

577

570

1 113

393

2017

615

559

1 133

397

2018

740

574

1191

412
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Vývoj počtu obyvatel Herinku v posledních 15 letech
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Počátkem roku proběhla v Herinku, stejně jako ve zbytku republiky volba
prezidenta.

obecní
záležitosti

Výsledky hlasování v Heriku – 1. kolo 11. a 12. 1.
volební účast: 72,19 %
Jiří Drahoš
Miloš Zeman
Pavel Fischer
Marek Hilšer
Mirek Topolánek
Michal Horáček
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Jiří Hynek

41,25 %
15,18 %
14,01 %
10,51 %
9,34 %
7,78 %
0,78 %
0,78 %
0,39 %

106 hlasů
39 hlasů
36 hlasů
27 hlasů
24 hlasů
20 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

2. kolo se konalo 26. a 27. 1. 2018
volební účast v Herinku: 76,90 %
Jiří Drahoš
Miloš Zeman

71,11 %
28,89 %

192 hlasů
78 hlasů

Zastupitelstvo obce projednávalo v roce 2018 mimo jiné tyto záležitosti:
V posledních letech se ukazuje jako problematické zajistit předškolní
vzdělávání pro děti z Herinku. Od ledna se proto projednávaly možnosti,
jak se se složitou situací vypořádat. Vzhledem k tomu, že mezi zastupiteli
není většinový názor jakým způsobem řešit zajištění MŠ, navrhl starosta
jako variantu pořídit dočasnou kontejnerovou školku, a až poté začít
vypracovávat projekt na školku zděnou. Zastupitelstvo obce s tímto
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záměrem nesouhlasilo. V březnu bylo odsouhlaseno vypsání výběrového
řízení na dodavatele projektu školky na pozemku za multifunkčním
hřištěm. V květnu byly vypracovány dvě varianty, a to vybudování
jednopodlažní nebo dvoupodlažní školky. Podle současných norem musí
dvoupodlažní školka zahrnovat výtah a venkovní schodiště, což by stavbu
prodražilo cca o 1 mil. korun. Zastupitelstvo se tedy dohodlo na dalším
rozpracování projektu jednopodlažní školky. Dále zastupitelstvo podpořilo
záměr získat na výstavbu dotace. Zpracování žádosti o dotaci
z rozvojového programu MAS Říčansko bylo započato v červnu. V září pak
bylo schváleno založení příspěvkové organizace MŠ Herink. Založení této
příspěvkové organizace je nezbytné pro zahájení provozu školky od 1. 9.
2019.
V oblasti životního prostředí se řešilo zejména vytékání splaškových vod
do obecního rybníka z lokality, na které staví firma Optreal. Společnost na
výzvu obce přislíbila zajistit kamerové zkoušky potrubí a problém odstranit.
Závažným problémem bylo také vytékání splaškových vod na komunikaci
v ulici Hlavní směrem k výjezdu na Dobřejovice. Během čištění a
průzkumu dešťové kanalizace zde byly na několika místech zjištěny
přípojky splaškové kanalizace. Majitel přislíbil bezodkladné řešení této
situace. V únoru byl podán podnět na Odbor životního prostředí MÚ
Říčany, během května proběhlo jednání Odboru životního prostředí s
vlastníkem. Vlastník je povinen situaci vyřešit do půl roku. V srpnu SDH
Herink provedlo pročištění kanalizace pod komunikací, čímž došlo aspoň
na čas ke zlepšení situace.
S houstnoucí zástavbou pamatuje obec také na zlepšení podmínek pro
třídění odpadu. Kromě svozu bioodpadu, tříděného odpadu, který za své
občany hradí, přibylo nové sběrné místo pro tříděný odpad v lokalitě Ve
Stráni.
Bezpečnost dopravy v obci byla velkým tématem i v tomto roce.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k zajištění měření průjezdnosti obcí
certifikovanou společností a návazné zadání studie zklidnění dopravy.
V červnu dostala obec nabídku společnosti AF Cityplan na měření intenzity
dopravy. Zastupitelé se shodli, že vzhledem k ceně cca 200 000,- nebude
