
sŮ.<

*<
*{ ereiRlNKoVsKÝ.íPBNíoDA|.........

E zeŽlvotavoBcl

otevření škollql
v září 2020

@ ze Žtvotn v ogcl

obecní náves je hotová

- slavností otevření

M zeŽlvotevoBcl

5. ročník vinobraní
byl úspěšný

1. ěíslo
říjen 2019
ZDARMA

Y áŽení spoluobčané, sousedé,

je to přesně rok, co vyšel poslední zpravodaj naší obce. Velmi
záhy po jeho vydání změnily obecní volby složenÍ zastupitel-
sfua a potřeba informovat o aktuálním dění formou zpravodaje
ustoupila snaze v co nejkratším čase dotáhnout rozpracované
projeký. Jsem rád, že i přes některé rozdílné názory ve formě či
způsobu cesty, je cíl nově složeného zastupitelstva v zásadních
věcech totožný. Díl<y tomu se nám podařilo dotáhnout některé
vyznamné a dlouhodobé projekU do úspěšného konce.

Jsem velmi rád, že vás mohu osobně, ijménem celého zastu-
pitelstva pozvat na slavnostní otevření obecní návsi v pátek 1 8.

října od 17:00 hodin, jejíž existence je bez pochyby přínosem
pro celou obec a věřím, že postupně pozitivně změní i její při-
rozený život. Důstojné a centrální místo Herinku pro setkávání
rodin, pořádání veřejných akcí nebo individuální trávení volného
času zvýší kredit obce a jsem přesvědčen, že i sounáležitost
nás yšech' Velmi se těším na přesun někteých akcÍ zpět pod
křídla ,,obce" - první z těchto akcí bude po slavnostním otevření
zaháiení adventu na tomto prostranství.

Velkým úspěchem pro obec je také dokončení ýstavby chod-
níku v ulici Hlavní, kteý se v podobě záměru táhl celá léta.
Nakonec se podařilo překonat všechny překažl<y a zejména oby-
vatelům čtvrtě Slunečná stráň zajistit bezpečnou a pohodlnou
cestu do centra obce. Do faze přípravy realizace se posunula
také výstqvba chodníků ve staré části obce v ulici Radějovická,
kde nyní čekáme na výsledek žádosti o dotaci.

Děkuji vám všem za trpěIivost a shovívavost během stavebních
prací na návsi i při stavbě noých komunikací.

Volby v loňském roce změnily i složení zastupitelstev v okolních
obcích. Jsem však rád, že na dobré vztahy můžeme navázat
a i s novým vedením obcí pokřačovat v někteých aktivitách
a dohodách. Na jaře tak bude dokončena stezka pro pěší
a cyklisty mezi Dobřejovicemi a Herinkem.

Co mě osobně naopak velmi mrzí je další oddálení výstavby
a otevření mateřské školy pro naše děti. Administrativní
a následně realizační důvody v podobě zrušeného výběrového
řízení ovlivnily zásadním způsobem přípravu mateňnl<y. Do konce
řÍjna bychom však měli obdžet ýsledek nové soutěže na
dodavatele stavby. Věřím, že po Úpravě podmínek budeme
schopni najít vhodného a seriózního partnera a školku otevřít
v září příštího roku v sousedstyi multifunkčního hřiště, jak je
plánováno.

V následujícím roce bych rád prosadil ještě jednu myšlenku,
atou je participativnírozpočet, kdy mohou sami občané Herinku
navrhovat, kam se má část obecnÍho rozpočtu investovat.
Uždnestakmůžetezvažovat, covámv obcichybíaco by se mělo
přesunout mezi priority zastupitelsfua.

Než však nový rok nastoupí, užijme si 7'eště poslední měsíce
v klidu a pohodě se sýminejbližšÍmi. Budu velmirád, přijmete-li
pozvání na společné otevřenÍ nové návsi a na předvánoční akce.
NaděIme si /efos to nejcennější _ společné chvíle s rodinou
a přáteli, ve zdraví a pohodě!

