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Vážení spoluobčané, sousedé,
s nadcházejícím létem přinášíme také nové číslo obecního
zpravodaje. Kromě článků udržujících informovanost a povědomí o dění v obci jsme tentokrát zvolili i lehčí témata
k vodě a inspiraci pro volné chvíle. Připojujeme i vzpomínku
na jarní akce konané v Herinku. Rád bych poděkoval sdružením a dobrovolníkům, kteří se na jejich organizaci podílejí a jejichž osobní zápal podněcuje vznik dalších spolků
a pořádaní nových aktivit, a také místním firmám a živnostníkům, kteří se do dění v obci stále více zapojují a svými
příspěvky volnočasové aktivity podporují.
Posun nastal v několika oblastech projednávaných v zastupitelstvu týkajících se např. developerských společností,
jejichž činnost se snažíme korigovat tak, aby co nejméně
zasahovala do života místních obyvatel, a aby byla naopak
při rozvoji obce přínosem. Osobně jsem velmi rád, že po
dlouhých vnitřních rozporech v zastupitelstvu nad formou

péče o obecní zeleň a vzhled obce byl zvolen zaměstnanecký poměr a věřím, že výhody převáží nad obavami
zastupitelů.
Rád bych zde využil možnosti Vás osobně pozvat k účasti
ve fotografické soutěži, nad níž jsem převzal záštitu. Jejím
cílem je vytrhnout nás z pasivního vnímání a přimět nás
všechny při toulkách po okolí uvědomit si krásu a bohatství, které nás obklopuje, a třebas i v nepatrných okamžicích nebo na zdánlivě nezajímavých místech objevit něco
nezvyklého, co při novém pohledu dokáže obohatit i ostatní. Výsledkem by měla být mapa míst, která jsou zajímavá,
netradiční a svým způsobem krásná a o nichž jsme dosud
jen nevěděli.
Dobré světlo a nový pohled nejen při focení Vám přeje
Karel Zeman, starosta obce

FOTOSOUTĚŽ
KRAJINA, KDE CHCI ŽÍT
odkryje neznámá místa v sousedství
Obec Herink a spolek Envero vyhlašují fotografickou soutěž
zaměřenou na hledání zajímavých, krásných a netradičních
pohledů na krajinu v okolí Herinku, Dobřejovic a Modletic.
Rádi bychom společně s Vámi touto formou odkryli prostor,
který přes všechen shon a práci nevidíme; vytvořili mapu
zajímavých míst pro vycházky a odpočinek a objevili pohledy,
které jsou jedinečné v daném čase a místě.
Pravidla a podmínky fotosoutěže:
- Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, vyznání či národnosti a je určena pro fotografy amatéry.
- Tématem soutěže je „Krajina, kde chci žít“. Patří do ní snímky
krajiny, rostlin, živočichů, zákoutí, přírodních úkazů (např. dvojitá
dokonalá duha v naší oblasti) apod. z oblastí v okolí Herinku,
Modletic a Dobřejovic, případně směrem k Popovičkám
a Radějovicím.
- Snímky můžete zasílat na e-mail: envero@envero.cz, nejlépe
přes Úschovnu www.uschovna.cz do 15. října 2016. Do předmětu
e-mailu je nutné vepsat téma soutěže: „Krajina, kde chci žít“.
Ke každému e-mailu s fotografiemi je třeba uvést do textové části

e-mailu: Jméno a příjmení autora, obec, bydliště, věk autora (pouze
u snímků autorů mladších 12-ti let). Název jednotlivých fotografií,
místo pořízení (nejlépe GPS souřadnice).
- Maximálně 5 snímků od jednoho autora.
Vítěze soutěže „Krajina, kde chci žít“ vybere do 15. listopadu
odborná porota ve složení: Otto Kouwen - fotograf, výtvarník,
punker a anarchista; Silvie Novotná – výtvarnice; Jiří Aron - starosta
obce Modletice, vášnivý fotograf.
Pořadí úspěšných fotografií bude zveřejněno do 5. místa. Autoři
fotografií oceněných 1. až 3. místem obdrží symbolická věcná
ocenění, která budou předána na vernisáži v závěru soutěže na
přelomu listopadu a prosince 2016 v Herinku. Místo a datum
konání vernisáže bude upřesněno na podzim a vítězní autoři budou
o svém vítězství informováni e-mailem. Zároveň bude vyhlášen
vítěz divácké soutěže. Pokud se sejdou v dostatečné kvalitě
a množství fotografie dětských autorů (do 12 let) budou hodnoceny
a oceněny v samostatné sekci.
Více podrobností najdete na internetových stránkách obce
Herink www.herink.cz nebo na webu spolku Envero www.envero.cz
Těšíme se na Vaše snímky a na společnou vernisáž na podzim 2016!

