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ZDARMA

Rozpočet s přebytkem 
4,65 mil. Kč

Místní zpravodaj obce Herink

Vážení spoluobčané, sousedé,

tento zpravodaj je před nadcházejícími komunálními volbami 5. 
a 6. října 2018 poslední. Spolu se zastupiteli Vám proto chceme 
předložit účet své činnosti za uplynulé čtyři roky a také nastínit 
současný stav obce. Zvolili jsme čtivější formu rozhovoru, který 
najdete uvnitř zpravodaje. Ti zvídavější z vás pak mohou najít 
zápisy z jednání zastupitelstev na webových stránkách obce 
a dočíst se více detailů i souvislostí. 

Předně bych rád poděkoval všem zastupitelům, kteří v uplynu-
lých čtyřech letech věnovali bezplatně svůj čas práci pro obec, 
a kteří stojí za jejím současným rozvojem. Chtěl bych podě-
kovat také členům jednotlivých výborů, díky jejichž aktivitě se 
podařilo některé věci posunout dopředu. A děkuji také všem 
občanům, soukromým podnikatelům, firmám, sdružením, kte-
ří byli ochotni jednat, řešit i naslouchat, díky čemuž se často 
i dlouholeté hrany podařilo obrousit ve prospěch všech.

Osobně si myslím, že za námi stojí velký kus práce, kterou před-
stavuje množství uskutečněných aktivit, dokončených projektů, 
našetřených prostředků, a především řada nastavených pra-
videl a připravených projektů, jejichž realizace by měla nastat 
v následujících měsících. Prvním z nich je obecní školka, která 
dlouho čekala na dostatečnou podporu v zastupitelstvu, a jejíž 
otevření netrpělivě očekává mnoho místních rodičů. V březnu 
zastupitelstvo podpořilo jak realizaci, tak zadání projektové do-
kumentace na kontejnerovou školku i rámcově náklady, které 
si stavba a provoz školky vyžádají. V květnu jsme jednoznačně 
podpořili jednopodlažní stavbu a nyní záměr prochází schva-
lovacím řízením. Na podzim už by se mohlo žádat o dotaci ze 
dvou chystaných titulů s tím, že zahájení provozu je směřováno 
na podzim příštího roku. Aktuálně je tedy třeba řešit personální 
zajištění školky, vybavení prostor a osnovy.

Velkým úspěchem posledních měsíců je pro Herink dohoda 
o výstavbě dočasné mobilní protihlukové stěny, která bude na 
nátlak obce vybudována do chvíle, než budou vyřešeny poža-
davky všech čtyřech okolních obcí na výstavbu pevných pro-
tihlukových opatření. Její výstavba už začala.
 
Osobně se také velmi těším na realizaci nového rekreačního 
areálu za rybníkem, do kterého by měla být zapojena také ve-
řejnost. Studie k tomuto tématu by měla být hotova každým 
dnem, následně by měla být představena veřejnosti a podle 
původního záměru připraveno veřejné hlasování nad výběrem 
konkrétních „atrakcí“. Počátkem příštího roku dojde k zahájení 

 

výstavby obecní návsi, která dá obci konečně důstojné centrál-
ní místo pro setkávání lidí i pořádání společenských akcí.

V následujících měsících dojde také k dokončení dvou rezi-
denčních lokalit, které následně přejdou do správy obce. Kromě 
infrastruktury obec získá taky dvě nová hřiště pro malé děti. 
A samozřejmě nové obyvatele obce, nové sousedy. Věřím, 
že i ti se rádi zapojí do života v obci a v říjnu přijdou podpořit 
své kandidáty v komunálních volbách. 

A protože pravidla komunálních voleb se od těch národních 
poněkud liší, připravili jsme pro vás na konci zpravodaje rychlý 
návod, jak se v (ne)udělování preferenčních hlasů orientovat.

Šťastnou ruku a spokojený domov v Herinku přeje
 
Karel Zeman, starosta obce
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ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY OBECNÍ NÁVSI 
ODSUNUTO

V posledním obecním zpravodaji jsme Vás informovali 
o plánovaném zahájení výstavby obecní návsi, jejíž termín 
připadal na počátek června tohoto roku. Krátce před tímto 
datem však realizační firma z důvodu nedostatečné perso-
nální kapacity zakázku odřekla. 