Karel Zeman, starosta obce

rMístní zpravodaj obce Herink
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sMs lNFoRMAěttí sluŽBA HERINKU

obec Herink rozšířila způsob inÍormování občanů o zasílání

SMS zpráv. Stejně jako u emailových aktualit lze zaregistrovat

své čísío na obeóních stránkách, a dostávat upozornění o činnosti

obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních

poptatcíin apoó.; inÍormováníběhem krizových situací, při ha-

uaiii"n a jiných mimořádných událostechj upozornění na další

děnív obci á činnost komerčních subjektů a neziskových orga-

nizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a spor-

tovníaktivity'

Aktuální informace i archiv dokumentů najdete na webových

stránkách www.herink.cz, kde jsou ke stažení také starší čísla

obecního zpravodaje.

totoŽné také pro Herink. SluŽby sběrného dvora mohou občané

s trvalým pobytem v Herinku vyuŽívat zdarma'

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

PoNDĚLí- PÁTEK 09.00 - 16.00 hod.

(X).Oo - í4.00 hod.

zAvŘENo

SOBOTA

NEDĚLE, St. svátlqy

\
VYUŽUTE BEZPLATNĚ sLuŽeY
seĚnNÉHo DvoRA

opětovně Žádáme obyvatele Herinku, aby ke stanovištím tří-

důného odpadu neodkládali nadměrně velké předměty, nebo

materiály nevhodné, jako jsou kovy, keramika, bioodpad, staý
nábytek apod' K tomuto účelu slouŽísběrný dvůr Dobřejovice'
jehož provoz by| v létě na zákIadě iednání s vedením obce
'óonřeiovlce piodlouŽen, podmínky spolupráce zůstávaií

Státní
veterinární
správa Povinné ',čipov 

áni" psů !

Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3.7. 2011

Štěňata musí být oznaěena mikročipem

vzteklině
nejpozději v době prvního očkova ní oroti

od 1 . 1.2o2o bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě'
Že je pes označenÝ mikročipem

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)

MÍstní zpravodaj obce Herink
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DoPRAVNí eezpeěNosT v oBct
BYLA zNovu PoSíLENA

Dopravní bezpečnost je u rozví|eiící se obce iedním z klí-
ěov'ých témat. Na základě pasportizace komunikací v obci
z roku 2018 a s nadále sílícím provozem uvnitř obce byly
doplněny další bezpečnostní prvky uvnitř obce' jejichž
platnost je třeba sledovat.

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

Dopravní značení
V několika úsecích původní zástavby a dnes i nově došlo
k osázení nových dopravních značek, na řadě nepřehledných
křiŽovatek byla doplněna dopravní zrcadla. Dále se plánuje
zjednosměrnění vybraných problémových ulic. Schváleny byly
také dva retardéry v ulici Do Višňovky.

Chodníky
Palčirným problémem bezpečnosti v obci byly chybějícíchod-
níky v ulici Hlavní a ulici Radějovické, které tvoří páteřní ko-
munikace v obci. V roce 2018 byla dokončena studie pro-
veditelnosti chodníků, která představovala zlom v možné
realizaci chodníku na ulici Hlavní. Dnes je chodník dokončen.
U chodníku v ulici Radějovické podala obec Žádost o dotacive
ýši zhruba 3 mil. korun, o jejímž výsledku se má rozhodnout
v příštím roce. Realizace chodníku je plánována právě na rok
2020. Věříme, že vybudováníchodníků na těchto dopravních
tepnách zvýší bezpečnost občanů Herinku. K tomu by mělo
přispět i doplnění uvedených komunikací veřejným osvětlením
a vyřešení někteých menších historických stavebních prvků
pro pohodlnější užívání komunikací.

K lepší prostupnosti obce slouŽí také nová pěší stezka propo-
jující nově postavěnou čtvrt Ve stráni s centrem obce mimo
dopravní komunikace. S posílením prostupnosti počÍtá obec
inadále.