Místní zpravodaj obce Herink

1

ZE ZASTUPITELSTVA

2. číslo

Dokumenty obce
na webových stránkách
V rámci nových internetových stránek zpřehlednila obec
veškeré dokumenty související s jejím chodem, jako jsou
zákony a vyhlášky ministerstev, usnesení zastupitelstva,
zápisy ze zasedání zastupitelstva nebo z činnosti výborů.
Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici v modré sekci
„Obecní úřad – Vyhlášky a dokumenty“.

vod, který by umožnil výstavbu dalších rodinných domů
a jejich napojení na kanalizační řad. Na základě tohoto
projektu žádala obec o dotaci u Ministerstva zemědělství,
která však byla zamítnuta.
O získání další dotace chce Herink usilovat na podzim tohoto
roku, kdy bude vypsáno výběrové řízení v rámci Operačního
programu životního prostředí. V současnosti čeká projekt na
rozšíření ČOV na povolení u vodoprávního úřadu, které by
mohlo šance na přidělení dotace zvýšit.

Od března 2016 jsou zde na základě usnesení zastupitelstva
č. 2/2016/9 zveřejňovány také smlouvy uzavřené mezí obcí
a dalšími subjekty, ve kterých plnění přesahuje částku 50 000
korun. S ohledem na zájem obyvatel bude tato část doplněna
také o smlouvy plánovací, které byly s jednotlivými developerskými firmami uzavřeny už v loňském roce.

Developerské firmy momentálně připravují svá území pro
budoucí výstavbu. Bez nové čističky však nemohou domy nebo
byty, které vyžadují napojení na veřejnou kanalizaci, stavět.
Výjimkou je firma Univerzální stavební a.s., která na pozemku
v ulici Do Višňovky navazuje na již existující funkční sítě a využije
již současného napojení na čističku odpadních vod.

Pro snadnější komunikaci s Obecním úřadem jsou v části
„Formuláře ke stažení“ k dispozici běžné žádosti či oznámení
v elektronickém PDF formátu, který předurčuje množství a formu
povinných informací a usnadňuje následné podání na úřad.

Provizorní vycházková
trasa ke Kapličce

Obec rozdala 40 000 korun
občanským sdružením
Díky změně zákona o fungování občanských spolků
a sdružení bylo třeba upravit také podmínky grantového
programu obce Herink. Zastupitelstvo obce tak na svém
dubnovém zasedání odsouhlasilo vyplácení finančních
prostředků spolkům působícím v obci Herink formou daru,
a to na základě došlých žádostí.
Zastupitelstvo tak přidělilo SDH Herink 20 000 korun na podporu
aktivit mladých hasičů, jejichž činnost momentálně supluje
hasičský sbor v Modleticích. Peníze poputují na výbavu
nejmladších dobrovolných hasičů.
Další dvě žádosti obdržela obec od SDH Herink a SK Herink
na částečné pokrytí nákladů spojené s pořádáním Dětského
dne. Celková částka vyplacená oběma sdružením dosáhla
20 000 korun.

S ohledem na probíhající výstavbu sítí k budoucím rodinným
domům nad čtvrtí k Zelenému poli společností Optreal spol.
s.r.o., jejichž část vede pod vycházkovou trasou směrem ke
kapličce, se obec s firmou dohodla na vybudování prozatímní
cesty, která zachová průchodnost celé oblasti a umožní i nadále využívat pěší trasu pro vycházky a sport. Zábor a prozatimní
forma cesty potrvá až do konce září, kdy by měla být realizace
sítí dokončena a území uvedeno do konečného stavu včetně
komunikací.

