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Roční zápis do obecní kroniky byl schválen zastupitelstvem
obce dne 23. 6. 2020.

Úvod
Pátý rok vedení kroniky přináší novinky, které Herinku přinesl rok 2019.
V přílohách mimo jiné najdete materiály z výstavy autentických
historických artefaktů a mapy Herinku staré i novější.

Jana Šteffelová
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2019
významné

Rok 2019 (MMXIX) gregoriánského kalendáře začal v úterý 1. ledna a skončil světové
v úterý 31. prosince. V České republice měl 251 pracovních dnů a 13 státních události
a ostatních svátků, z toho 10 jich připadalo na mimovíkendové dny. Letní čas
začal v neděli 31. března ve 2.00 hodin a skončil v neděli 27. října ve 3.00
hodin.
Astronomické události – V pondělí 21. ledna nastalo úplné zatmění Měsíce,
které začalo v 5:41:17 a skončilo v 6:43:16 SEČ, plně pozorovatelné také
z Herinku. Ten den byl silný mráz.
Čínská měsíční sonda Čchang-e 4 3.ledna, jako první v historii, přistála na
odvrácené straně Měsíce.
Jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského
premiéra Kim Čong-una v Hanoji 28. února, skončila předčasným odchodem
Donalda Trumpa z jednání. Důvodem bylo, že Kim Čong-un žádá úplné
zrušení všech sankcí vůči KLDR, ale zároveň si chce ponechat část jaderného
arzenálu.
V březnu byly po celém světě odstaveny z provozu všechny letouny Boeing
737 MAX. Tento krok, který trval ještě koncem roku, způsobil zmatky v letecké
přepravě především během letní turistické sezony. Důvodem se stala březnová
havárie stroje tohoto typu letounu v Etiopii. Stroj spadl na cestě z etiopské
metropole Adis Abeby do keňského hlavního města Nairobi. Zahynulo všech
157 lidí na palubě. Příčinu havárie se nepodařilo spolehlivě určit.
Vojenská koalice, vedená Spojenými státy, 23. března opět vyhlásila vítězství
nad tzv. Islámským státem poté, co Syrské demokratické síly dokončily
dočišťovací operaci u syrského města Baghúz. Zprávy o konci Islámského
státu se objevují už od roku 2016, snad tedy tato bude poslední.
Slováci 30. března zvolili prezidentkou Slovenské republiky Zuzanu
Čaputovou. Zvítězila se ziskem 58,40 procenta hlasů a prezidentský slib složila
15. června. Tato slovenská právnička dlouhodobě působila v neziskovém
sektoru, v letech 2018–2019 byla místopředsedkyní hnutí Progresívne
Slovensko.
Další událostí, která na Slovensku hýbala společností bylo pokračující
vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, ke které došlo
21. února 2018. Vyšetřování a soud s obviněnými stále pokračuje.
Dne 15. dubna zachvátil požár pařížskou katedrálu Notre-Dame. Ta je
neodmyslitelnou součástí francouzské metropole už od 12. století. Oheň se
podařilo uhasit až druhý den, na vině byl patrně elektrický zkrat. Francouzský
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prezident Emmanuel Macron vzápětí přislíbil plné obnovení katedrály. Na tu
přispívali štědří dárci nejen z Francie, ale i z ciziny.
V době největších křesťanských svátků, 21.dubna, byl spáchán na Srí Lance
nejtragičtější teroristický útok od 11. září 2001. Fanatická místní islamistická
skupina s kontakty v zahraniční zaútočila bombami na katolické chrámy a
hotely ve 3 oblastech tohoto ostrova. Útoky si vyžádaly 259 obětí a více jak
500 zraněných.
Čínská technologická společnost Huawei byla 16. května zařazena na
americkou černou listinu. To znamená mimo jiné, že nesmí nakupovat
součástky vyrobené v Americe. Firma Huawei se nejen v Americe dostala do
vážného podezření, že pracuje pro čínskou vládu. Telefony, které se vyšvihly
na absolutní světovou špičku, jsou údajně zneužitelné ke špionáži.
Do funkce předsedkyně Evropské komise byla 15. července zvolena
německá kandidátka Ursula von der Leyenová,
Nový japonský císař Naruhito byl 22. 10. oficiálně uveden na trůn. Při
slavnostní ceremonii se zavázal plnit povinnosti v roli symbolu státu v sou-ladu