Jelikož šlo o jediného účastníka výběrového řízení na realizaci 
návsi, který navíc splnil všechny parametry tendru, bylo třeba 
z těchto důvodů vyhlásit zcela nové výběrové řízení. Nakonec 
se však až na třetí pokus podařilo úspěšně vybrat realizační 
firmu, která potvrdila zahájení výstavby návsi v únoru 2019.

HERINK SE DOČKÁ MOBILNÍ 
PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Obec Herink a především obyvatelé severozápadní části 
obce poblíž dálničního obchvatu se konečně dočkají vybu-
dování dočasné mobilní protihlukové stěny, která by měla 
snížit hluk a prach z dálničního okruhu. Po mnohaletých 
jednáních se podařilo prosadit tento kompromis do doby, 
než budou vyřízeny námitky obcí Modletice, Herink, Do- 
břejovice a Jesenice, které požadují trvalé protihlukové 
stěny podél obchvatu v místě svých katastrů. 

Herink, spolu s dalšími obcemi podél dálničního obchvatu, 
již dlouhá léta bojuje za snížení hluku a prašnosti, které se 
s vysokým dopravním provozem na obchvatu Prahy pojí. Le-
titá jednání sice přinesla pochopení a přísliby ze strany úřadů, 

konečný výsledek je však v nedohlednu. Proto považujeme 
výstavbu mobilní protihlukové stěny za úspěch. Ta bude po-
stavena mezi firmou Penam a přemostěním do obce Osnice. 
Výstavba prozatimní protihlukové stěny byla již zahjájena.

UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU BRÁNÍ 
OMEZENÉ KAPACITY ZAŘÍZENÍ

Obec Herink se již dlouhou dobu snaží o uzavření školského 
obvodu pro mateřské a základní školy v okolních obcích. Na-
posledy probíhala jednání s obcí Čestlice. Z důvodu zcela pl-
ných kapacit a další vlastní výstavby rezidenčních lokalit však 
sousední obce odmítají s Herinkem smlouvy uzavřít.

Obec Herink v současnosti hradí školné za předškolní děti 
s trvalým pobytem v Herinku. Žádost a podrobnosti o úhradu 
školného lze vyřídit na Obecním úřadě.

V PÉČI O ZELEŇ POMŮŽE DALŠÍ
PRACOVNÍK

S výstavbou nových čtvrtí, přebíráním infrastruktury a rozšiřo-
váním nových pozemků ve vlastnictví obce roste také plocha, 
o kterou je třeba denně pečovat. Během léta obec testovala 
pomoc dalšího pracovníka, který kromě péče o zelené plochy 
zastoupí také další údržbářské a organizační práce v obci. Na 
zářijovém jednání tak zastupitelstvo rozšířilo počet zaměstnan-
ců na této pozici na dvě osoby. Od personálního posílení si 
obec slibuje především rychlejší a flexibilnější péči o obecní 
majetek a pozemky.

Zastupitelstvo obce na svém květnovém zase-
dání schválilo výsledek hospodaření obce za 
rok 2017, který skončil s přebytkem 4,65 milio-
nů korun. Tento stav potvrdit také audit Středo-
českého kraje, který shledal závěrečný účet bez 
výhrad. 

Obec v uplynulém roce dokončila řadu dlouhodo-
bých projektů, jako byla výstavba čističky odpad-
ních vod ve výši 7 mil. korun, dále pasport obecní 
infrastruktury za 0,5 mil. korun, revizi splaškové ka-
nalizace, instalaci nového značení v obci, hradila 
činnost obecní policie atd. Přebytkový výsledek 
hospodaření je výsledkem především kompenzač-
ních příspěvků od developerů na příjmové straně 
rozpočtu.

2. číslo

ZÁVĚREČNÝ ÚČET S PŘEBYTKEM
4,65 mil. Kč SCHVÁLEN
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HERINK A DOBŘEJOVICE PROPOJÍ
CYKLOSTEZKA

Obec Herink a Dobřejovice se dohodly na realizaci společného 
projektu, kterým je cyklostezka, propojující oba zmíněné kata-
stry a navazující na další cyklotrasy v okolí. Vedení Dobřejovic 
záměr již schválilo. Během léta byla realizována studie prove-
ditelnosti cyklostezky, která měla vyřešit i dvě již známé pro-
blémové oblasti tohoto projektu, a těmi jsou překonání silnice 
101 a podjezd dopravní tepny D0. 