Dotace na zateplení OÚ
Budova obecního úřadu v Herinku zaznamenala za dvacet
let své existence pouze jedinou opravu střechy a její podoba
i způsob údržby se podepisují nejen na technickém stavu, ale
i na účtu za energie. S péčí řádného hospodáře se tak zastupitelstvo rozhodlo investovat do dvacet let starého objektu
a pomocí dotace zvýšit jeho hodnotu. Žádost o dotaci byla
podána v rámci programu Zelená úsporám a nyní obec čeká
na vyjádření OPŽP.

Modletická školka by mohla
přijmout děti z Herinku

V rámci očekávané výstavby rezidenčních projektů a nárůstu
počtu obyvatel Herinku v dalších letech nechala obec
zpracovat projekt na intenzifikaci čističky odpadních

Modletice se rozhodly podat žádost o dotaci na rozšíření
kapacity své současné školky a díky úzkému a intenzivnímu
jednání mezi oběma starosty má Herink naději na získání části
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Rozšíření čističky odpadních vod

Neutěšená situace se stavem předškolních zařízení v našem regionu se příliš nemění ani po vypsání programů
a dotací Ministerstvem školství. I přes nově vznikající školky
a dětské skupiny řada dalších subjektů zaniká a soukromé
školky požadují často až trojnásobek běžných provozních
nákladů školek veřejných. Přestože v loňském roce zastupitelstvo obce Herink rozšířilo smlouvy na místa pro předškolní děti i o další obce, zájem rodičů z Herinku umisťovat
děti např. do Sulic byl nulový. Proto se Herink obrátil na
obec Modletice.
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nově vzniklých míst pro vlastní předškolní děti. V případě,
že Modletice dotaci získají a záměr na rozšíření školky
a poskytnutí míst schválí zastupitelstva obou obcí, by mohl být
provoz rozšířené školky pro děti z Herinku zahájen již ve školním roce 2017-2018.

Stavební dozor obce
V loňském roce uzavřela obec Herink několik tzv. plánovacích smluv s developerskými firmami působícími na
území Herinku. Do smluv se obci podařilo kromě různých
podmínek a kompenzačních příspěvků prosadit také vlastní
stavební dozor s právy nahlížet a případně zastavit realizaci projektů v případě, že nebudou odpovídat projektové
dokumentaci či mohou jakkoliv ohrozit nebo znečistit
infrastrukturu obce.
Tímto krokem se zastupitelstvo snaží předejít excesům,
které se v minulosti projevily např. u rozvodů odpadních nebo
dešťových vod. S ohledem na nutnou odbornost, místní znalost
i finanční nároky externích firem byl zastupitelstvem navržen
místostarosta Herinku Miroslav Masopust, který nabídku na
vykonávání stavebního dozoru přijal. Za tuto činnost mu byl
navýšen honorář o 7 000 korun měsíčně. Práce stavebního
dozoru je spojena s mandátem místostarosty a potrvá do doby
zvolení nového zastupitelstva.

Obec převzala pozemek
v sousedství obecního úřadu
Poslední z tzv. plánovacích smluv s developery, byla schválena zastupitelstvem právě v době vydání prvního zpravodaje. Smlouva se společností Univerzální stavební, a.s.
obsahovala mimo jiné kompenzační příspěvek obci ve výši
400 000 korun, který byl ze strany firmy již zcela uhrazen.
Částka odpovídala minimálním požadavkům developera na
využití nové infrastruktury, respektive příslibu, že z centra
obce zcela vymizí těžký průmysl. Na základě dříve uzavřených
dohod došlo navíc na konci května k předání části někdejšího
průmyslového areálu vedle Obecního úřadu, podél ulice
Do Višňovky, za kterou firma získala od obce pozemky podél
stejné ulice výše. Cílem výměny bylo připravit si území pro
budoucí rozvoj centrálního území Herinku. Nová parcela o ploše
2 900 m2 má podle nového územního plánu charakter rezidenční
i komerční a její podoba by měla vzejít z urbanistické studie.
Zbývající území, patřící nadále firmě Univerzální stavební a.s.,
poslouží k výstavbě rodinných domů a bytového domu, jejichž
výstavba jako jediná proběhne v souladu s platným povolením
na napojení ČOV, respektive využije dosavadního funkčního
řadu a kanalizace a kapacity v dnešní ČOV.