DoPRAVNí srulce v oKoLí
Ačkoliv !eží Herink mimo nejkritičtěiší dopravní komplika-
ce, rozsáhlá v'ýstavba v okolních obcích, realizace komerč-
ních zón v okolí nebo rekonstrukce D1 se života lldí v obci
rnýznamně doÚkají. Zde jsou aktuální inÍormace k nejdis-
kutovanějším dopravním akcím:

Projekt kruhového objezdu mezi Herinkem, Jesenicía Dob-
řejovicemi pokračuje. Po posledních obecních volbách však
doš|o ve většině okolních obcí ke změně v zastupitelstvech
a nová vedení obcí se rozhodla své poŽadavky na projekt
kruhového objezdu upravit. Zapracováním jejich připomínek
se schvalovací proces oddálil. Přesto lze očekávat realizaci
kruhového objezdu a jeho dokončení v roce 2021 '

Komerční zóna u čestlic (převzato z Dobřejovického zpravodaje
8l2o19, text byl upraven a zkrácen) JiŽ více než rok probíhají pří-
pravné stavební práce na území Čestlic, v sousedství D1 při
sjezdu na Dobřejovice. ,,Část plocny směrem k Průhonicím, na
které probíhají stavební práce, byla v územním plánu Čestlic
dlouhodobě určena ke komerční zástavbě. obec Dobřejovice
nebyla u těchto staveb účastníkem územního ani stavebního
řízení. Podle našich informací obce Dobřejovice by měly na
ploše stávající stavby vzniknout dva autosalony, za nimi pak
jedna velká prodejna nábytku, pravděpodobně MÓbelix," uvedl
starosta Martin Sklenář v Dobřejovickém zpravodaji.

Proti uvedeným stavbám bojují jak spolky, tak např. právě
obec Dobřejovice. ,,Minulé vedení Dobřejovic napadlo změnu
územního plánu čestlic s odůvodněním na nesprávné vynětí
kvalitní půdy l' a ll' třídy ochrany ze zemědělského půdního
fondu. Tento spor se nakonec dostal aŽ k Nejvyššímu správ-
nímu soudu. Na finální verdikt si tedy musíme ještě počkat.
Naším cílem kaŽdopádně je ochránit Dobřejovice před jakým-
koli navýšením tranzitní dopravy vedoucí z této části zóny přes
Dobřejovice. dodal starosta Dobřejovic Sklenář.

Přestože Herink v této věci nemá Žádné pravomoci, obec si-
tuaci sleduje a je připravena Dobřejovicím podat pomocnou
ruku v boji za omezení dopravy v důsledku původního záměru
komerční zóny.

Rekonstrukce Dí u Průhonic byla zahájena jiŽ v červenci
2019. V úseku mezi třetím a jedenáctým kilometrem byla ve
směru na Prahu svedena doprava do dvou jízdních pruhů.
K tomuto omezení se přidala rekonstrukce devítikilometrového
úseku u praŽského Chodova. Práce u Průhonic jsou sice
naplánovány do října 2019. Po zimní pauze budou však v roce
2020 obnoveny.

Místní zpravodaj obce Herink r
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nozŠíŘeNí oPTlcxÉ sírĚ v oBcl
obec podporuje rozšíření optické sítě v Herinku, a proto vyu_

Žila výstavbu chodníků a realizaci dalších staveb pro uloŽení
přípráw pro optichý kabel. UloŽeníkabelů v pozdějším období
by znamenala rozbití norných komunikací a opětovné omezení
průjezdnosti obcí' V blízké době sitak lidé v Herinku budou moci
zvolit nejen poskytovatele internetu, ale také způsob připojení.

GRANTY PoDPoŘí
VoLNoěAsoVÉ AKTlvlTY

V rámci grantového programu obce Herink letos zastu_
pitelstvo iozdalo celkem 55 ooo korun třem přihlášeným
spoIkům: SK Herink, SDH Modletice a Mysliveckému sdružení
Dobřejovice z.s.

SK Herink je občanský spolek organizující volnoěasové akti-

vity pro děti a dospělé v Herinku. Více o aktivitách najdete na

www.skherink.cz.

SDH Modletice vede i nejmenší občany naší obce k tradici
sborů dobrovolného hasiěstva.

Myslivechý sdružení Dobřejovice z.s. vykonává myslivost
i na katastrálním území naší obce, jeho členové v rámci brigád
pomáhají s údrŽbou našeho lesa.