Zásadní roli v realizaci cyklostezky má však naše sousedská 
vesnice, jelikož samotné vybudování stezky spadá především 
do jejího katastru. Část stezky v naší obci totiž vede po silnici 
a k její realizaci vystačí dopravní značení.

ZASTUPITELSTVO ZVOLILO 
JEDNOPODLAŽNÍ ŠKOLKU

Projekt obecní mateřské školy se opět posunul a zastu-
pitelstvo na svém květnovém zasedání vybíralo ze dvou 
variant podoby školky – jedno nebo dvoupodlažní objekt. 
Jednohlasně byla vybrána nižší budova, která bude stát 
na pozemku vedle fotbalového hřiště. Zahájení provozu je 
plánováno na podzim příštího roku.

Již dříve zastupitelstvo odhlasovalo tzv. kontejnerovou školku, 
především z důvodu časové úspory při realizaci stavby. Během 
uplynulého léta měl návrh projektu projít schvalovacím řízením 
a jeho podoba bude známa do konce října. Obec chce na rea-
lizaci školky získat dotaci. Žádat může v rámci dotace připra-
vované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo 
v očekávaném programu IROP, které budou vyhlášeny během 
podzimu.

Spolu s výstavbou školky je potřeba řešit také personální za-
jištění. Zájemci a zájemkyně o různé pozice se mohou hlásit 
přímo na obecním úřadě v Herinku.

ZASTUPITELSTVO ROZDĚLILO TÉMĚŘ 
40 000 Kč NA GRANTY

V rámci dotačního programu vypsaného obcí Herink na po-
skytnutí prostředků na činnost a aktivity občanských spolků 
byly v letošním roce přijaty dvě žádosti. Zastupitelstvo schváli-
lo obě žádosti v plné výši. 

Dotace byla přidělena sdružení SK Herink z.s., které žádalo 
o 20 000 Kč. Podpořena byla také žádost FK Junior Dobřejovice 
o.s. ve výši 17 000 Kč, které zastřešuje fotbalové aktivity mno-
ha herinkovských dětí.

ř í jen 2018
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První obecní zpravodaj před čtyřmi lety uvedl 
rozhovor s tehdy nově jmenovaným, ještě ne-
uvolněným starostou Karlem Zemanem. Jak 
se za uplynulé čtyři roky obec změnila, zda se 
podařilo naplnit všechny záměry a co přinesla 
práce starosty jemu osobně prozradil v násle-
dujícím rozhovoru.

Před čtyřmi lety jste hovořil o práci pro obec s velkým za-
nícením. Změnila realita Váš pohled na fungování obecní 
samosprávy?
Přiznávám, že jsem si to představoval poněkud jednodušší 
a především rychlejší. Ale agenda i takto malé obce je velmi 
rozmanitá a ve většině krocích podléhá mnoha byrokratickým 
procesům, které jednoduše nejsme schopni urychlit.

Ten druhý faktor představuje klasický životní cyklus zastupitel-
stva. První rok se seznamuje s aktuálním stavem obce a cho-
dem úřadu, řeší zděděné úkoly a často se bojí přijmout jaká-
koliv zásadní opatření z obav před mrháním penězi. Druhý rok 
už se pouští do prvních usnesení a přípravy projektů. Třetí rok 
přehodnocuje svá původní rozhodnutí a přijímá zásadní kro-
ky měnící obec a konečně realizuje první záměry. A čtvrtý rok 
se snaží co nejvíce posunout či dokončit to, čemu věnovalo 

v předchozích letech nejvíce úsilí, aby se to alespoň jeho ná-
stupcům podařilo zrealizovat. 

Jak si máme onen „životní cyklus“ představit v praxi?
Tak např. projekt na vybudování retenční nádrže v ulici 
Do Višňovky schválili už naši předchůdci. Přesto jeho realizaci 
posvětilo současné zastupitelstvo – z obavy před zbytečným 
plýtváním prostředků - až na druhý pokus. Stejně tak převze-
tí jedné ze čtvrtí do správy obce jsme nejprve hrdě odmítali, 
až jsme nakonec uznali, že nejenže jinou možnost nemáme, 
ale že je hlavně pro obec lepší mít danou infrastrukturu pod 
kontrolou. Dlouhodobě jsme řešili nespokojenost s péčí 
o obecní pozemky, ale zastupitelstvo několikrát odmítlo pra-
covníka, který by se na plný úvazek o zeleň staral. A nyní jsme 
dokonce bez problémů schválili dalšího. Stejně tak jsem dlou-
ho usiloval o personální posilu na úřadě, díky níž by se rozšířily 
pracovní hodiny a služby. Při dvojnásobném nárůstu obyvatel 
Herinku a agendy s tím spojené je náklad na jednu úřednici za-
nedbatelný. Přesvědčit o tom zastupitele však trvalo dva roky. 

