o b č a s n í k
inzerce

inzerce - o nás pro nás
Jak bylo v úvodu tohoto čísla sděleno, může každý z Vás či z blízkého okolí naší obce zveřejnit
svůj inzerát již od příštího čísla. Inzerce má primárně informovat o službách a produktech,
které můžete právě Vy nabídnout i ostatním spoluobčanům v oblasti např. výuky cizích jazyků,
hlídání dětí, stavebních prací, ekonomického poradenství, kadeřnických služeb, masáží,
cvičení, případně relaxace, kosmetických služeb, prodeje palivového dřeva, prodeje produktů
ze zahrádek, zahradnické práce a jiné sportovní, kulturní a výchovné aktivity. Naopak
předmětem inzerce nebude nákup a prodej (nebo darování) domácích zvířat, dětského
oblečení, starožitností, produktů pro průmyslové účely apod. Zásadně bude odmítána inzerce
propagující vulgarity, alkohol, drogy, zbraně, služby erotického charakteru či politické,
náboženské nebo jinak vyhraněné aktivity.
Aby se tedy i ostatní dověděli o Vás a o Vašich nabídkách, zkontaktujte obecní úřad a zašlete
spolu s krátkou objednávkou vzhled a text inzerce (text, logo či grafický návrh).
ceník inzerce - cena za 1/8 formátu A5 / za jedno vydání
Občan s trvalým bydlištěm v obci Herink: 100,- Kč
OSVČ a právnické osoby se sídlem v obci Herink: 200,- Kč
Občan bez trvalého bydliště v obci Herink: 200,- Kč
OSVČ a právnické osoby se sídlem mimo obec Herink: 400,- Kč
inzerce

obchod se smíšeným zbožím
se nachází v budově OÚ
otevírací doba

Do Višňovky 28, Herink
PO – PÁ 11.00 - 13.30 15.00 - 20.00
SO – 9.00 – 13.00
Ještě jste nevyužili možnost objednat nákup na míru? Objednávku lze provést osobně nebo na
tel. čísle 602 520 959 paní Červenková, kde nadiktujete své požadavky a dohodnete se na
dodávce. Stejným způsobem lze objednat sortiment (značku, množství), který Vám v obchodě
chybí, pohoštění na Vaši rodinnou oslavu nebo slavnostní příležitost.
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číslo 2 / ročník 2011 / datum vydání 03/2011

slovo úvodem
Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou druhé číslo našeho Občasníku, který Vám přináší
spoustu informací o dění v naší obci, ale i nejbližším okolí. Jsme rádi, že se Vám první číslo
Občasníku líbilo a děkujeme všem, kteří nám dali najevo svůj názor. Oceníme, pokud nám
i nadále budete sdělovat své podněty, jak více tento časopis rozvíjet, co se Vám na něm líbí, co
méně, případně co bychom měli změnit úplně. A abychom oddělili oficiální zpravodaj z obce od
nevyžádaných reklamních letáků -zvolili jsme i jiný způsob distribuce, tedy v obálkách
a s razítkem obecního úřadu.
Dnes poprvé vydáváme přílohu s inzercí, která se v dalších číslech může rozšířit i o Vaše reklamy.
Pokud chcete, aby se i ostatní spoluobčané dověděli o tom, že můžete nabídnout své služby
nebo výrobky, které by mohli uspokojit naše potřeby, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem,
osobně, případně poštou.
V dnešním čísle najdete články týkající se vývoje a stavu dopravní obslužnosti v obci, informace
o vývoji aktivit Petičního výboru v boji proti hluku, nemůžeme zapomenout na rozsáhlé téma
„psi”, kde by měli zbystřit především majitelé psů. Také informujeme o možnosti využití služeb
Czech Pointu a novém odkazu na obecherink.cz, který ocení nejen naši noví spoluobčané.
Nezapomněli jsme ani téma „odpad” a informace o kulturních a sportovních aktivitách
pořádaných OÚ a SDH a nebo v nejbližším okolí.
Další číslo našeho Občasníku vyjde pravděpodobně až v podzimních měsících, proto Vám již
nyní přejeme nejen krásné jarní měsíce, ale i prosluněné léto, dětem nádherné prázdniny
a dospělákům vydařenou dovolenou.
za redakci

Ing. Pavel Bartusek

svoz nebezpečného odpadu
Letos se uskuteční svoz nebezpečného odpadu dne 16. dubna (sobota) od cca 11:00 hod.
Ukládka nebezpečného odpadu z Vašich domácností do přistaveného kontejneru od
společnosti A.S.A. bude trvat po dobu cca 20 minut a kontejner bude přistaven k budově
obecního úřadu.
Co je nebezpečný odpad: např. olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky,
suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny,
nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače a jiné.
vydává
za redakci Občasníku

redakční informace
Obecní úřad Herink, Do Višňovky 28, 251 01 Herink
Ing. Pavel Bartusek, Ing. Jitka Schwarzmayerová a další
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Co naopak nebude předmětem svozu (nejde o tzv. železnou neděli): železný šrot, znečištěné
stavební materiály, pneumatiky apod.
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o b č a s n í k
čistota a psi - že to spolu nesouvisí???

co se připravuje?