RozŠíŘENí AUToBUsoyýcH LINEK
V HERINKU

DIouhá léta bojuje Herink s nedostatečnou frekvencí au_

tobusových Iinek, které by pokryly každodenní potřeby
místních obwatet. V minulém volebním období byI nar{šen
poěet autobusových spojů, ěímž obec zvedla své výdaje na
doprawrí obsIužnost z 20 000 korun roěně na cca 450 000
korun za rok. t přes tyto dílěí úspěchy množství linek
s rostoucím poětem obwatel Herinku stáIe nedostaěuie.
Vyjednání daIších linek však závisí na spoIupráci s okolnÉ
mi obcemi.

Hlavním problémem jsou především odpoledníspoje z opatova,
které nemají dostatečnou kapacitu pro všechny školní děti.

Starosta obce proto dlouhodobě jedná s okolními obcemi
a společnostíRoPlD o navýšenípoětů spojů' Z debaty s okol-
ními obcemi však nevzešlo konkrétnířešení. Většina okolních
obcí má svou dopravní obsluŽnost vyřešenu a jejich zájem na
posílení linek za jejich hranicemi je minimální'

Naopak pro Herink je přístup okolních obcív této věci klíčový,
bez jejich ochoty, finančního přispění či stavebních úprav
(např. vybudování kruhového objezdu v Modleticích) nelze
navýšení spojů realizovat.

Dne 10. 10. proběhlo jednání se zástupci společnosti Ropid
a se všemi starosty obcí kteými linka 363 projíŽdí. Společnost
Ropid uvedla, že rozšíření více spojů brání kromě vysokých
nákladů téŽ omezené možnosti smluvních dopravců, kteří nejsou

schopni pro nové spoje zaiistit jak autobusy jako takové, tak
ani dostateěnou kapacitu řidičů.

Nicméně bylo přislíbeno přidání nové školní linky a to od
6. 1. 2o2o' Tato linka bude přidána na zákIadě stíŽností o ne-

dostatečné kapacitě pro naše školáky. Linka by měla vyplnit
ěasovou mezeru po dvanácté hodině. Naýšenítohoto spoje
zajištuje finaněně Středoěeský kraj.

Zastupitelé také vznesli návrh na rozšíření autobusových
zastávek do ulice Nad Rybníkem, coŽ RoPlD zamítl s odkazem
na úzké cesty uvnitř obce.

Veškerou snahou vedení obce není snížit náklady na veřeinou

dopravu v obci, ale získat za stejné prostředky adekvátní počet

spojů a zajistit dostateěnou dopravní obsluŽnost obce v nejvy_

tÍženější denní intervaly.

PosíLENí recnnlKY NA ÚonŽgu oBcE

Pro snazší a efektivnější údrŽbu obce, péči o obecní zeleň
a místní komunikace schválilo zastupitelstvo nákup další techni-
ky, kterou představuje víceúěelouýtraktor s celoroěním vyuŽitím.

S rozvojem obce a výstavbou veřejné zeleně se údrŽba

obce stává významnou souěástí každodenního chodu obce
a Života v ní.

6:Ť'Á l l

Místní zpravodaj obce Herink
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PROC ZROVNA HERINK?

Pověstí a teorií o tom, jak vznikl název Herinku, je několik. Spo-
jeníse sledi -,,herynky" se přímo nabízí, podpořil ho i heraldik,
kteý na počátku tisíciletí umístil rybičky do obecního znaku.
V Herinku bývalo po celá léta rybníků několik, zcela určitě
v nich ale nežili herynci - sled' je ryba veskrze mořská a zdejší
prostředí by jí příliš nesvědčilo.

Že Herinkem procházela po staletí významná kupecká trasa,
je fakt. MoŽná se tedy stala tato příhoda, kterou na počátku
minulého stoletípopisuje ve svých vzpomínkách pan Řehka:
Jel sedlák až od Jaderského moře. Zastavil v zájezdní hospodě
u Linhartů, dal si žejdlík modletického piva, vybalil slanečka
a dá se do jídla. Sousedé koukají, oči jim mohou vypadnout,
dohadují se. Nakonec se ptají:

,,Cože to pane bratře jíte za podivnou rybu? Taková v žádném
ze zdejšÍch rybníků ještě ulovena nebyla".
,,To nic, to je herynk'' říká onen forman.

