Příloha 4
Náves v Herinku
V roce 2019 se Herink po dlouhých letech dočkal opět funkční a reprezentativní návsi, která
bude, doufejme, sloužit jako skutečné centrum obce.
Do této doby byla oficiálně náves v ulici Radějovická, na prostranství před č. p. 11 a 25, v místě,
kde stojí křížek a zvonička.

Letecká mapa z r. 1953

U křížku se kdysi scházely děti před velikonočním řehtáním, zvonek zvonil dříve v poledne a při
klekání, později se používal hlavně jako ‚umíráček‘.
Odedávna tu stála také obecní studna, později s pumpou, která sloužila k zásobování vodou
těm usedlostem, které neměly vlastní zdroj.
Od padesátých let zde stavěla i pojízdná prodejna, která do vsi přivážela maso a další
potraviny.
Pro maličkou vesnici, kterou Herink donedávna býval, možná toto prostranství stačilo, pro stále
rostoucí počet obyvatel ale přestal být už dávno dostatečný a využíval se jen zřídka.
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Stará náves v r. 2000 při výstavbě vodovodu a plynovodu

Zvonička a křížek dnes
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Už na počátku nového tisíciletí začalo vedení obce uvažovat o výměně pozemků, které
sousedí s obecním úřadem, aby bylo možné vybudovat plnohodnotnou novou náves.
Místo, kde se dnes náves nachází, bylo až do 60. let minulého století využíváno jako
sad a pole, bylo totiž pěkný kousek za posledními domy obce. Jediným stavením poblíž
byla tzv. Panská stodola - na jejím místě dnes stojí obecní úřad.

Letecká mapa z r. 1953

V roce 1960 byl Herink začleněn pod správu sousedních Dobřejovic a na pozemcích
malých zemědělců začalo hospodařit JZD Rudá hvězda Modletice. To zde vybudovalo
kravín ‚typ 204‘ pro 204 dojnic se silážními jamami a hospodářskou budovou.
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Letecký snímek z 90 let minulého století

V 90. letech areál několikrát změnil vlastníka, až ho odkoupila firma Univerzální
stavební, která hospodářské budovy využívala pro technické zázemí, sklad materiálu i
jako ubytování pro své zaměstnance.
Mezitím ale výstavba v Herinku pokročila a tento objekt už neležel „někde za vsí“, ale
uprostřed nové zástavby, v sousedství obecního úřadu, který vyrostl na místě bývalé
stodoly.
S vlastníkem firmy byla domluvena výměna těchto pozemků za jiné obecní parcely, aby
bylo možné vybudovat centrum obce. Smlouva byla v r. 2015 uzavřena.
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Areál Univerzální stavební v r. 2015

V r. 2016 Univerzální stavební odstranila nevzhledné a nepříliš udržované budovy
a pozemky předala obci.
Protože společný prostor už citelně chyběl, i na neupraveném pozemku se odehrály
první akce.

(24.9.2016)
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V polovině roku 2017 proběhlo veřejné setkání zástupců obce a místních občanů a zástupce
projektantské kanceláře, kde byla představena architektonická studie návsi Herink. Zadání
projektové dokumentace pro stavební řízení bylo zastupitelstvem schváleno v září téhož roku.

Sehnat realizátora akce se ale ukázalo jako opravdový oříšek – v době stavebního boomu
nebyla takto „malá“ zakázka (s rozpočtem lehce nad 7 mil. Kč) pro stavební firmy atraktivní a
proto se dodavatele podařilo vybrat až v srpnu 2018.

Příloha 4

Na „návsi“ to ale mezitím už pěkně žilo.

Dětský den 2017

Čarodějnice 2018

Koncem roku 2018 se začalo se stavebními pracemi – nejdříve úpravy stávajícího dětského
hřiště u obecního úřadu a později už i na samotné návsi.
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1.12.2018

6.4.2019

Po dalších těžkostech s dodavatelem stavby a dlouhém čekání byla náves 10. července
2019 dokončena.

Příloha 4

Obec teď opět má místo, kde je se prostě potkat s přáteli, ale odpočívat tu můžete i
aktivně – herní prvky jsou odolné a neustále k dispozici.

14.9.2019
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Na návsi najdete i pítko s pitnou vodou, stojí tu pergola, kterou je možné využít
v horkých letních dnech nebo při dešti. Nového vzhledu se dočkalo celé okolí obecního
úřadu a dětské hřiště.
Slavnostní otevření nové návsi proběhlo 18. října 2019 za hojné účasti obyvatel
Herinku.

Konečně má tedy Herink důstojné a reprezentativní místo, které podpoří aktivní život
v obci a s rozlohou více než 3000 m2 bude jistě dlouho dostačovat potřebám obce.