Herink má svou první kronikářku
Lednovým usnesením obecního zastupitelstva byla vůbec
první kronikářkou obce Herink jmenována Jana Šteffelová.
Narodila se v roce 1974 v Praze a do Herinku se s rodinou
přistěhovala v roce 2009. Občané Herinku mohou Janu
znát především jako aktivní členku a nyní i předsedkyni
občanského sdružení SK Herink, která loni v rámci
Vinobraní stála i za uspořádáním výstavy historických
fotografií z obce. V roce 2014 byla zvolena do obecního
zastupitelstva.
Před rokem 2015 byla vedena pouze kronika obce Dobřejovice, pod jejíž samosprávu Herink spadal v letech 1960 - 1990.
Dřívější kroniky se nezachovaly. Moderní kronika obce Herink
se povede průběžně v elektronické podobě, její část bude
zveřejněna také na webových stránkách. Roční podoba kroniky
bude pak vytištěna a uložena na Obecním úřadě. Věříme,
že v rukou Jany Štefflové získá Herink zpět svou ztracenou tvář
a uchová nové vzpomínky pro budoucí generace.

upozornění
Obec zvažuje ranní autobus
pro školáky z Herinku
Na květnovém zasedání zastupitelstva byla podpořena
myšlenka provozu vlastní autobusové linky pro děti z Herinku
navštěvující školy v Průhonicích a Čestlicích. Důvodem
je snazší dostupnost v ranních hodinách, větší flexibilita
rodičů a bezpečnost dětí, i přehlednější dopravní situace
v ranní špičce.
Představa počítá s tím, že autobus by ráno objel obec Herink
a na předem určených zastávkách pouze pro tyto účely zříze-

ných nabral školní děti. V Čestlicích a Průhonicích by pak děti
vysadil přímo u škol. Seznam dětí a jejich počet by byl po
celý školní rok závazný a školáci by tak měli na celých deset
měsíců rezervováno místo v autobuse. Děti by se prokazovaly
kartičkou vydanou pro tyto účely Obecním úřadem v Herinku.
S ohledem na vysoké náklady na takovou službu a její organizaci se předpokládá také spoluúčast rodičů, kteří o školní
linku projeví zájem. Výše měsíční platby za ranní školní linku by
podle velmi předběžných propočtů dosahovala maximálně
500 Kč na žáka měsíčně, s ohledem na množství školáků
se však předpokládá daleko méně. Autobusová linka bude
přednostně nabídnuta dětem s trvalým pobytem v Herinku.

Místní zpravodaj obce Herink

3

upozornění

2. číslo

Konkrétní podoba a finanční nároky budou známy až po průzkumu obce během následujících týdnů.
Prosíme tímto všechny rodiče školáků, kteří by měli o nabízenou
službu zájem, aby si účast v programu rozmysleli. V následujících
týdnech bude probíhat anketa ohledně poptávky po této službě,
během které bude možné zodpovědět i další dotazy. V případě
zájmu a naplnění linek by ranní autobus mohl vyjet už 1. září
tohoto roku.

Tříděný sběr rozšířen
o jedlé oleje a tuky

Rádi bychom upozornili na rozdíl ve využívání telefonních
linek Obecní policie Vestec a Policie České republiky s číslem
158 pro tísňová volání. Linka tísňového volání je v nepřetržitém
provozu určena široké veřejnosti pro telefonická oznámení,
která mají charakter tísňových výzev, jejichž obsahem jsou:
informace odůvodňující provedení neodkladného zákroku
v případech přímého ohrožení života, zdraví, majetku nebo
veřejného pořádku, informace vztahující se k trestné činnosti,
pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, pátrání po
odcizených vozidlech, haváriím, výbuchům a živelním pohromám,
dopravním nehodám, komunikačním závadám a odtaženým
vozidlům. Ve všech ostatních případech, vztahujících se přímo
k obci, se prosím obracejte na Obecní policii.

Stanoviště tříděného odpadu v ulici Do Višňovky a v ulici
Na Hrázi byly rozšířeny o kontejnery pro jedlé oleje a tuky.
Do těchto nádob patří použité oleje a tuky z domácností, ztužené
jedlé tuky, které je do nádob třeba uložit v uzavřené plastové
lahvi! Do kontejnerů nepatří technické oleje (převodové,
motorové, tlumičové), maziva ani kapaliny. Pro jejich likvidaci
lze využít sběrný dvůr v Dobřejovicích.