"Herynk, to je herynk..." mudrují sousedé.
V tom vejde zeměměřič a map kreslíř, kteý naší krásnou zem
do map zakreslil, chtěl se zeptat na jméno oné vsi, a hned po
slušném pozdravu se ptá:

,,Copak je to tady prosím za..."
,,To je herynk, herynk'' sborem volají sousedé.
Zeměměřič byl cizozemec, neznal dobře pravidla českého pra-
vopisu, tak zapsal Herink. Už pan Řehka ale zařadil tuto histor-
ku do kapitoly ,,Drby a klípky".

Dalšíz teoriío původu jména naší obce říká, že při opravě hrá-
ze rybníka, kdyŽ se vyměřovala silnice směrem na Radějovice,

byly v místě, kde se říkalo ,,V tvrzce" vykopány zbytky staro-
věkého zdiva. Zřejmě fantazie pak doplnila, Že v tomto místě
mohla kdysi stát pevnost avarská' zvaná hrynk. Pro tuto teorii
nemáme zatím dŮkazy, ale kdo ví...

Nejpravděpodobnější se tedy zdá prozaická teorie, že jméno
obce je odvozeno z příjmení místního sedláka, tak, jak je tomu
u mnoha jiných českých obcí. Historické prameny uvádějí
v r. 1397 zdejšího obyvatele ,,Matěj řečený Herynk" (v originále
Mathie dicto Heryngk). Zřejmě se mu dařilo dobře, jeho statek
vzkvétal a rozrůstal se a později dal jméno celé vsi'

Po druhé světové válce ale Herink málem o svůj starobylý název
přišel. Ve víru všeobecného vlastenectvívydalo tehdejší Mini-
sterstvo vnitra výnos, kteým nařizuje přejmenování obcí s ně-
meckými néuvy na české. V r. 1949 místníobyvatelé navrhují
počeštit název obce na Hrink nebo Hrádek. Důsledný úředník
dává ale zamítavou odpovědi ,,S názvem Hrink nelze podle
odborných poradců souhlasit, je to zkomolenina názvu obce'
jeŽ je vlastně osobním jménem místního usedlíka. Název Hrá-
dek nelze připustiti, poněvadž hrádku v obci nebylo. Nebude-li
nalezeno vhodnější řešení, bylo by snad možno označiti obec
jménem Modletičky podle nejbližší sousední obce Modletice."
Místní občané v odpovědi žádají o zachování původního názvu
obce ,,jelikož toto jméno obce se datuje uŽ z dávných dob
a nemá německého původu." Po dalších peripetiích konečně
2. 11. 1950 Ministerstvo vnitra od přejmenování obce upouští.

A tak tedy naše obec nadále nese jméno Herink.

Jana Šteffelová

SKOLKA BY MOHLA
oTEVŘn vŽv z^Řízozo
Výsledky v'ýběrového řízení na školku v Herinku budou
známy koncem říina.

Absence mateřské školy v Herinku je stále palčivějším pro_
blémem. Dvojnásobný nárůst obyvatel v posledních letech
zvyšuje také počet předškoIních dětí v obci a stále větší
obtíŽe rodičů umístit své ratolesti do okolních obcí. ! přes
intenzivní snahu zastupitelstva o rychlé a kvalitní řešení,
se otevření mateřské školy očekává aŽ na podzim 2020.

od roku 2014 začali zastupitelé intenzivně řešit problém před-
školního vzdělávání' Jednou z váŽných variant byl pronájem
třídy pro děti z Herinku v MŠ Modletice, která plánovala roz-
šíření (březen 2016). Do dnešního dne však k rozšíření modle-
tické školky nedošlo. l přesto je tato varianta stále otevřená.

Na podzim 2016 učinib zastupitelstvo první krok k možnosti
vybudovat vlastní MŠ, a to koupí pozemku vedle multifun-
kčního hřiště. Původní zámér pronájmu kontejnerové

školky byl na konci roku 2017 přehlasován a zastupitelstvo
dalo přednost školce vlastní' Následovalo vypracovánífinanční
studie, studie proveditelnosti, zjišťování dotací a zadání vytvo-
ření projektové dokumentace společnosti ATEUÉR Ps.