Řada záměrů se ale často „táhne“ z administrativních
důvodů …
Ano, to je příklad chodníků na ulici Hlavní a Radějovické, které 
jsou od prvního dne jednou z priorit. Přesto se nám po čtyř-
letém intenzivním úsilí podařilo „teprve“ připravit projekt. Re-
alizace proběhne, doufám, v příštím volebním období. Nebo 
problém protihlukových stěn podél obchvatu, které řešili už 
naši předchůdci, a první výsledek přišel až nyní. Podobná si-
tuace byla s čističkou odpadních vod, jejíž rozšíření řešilo také 
předchozí zastupitelstvo, ale jednání s developery v podstatě 
zamrzla. Zvolili jsme jiný způsob řešení a financování a nová 
čistička už stojí.

Někdy jde ale projekt rychle a přesto narazí …
Patrně myslíte projekt obecní návsi, kdy se zastupitelstvo 
poměrně rychle shodlo na záměru, jeho podobě i financích, 
připravil se projekt a realizaci nakonec odmítla firma vzešlá 
z výběrového řízení. Část tohoto procesu se pak musí opa-
kovat od začátku a časově se vše samozřejmě prodlužuje. 
Osobně mě to velice mrzí, těšil jsem se, že adventní tradice 
už letos přesuneme na důstojné místo k úřadu. To všechno 
ale ukazuje, jak náročné – oproti soukromému sektoru – fungo-
vání samosprávy je. 

Další z priorit, zmiňovaných před čtyřmi lety, byla bezpeč-
nost. Jaké kroky jste podnikli?
Prvotním krokem, za který jsem skutečně rád, je zřízení služeb 
Obecní policie, kterou sdílíme s dalšími třemi obcemi. Herink 
za přítomnost policie platí 400.000 Kč měsíčně a věřím, že tato 
investice přináší své ovoce nejen při drobné kriminalitě nebo 
dopravních přestupcích, ale také při řešení každodenních si-
tuací. Dalším krokem byl nákup kamer, které jsou instalovány 
v okolí obecního úřadu a další se zvažují především z důvodu 
monitorování dopravy.

Doprava a pohyb chodců s bezpečností v obci přímo souvi-
sí. Co se v této oblasti podařilo zrealizovat?
Díky dopravní studii se ukázalo, že naše obec skutečně po-
třebuje některé změny, které by reagovaly na její růst a tím 
potřebu větší bezpečnosti. Proto došlo k úpravě, přemístění 
nebo doplnění dopravního značení, dopravních zrcadel, změny 
rychlosti v obci a přípravě na výstavbu retardérů, které budou 
vybudovány po dokončení stavebních prací v obci, aby nebyly 
těžkou technikou hned poškozeny. S bezpečnějším pohybem 

„K práci pro obec
je třeba především
velká trpělivost.“ 
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v obci souvisí také dostavba chodníků a obecního osvětlení, 
kdy se část z nich realizovala, jiné se ještě dobudují s novými 
lokalitami. Na klíčové křižovatce u autobusové zastávky byly 
domalovány další zpřesňující prvky. Bohužel, větší zásahy, kte-
ré by pozměnily ráz křižovatky a její bezpečnost, a ve které 
jsme tolik doufali, nám odpovědné úřady ani policie z důvodu 
stávajících dopravních norem nepovolili.

Jak je to nyní s dopravní obslužností?
K původním linkám přes Čestlice na Prahu – Opatov jsme 
schválili rozšíření o další spoje ve večerních hodinách, které 
stojí obec měsíčně o 400.000 Kč víc. Osobně jsem ale zkla-
maný z minimálního využití. Lidé po dalších autobusech volají, 
nicméně jimi pak nejezdí. Velké naděje jsme také vkládali do 
návrhu zajistit ranní autobus školním dětem s rodičovským pří-
spěvkem, o který však nebyl ze strany občanů zájem. V násle-
dujících letech bude nutné řešit novou smlouvu s dodavatelem 
hromadné dopravy a jsem přesvědčen, a současné zastupi-
telstvo se v tomto shodovalo, že to bude i vhodný čas řešit 
hromadnou dopravu také jinými směry, např. na Jesenici nebo 
Říčany, odkud je lepší spojení do hlavního města a okolí.