s japonskou ústavou. Na obřadu, jehož se zúčastnilo asi 2000 hostů z více než
190 zemí, zastupoval ČR premiér Andrej Babiš.
Dne 12. listopadu postihly italské Benátky nejhorší záplavy za půlstoletí. Na
náměstí svatého Marka dosahovala voda do výšky až jednoho metru a dostala se i do nejslavnější památky města, baziliky svatého Marka. Starosta města
vyhlásil stav nouze.
Britské předčasné parlamentní volby, které proběhly 12. prosince, ovládla
konzervativní strana vedená premiérem Borisem Johnsonem. Voliči mu dali
velmi silný mandát k urychlení vyvedení země z Evropské unie. Premiér
Johnson oznámil odchod z Evropské unie k 31. lednu 2020.
Děsivé požáry v tomto roce decimovaly Austrálii. Začaly už v letních měsících
a postupně přerostly do nezvladatelných rozměrů. Od poloviny listopadu až do
konce roku nepřestaly v Austrálii hořet tamní lesy. Kvůli vysokým teplotám,
nepřístupnému terénu se nedařilo plameny zastavit. Zabily devět lidí, zničily
přes pět milionů hektarů vegetace, z toho 3,4 milionu hektarů ve státě Nový
Jižní Wales. Podle odhadů zemřela až třetina koalů medvídkovitých, kteří jsou
symbolem kontinentu.
Česká republika v r. 2019 oslavila 30. výročí od svržení totalitního významné
události v
komunistického režimu. Pompézní oslavy z předchozího roku, kdy jsme slavili ČR
100 let od založení samostatného československého státu, se ale neopakovaly. Nálada ve společnosti je ve světle politického vývoje poněkud rozpačitá
a část společnosti není spokojená s tím, kam se demokratické hodnoty za
posledních 30 let posunuly.
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Rok 2019 přinesl mimo jiné několik pozitivních událostí:
Česká republika se poprvé v historii dostala do první desítky nevyspělejších
zemí světa. Vyplynulo to ze Zprávy o udržitelném rozvoji za rok 2019,
zveřejněné 17. července, kterou pro OSN vypracovala nadace Bertelsmann.
Češi se posunuli o šest míst výše na sedmou pozici a zanechali za sebou
i tradiční lídry žebříčku typu Japonsko, Island, Belgie, Norsko, Kanada či
Švýcarsko.
Čeští žáci se od roku 2015 zlepšili ve čtenářství, matematice a přírodovědě.
Zjistilo to testování PISA, jehož výsledky představili na tiskové konferenci
začátkem prosince zástupci ministerstva školství a České školní inspekce.
V mezinárodním srovnání skončili Češi jako průměrní až mírně nadprůměrní.
A jak se žilo v roce 2019 českým domácnostem? Téměř čtvrtinu pravidelných
výdajů české domácnosti (23 %) představují podle statistické ročenky 2019
náklady spojené s bydlením. Za jídlo a nealkoholické nápoje vydáme téměř
další pětinu všech výdajů (19,3 %). Třetí největší položkou rodinných rozpočtů
jsou výdaje na rekreaci, volný čas a kulturu (10,5 %), následovány výdaji za
dopravu (10 %).
Na konci dubna jmenoval prezident republiky Marii Benešovou na návrh
premiéra ministryní spravedlnosti. Už den předtím lidé demonstrovali proti ní.
Tato zkušená státní zástupkyně a bývalá ministryně spravedlnosti, vzbudila
obavy, že má zařídit, aby bylo zastaveno trestní stíhání Andreje Babiše.
Další demonstrace se uskutečnila 13. května, kdy tisíce lidí demonstrovaly
v desítkách měst proti Marii Benešové a Andreji Babišovi. Akce svolal spolek
Milion chvilek pro demokracii.
Volby do Evropského parlamentu, které se v Česku konaly 25. května,
ovládlo hnutí ANO. Čeští občané mohli vybírat kandidáty z 39 politických
uskupení. Ve všech krajích vyhrálo ANO. Získalo 21,18 procenta hlasů, druhá
skončila ODS s 14,54 procenta hlasů. Na třetím místě jsou Piráti s 13,95
procenta hlasů. Čtvrtá je koalice Starostů a TOP 09 s 11,65 procenta, pátá je
SPD s 9,14 procenta hlas. Dále se do europarlamentu dostala KDU-ČSL s 7,24
procenta a KSČM s 6,94 procenta hlasů. Naopak potřebný počet hlasů, tedy
více než pět procent, nezískala vládní ČSSD. Hlasovalo pro ni 3,95 procenta