měření prováděno. Dále zůstává v řešení vybudování chodníků podél
hlavních komunikací v obci. Část pozemků v ulici Hlavní se pro tento účel
už podařilo vykoupit. Jedná se o poskytnutí dotace na výstavbu ve výši
2 mil. Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo změnu směrnice pro zadávání veřejných
zakázek. Nadále budou platné tyto limity: do 50 000 Kč,- (starosta) do
100 000,- Kč (starosta a místostarosta) do 1 000 000,- Kč (zastupitelstvo
obce).
Další důležitou oblastí v tomto roce bylo řešení vzhledu obce. V březnu
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ZO rozhodlo o zadání architektonické studie využití okolí rybníka
V Topolech. Jednalo se také o vypsání výběrového řízení na výstavbu
obecní návsi. Do výběrového řízení se však v prvním kole přihlásil pouze
jeden uchazeč. V červnu bylo proto vypsáno 2. kolo výběrového řízení na
dodavatele projektu "Náves Herink", ale opět bez zájmu ze strany
dodavatelů, přestože cena byla navýšena z původních 5.664.000 na
5 950 000,- Kč. Konečně po třetím kole řízení byla v srpnu uzavřena
smlouva s firmou Green Project, která provede realizaci za celkovou cenu
7.072.333,11,- Kč.
Údržba zeleně v obci je stále nevyhovující. Zastupitelé se shodli na
zaměstnání sezónního brigádníka, a to vzhledem k narůstající rozloze
pozemků, o které se musí obec starat. V září bylo schváleno, že obec
bude mít druhého zaměstnance pro údržbu obce.
Obec opět vypsala dotační program pro spolky zajišťující sportovní a
kulturní činnost v obci za stejných podmínek jako v roce 2017. Na tento
dotační program bylo z rozpočtu obce uvolněno 60 000,- Kč. Dotace byly
v květnu poskytnuty SK Herink z.s. ve výši: 20 000,- Kč FK Junior
Dobřejovice, o.s.: 17 000,- Kč.
V květnu zastupitelstvo obce diskutovalo situaci, kterou způsobila
společnost Optreal nedodržením smlouvy s obcí - odprodala do
soukromého vlastnictví i pozemky, které se v plánovací smlouvě zavázala
obci předat. Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem těchto pozemků novým
vlastníkům za podmínky, že bude majiteli zřízeno věcné břemeno,
umožňující veřejný přístup a uložení jakékoliv infrastruktury do pozemku.
Dále rozhodlo, že majitelé pozemků musí být na vzniklou situaci upozorněni a obec uzavře dodatek k plánovací smlouvě, který bude obsahovat
souhlas s věcným břemenem a závazek k vybudování nového dětského
hřiště.
V červnu byl dohodnut pronájem části stodoly společnosti TX Color s.r.o.
v ulici Do Višňovky Prostor bude sloužit k uskladnění obecního majetku
jako jsou lavice, stoly a sezónní věci. Nájemné činní 2 830,- měsíčně.
Pronajatá plocha je o výměře cca 50 m2 .
V srpnu se, ve spolupráci s obcemi Dobřejovice, Modletice a sdružení
občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy, podařilo vyjednat výstavbu
protihlukových stěn po celé délce úseku 512 Pražského okruhu. Vláda ČR
odsouhlasila záměr vystavět je do roku 2022.
V září zastupitelstvo obce rozhodlo, že po odstranění vad a nedodělků
bude společností FARE INVEST obci předána lokalita Slunečná stráň II
(ulice Ve Stráni).
V říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva. Voleb v Herinku se
zúčastnila 2 sdružení nezávislých kandidátů: sdružení Jdeme dál v čele se
10

stávajícím starostou Karlem Zemanem a sdružení HERINK SOBĚ pod
vedením Zdeňka Zachaře. Voliči mohli vybírat z těchto kandidátů:
Jdeme dál
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

HERINK SOBĚ
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Zeman Karel

1

Zachař Zdeněk

2

Masopust Miroslav Ing.