Jednou z diskutovaných otázek bylo odpadové hospodář-
ství v obci. Zde došlo patrně k nejvíce viditelným změnám.
Díky státní politice podporující třídění odpadu obec každým 
rokem získávala zpět do svého rozpočtu více prostředků za 
větší množství tříděného odpadu. Investovali jsme tuto částku 
zpět a občanům Herinku s trvalým pobytem hradíme z obec-
ních prostředků individuální třídění bio, plastového a papíro-
vého odpadu. Rozšířili jsme počet stanovišť, jejich kapacitu 
i frekvenci svozu kontejnerů na tříděný odpad. Přesto vnímá-
me, že dokud se bude v obci stavět, budeme s přeplněností 
kontejnerů stále bojovat. Také jsme osázeli obec odpadkový-
mi koši s pytlíky na psí exkrementy, bohužel i zde stále če-
líme stížnostem na neodpovědné chování majitelů psů, kteří 
po svých mazlíčcích neuklízejí a chodníky zůstávají špinavé. 
Vychovávat lidi k odpovědnějšímu chování však obec nedoká-
že. Přesto v návrhu na volnočasový areál za rybníkem je také 
prostor vyhrazen pro volný pohyb a trénink psů.

Ve svém prvním rozhovoru jste vkládal velké naděje
do nového územního plánu. Ten však stále není schválen.
Přijmout územní plán se skutečně nepodařilo, což nás velmi 
mrzí, protože obce Středočeského kraje by měly už jasno 
v tom, jak se mohou či nemohou rozvíjet a s čím mohou pře-
devším z dlouhodobého hlediska počítat. Jsem však rád, že se 
nám do jeho podoby podařilo prosadit řadu změn, které v dů-
sledku výrazně zhodnotily obecní pozemky a hlavně strategic-
ky rozšířily možnosti využití stávajících i případně rozjednaných 
pozemků, jako je např. volnočasový areál u rybníka, mateřská 
škola nebo v budoucnu tolik potřebný hřbitov apod. Zacho-
vat zeleň je jistě potřeba, ovšem v okamžiku, kdy obci jako je 
Herink chybí základní občanská vybavenost, je podle mě úko-
lem obce najít rovnováhu mezi nedotknutelnou zelení a zá-
zemím pro život občanů. Doufám, že budoucí zastupitelstva 
obcí už nebudou zásadně měnit současnou podobou územní-
ho plánu a celý kolotoč změn a schvalování nezačne nanovo. 
Hodiny a hodiny práce, byrokratických procesů, stejně jako 
vysoké prostředky na jejich prosazení, by tak skončily vniveč.

Jak tedy vnímáte uplynulé čtyři roky z pohledu
zastupitelstva?
Jsem si vědom toho, že řada věcí a odvedené práce není z po-
hledu běžného občana vidět. Zvláště, pokud ty největší úkoly 

vyžadují dlouhé přípravy. Já za námi ale vidím velký kus práce. 
Převzali jsme fungující obec, v níž ale chyběl rozvoj a dlouho-
dobější vize. Nyní se obec diametrálně proměnila, zdvojnásobil 
se počet obyvatel, změnily se jejich potřeby, zvětšil se tlak na 
řešení některých problémů. Podařilo se nám získat nové po-
zemky, nastavit přátelské vazby jak s místními lidmi a subjekty, 
tak s okolními obcemi a úřady, což často napomohlo v urych-
lení některých záležitostí, připravili jsme řadu projektů a zajistili 
pro ně dostatečnou finanční rezervu, nyní už stačí je jen re- 
alizovat. Díky hotovým projektům se dá navíc žádat o dotace, 
jejichž část bude vypsána v nejbližší době.