lidí. Volební účast byla tradičně velmi nízká. Činila 28,72 %. Méně voličů přišlo
k volbám jen ve Slovinsku a na Slovensku. Jak volby dopadly v Herinku zjistíte
v kapitole Obecní záležitosti.
Dne 23. června zaplnilo pražskou Letnou čtvrt milionu lidí. Žádali demisi
premiéra. Do Prahy se sjeli lidé z celého Česka na doposud největší protest za
nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Akci opět svolal
spolek Milion chvilek pro demokracii. Policie odhadla počet demonstrantů na
dvě stě tisíc, mobilní operátor na 258 tisíc.
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Poslanci schválili 10. července novelu o důchodovém pojištění, podle níž by
měl průměrný důchod vzrůst o 900 korun měsíčně. Týž den sněmovna
schválila v prvním čtení návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany
Maláčové na zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče s dětmi
mladšími čtyř let.
Jeden z nejočekávanějších verdiktů českých žalobců nabyl právní moci
17. září. Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že po čtyřech letech
vyšetřování bylo zastaveno trestní stíhání všech aktérů kauzy Čapí hnízdo
včetně premiéra Andreje Babiše. Ten byl obviněn v říjnu 2017 z dotačního
podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozilo mu až deset
let vězení.
Dne 1. října zemřel Ve věku 80 let zpěvák Karel Gott. Zemřel doma v kruhu
své rodiny. V září zpěvák potvrdil, že trpí akutní leukemií a podstupuje léčbu.
S vážnými zdravotními problémy bojoval od roku 2016
Další demonstraci zažila Česká republika 16. listopadu. Pod heslem Letná 2 –
znovu za demokracii, ji na pražskou Letenskou pláň svolal spolek Milion chvilek
pro demokracii. Na akci se sešlo až 300 tisíc lidí, kteří protestovali proti politice
premiéra Andreje Babiše (ANO).
Dne 17. listopadu si Česká republika si připomněla třicetileté výročí sametové
revoluce. Oslavy, připomínky a piety se konaly napříč celou zemí. Jejich
centrem byla ovšem Praha, kde se 17. listopadu začalo hroutit socialistické
Československo. Součástí oslav svobody byla po celé ČR vedle happeningů,
průvodů, výstav, přednášek také řada hudebních koncertů. Na pražském
Václavském náměstí se uskutečnil Koncert pro budoucnost, na který podle
policie dorazilo 35 až 40 tisíc lidí. Pořadatelé připravili program s vystoupeními
desítek hudebníků a známých osobností. Publikum vyslechlo také dalajlamův
pozdrav.
Audit Evropské komise (EK) potvrdil 1. prosince, že premiér Andrej Babiš
(ANO) je ve střetu zájmů. Podle EK Babiš porušuje české i evropské právo.
Začalo se spekulovat o tom, kolik miliard bude muset Česko vracet z unijních
dotací vyplacených Agrofertu. Babiš jakákoli obvinění odmítl s tím, že žádné
dotace nezneužil a jeho firmy jsou od roku 2017 ve svěřenských fondech, do
jejichž chodu nezasahuje.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman navíc 4. prosince zrušil rozhodnutí
o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a někdejší členky
představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Případ tím
vrátil policii, do fáze vyšetřování.
Celostátní události se dotkly i Herinku. Právě zde se nachází pekárna Zelená
louka společnosti Penam z holdingu Agrofert, na kterou Evropská unie přislíbila
dotace ve výši 100 milionů Kč. Peníze firma použila na výstavbu linky na
výrobu toustového chleba, kde celkové náklady na výstavbu činily 400 mil. Kč.
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V této provozovně měly být použité jedinečné a dosud nepoužité technologie,
které zajistí, že nový typ toustového chleba bude zdravější, chutnější a bez
konzervantů. Právě inovativnost a jedi-nečnost technologie ale audit Evropské
komise rozporuje a pozastavil vyplacení dotace. Celá částka 100 mil. Kč už ale
byla Agrofertu vyplacena ministerstvem financí ze státního rozpočtu. Do konce
roku 2019 nebylo v záležitosti definitivně rozhodnuto.
Herink