Právě naopak! S rostoucím počtem obyvatel v naší obci roste i počet domácích mazlíčků, zejména
pejsků, kteří byli z města zvyklí na procházky, při kterých konají své základní potřeby. A u nás v obci
začíná být „neuklízení“ psích exkrementů závažným problémem, který se dotýká nás všech a na
který nás také často upozorňujete.
Je na dobrovolném rozhodnutí každého z nás, zda-li si psa pořídíme či nikoliv, ale když to uděláme,
pak s vědomím, že nám nastávají i povinnosti. Ať to cítíme jakkoliv tvrdě, dle zákona je pes „věcí“
majitele a majitel je jediný, kdo je odpovědný za úklid psích exkrementů a to na své náklady - nikdo
jiný tuto povinnost nemá! Místní poplatky ze psů (v obci Herink splatnost poplatku do 30. 6. 2011
ve výši Kč 200,- za prvního a 150,- za každého dalšího psa) neslouží primárně k účelům úklidu, nýbrž
k výkonu správy zákonné evidence a registrace psů, komunikace s veterinární správou, úhrada
eventuální odchytové služby apod.
Pokud by obec převzala - byť jen zčásti - za majitele psů tuto povinnost, pak zpětně tuto službu
musejí všichni majitelé psů zaplatit obci zcela nebo alespoň přispět zčásti. Obec pak bude muset na
zbytek nákladů uvolnit finanční prostředky z rozpočtu obce - do kterého ale stát přispívá finance
pouze z trvale hlášených občanů, pro něž jsou peníze také primárně určeny. Jde o investici do
odpadkových košů a sloupů na umístění košů, pravidelné zásobování sběrnými sáčky, pravidelné
placení mzdy pracovníkovi úklidu a jiné. Bohužel statistiky ukazují na fakt, že ani tyto investice
nezaručí 100% ohleduplnost majitelů psů vůči ostatním.
Jediný způsob jak shromáždit finanční prostředky na instalaci a provoz je → zvýšit místní
poplatky ze psů a to několikanásobně všem majitelům psů stejně!
Zástupci obecního úřadu a všichni spoluobčané, kteří psi nemají, nebo ti zodpovědní majitelé psů,
kteří již po svých „miláčcích“ dávno uklízejí apelují a vyzývají tímto ostatní majitele psů, aby po
svých pejscích důsledně exkrementy uklízeli a přispěli tak k udržování čistoty obce. Jedná se
především o zastavěnou část obce (ulice mezi rodinnými domy, předzahrádky, silnice, prostranství
u popelnic tříděného odpadu a ostatní veřejná místa). Nezapomínejme, že kromě našich psů jsou
ulice a veřejná prostranství určena především nám - lidem a našim dětem. Nedělejme, že nás se to
netýká nebo že „ono“ neudělal zrovna náš pes. V zastavěné části obce (dle místní vyhlášky) musejí
být psi na vodítku pod dohledem majitele a ten musí reagovat → odpad odklidit a vyhodit je do
svých popelnic.
Jedině vlastním úklidem jednotlivců a zodpovědností majitelů psů se nebude muset přikročit
k dramatickému zvyšování poplatků!
Přes vše výše napsané, může obecní úřad, díky některým z Vás, na tzv. zkušební dobu poskytovat
zdarma sběrné sáčky (do vyčerpání zásob) na úklid psích exkrementů a prověřit si Váš zájem o tyto
služby. Tento zkušební provoz nám hodně napoví, jaký způsob řešení problému v budoucnu zvolit.
Ale stále platí, že použité sáčky vhazujte do svých popelnic - odhazováním jinam byste zakládali
skládku, která je na území obce Herink přísně zakázána!
Zkušební provoz bude zahájen od 1. 4. 2011 - do vyčerpání zásob
Kontaktní místo - kancelář obecního úřadu a obchod se smíšeným zbožím
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akce u nás v Herinku ...
l DUBEN: SDH Herink a OÚ, Vás srdečně zvou na tradiční HASIČSKOU ZÁBAVU s tombolou a živou
hudbou, která se koná na velikonoční neděli, tj. 24. dubna od 20.00 hodin v hospodě U Lojzíka
v Popovičkách. Vstupné je Kč 95,- a vstupenky lze nakoupit buď v předprodeji na tel. čísle
777190687 (SDH Herink) nebo na e-mail: ou@obecherink.cz nebo si vstupenky můžete zakoupit
až na místě při vstupu do sálu.
l DUBEN: Akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Dne 30. 4. 2011 se nově uskuteční před hasičskou zbrojnicí
(budova obecního úřadu) pod dohledem našich statných dobrovolných hasičů. Drobné
občerstvení (pivo, limo, buřtíky) bude připraveno od 19.00 hodin. Zapálení ohně s nejkrásnější
čarodějnicí proběhne po setmění cca ve 20.00 hodin.
l KVĚTEN: DĚTSKÝ BAZÁREK. Dne 14. 5. 2011 od 9:00 hodin se bude v budově obecního úřadu
konat dětský bazárek. Zveme tímto všechny maminky, které potřebují prodat, nebo koupit dětské
nebo těhotenské oblečení, hračky, dětskou obuv a jiné dětské potřeby. Podmínkou je, že věci musí
být čisté a v dobrém stavu. Pokud se náš první bazárek "uchytí" a splní svůj účel, rádi uspořádáme
na podzim další.
l ČERVEN: V sobotu 4. června od 14.00 do 17. 00 hodin zveme všechny děti i jejich rodiče,
prarodiče, známé i kamarády na DĚTSKÝ DEN, který se již třetím rokem bude konat na hřišti za
obecním úřadem. Můžete se těšit na různé atrakce (skákací hrady) a soutěže o medaile a drobné
ceny. V průběhu akce i po skončení oficiální části bude připraveno drobné občerstvení jak pro
děti, tak pro doprovod (pivo, limo, grilování).
Bližší informace k akcím budou včas zveřejněny na www stránkách obce obecherink.cz
akce v okolí ...
tradiční LOUČENÍ S LÉTEM v polovině září si můžete užít v Popovičkách na návsi u rybníka. Bohatý
hudební program pořádaný Country rádiem a skvělé občerstvení bude jako vždy zajištěno.
Program akce a přesný termín bude včas zveřejněn.
l Mateřské centrum LODIČKA
pořádá pravidelně pro děti i jejich rodiče spoustu zajímavých
aktivit, výletů, ale i kurzů a setkání. Aktuální program je uveřejněn na http://xp.me.cz/lodicka.
l Nemáte ještě LETNÍ TÁBOR pro svou ratolest? Zkuste některý z těchto odkazů:
www.military-camp-pro-chlapce.cz
www.anglicky-tabor-s-rodilymi-mluvcimi.cz
www.vikendova-vyuka-anglictiny-pro-dospele.cz
www.tabory-aktualni-obsazenost.cz
l SPOLU DOMA je program rodinné asistence, který pomáhá řešit složité rodinné situace, případně
výchovné problémy s Vašimi dětmi. Služba je poskytována zdarma, více na kcricany.cz.
l Nevíte kam o víkendu na výlet? Zkuste Zámek Berchtold v Kunicích u Velkých Popovic. Zámek je
nově zrekonstruován a celoročně se zde pořádá spousta akcí pro děti i dospělé. Více na
zamekberchtold.cz.
l Mikroregion Ladův Kraj a pivovar Velké Popovice pořádají dne 23. 4. 2011 od 9:30 hodin 6. ročník
turistického pochodu „Krajinou barona Righofera, pěšky i na kole“. Více informací najdete na
laduv-kraj.cz.
l
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nedoručené poštovní zásilky?