Které projekty to konkrétně jsou?
V první řadě zmiňuji mateřskou školu, s jejímž provozem se 
počítá od podzimu 2019. Pak je to již zmiňovaný projekt na 
chodníky kolem nejfrekventovanějších silnic Radějovická 
a Hlavní. V únoru se začne stavět obecní náves. Pomohli 
jsme realizaci projektu stezky pro chodce mezi Popovičkami 
a Herinkem. Podílíme se také na přípravách projektu pro cy- 
klostezku na Dobřejovice a kruhového objezdu mezi Jesenicí, 
Herinkem a Dobřejovicemi, jejíž realizace však leží spíše na 
okolních obcích. Brzy budeme mít k dispozici také studii pro-
veditelnosti k území za rybníkem, kde se počítá s vybudováním 
volnočasového areálu pro starší děti a dospělé, a kde jsme se 
shodli na účasti veřejnosti na rozhodování o konkrétním využi-
tí. Ať si občané rozhodnou, zda chtějí v obci např. tři fotbalová 
hřiště, nebo něco zcela jiného.

Obci se podařilo za čtyři roky více než ztrojnásobit volné 
finanční prostředky. Co bylo důvodem?
Původních 10 milionů korun se nám podařilo navýšit na 32 
milionů korun. A to i přes zhruba 13-ti milionové investice do 
menších či větších projektů a aktivit. Pevně doufám, že inves-
tovaný čas a nashromážděné peníze nebudou v následujících 
letech promarněny. Velkou část prostředků tvoří kompenzační 
příspěvky od developerských firem. V minulosti v obci firmy 
stavěly bez jakéhokoliv přispění do obecní pokladny nebo do 
infrastruktury. Tuto politiku jsme zásadním způsobem otočili, 
díky plánovacím smlouvám jsme dali jejich činnosti nějaký řád 
a za možnost zde realizovat jejich výdělečnou činnost a spo-
třebovávat obecní zdroje jsme začali vyžadovat buď finanční 
kompenzaci nebo realizaci infrastruktury. Obec a firmy se staly 
rovnocennými partnery. Díky tomu se podařilo nejen získat pe-
níze do obecní pokladny, ale také dohlížet na realizaci a kvalitu 
infrastruktury. To umožnila role obecního stavebního dozoru, 
kterým nebyl nějaký najatý externista, ale člověk žijící přímo 
v obci, jehož děti zde vyrůstají, a jehož zájem na kvalitě staveb 
je o to větší.

Co přinesla funkce starosty Vám osobně?
Zpočátku byl přechod ze soukromého sektoru do samosprávy 
náročný. Prokousat se běžným chodem, pravidly a legislati-
vou vyžadovalo hodně času. První roky jsem měl pocit, že své 
jednání a rozhodování zastupitelstva musím stále obhajovat, 
později jsem pochopil, že obec jako instituce nemůže nikdy 
vyjít vstříc každému jednotlivci. A že dokud se budeme při roz-
hodování řídit tím, že rozhodujeme o svém domově, budeme 
to vždy dělat s nejlepším vědomím. A to, co to obnáší, těž-
ko komukoliv vysvětlíme. Určitě se to promítlo na přátelských 
vztazích, některé ubyly, jiné vznikly. Starostování mi ale přines-
lo také velké prozření, že nejde věci na úrovni samosprávy dě-
lat hůře nebo lépe, ale prostě jen jinak, a že je k tomu potřeba 
zatraceně velké trpělivosti.

ZE ZASTUPITELSTVA
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OBEC ROZŠÍŘILA MÍSTA
PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Přestože ještě nebyla dokončena rezidenční čtvrt Slunečná 
stráň II. – dnes již „Ve Stráni“, a tedy ani převzata do správy 
obce, rozhodlo zastupitelstvo o zřízení dalšího stanoviště 
tříděného odpadu, aby noví obyvatelé měli možnost odklá-
dat a třídit odpad v blízkosti svých domů a nedocházelo 
k nepořádku nebo k přeplňování popelnic v jiných lokalitách.

Žádáme tímto všechny obyvatele, aby věnovali pozornost ne-
jen třídění odpadu samotnému, ale také způsobu, jakým kon-
tejnery na odpad plní. Papírové krabice, igelitové obaly apod. 
je třeba rozložit a rozdělit na menší části. Odpady velkých obje-
mů, kovy, elektronika, nábytek nebo velké množství bioodpadu 
patří do sběrného dvora, který je pro trvale hlášené obyvatele 
Herinku zdarma. Zamezíte tak hromadění odpadu u sběrných 
stanovišť a následnému rozšíření do okolí.