Po suchém jaru a velmi teplém červnu se teploty i srážky pomalu vrátily
k normálu, půdní sucho v tomto roce už nedosahovalo tak kritických hodnot,
jako v roce předešlém. Zásoby spodních vod se ale příliš nezlepšily. Zima byla
teplotně nadprůměrná a sněhu jsme se nedočkali. Výjimkou byl sněhový
poprašek v listopadu, který ale nepřečkal ani do rána.

počasí,
změny
životního
prostředí

V posledních dvou letech se Herink významně rozrostl, jak víte z předchozích zápisů. A potvrzují to i statistiky. Počet nových domů v r. 2018 stoupl
o 74, v loňském roce přibylo dalších 35 domů.

obyvatelstvo
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Zdroj: ČSÚ, za r. 2019 zdroj OÚ Herink (počet nově přidělených čísel popisných)

V roce 2018 byl Herink co do počtu nových bytů a domů dokonce 3. v okrese
Praha – východ – hned po Brandýse nad Labem a Říčanech.
Tomu odpovídajícím způsobem roste také počet obyvatel, v r. 2019 jich
přibylo 121, celkový počet trvale hlášených je tedy už 861. Spolu s těmi, kteří
zde nejsou přihlášení k trvalému pobytu jich bude ale jistě hodně přes 1000.
V roce 2019 se v Herinku také narodilo nejvíce dětí v tomto tisíciletí, přibylo
nám 5 kluků a 9 holčiček.
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Ve dnech 24. 5. – 25. 5.2019 se konaly volby do Evropského parlamentu.
Výsledky hlasování byly v Herinku takovéto:
Voliči
Vydané
v seznamu obálky
445

155

Volební
účast v %

Odevzdané Platné
obálky
hlasy

34,83

155

Strana
číslo

název
5

% platných
hlasů

153

98,71

Platné hlasy
celkem

v%

Občanská demokratická strana

40

26,14

26

Koalice STAN, TOP 09

30

19,6

30

ANO 2011

23

15,03

27

Česká pirátská strana

22

14,37

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

16

10,45

24

HLAS

10

6,53

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

6

3,92

6

ANO, vytrollíme europarlament

2

1,3

7

Česká str.sociálně demokrat.

1

0,65

9

Komunistická str.Čech a Moravy

1

0,65

34

Demokratická strana zelených

1

0,65

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.

1

0,65
Zdroj: ČSÚ
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Obec podporuje sociálně slabé skupiny obyvatel: od počátku roku 2019 si obecní
záležitosti
mohou o příspěvek žádat rodiče předškolních dětí – příspěvek pro ně činí
2500,- na školní pololetí. Tímto příspěvkem obec kompenzuje absenci
mateřské školy, o jejíž výstavbě se intenzivně jedná. Další příspěvek je určen
pro seniory od 65 let a činí 2000,- ročně, jako kompenzace za slabé dopravní
spojení obce.
V lednu byla pro obyvatele Herinku vyhlášena anketa, jejímž cílem je zjistit
zájem o informování o dění v obci prostřednictvím SMS zpráv. Služba byla
spuštěna v srpnu.
Na svém lednovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na
dotace pro spolky, které se zabývají sportovními a kulturními aktivitami pro
občany Herinku. Celková částka z rozpočtu bude činit 60.000,- Kč. Dotace
získaly spolky SK Herink, z. s. (20.000,- Kč), SDH Modletice, kam chodí do
dětského družstva i děti z Herinku (20.000,- Kč), a Mysliveckému sdružení
Dobřejovice, které přislíbilo zajistit výsadbu v remízku u kapličky (15.000,- Kč).
Obec pokračuje v plánu na výstavbu mateřské školy pro místní děti. V březnu
zastupitelstvo projednalo návrh zadávací dokumentace na výběr zhotovitele
mateřské školy. Obec získala pro tento účel dotaci ve výši 7.600.000,- Kč
z prostředků Středočeského kraje. Původní termín uvedení školky do provozu
byl stanoven na 1.11.2019. V březnu byla také vyhlášena anketa o možném
využití MŠ, zde jsou její výsledky:

O využití plánované školky projevilo zájem 64 respondentů.
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První kolo výběrového řízení na dodavatel stavby v květnu ale nebylo
úspěšné – přihlásil se pouze jeden zájemce s nepřiměřeně vysokou nabídkou.
Zastupitelé proto vyhlásili výběrové řízení nové. Termín dokončení byl
stanoven na 1. 7. 2020. V listopadu získala obec dotaci ve výši cca 20 mil. Kč
z fondů Evropské unie. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila
firma PRADAST, spol. s r.o. s cenovou nabídkou 22.680.860,- Kč bez DPH
21%. Na financování MŠ si obec bude muset vzít krátkodobý úvěr, jelikož
dotace bude proplacena až po dokončení stavby. Stavební práce mají začít
bez zbytečného odkladu, tj. na přelomu let 2019/2020. Termín dokončení je
stanoven ve smlouvě na 30. 6. 2020 (pro stavební práce).
Dalším velkým tématem byla i v roce 2019 dopravní bezpečnost a dopravní
obslužnost v obci. Herink bohužel nemá vhodný pozemek pro vybudování
otočky autobusu a tím je limitován i počet spojů, které by bylo vhodné
prodloužit do Herinku – musí Herinkem jen projíždět. Jedná se také o
možnostech
zpřehlednění
a
zpomalení
dopravy
uvnitř
obce.
Pro větší bezpečnost chodců schválila obec již dříve záměr výstavby chodníků
v ulicích Radějovická a Hlavní. V červnu proběhlo výběrové řízení na jejich
výstavbu. První etapa výstavby byla úspěšně ukončena v říjnu - byl dokončen
chodník včetně osvětlení podél ulice Hlavní od autobusové zastávky k sídlišti
Slunečná
stráň.
Stavbu
provedla
firma
Furud,
a.s.
V září zastupitelstvo schválilo další úpravy v dopravním značení, které mají
přispět ke zklidnění dopravy v obci a byly poptány firmy na jejich realizaci.
Předpokládaná cena je 800.000,- Kč.
Intenzivně se také pracuje na výstavbě obecní návsi. Dokončena byla 10. 7.
a slavnostní otevření proběhlo 18. října. Více k této akci v kapitole Veřejný
a kulturní život v obci a v Příloze 4.
V květnu místní hasiči předložili návrh na nákup nového auta pro JSDH
Herink. Starosta obce byl pověřen podáním žádosti o dotaci.
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V září informoval starosta o spolupráci se Středočeským inovačním centrem.
Tento subjekt navrhuje vybudování vodojemu v Herinku. Vypracování studie
proveditelnosti bude činit 80.000,- Kč a případná realizace vodojemu by byla
částečně hrazena z dotací Středočeského kraje. Studii zpracuje společnost
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Na podzim 2019 byla osazena část remízku u kapličky novými stromky –
lipami. Původně zde rostly smrčky, ale v r. 2015 je napadla cizopasná houba
a musely být vykácené. Teď se tedy lesík vrací do stavu, doufejme, lepšího,
než před touto kalamitou.
Aktualizace územního plánu se od veřejného projednání v r. 2016
nezměnila. Obec proto rozhodla o změně zpracovatele a pořizovatele. Ta byla
schválena zastupitelstvem v říjnu. Územní plán má být podle nové smlouvy
dokončen asi do 1 roku.
V říjnu také požádala společnost Eurovia o úpravu územního plánu – plánuje
rozšířit stávající areál a novou plochu od stávajícího areálu k D0 využít
k recyklaci – drcení a třídění stavebního materiálu. Zastupitelstvo tento záměr
v prosinci 2019 odmítlo.
V listopadu byl schválen plán údržby zeleně a veřejného prostranství, který
pokrývá období duben až listopad.
V prosinci také zastupitelstvo schválilo rozpočet na následující rok (více
v kapitole Hospodaření obce) a aktualizovaný střednědobý výhled.

