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Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou první číslo zpravodaje OBČASNÍKU, který si
klade za cíl být jedním z informačních pilířů v naší obci. Naše „Sdružení za rozvoj obce“
si ve svém volebním programu vytyčilo jako jeden z cílů aktivní komunikaci s občany
naší obce, a Vy právě držíte v rukou jeden z nástrojů, který může ke zlepšení vzájemné
informovanosti sloužit.
OBČASNÍK, jak již z názvu vyplývá, bude vycházet nepravidelně. Tedy vždy, pokud se
nám podaří shromáždit dostatek informací a zpráv pro Vás. Přejeme si, aby se stal
nejen zdrojem informací z vedení obce k Vám, ale rovněž místem, kde se dovíte
o dalších kulturních, společenských nebo sportovních akcích konaných v nejbližším
okolí. Přivítáme, pokud nám prostřednictvím naší obecní e-mailové schránky

sdělíte své podněty, či nápady, jak náš OBČASNÍK do budoucna
vylepšit, rozšířit nebo jaké informace byste zde rádi našli.
A protože čas nezadržitelně běží, chtěla bych Vám nyní popřát klidné a přátelské
prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů osobních i pracovních v roce 2011.

Ing. Jitka Schwarzmayerová

ou@obecherink.cz
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Na internetových stránkách obce obecherink.cz

o novinkách prostřednictvím e-mailu.
obec Herink je členem svazu obcí , který každoročně připravuje mnoho
kulturně-sportovních akcí pro děti i dospělé. O naučných stezkách se můžete
dovědět více z letáků umístěných na OÚ Herink nebo na .
V roce 2011 dojde po 10 letech k celorepublikovému .
V obci Herink jsou platné , které
psů nejen k registraci a poplatkové povinnosti, ale

.
Dne 1.1.2011 vstoupí v platnost , který mimo jiné ze zákona
vymezuje maximální lhůtu 15 dnů pro oznámení veškerých identifikačních změn
všech poplatníků, kteří jsou dotčeni místními poplatky (

).

Ladův kraj

sčítání lidu, domů a bytů

obecně závazné vyhlášky o psech

nový daňový řád

laduv-kraj.cz

se můžete zaregistrovat k zasílání
zpráv

zavazují majitele
k omezenému volnému pohybu

psů na veřejných komunikacích mezi RD a také zavazují majitele psů k odstraňování
exkrementů

místní poplatky v Herinku -
za odvoz komunálního odpadu, poplatek za psa

víte že???
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stalo se ... brigády
V roce 2010 proběhly dvě veřejné brigády, při kterých došlo k "jarnímu" úklidu obce
a "podzimnímu" vyčištění kanálů. Obecní úřad i Sbor dobrovolných hasičů Herink děkuje
všem zúčastněným občanům a těší se na Vás i v příštím roce. Termíny s obsahovou náplní
budou zveřejněny na a v dalším čísle Občasníku.obecherink.cz

Dne 4. prosince se v prostorách Obecního úřadu konala Mikulášská besídka, které se
zúčastnilo asi 40 dětí a nejméně dvojnásobný počet rodičů, dědečků, babiček a jiných
příbuzných. Pro připomenutí atmosféry přidáváme fotografie.

stalo se ... Mikulášská besídka
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Měření hluku

Petice

- od 20. září 2010 je ve zkušebním provozu jižní část silničního okruhu kolem
Prahy, který na jednu stranu všem řidičům přinesl kýžený užitek, na druhé straně však
důsledkem provozu dochází k nadměrnému hluku nejen v naší obci, ale i ve všech obcích,
které jsou silničním okruhem dotčeni. Na základě Vašich četných stížností a připomínek již
došlo ke komunikaci s dodavatelem stavby, kde bylo sděleno, že proběhnou celkem

s tím, že se hodnoty obou měření zprůměrují a výsledky zveřejní. Teprve na
základě těchto výsledků měření dojde či nedojde k dalším jednáním ohledně snížení hluku.
První měření již proběhlo, druhé se plánuje na jaro 2011.