Provozní doba sběrného dvora Dobřejovice: 
Zimní období 1.11. - 31.3.

OBECNÍ TECHNIKA A SEZÓNNÍ VYBAVENÍ 
MAJÍ NOVÝ PROSTOR

S rozšiřováním obecních aktivit a techniky na údržbu obce vy-
vstává stále větší potřeba prostoru pro uskladnění sezónních 
potřeb, čistící a údržbové techniky, laviček a dalšího společen-
ského vybavení. Proto se obec dohodla s majiteli stodoly na ulici 
Do Višňovky na dlouhodobém pronájmu. Zabezpečení vhodné-
ho místa napomůže také uvolnění prostoru pro potřeby dobro-
volných hasičů, jejichž zázemí nyní obec částečně využívala.

PODOBU NOVÉHO VOLNOČASOVÉHO 
AREÁLU VYBERE VEŘEJNOST

Během podzimu bude mít obec k dispozici architekto-
nickou studii na využití území v okolí rybníka V Topolech 
a za rybníkem. Cílem obecního záměru je vybudovat zde 
volnočasové a sportovní zázemí pro starší děti a dospělé 
s návazností na vycházkovou trasu nad obcí mezi kaplič-
kou a rybníkem. 

Obecní pozemek byl nedávno rozšířen o další dvě parcely 
v sousedství rybníka. S ohledem na dotaci, která byla v mi-
nulosti na vyčištění a revitalizaci rybníku využita, nemůže být 
rybník V Topolech v současnosti nijak upraven k rekreačním 
účelům nebo chovu ryb.

Architektonickou studii chce obec následně představit oby-
vatelům Herinku a do výběru konkrétních návrhů na využití 
zmíněného území veřejnost zapojit prostřednictvím hlasování. 
O veškerých krocích a možnostech zapojení Vás budeme 
s předstihem informovat.

OBEC PŘEVEZME DVĚ DALŠÍ LOKALITY

Výstavba dvou nových rezidenčních lokalit se blíží ke konci 
a k dokončení a splnění podmínek z plánovacích smluv zbývá 
realizace dětských hřišť. Po dokončení čtvrtí Ve Stráni a Opt-
real III. (směrem ke kapličce) je obec Herink připravena převzít 
komunikace a veškerou infrastrukturu do své správy. 

Spolupráce s developery probíhá dle stanovených dohod, 
uhrazeny byly také všechny kompenzační příspěvky obci. Díky 
stavebnímu dozoru má obec možnost kontrolovat i pokládku 
sítí, jejich napojení a před převzetím lokalit odborně zhodnotit 
kvalitu a stav předávané infrastruktury.

2. čísloUPOZORNĚNÍ

PONDĚLÍ – PÁTEK 09.00 - 16.00 hod.

SOBOTA 09.00 - 14.00 hod.

NEDĚLE, St. svátky ZAVŘENO
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ZE ŽIVOTA V OBCI

ŘADA AKCÍ UŽ MÁ SVOU TRADICI

Přestože za okny vládne pevnou rukou podzim, uplynulé 
měsíce, a především ty jarní, svými horkými dny podpo-
řily úspěšné konání mnoha akcí v Herinku. Za přípravou 
a organizací těchto akcí stojí především sdružení SK Herink 
a dobrovolní hasiči SDH Herink. Podporu však poskytla 
celá řada subjektů nejen z naší obce. Všem mnohokrát 
děkujeme!

Duben oslavil velikonočními tradicemi svátky jara. Obec se 
zapojila také do celonárodní akce Ukliďme Herink a příznivci 
sportovního klání se zúčastnili již sedmého ročníku pétanque 
a druhého ročníku v nohejbalového turnaje. 

Velkou akcí je v Herinku každoročně Den dětí, který spolupo-
řádají dobrovolní hasiči SDH Herink a SK Herink. Letošní svá-
tek dětí doprovázelo výjimečně horké počasí, a tak se kromě 
plnění úkolů na stanovištích potily děti i jejich rodiče i při do-
provodném programu, jako bylo malování na obličej, skákací 
hrad nebo prohlídka policejního vozu. Děti odcházely spokoje-
né s mnoha dárky.