Závěrečný účet za rok 2018 skončil s přebytkem téměř 5,2 mil. Kč. Promítla hospodaření
obce
se zde především skutečnost, že původní rozpočet předpokládal dokončení
návsi v r. 2018. Převážná část rozpočtu (přibližně 5,1 mil. Kč) ale nebyla
proinvestována a k dokončení projektu došlo až v r. 2019.
V r. 2018 obec přijala dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje 577 tis.
Kč, která byla použita na revitalizaci zeleně v ulici Do Višňovky – retenční
nádrž.
Rozpočet obce na rok 2019 byl naplánován jako schodkový – předpoklá-dala
se realizace výstavby mateřské školy. Schodek měl být hrazen ze zisku
z minulých let, kdy obci plynuly příjmy z kompenzačních příspěvků od
developerských společností. Obec také podala žádosti o dotace, které by
pomohly hradit náklady na tento velký a dlouho očekávaný projekt.
Rozpočet obce Herink pro rok 2019
Rozpočtové příjmy:

16 073 500,00 Kč

Rozpočtové výdaje:

37 513 000,00 Kč

Výsledek: -21 439 500,00 Kč
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S růstem počtu obyvatel roste také počet firem a živností, registrovaných hospodářský
život obce
v Herinku. Za posledních 5 let ve struktuře nedochází k výrazným změnám –
nejvíce přibylo obchodních společností, naopak ubylo firem, které podnikají
v oblasti nemovitostí.
2014

2019

96

151

Zemědělství, lesnictví, rybářství

3

3

Těžba a Průmysl celkem

8

15

Stavebnictví

5

11

24

37

Doprava a skladování

4

7

Ubytování, stravování a pohostinství

2

3

Informační a komunikační činnosti

6

13

Peněžnictví a pojišťovnictví

1

1

Činnosti v oblasti nemovitostí

10

4

Profesní, vědecké a technické činnosti

18

28

Administrativní a podpůrné činnosti

2

4

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

1

2

Vzdělávání

1

1

Zdravotní a sociální péče

0

0

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

4

9

Ostatní činnosti

5

11

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů a činnosti pro vl. potřebu

0

0

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

0

0

2

0

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (pouze aktivní)
RES - počet subjektů se zjištěnou aktivitou celkem

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Nezařazeno
Zdroj: ČSÚ

Podíl nezaměstnaných nebyl v Herinku nijak dramatický, úroveň nezaměstnanosti v posledních 5 letech klesla z 2,4% na 1,18%. To je stále hluboko
pod celostátním průměrem, který v r. 2019 činil 2,87%. Roli zde hraje zejména
blízkost hlavního města, ale také zvyšující se počet pracovních míst přímo
v obci.
Za zmínku snad stojí také aktivita v areálu firmy Pražská obalovna Herink.
Zde byla během listopadu rozebrána obrovská žlutá obalovna směsí
a násypkou. Toto nepříliš vzhledné zařízení po léta sloužilo jako orientační bod
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všem projíždějícím i návštěvám, směřujícím do Herinku.

kultura,
tělovýchova,
V obci není žádné stálé kulturní a tělovýchovné zařízení. Stávající školství a
společenské, kulturní a sportovní akce se odehrávají v zasedací místnosti spolky

Stav v r. 2019 se oproti předchozím rokům nezměnil.

obecního úřadu, ve Stodole Herink i pod širým nebem. Akce pořádají místní
spolky SK Herink a SDH Herink, obec a firma BUDA-MONT.
Sbor dobrovolných hasičů Herink má 21 členů.
Do SDH byli přijati dva noví členové a po absolvování odborných kurzů byli
začleněni do výjezdové jednotky JPO V.
Bohužel nás v květnu 2019 po těžké nemoci opustil dlouholetý člen a
kamarád pan Bedřich Novotný.
Dne 15.2.2019 zasahovala jednotka JPO V. u dopravní nehody na silnici č.
101 na křižovatce směr Dobřejovice.
Dne 30.9.2019 zasahovala jednotka JPO V. u odstranění padlého stromu po
vichřici u rybníka.
Jednotka (JPO V.) žádala obec o podání dvou dotací na pořízení nového
automobilu, které by umožnilo jednotku rozšířit a zvýšit její možnost zásahů.
Obec první žádost o dotaci na HZS Středočeského kraje podala a dotace byla
přidělena ve výši 450.000,- Kč. O druhou dotaci od Středočeského kraje ve
13