Výstavba protihlukové stěny
Na základě dohody s ministrem dopravy a generálním ředitelem
ŘSD by měla být nejpozději do konce června tohoto roku
dokončena protihluková bariéra na mostě u Herinku. Po ukončení stavby bude provedeno nové měření hluku v dotčených
obcích a podle jeho výsledků bude zpracována do konce listopadu nová studie na snížení hlukové zátěže. Celý tento postup
bude probíhat pod kontrolou obcí, které jsou hlukem dotčeny,
tj. Herinku, Dobřejovic, Modletic a Jesenice.

Obecní policie má za sebou
první kvartál

Změna trvalého pobytu
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého
pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen
číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
Co vše a kde je potřeba ke změně trvalého pobytu?

S narůstající činností v obci se zvyšuje také množství
požadavků, které přesahují gesci starosty a zastupitelstva.
Právě pro tyto účely byla zřízena obecní policie, kterou od
dubna tohoto roku zastává Obecní policie Vestec. I přes
krátké funkční období je přítomnost policie v Herinku znát
a první požadavky ze strany občanů i vedení obce jsou
řešeny uspokojivě.

Kdo ohlašuje místo pobytu:
● občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
● zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě
pěstoun,
● zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
● zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Telefon na obecní policii
313 035 500, 739 156 156

Jak a kam se obrátit
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě
nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu v Herinku.

Na uvedených číslech je možné 24 hodin denně volat požadavky
týkající se přestupků proti obecním i veřejným vyhláškám,
špatnému parkování či neprůjezdnosti obce, méně závažným
i závažnějším trestným činům. Obecní policie má dále od obce
povolení k měření rychlosti na všech místních komunikacích,
od státní policie pak také na ulicích Radějovická a Hlavní.
Starostům jednotlivých obcí je zasílán pravidelný měsíční
report z činnosti obecní policie Vestec na území konkrétních
obcí.
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Co musíte předložit
● vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,
který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat
pouze originální tiskopis), vzor formuláře lze stáhnout také
na stránkách Ministerstva vnitra,
● prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
● doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např.
výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud
doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Místní zpravodaj obce Herink
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Správní poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší
15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Cestovní pas: kam, za kolik, lhůty
Pas pro své dítě určitě potřebujete při cestách mimo Schengenský prostor. Tedy kamkoliv po světě mimo Evropskou unii
a státy, které povolují výjimku.

Lhůty
Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa
trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
3 pracovních dnů.

Pořízení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro dítě mladší 15 let vás vyjde
na 100 korun, zákonná lhůta pro jeho vydání je 30 dnů a jeho
platnost 5 let (pokud dítě výrazně nezmění vzhled). Pokud potřebujete vycestovat rychleji, můžete si zažádat o pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
Ten vám od tohoto roku však nevydají na počkání, ale do šesti
dnů, platnost má 5 let a zaplatíte za něj desetinásobek – 2 000
korun.

Jak zrušit staré údaje o místu trvalého pobytu?
Ke zrušení starého trvalého pobytu dochází v podstatě automaticky na základě potvrzení/zavedení nového trvalého pobytu.
Komu dále sdělit novou adresu trvalého bydliště?
Adresu nového trvalého pobytu sdělte:
● svému zaměstnavateli/škole,
● lékařům,
● poště (SIPO, TV, rozhlas),
● plynárně,
● dodavateli elektrické energie,
● majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
● úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
● správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu, příspěvků
apod.),
● finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
● dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů – např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
● zdravotní pojišťovně,
● bance,
● komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

Cestování s dětmi do zahraničí
– změny od 2016
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí,
že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to znamená především rozhodnutí, zda zvolit občanský
průkaz nebo pas. Od tohoto roku je však třeba počítat se
změnou ve vydávání pasů narychlo – namísto okamžitého
vyřízení trvá vydání až 6 dní a stojí 2 000 Kč.