V září roku 2018 obec založila příspěvkovou organizaci MŠ
Herink a na jaře 2019 byla obci schválena dotace z MAS
Říčansko ve výši cca 8 mil. korun. Dále byla podána
žádost na lRoP o dotaci ve výši 19 mil. korun. o této Žádosti
však ještě nebylo definitivně rozhodnuto.
Starosta vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby,
do kterého se však přihlásila jediná společnost s příliš vy-
sokou cenovou nabídkou, kterou zastupitelstvo odmÍtlo
akceptovat a uýběrové řízení zrušilo. Ve stejnou dobu proběhlo
také konkursnířízeni na ředitelku školky.

V současné době probíhá nové kolo uýběrového řízení na
dodavatele s upravenými podmínkami, které bude
ukončeno 23. 10. 2019. Pevně věříme, že ýběrové řízení
proběhne úspěšně a v září 2020 se školka otevře' o r4ýsle-
dku {běrového řÍzení bude obec informovat na zastupitelstvu
i na webov1ich stránkách.

Maftin Havlíček

Z HISTORIE OBCE
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HERINK
MÁ sVoU ruÁves

l ooenÝ zÁrvrĚn celí pŘexÁŽxÁtvt

Po dokončení projektové dokumentace, na začátku roku 201 8'

'""t,, 
pii"t"wo'scňváli lo rnýběrové ř.ízení na dod avatele stavby'

Éo 
""t 

uat"ni proběhla tri vyioerová řízení, která skončila nezá-

i'"m. respet<iive neseriózňím jednáním Íirem' Teprve ve třetím

i"É 
'ivňciŇého 

řízení byl přihlášen a vybrán jediný záiemce
]'"potáeno"t Greenpojeci s.r.o. Práce začaly v listopadu 2018'
přJ=toi" během výstavby došlo k realizačním komplikacím'

oodařilo se nakonec celé dílo dotáhnout do zdárného konce

;;;á"i;""by proběhlo opožděně v červenci 2019' Na zá-

řrááé.ó"zocní byla uplatněna smluvnípokuta ve výši 435 000

xorun. bíry dozorované stavbě se docílilo nejen poŽadované

r.""ritý, 
"i" 

ii,spo'am ve výši cca 180 000 korun' Vzhledem

'i 
ůšá uvedenému se z předpokládané-ceny 7 000 000 korun

poáařilo celé dílo zrealizovalzazhruba6 000 000 korun'

Náves představuje pro každou obec veřejný prostor a cen-

iiurn 
"lar" 

v iednbm. Tvar a velikost, stejně jako charakter

;';6;' ukázují neien na historiclsý v'.ývoj obce' ale také

." i.ii zlmcaelšré 8i řemeslné kořeny apod' Náves navíc

"ijvivrá "i'itkou 
celé vesnice a dokládala vztah obwatel

k ;'b;í i schopnosti pánů konšelů' Toto všechno však

Éerinku tristoricky cnýuí, a tak vedení obce řeklo DosT!

""iráuání 
ouwatét na blátivém terénu nebo zpívání koled

na hlavní křiŽovatce.