Září už počtvrté patří nově založené tradici Vinobraní, kterou 
obec spolupořádá s místní společností Budamont přímo v pro-
storách firemní Stodoly. Ani letos nechyběla podpora dalších 
lokálních subjektů a také soutěžní Štrůdlování nebo výuka 
v bubnování. Odpolední program pro děti se postupně přelil 
v ochutnávku vín a burčáků pro dospělé. Na své si přišli také 
milovníci koncertů a tance, kterým k dobré náladě zahrály ka-
pely Jamaron a Bumerang. Venkovní program doplnila expozi-
ce historických fotek ke 100. výročí založení Československa.

Dobrá nálada, dostatek vína a dalších dobrot protáhl zábavu 
až do pozdních nočních hodin a podle odhadů organizátorů 
přesáhl počet návštěvníků vinobraní číslo 500. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník!

JAK SE VOLÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH? 
VELKÉ KŘÍŽKY STRANÁM A MALÉ KŘÍŽKY 
LIDEM NAPŘÍČ KANDIDÁTKAMI
Komunální volby a především přepočet preferenčních hlasů je po-
někud odlišný od voleb do poslanecké sněmovny. Proto nabízíme 
následující článek z červencového týdeníku Reflex, kde se popisuje, 
jak správně křížkovat, nechcete-li svůj hlas promarnit.

Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný (případně 
dva, pokud volíte zastupitelstvo města i městského obvodu, kde 
bydlíte – například v Praze), na němž budou všechny kandidující 
strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti 
v pořadí navrženém stranami. Lístky dostanete domů nejpozději tři 
dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek 
ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve 
volební místnosti. 

Malé křížky 
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první 
možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandi-
dáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého 
vybraného kandidáta. 

Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů (pozn. 
v Herinku tedy 9), může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když 
zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho 
síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak 
zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý 
hlasovací lístek neplatný. 

Velký křížek 
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kan-
didujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém 
případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vy-
brané volební strany. 

V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané stra-
ny. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 35 zastupitelů, dá 
volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 35 
kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho 
hlasovací lístek opět zcela neplatný. 

Kombinace křížků 
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varian-
ta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. V takovém 
případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran 
a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ 
křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům 
z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem. 

Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že 
hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika 
kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů 
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kan-
didátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany 
uvedeni v jejím sloupci. 

To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 35 
zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest 
křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas 
připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 29 
kandidátům (35 – 6 = 29) ze strany, které dal „velký“ křížek. 

Převzato z týdeníku Reflex, 2. července 2018. Text byl zkrácen.

ř í jen 2018
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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
Pondělí (09:00 – 11:30 a 13:00 – 18:00)
Středa (09:00 – 11:30 a 13:00 – 18:00)

OBCHOD HERINK
Budova OÚ, Do Višňovky 28

OTEVÍRACÍ DOBA
Po-Pá (07:00 – 19:00)
So-Ne (08:00 – 19:00)

SBĚRNÝ DVŮR DOBŘEJOVICE

OTEVÍRACÍ DOBA
Zimní období (1. 11. – 31. 3.)
Po-Pá  (09:00 – 16:00)
So  (09:00 – 14:00)
Neděle, St. svátky (zavřeno) 
 
Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze 
jednorázově sjednat individuálně, telefonicky na 603 168 974 
(provoz SDD).

VINOTÉKA 
HERINK

OTEVÍRACÍ DOBA
Po (10:00 – 16:00)
Út (10:00 – 16:00)
St (10:00 – 16:00)
Čt (10:00 – 16:00)
Pá (10:00 – 22:00) 
So (10:00 – 22:00) 
Ne (Zavřeno)

STODOLA
HERINK

OTEVÍRACÍ DOBA
Po (11:00 – 22:00)
Út (11:00 – 22:00)
St (11:00 – 22:00)
Čt (11:00 – 22:00)
Pá (11:00 – 24:00) 
So (11:00 – 24:00) 
Ne (11:00 – 21:00)

POŠTA 
DOBŘEJOVICE

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)

Hasiči 150 / Záchranná služba 155 / Policie 158

Tiráž: Vydává obec Herink, Do Višňovky 28, 251 01, Herink. Číslo 2/2018. Redakční rada: Michaela Winklerová, Karel Zeman. Grafika a sazba: www.vladimirjelinek.cz
Občané s trvalým pobytem v Herinku zdarma. 

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

OBECNÍ POLICIE
313 035 500, 739 156 156