- zástupci petičního výboru z Modletic vyvolali společné jednání zástupců petičních
výborů a starostů z okolních obcí, kde byla odsouhlasena konečná verze občanské Petice za
snížení hlukového zatížení. , bližší informace najdete na

. Zároveň byla natočena krátká reportážobecherink.cz o hlukovém zatížení v okolí silničního
obchvatu, která byla odvysílána dne 12.12.2010 od 14.00 ve zprávách na ČT24.

- úřední hodiny Obecního úřadu zůstávají nadále nezměněny, tedy každé
hodin.
- oznamujeme tímto, že dne

a poslední úřední den v tomto roce je 21.12.2010.
- do konce ledna 2011 budou probíhat práce spojené s pře-

stěhováním celé administrativy kanceláře Obecního úřadu do 1. patra budovy OÚ. Věříme,
že Vás budeme moci již přivítat v nových prostorech.

- společnost A.S.A pro občany obce Herink
a pravidelný vývoz za cenových podmínek zveřejněných na

úřední desce OÚ. Dále společnost A.S.A.

- prodej známek na odvoz komunálního odpadu v roce 2011
bude zahájen v úředních hodinách na Obecním úřadě . Stávající známky jsou
platné až do 28.02.2011.

cena za nádobu při objemu při frekvenci 1x14 dní
cena za nádobu při objemu při frekvenci 1x14 dní

Úřední hodiny

Úřední den 28.12.2010

Stěhování kanceláře OÚ

Bioodpad upozornění

Známky na popelnice 2011

2 měření hluku

Podpisová akce trvá do 19.12.2010

úterý od 17.00 do 19.00
28.12.2010 bude Obecní úřad pro

veřejnost uzavřen

od 1. února 2011

nabízí přistavení
sběrových nádob na bioodpad

upozorňuje, že pokud bude bioodpad umístěn do
nádob na komunální odpad, není povinnost popelnici vyprázdnit!

od 4.1.2011

240 l  -   1.553,- Kč/rok
120 l  -   1.400,- Kč/rok

zprávy z obce
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grafická úprava od od° ° ° .czzde kon logo design logoněk valina

Tímto obec Herink děkuje panu Zdeňku Konvalinovi,
který zdarma zpracoval grafický návrh tohoto
zpravodaje včetně zpracování vydání prvního čísla.

poděkování ...

v Herinku ...

v okolí ...

znovuobnovení místní knihovny

v Popovičkách Velikonoční neděli uspořádána „Pomlázková
hasičská zábava“

30.4.2011 před Hasičskou zbrojnicí
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Knihovna

Pomlázková hasičská zábava

Pálení čarodějnic

Chomutovice

Mnichovice

- v průběhu roku 2011 dojde ke . Obecní
úřad by touto cestou chtěl přispět k zachování a rozšíření především malých čtenářů
v dnešní době, kdy se klasická četba nahrazuje symboly nebo znaky na internetu či
mobilním telefonu.

- tradiční lidová zábava pořádaná každoročně SDH
Herink ve spolupráci s Obecním úřadem má v obci velmi dlouholetou tradici
a mnoho zasloužilých členů a jejich rodin se každoročně příjemně pobaví u živé
hudby, půlnoční pomlázky i při rozdávání tomboly v sále „přespolní“ restaurace

. I v roce 2011 bude
a jsou zváni všichni.

- již třetím rokem se uspořádá pálení čarodějnic, které se bude
konat ve večerních hodinách , pod záštitou
a kontrolou místních dobrovolných hasičů. SDH Herink také zajišťuje drobné
občerstvení jak pro dospělé, tak děti.

- dne 18.12.2010 dojde v Chomutovicích na návsi u rybníka k tra-
dičnímu rozsvícení Betléma.

- i v Mnichovicích pořádají setkání u Betléma a to 21.12.2010 od 14.00.

Dobřejovice - obec Dobřejovice každoročně připravuje únorový Masopustní prů-
vod v maskách, který je zakončen v restauraci u hřiště.
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přejeme Vám klidné
svátků a vše

nejlepší v roce 2011
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