KDE vzíT nÁvesz

Nejen vzrůstající počei obyvatel Herinku' ale,především jejich

"nánu "" 
setkávai a spoleěně aktivně v obci Žít' rozhodla o po-

ir"níJ""n"e návsi ieálně řešit. V roce 2016 se podařilo za-

;t"p't;i;t"' vyměnit obecní parcelu za pozemek vedle obec-

;iň Jř"d'' iatřící společnosti Univezální stavební a's" a

;á.1r;;it návzhledné buňky, garáŽe a návozy sutin' Současně

*"""iovt upraven jiŽ navžěný územní plán tak' aby umoŽnil

u'niř xó''pártního tentra obcó bez přerušenípůvodně pláno-

"á"J 
x"'u"ikace podél úřadu před hasičskou zbrojnicí' Dal-

šň xrox"' pak byla shoda na podobě aÍunkci budoucí návsi

v zastupitelstvu á vývoření prvního návrhu' Jeho podobu

montl oueané Herinkú komentovat během veřejné diskuse na

"Ňá""i'' 
úr"au u Été 2017 , z níŽ vzešla řada podnětů, násled-

neiáó'á"ou"ných do konečné studie' Na základě studie byla

"i'l"íáóiz 
vyurána projektová kancelář LV Plan s'r'o" která jiŽ

připravila projektovou dokumentaci k realizaci díla' Výsledný

návrh všat< kromě samotné návsi zahrnoval také mnohem širší

""i"iná 
ó'ó"iranstvíokolo obecního úřadu, dětské hřiště i mul-

iituňleni sportovní hřiště, včetně úpravy komunikací'

RELAX l AKTVNí oDPoělNEK
PRo vŠEcHNY

Nově postavená náves nabízí veřejný prostor nejen pro akce

""aoá"e 
obcí nebo veřejnými spolky, je určena všem obyva-

lertm rrerinxu všech věkových kategorií, kteří mají chuť po-

sedět, poklábosit se sousedy, opéct si s přáteli špekáčky na

ái"urá'ie. ohništi, ugrilovat pár steaků nebo vyzvat ke spor-

to"ňiňu 
"ouooji 

své šousedy, třeba při hře v pétanque' ping--

:ó;ň", 
'u.xli"í'' 

kuŽelkách neoo při hře v šachy' Cást vybavení

ďro iĚánotriv3 hry lze zapůjčit v prodejně potravin v budově

obecního úřadu.

Asfaltorný ovál vybízí k tréninku na kolečkových bruslích nebo

páÍzJcá našicň nejmenších na odrážedlech a kolech' Stín

ipii'*á"o 8tenění prostoru brzy nabídne vzrostlá i niŽšízeleň.

iergola umoŽníúnik před ostým sluncem'

MULTlFUnrění A DĚTSKÉ nŘĚrĚ

Soolu s návsíbv|y dokončeny také úpravy multifunkčního hřiště'

ři#,;i;;; Jáxo cera náv'es a okolí obecního úřadu' je jiŽ

o"u8ů"no'" tz'e jej teay využívat i ve večerních hodinách nebo

Ěcňám zimníno onooni. Ú vstupu na hřiště bylo také postaveno

óňx" " Jii""u vodou. Rezervaci hřiště můŽete provést na

weborných stránkách obce.

Změnu doznalo také dětské hřiště, kde byl na ochranu před

"j"ň""' "ýoudován 
altán. Uvnitř i v okolí hřiště byla vysázena

áársi'"r"í á p,:vodní drátěný plot nahrazen p-evnějším dřevě_

;ň ;'ídk;u. c"tý prostor ókolo obecního úřadu je nyní pro-

siupný, zmodernizovaný a v jednotném stylu'

" tl'- |$
lt t I
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sLAVNosTNí oTEVŘeruí ruÁvsl

Zveme vás
na slavnostní otevření návsi,

které se koná
v pátek í8. í0' 20í9

od í7:fi) hodin.

Přitéto příleŽitosti
zasadíme společně lípu

jako symbol vzájemnosti.

Těšit se můŽete na ohňostroj
a občerstvení.

Těšíme se na hojnou účast
a vaši podporu.

5. RoěNíK VINoBRANí

V sobotu 21. září 2019 se uskutečnil 5. ročník Vinobraní, kteý
se jiŽ tradičně uskutečnil v krásném areálu generálního part-
nera - Íirmy BUDA-MONT spol. s r.o. odpoledne patřilo dět-
ským aktivitám na hřišti Se spoustou prolézaček a trampolínou
a malování na obličej. Dospělé přivítal tradičně welcome drink
v podobě vyhlášeného Frizzante z vinařství Réva Rakvice.
A v nabídce figurovala nejen skvělá vína českých a moravských
producentů, ale také aktuální burčák. o skvělé občerstvení
a další nápoje, stejně jako výbornou náladu nebyla nouze. Zá-
bavu doprovázela i unikátní výstava historických map Herinku.
o skvělý hudební doprovod vinobraní se postaraly hned tři ka-
pely: Bezejmenní, Jamaron a kapela Bumerang, která akci se
zhruba 600 návštěvníky uzavírala. Děkujeme všem účinkujícím,
organizátorům i prodejcům za vynikající akci a uŽ nyní zveme
všechny na ročník příští!