K pořízení dokladu se musíte dostavit s dítětem na obecní
úřad obce s rozšířenou působností či v hlavním městě na úřad
městské části Prahy 1 až 22. Jejich vydání není vázáno na
trvalý pobyt dítěte. S sebou potřebujete rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Za Herink vyřizuje doklady Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů v Říčanech, budova F, Komenského
náměstí 1619/2, Říčany, Tel.: 323 618 255

Vstup do Průhonického parku
Obec Dobřejovice v červnu 2016 obnovila vstup do Průhonického parku tzv. „Dobřejovickou branou“, která zajišťuje nejen
obyvatelům Dobřejovic oficiální vstup na území parku bez nutnosti použít hlavní vstup u Průhonického zámku.
Do doby, než bude vstup kompletně dokončen prostřednictvím
nově zbudovaného mostu, bude možné do parku vstoupit
i s platnou jednodenní vstupenkou, která slouží jen pro vstup
hlavním vchodem u zámku v Průhonicích. Bližšího vstupu
mohou využít také obyvatele Herinku. Ceník vstupného najdete
na stránkách www.parkpruhonice.cz. S ohledem na avizované
časté kontroly návštěvu parku bez vstupenky nedoporučujeme.

Občanka: kam, za kolik, lhůty
Od 1. ledna 2012 mohou občanský průkaz vlastnit i děti mladší
15 let. Pravidla pro jejich použití jako cestovních dokladů jsou
při tom stejná jako u dospělých. Dítě na ně může vycestovat
autem, autobusem, ale i letecky do zemí Evropské unie a několika dalších, které sice členy Unie nejsou, ale vztahuje se na ně
výjimka. Těmito zeměmi jsou: Norsko, Srbsko, Albánie, Bosna
a Hercegovina, Černá Hora a Makedonie.
Pořízení občanského průkazu pro dítě mladší 15 let vás vyjde
na 50 korun, zákonná lhůta pro jeho vydání je 30 dnů. Platí 5
let, ale pouze pod podmínkou, že dítě výrazně nezmění vzhled.
K jeho pořízení se musíte i s dítětem dostavit na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (v případě Herinku jde
o Říčany) či v hlavním městě na úřad jakékoli městské části
Prahy 1 až 22. S sebou potřebujete rodný list dítěte a vlastní
občanský průkaz.

Místní zpravodaj obce Herink
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ZE ŽIVOTA V OBCI

2. číslo

Střípky z obecní kroniky
Počátkem tohoto roku schválilo obecní zastupitelstvo Herinku
vznik funkce kronikářky. Stala se jí Jana Štefflová, která projevuje upřímný a intenzivní zájem o Herink již od svého příchodu
do obce a aktivní činností v občanském sdružení SK Herink se
nejen kulturu a sport v obci snaží prohlubovat.
Nad sběrem prvních dat do kroniky Herinku a především nad
zápisky v kronikách okolních obcí, nad rodinnými knihami a v
archívech strávila Jana velké množství času, a proto jsme se
rozhodli využít prostor v tomto zpravodaji a také vám zprostředkovat část z mnoha zajímavých a často i kuriózních informací, které pomohou dokreslit historii naší obce. Obsah kroniky bude zveřejněn také na webových stránkách www.herink.
cz, k nahlédnutí také na Obecním úřadu.

Historie obce do roku 1930
Do současné doby se nedochovala žádná předchozí kronika
obce, pokud se vůbec nějaká vedla.
První písemná zmínka o obci Herink pochází z roku 1422.
V té době zde existoval dvůr a rybník (později vzniklo rybníků
několik, dnes zbyl opět jediný). Ves byla po celé feudální období
majetkově rozdělena: v roce 1622 náležela část Mikulášovi
Beřkovskému ze Šebířova na Horkách a Košeticích, který ji
odprodal i s blízkými Lojovicemi nejvyššímu zemskému písaři, Kryštofovi Vratislavovi z Mitrovic na Dírném a na Březině.
V roce 1654 byl Herink (patrně opět ne celý) součástí dobřejovického panství Viléma Voka Víty ze Rzavého. Poslední zmínka
o vsi na sklonku feudalismu pochází z roku 1829, kdy její část
příslušela k modletickému statku Ignáce Vyšína. Roku 1842 byl
na návsi umístěn žulový kříž, který je zde dodnes.