2

Richter Martin Ing.

3

Szűcs Attila Ing.

3

Schwarzmayerová Jitka Ing.

4

Brhel Tomáš Mgr.

4

Lehovec Josef

5

Havlíček Martin Ing.

5

Tošovská Alena Ing.

6

Horák Jiří

6

Šteffelová Jana

7

Pazdera Pavel

7

Demuth Jiří

8

Winklerová Michaela Mgr.

8

Chromcová Kateřina

9

Dlouhý Stanislav Ing.

9

Nový Lukáš

A jak to dopadlo?
Volební účast (každý volič měl právo udělit až 9 platných hlasů)

Výsledky voleb
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Do nového zastupitelstva obce byli zvoleni tito členové:

Zároveň s volbami do obecního zastupitelstva se konaly také doplňovací
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Herink je pro účely těchto voleb
zařazen do volebního obvodu Benešov.
Výsledky senátních voleb v Herinku
První kolo 5.10. – 6.10.2018, druhé kolo proběhlo 12. a 13. října 2018
Obvod: 41 – Benešov, výsledky za obec Herink
volební účast

výsledky 1. a 2. kola
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30. 10. se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Noví
i staronoví členové zastupitelstva složili slib zastupitele. Starostou obce
byl znovu zvolen Karel Zeman, svou funkci bude i v následujícím volebním
období vykonávat jako uvolněný.
Byly zřízeny zákonem určené výbory finanční a kontrolní. Předsedou
finančního výboru byl zvolen pan Tomáš Brhel, předsedou kontrolního
výboru pan Attila Szűcs.
O místostarostovi obce nebylo rozhodnuto, stejně tak jako o členech
výborů.
Na druhém zasedání nového zastupitelstva dne 21. 11. byl do funkce
místostarosty zvolen Miroslav Masopust.
Neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena odměna za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.350,- Kč
měsíčně. Odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce bude vyplácena ve výši 22.000,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo zvolilo jako pověřeného zastupitele pro pořízení územního
plánu Attilu Szűcse a zplnomocnilo zastupitele pana Zdeňka Zachaře k
jednání v otázkách protihlukových opatření na obchvatu D0.
Byla zvolena redakční rada obecního zpravodaje ve složení Karel
Zeman, Michaela Winklerová a Zdeněk Zachař.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2019 jako schodkový s tím,
že výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytku z let minulých.
Schodek rozpočtu je plánován na 21,5 mil. Kč.
Byli zvoleni členové výborů:
členy kontrolního výboru se stali Jiří Horák a Šárka Škarvadová
členy finančního výboru jsou Tomáš Hejtík a Stanislav Dlouhý
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Na posledním, prosincovém zasedání ZO schválilo pořízení malotraktoru
pro údržbu obce a vybralo firmu Green Project pro zajištění zeleně na
budoucí obecní návsi.
Byly schváleny příspěvky seniorům a předškolním dětem. Seniorům
s trvalým bydlištěm v Herinku obec poskytne v roce 2019 příspěvek ve výši
2000,- Kč. Dětem ve věku 3 až 7 let obec vyplatí 2500,- Kč za školní
pololetí.

Závěrečný účet obce za r. 2017: obec hospodařila s kladným výsledkem hospodaření
ve výši 4 659 405,10 Kč. Tento výsledek byl dosažen především díky obce
kompenzačním příspěvkům, vybraným od developerů, kteří v obci realizují
své stavební projekty.

V březnu byla po předchozím zkušebním provozu slavnostně otevřena
nová linka na výrobu toustového chleba v pekárně Zelená louka. Pekárna
Penamu v Herinku patří mezi nejmodernější v Evropě.

hospodářský
život obce

Firma Buda-Mont v průběhu roku rozšířila nabídku svých služeb – kromě
prodejny nábytku, vinotéky a oblíbené pivnice Stodola vybudovala v r.
2018 ve svém areálu také restauraci s kuchyní a nabídla tak další pracovní
místa obyvatelům z Herinku i okolí.