! 'rnil; 
-_ 

' ':

FoTovzPoMíNKA NA PoDztMNí AKoE

Nohejbal uŽ je tradiční součástí sportovních událostí Herinku,
které pořádá SK Herink. Jeho podzimní verze se zúčastnilo
sedm týmů a šlo o zápolení skutečně bojovné.

Písečnou dráhu na nové návsi otestovalo šest dvojic v turnaji
v pétanque, kteý se také stal jiŽ nedílnou součástí spor1ovních
událostí v Herinku.

Koncem září se uskutečnil už 5. ročník turnaje v malé kopané,
kterého se výjimečně zúčastnila pouze čtyři druŽstva. Zato
měla větší šanci na dobré umístění a dostatek občerstvení
nejen v podobě vynikající grilované krkovičky.

KALENDÁŘ nxcí Do KoNcE RoKU

18. 10 otevření návsi

28. 10 Haloween, lampionovrý průvod

1.12 Rozsvícení Vánočního stromku na návsi

8.12 Mikulášská nadílka

Místní zpravoda'j obce Herink Til
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oeecNí ÚŘao HERINK
Do Višňovky 28'2510'1 Herink
E-mail: ou@herink.cz
www.herink.cz

ÚŘeoruíHoDlNY
Pondělí (09:00 - 11:30 a 13:00 _ 17:00)

středa (09:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00)

(
Telefon na obecní úřad
323 637 1 85, 602 608 798

S oscHoD HERTNK
Budova oÚ, oo Višňovky 28

fo v,*orÉxR nenlnx f l srooolA HERTNK

orevínecí DoBA
Po (11:00 - 22:OO)
Út (t t:00 - 22:00)
St (1'l:00 -22:00)
ět 6t:oo _22:00)
Pá (11:00 - 24:00)
So (11:00 - 24:OO)
Ne (11:00-21:00)

orevínlcíDoBA
Po-Pá (09:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00)
So-Ne (09:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00)

Po telefonické dohodě moŽný
i jiný termín.

oTEVíRAoí DoBA
Po (10:00 - 16:00)
Út 6o:oo-16:00)
St (10:00 - 16:00)
čt 6o:oo - 16:00)
Pá (10:00 _22:00)
So (10:00 -22:OO)
Ne (Zavřeno)

B PoŠTA DoBŘEJovlcE
ÚŘeoníHoDlNY
Po (08:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00)
Út 1oa:oo - 11:00 / 't3:00 - 16:00)
St (08:00 - 11:00 / 13:00 - 17:00)
čt 1oa:oo - 11:00 / 13:00 - 16:00)
Pá (08:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00)

Kontaký na provozovatele místních sítí pro hlášení závad

ěez goo 85o 860, Www.cez.cz
Eltodo 800 101 109, www.eltodo.cz
1.Sčv 840 111 322, WWW.1scv.cz

$ saĚnruÝ ovŮn DoBŘEJovlcE
oTEvíRAcíDoBA
Zimní období (1. 11. - 31. 3.)
Po_Pá (09:00 - 16:00)
So (09:00 - 14:00)
Neděle, St. svátky (zavřeno)

Příjem odpad Ů do zařízeni Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově

sjednat individuálně, po vzájemné dohodě stran, odlišně odplatné provozní

doby telefonicky na 603 168 974 (provoz SDD).

Hasiěi 150
Záchranná sluŽba 155
Policie 158
obecní policie 739 156 156

xEntruxovsrÝ zPRAVoDAJ' Vydává obec Heřink, Do Mšňovky 28, 25'l 01, Herink. Roěník 2019' číslo 1/20í9.

Redakční rada: Michaela Winklerov á,KarelZeman,ZáeněkZachaí. GraÍika a zlom: sTUDlo Vladimír Jelínek. občane s trvalým pobytem V Herinku zdarma.
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