V roce 1883 patřil Herink ke správnímu okresu Český Brod.
Funkci starosty vykonával František Linhart, kterému patřil
také zdejší zájezdní hostinec a pozdějším zájemcům o provoz jiného podobného zařízení získání licencí znemožňoval.
Součástí obce byla v té době osada Volešek – dnešní Olešky,
která Herinku odváděla daně a platila za vyučování náboženství. Obec měla svého pastýře, který kromě pasení vepřového
dobytka měl na starosti také vyspravování silnice a ponocování. Tuto funkci zastával Václav Krištof, který byl však pro svou
liknavost v roce 1884 odvolán.
Rok 1886 by rokem prusko-rakouské války, a jak uvádí jeden ze
záznamů, tábořilo po nějaký čas za kovárnou v č. p. 8 vítězné
pruské vojsko. V této době měl Herink okolo 140 obyvatel.
Jen pro představu, obecní rozpočet v roce 1888 vypadal
následovně:
● příjmy (320 zl. 89 kr.)
● výdaje (481 zl. 37 kr.)
Schodek 160 zl 48 kr. musel být uhrazen obecní přirážkou k dani.
Např. v pokladní knize z roku 1890 se mimo jiné objevuje dlužná
položka „za bahno z rybníčku u Eislerova 49 zl. 60 kr.“ – tehdy
se jednalo o výborné hnojivo, dnes za jeho uložení obec platí.
Roku 1892 byla naplánována stavba okresní silnice, která
měla proběhnout ve 3 etapách. První etapa byla dokončena již
v následujícím roce.
Herinku před první světovou válkou se patrně dařilo dobře
– probíhá výstavba obecního domku i soukromých rodinných
domů. V roce 1904 se opravuje hráz rybníka (obec platí 60
haléřů na 1 m3 kamene). Vymezuje se parcela pro veřejnou
náves ve Volešku, poskytuje se chudinská podpora potřebným.
Je koupena na svou dobu moderní hasičská stříkačka, ta je
od roku 2013 umístěna v Muzeu hasičské techniky ve Skalné
u Chebu, a místní hasičský sbor také pilně zasahuje u požárů
v Herinku i okolních obcích. Zajímavé příjmy obecního rozpočtu
tvoří mýto za použití silnice (80 hal. za povoz).
V roce 1908 byla vybudována kaplička na návsi, v sousedství
žulového křížku. Její zvon byl nejdříve za 2. světové války
zakopán, aby unikl roztavení. Obyvatelé Herinku místo něj
odevzdali fašistům menší zvonek, který sloužil ve statku č. p.
10 jako signál k zahájení práce. Po skončení války byl původní
zvon znovu slavnostně zavěšen. V 90. letech 20. století byl
zvon odcizen a prodán „na černém trhu“. Podařilo se ho
vypátrat na hrobě na pražských Olšanských hřbitovech,
z pietních důvodů však zůstal již na místě a do Herinku putoval
zvon nový.

Od konce 19. století se zachovaly zápisy z jednání rady obce,
které jsou v současné době uloženy ve Státním okresním
archivu pro Prahu – východ. Ze zápisů vyplývá, že kromě
zemědělství obec měla příjmy také z provozování a udržování
důležité obchodní cesty z Tábora do Prahy – byl zde zájezdní
hostinec, kovárna a podél dnešní ulice Do Višňovky se těžil
stavební kámen, především za účelem údržby silnice.
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V období první světové války i Herink prochází obdobím
hospodářského útlumu. Přesto se i zde upisují na podporu
našeho vojska na frontě válečné půjčky, jakási obdoba současných státních dluhopisů. Také z Herinku jsou odváděni
mladíci, schopní vykonávat vojenskou službu na válečnou
frontu. Pět z nich už se nikdy nevrátí.
Obětem 1. světové války z Herinku je později vybudován
pomník na hřbitově v Popovičkách. Nachází se ve středu hřbitova a jeho pamětní deska je obrácena směrem k Herinku. Přes
tyto válečné útrapy je v r. 1918 vybudována a otevřena obecní
kovárna v č. p. 2.