Stav v r. 2018 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 i pod širým nebem. Akce pořádají místní spolky SK Herink
a SDH Herink, obec nebo místní firmy.

kultura a
tělovýchova
obce

V obci není mateřská ani základní škola. Na vybudování mateřské školy
se intenzivně pracuje. Její otevření se předpokládá koncem roku 2019.
Zatím zdejší děti navštěvují základní a mateřské školy v Praze,
Průhonicích, Čestlicích, Dobřejovicích, Velkých Popovicích, Petříkově,
Sulicích a Říčanech.

Od začátku roku byly nastaveny nové úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí

9,00 - 11,30

-

13,00 - 18,00

veřejný a
kulturní život
v obci
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Středa

9,00 - 11,30

-

13,00 - 18,00

Dne 20. 3. 2018 byl do schránek obyvatel doručen Herinkovský
zpravodaj. Občané se zde mohli dozvědět o plánech na vybudování
obecní návsi, o dokončení retenční nádrže v ulici Do Višňovky nebo
prostudovat shrnutí akcí pro veřejnost za rok 2017. Celý zpravodaj najdete
v příloze 1.
31. 3. se konala v restauraci Stodola poslední akce před plánovanou
rekonstrukcí – stará Stodola se s námi rozloučila velikonoční diskotékou a
karaoke.
1. 4. uspořádal svou první akci v tomto roce spolek SK Herink. Děti pod
dohledem rodičů se připravovaly na nadcházející Velikonoce - barvila se
vajíčka, pletly pomlázky a zdobily perníčky.

V sobotu 7. 4. se Herink připojil k celorepublikové akci Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Úklidové brigády se zúčastnilo 34 dobrovolníků a společně
po vsi sebrali více než 3 tuny odpadků. Největším "příspěvkem" se stala
prastará karoserie osobního auta, která se skrývala ve vykácené části
remízku. Po akci byly odměněny děti diplomem a všichni špekáčkem.
21. 4. pořádala obec karneval pro děti z Herinku a okolních obcí
v zámeckém sále v Modleticích, tentokrát s podtitulem Karnevalový kolotoč
pohádek.
28. 4. proběhl pod taktovkou SK Herink už 8. ročník turnaje v pétanque a
podruhé také v nohejbale. V pétanque se utkalo 14 dvojic, nohejbaloví
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nadšenci z Herinku a okolí postavili 9 týmů. V pétanque na třetím místě
skončila mladá a nadějná dvojice z Herinku se sebevědomým názvem
Lepší než ostatní, druhou pozici vybojovalo manželské duo Zemanovci a
putovní pohár letos cestuje do sousedních Modletic s borci z Honda týmu.
V nohejbalovém klání třetí příčku vybojoval tým Sousedi z Herinku. Druhé
místo patří obhájcům loňského vítězství, týmu Petrovy Vrchy z Popoviček
a vítězem (a na čas i majitelem putovního poháru) se stali herinkovští
Bohemáci.
30. 4. uspořádali hasiči v Herinku opět pálení čarodějnic na prostoru
budoucí návsi. Občerstvení a špekáčky nechyběly ani letos.
2. 6. se konal dětský den a na oslavě svátku dětí se sešla téměř celá
vesnice. Se svou trochou do mlýna přispěli členové SK Herink, hasičů i
obecní policie a kromě toho se zapojila také spousta dalších dobrovolníků.
Ze soutěžního klání vyšli vítězně všichni a horké odpoledne završila bitva
s balónky, naplněnými vodou.