výši 300.000,- Kč už ale obec nepožádala neboť vedení obce v investici
nevidělo přínos a tak hasiči nové techniky nedočkali.
Zapsaný spolek SK Herink má 24 členů.
Pořádá společenské a kulturní akce pro děti i dospělé obyvatele Herinku a
okolí (o těch se můžete více dočíst v následující kapitole). Na tuto činnost
získal spolek v r. 2019 dotaci od obce ve výši 20.000,- Kč.
V obci není mateřská ani základní škola. Na vybudování mateřské školy se veřejný a
kulturní život
intenzivně pracuje. Termín otevření byl posunut na začátek školního roku v obci
2020/21. Zatím zdejší děti navštěvují základní a mateřské školy v Praze,
Průhonicích, Čestlicích, Říčanech a dalších obcích v okolí.
O dění v obci obyvatele Herinku informoval Herinkovský zpravodaj v polovině
října. Občané si mohli přečíst o dokončení návsi, o vývoji v projektu výstavby
mateřské školy nebo shrnutí podzimních sportovních akcí. Celý zpravodaj si
můžete prohlédnout v příloze 1.
Kromě zpravodaje dostali občané informace o aktuálních tématech také od
sdružení Jdeme dál, které formou letáků informovalo o výsledcích jednání
o zintenzivnění hromadné dopravy a o projektu výstavby mateřské školy.
Letáky najdete v příloze 2.
V dubnu se obyvatelé Herinku opět potkali na jarním úklidu obce. 4. dubna
se Herink znovu připojil k celostátní úklidové akci Ukliďme svět – ukliďme
Česko. Do akce se zapojilo na 40 obyvatel, kteří společně v Herinku nasbírali
téměř 4,5 tuny odpadků a pneumatik. Nechybělo společné opékání špekáčků
na závěr.
Neděle před Velikonocemi tradičně patřila společnému barvení vajíček
a pletení pomlázek. Pod taktovkou SK Herink se 21. dubna u hasičské
zbrojnice malovalo, zdobily se perníčky a nechybělo ani malé občerstvení.
Dne 30. dubna se v Herinku pálily čarodějnice. Akci upořádal SDH Herink
u obecního rybníka a sešla se téměř celá vesnice.

14

Dne 4. května uspořádalo sdružení SK Herink další ročník turnaje v nohejbale. Protože náves a okolí byly ve fázi výstavby, nebylo možné upořádat
tradiční pétanque, hráči ale o nic nepřišli - klání proběhlo na podzim. V letošním
prvním nohejbalovém turnaji se utkalo 9 týmů z Herinku a okolí blízkého
i vzdáleného. Vítězové k nám přicestovali až od Příbrami, ale aklimatizovali se
velmi dobře. Na čtvrté příčce slavně skončili borci z Modletic z týmu
vystupujícího pod originálním jménem Modletice. Třetí příčku vybojovali
Šipkaři, druzí po lítém boji skončili Bohemáci a zlato spolu s putovním pohárem
si do Pečic odvezli Zikmundi. Poslední zápasy se odehrávaly v hustém dešti,
a tak všem zúčastněným patří také zvláštní řád za chrabrost.
Dětský den se v r. 2019 odehrál na části vycházkové trasy u obecního
rybníka. Obec Herink ho uspořádala přesně v termínu – 1. června. Děti mohly
absolvovat soutěže pěšky i na kole nebo odrážedle. Také skákací hrad
a malování na obličej si malí návštěvníci užili dosyta.
Další pravidelná akce – Loučení s prázdninami – proběhla 31.8. Děti i rodiče
si mohli zahrát stolní tenis, fotbálek, pétanque. Opékaly se špekáčky a drobné
občerstvení dodala také pekárna Kabát, pravidelný sponzor pořadatele akce –
SK Herink.
Druhé letošní klání v nohejbale se konalo 14. 9. a tentokrát společně
s turnajem v pétanque. Své síly poměřilo 7 týmů zkušených borců za podpory
početných fanklubů. Třetí místo vybojovali navzdory svému názvu Zoufalci, na
druhém místě skončili Pražáci a zlato patří pořadatelskému, SK
Herinkovskému ÁČKU.
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Ve stejném termínu a na stejném místě si na své přišli také příznivci
pétanque. Na obecní návsi se v opožděném každoročním klání utkalo na nové
pískové dráze 6 dvojic, bohužel ani letos se nepodařilo dostat putovní pohár
zpět do Herinku. Na třetím místě skončil Verča tým (smíšená dvojice Modletice
+ Herink), druhá příčka patří pro letošek seskupení Maja (Herink) a zlato
zůstalo v opatrování u našich přátel z Modletic - letos u Romča týmu.
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Dne 21. září se ve Stodole Herink konalo další Vinobraní, které uspořádala
firma BUDA-MONT ve spolupráci s obcí. Návštěvníci mohli ochutnat vína,
která firma BUDA-MONT distribuuje, nechyběl samozřejmě burčák, živá hudba
a bohaté občerstvení.
V rámci Vinobraní si mohli také zájemci prohlédnout výstavu První republika
a válečné období v Herinku (a něco navíc). Vystavené exponáty zapůjčili
starousedlíci z Herinku, některé laskavě půjčilo také Muzeum Říčany. Výstava
byla doplněna historickými i novějšími mapami Herinku. Společně jsme také
hledali názvy pro nové čtvrti, které v Herinku za poslední roky vyrostly. Celou
expozici i výsledky ankety si můžete prohlédnout v příloze 3.
Následovala další oblíbená sportovní akce – 28. 9. proběhl Velký turnaj
v malé kopané. Letos se přihlásily a přijely 4 statečné týmy, které svedly
nelítostné souboje o zlatý pohár a hodnotné ceny. S prázdnou tento rok jako
jediní odešli nejmladší Běloši, třetí místo obsadil tým Volal mi Pelta z Herinku,
druzí skončili borci pořádajícího týmu SK Herink a zlato spolu se zásobou pití
na cestu si odvezli do Popoviček neporazitelní Peter's hills.
Špacír – společná akce obcí Modletice, Dobřejovice, Herink a Popovičky připadl letos na 12. 10. Trasu přes všechny obce, která letos měřila 10
kilometrů, absolvovalo na 100 účastníků. V každé obci na ně čekalo drobné
občerstvení a po celou cestu vládlo nádherné podzimní počasí a výborná
nálada.
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Dne 18. října se Herink konečně dočkal – nová náves byla slavnostně
otevřena. Co všechno tomu předcházelo se dozvíte v příloze č. 4. Na obyvatele
čekalo občerstvení, sázela se obecní lípa (je to ta v jiho-západním rohu návsi)
a po setmění rozzářil oblohu slavnostní ohňostroj.