Místní zpravodaj obce Herink
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Krátce po válce se i obec Herink vzpamatovává z následků
války. Voleb se ve 20. letech 20. století zúčastnilo 152 voličů.
Republikánská strana československá získala 111 hlasů, Československá strana socialistická 41 hlasů. V roce 1922 dochází
k rozdělení obce na „Herinky a Voleška.“ Mnoho starousedlíků
však odchází do nedaleké Prahy.

sleď. Motiv ryb doplňuje lilie, převzatá z erbu jednoho z prvních
známých historických majitelů vesnice, Mikuláše Beřkovského
ze Šebířova, upravená jako poloviční. Modrá barva symbolizuje někdejší rybníky a zúžený kůl potoky, protékající obecním
katastrem. Spojení červené a stříbrné náleží heraldice Beřkovských ze Šebířova i dobřejovických Vítů ze Rzavého.

Začíná se se stavbou elektrovodu, kterou iniciuje Elektrárenský
svaz okresů středočeských. Vodní družstvo provádí meliorační
práce v Herinku a Vosnici. Herink je přijat do Trojské rolnické
družstevní mlékárny. V r. 1925 je zkolaudována okresní silnice
Herink – Olešky. Obec zakupuje váhu mostní vozovou škálovou „ku všeobecné potřebě“. Váha stávala poblíž nynější
autobusové zastávky před domem č. p. 7. Začíná se psát nová
historie obce.
Pokračování od roku 1930 v příštím zpravodaji.

Zajímavosti: Ještě něco
ke znaku obce Herink
Tvůrce znaku obce, heraldik Miroslav J. V. Pavlů, využil pro
tvorbu znaku tzv. „mluvícího znamení“. Jméno Herink, původně
příjmení místního usedlíka (1387 – 95, Hering Pawlik, krejčí;
1397 Mathie dicto Heryngk) z německého hering, tj. česky

KALENDÁRIUM
Jaro přineslo do obce množství akcí, které potěšily děti i dospělé. Sezónu otevřely Jarní slavnosti, které obec uspořádala
za podpory společnosti České ploty přímo v jejím areálu a kde největšími hosty zábavního odpoledne byli Maxim Turbulenc.
Na konci dubna se konalo Pálení čarodějnic následováno v polovině května turnajem v Petanque.
Počátkem června se uskutečnil tradiční Dětský den, který tentokrát sdružení SK Herink a SDH Herink, za podpory místních firem
a živnostníků, uspořádaly v pirátském stylu. Bohatý program plný her a dárků obohatily soutěže v pirátských dovednostech,
skákací hrady i úkoly pro nejmenší děti. Občerstvení pro děti i dospělé, dobrá nálada a slunečné počasí pak dokreslily skvělé
odpoledne pro všechny. Prvního půl roku uzavřel také již tradiční Jarní běh.

27. 8.

Modletice

Modletické zvonění 2016

10. 9.

Dobřejovice

Burger Fest - Moderní Dobřejovice z.s.
Rozloučení s létem v Dobřejovicích

17. 9.

Popovičky

Rozloučení s létem Popovičky

24. 9.

Herink

Podzimní běhání - běh pro děti a dospělé

8. 10.

Herink

Vinobraní

15. 10.

Herink

Dětský bazar
A mnoho dalších akcí. Podrobný kalendář akcí najdete na 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
Úterý (17:00 – 19:00), Pátek (09:00 – 11:00)

Telefon na obecní úřad
323 637 185
602 608 889, 602 608 798

Obchod Herink

Pošta – Dobřejovice

Otevírací doba
Po-Pá (07:00 – 19:00)
So-Ne (08:00 – 19:00)

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)

Sběrný dvůr
Dobřejovice

Městský úřad
v Říčanech

Otevírací doba

ÚŘEDNÍ HODINY

Zimní období (1. 11. – 31. 3.)
Po-Pá (09:00 – 16:00)
So
(10:00 – 14:00)

Po
Út
St
Čt
Pá

Budova OÚ, Do Višňovky 28

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

(07:30 – 12:00 / 12:30 – 18:00)
(07:30 – 12:00)
(07:30 – 12:00 / 12:30 – 18:00)
(07:30 – 12:00)
zavřeno

Pozn.: pořadová čísla pro čekatele
se vydávají od pondělí do čtvrtka
vždy od 7:00 hodin.
Oddělení cestovních dokladů
a občanských průkazů Budova F
na Komenského náměstí 1619/2
Tel.: 323 618 255

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 1/2016. Redakční rada: Michaela Winklerová, Karel Zeman. Grafika a sazba: www.vladimirjelinek.cz
Občané s trvalým pobytem v Herinku zdarma.
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