16

Počátkem června se také pro veřejnost po rekonstrukci znovu otevřela
oblíbená hospůdka Stodola. Na plánovanou kuchyni si ale obyvatelé
Herinku musí ještě počkat do srpna.
Pro velký úspěch jarního sportování uspořádal spolek SK Herink 16.6.
druhý nohejbalový turnaj. Pohár si odvezl tým Trikolora z Horních Počernic, na druhém místě skončili nohejbalisté týmu Rovná z Herinku a třetí
místo obsadili členové A-teamu SK Herink.
Farnost Popovičky, do jejíž působnosti spadá i naše obec, uspořádala
25. 8. Poutní mši svatou ke cti sv. Bartoloměje (tomuto světci je zasvěcen
kostel v Popovičkách). Vzpomínková akce, věnovaná výročí 100 let
založení naší republiky se z důvodu rekonstrukce kostela odehrála na
místním hřbitově. Právě zde stojí pomník vojákům z Popoviček, Herinku a
Modletic, padlým v 1. světové válce. Po dobu konání zde byla k vidění také
výstava, věnovaná vojákům, jejichž jména jsou na pomníku uvedena,
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legionářům a veteránům 1. světové války. Kompletní materiály z výstavy,
doplněné o další údaje, získané od účastníků akce, najdete v příloze 2.
Dne 3. 9. 2018 se otevřel pro předškolní děti dětský klub Škubánek.
Rodiče z Herinku tak získali aspoň základní možnost nechat si ohlídat své
ratolesti, ať už pravidelně nebo jednorázově.
22. 9. proběhl v areálu firmy Buda-mont další ročník Vinobraní. Kromě
ochutnávky vín z nabídky Buda-montu, burčáku a piva, měli návštěvníci
možnost vyzkoušet si bubnování pod profesionálním vedením a nechyběla ani živá hudba. Ke 100 výročí založení Československé republiky
byla instalována také výstava fotografií a dokumentů, která mapovala
proměny obce v uplynulých 100 letech. Materiály z této výstavy naleznete
v příloze 3.
29. 9. se odehrál Velký turnaj v malé kopané, který ukončil letošní
sportovní sezonu v Herinku. O pohár bojovalo 5 tříčlenných týmů
z Herinku, Popoviček a Modletic. Třetí místo obsadil domácí tým SK
Herink, na druhém místě se umístilo veselé družstvo Prales a zlato
vybojovali borci z Peter's Hills - gratulujeme.
Počátkem října vyšlo další číslo obecního zpravodaje. Obyvatelé měli
možnost seznámit se s aktuálním děním v obci a také ohlédnout se se
starostou za uplynulým volebním obdobím. Celý zpravodaj najdete v
příloze 4.
3. 11. SK Herink uspořádal další oslavu Halloweenu ve Stodole. Děti si
vyřezaly strašidelné dýně, soutěžily o nejhezčí masku a po setmění se
v doprovodu rodičů vydaly s lampiony ke kapličce. Zde na závěr za
absolvování zkoušky odvahy dostaly malou pozornost.
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9. 12. uspořádala obec tradiční Mikulášskou nadílku pro děti. Letos se
připojil také jarmark s vánočními dekoracemi a po setmění byl rozsvícen
vánoční strom, letos opravdu monumentální
Od 28. 11. je uzavřeno dětské hřiště. Probíhá zde rekonstrukce, spojená
s dlouho očekávanou výstavbou návsi. Na tu se můžeme těšit v roce 2019.
Po celý advent byl opět k vidění betlém SK Herink u kapličky. 22. 12.
jsme přivítali Vánoce zpěvem koled za doprovodu obětavých kytaristů,,
cukrovím a svařákem nebo čajem.

A další události už budou součástí příštího vydání obecní kroniky…
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 Herinkovský zpravodaj 1/2018
Příloha č. 2 Co o nich víme po 100 letech
Příloha č. 3 100 let republiky, 100 let Herinku
Příloha č. 4 Herinkovský zpravodaj 2/2018

Přehled použitých zkratek:
ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

GDPR

General Data Protection Regulation, Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů

MŠ

Mateřská škola

MÚ

Městský úřad

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ZO

Zastupitelstvo obce
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