A 28. října už tady byl Halloween. Přestože podzimní prázdniny byly v plném
proudu a nově jsme se nesešli ve Stodole, ale na návsi, přišlo letos na 70 dětí
s bohatým doprovodem. Do vyřezávání strašidelných dýní se zapojili všechny
věkové kategorie, stálí účastníci našich akcí, ale velkou část tvořily i nové
tváře, za což jsme obzvláště rádi. Čaj, pivo i svařáček tekl proudem a než jsme
se nadáli, přišla tma a s ní čas na průvod s lampiony ke kapličce nad obcí.
Dýně byly hrozivé, masky by vylekaly i otrlé jedince a lampionků se sešlo
nepočítaně.
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Koncem roku znepokojila obyvatele Herinku série vloupání do rodinných
domů v blízkém okolí. Zprávy z okolních obcí i kamerové záznamy přímo
v Herinku přinesly informace o gangu zlodějů, kteří během několika minut
odnesou z domu cennosti a beze stopy zmizí. Skupina řádila v posledních
týdnech roku v oblasti jihovýchodně od Prahy, nejvíce postižená byla Jesenice,
resp. její část Osnice a Horní Jirčany, celkem bylo skupině připsáno 63
vloupání. Přestože se nikoho nepodařilo dopadnout, zdá se, že policie i občané
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svou zvýšenou ostražitostí a aktivitou docílili toho, že se gang přesunul na jiné
působiště.
Obec Herink pozvala obyvatele obce 1. prosince na rozsvěcení vánočního
stromu, který stojí na návsi. A hned následující týden - 8. prosince – obec
uspořádala tradiční Mikulášskou nadílku pro hodné i zlobivé děti ve Stodole.

Po celý advent stál na návsi v Herinku také malovaný betlém z dílny SK
Herink. 22.prosince, o poslední adventní neděli, se u něj sešli Herinčáci
k předvánočnímu zpívání koled a posezení u svařáku, jen ten sníh jsme si
museli domyslet.
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Tak tedy krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku!
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Seznam příloh:
Příloha č. 1

Herinkovský zpravodaj 2019
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navíc)
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Obecní náves

Přehled použitých zkratek:
ČSÚ

Český statistický úřad

HZS

Hasičský záchranný sbor

JPO

Jednotka požární ochrany

MŠ

Mateřská škola

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

ZO

Zastupitelstvo obce
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