?

Na internetových stránkách obce obecherink.cz se můžete
zaregistrovat k zasílání zpráv o novinkách prostřednictvím emailu.
l „Stará dáma“ jede do světa - historická hasičská stříkačka
(viz. foto), kterou začínají dávat místní dobrovolní hasiči do
nového „lesku“, bude vystavena dne 8. 5. 2011 na akci Den
záchranářů v Kolíně.

Stalo se Vám, že jste se přistěhovali do naší obce, ještě k tomu do zcela nové lokality, kde barva na
cedulích s názvem ulic ještě neuschla a nepřišla Vám „tak očekávaná první“ poštovní zásilka? Příčin
může být několik: chybějící poštovní schránka s přesným označením obyvatel domu, chybějící
jasné označení budovy číslem popisným nebo i pobíhajícím a nezabezpečeným psem (v tomto
případě nemusí poštovní doručovatelé zásilku do schránky vhodit). Dle sdělení zástupců České
pošty je novým, ale zásadním problémem správné respektive nesprávné uvedení adresy - názvu
obce.

l

uvádějte PSČ

stalo se ... brigády
Dne 5. března proběhla v naší obci pravidelná jarní úklidová brigáda, kterou organizoval Sbor
dobrovolných hasičů Herink a zástupci obce. Děkujeme tímto všem, kteří přišli pomoci a učinit naši
obec zase o trochu čistější. A protože se akce dokumentují, můžeme Vám atmosféru připomenout:

251 01 HERINK

nikoliv Říčany!!!!

Díky rozsáhlé výstavbě RD v okolí celých Říčan dochází k tomu, že obce zavádějí pojmenování ulic.
A tak není vůbec nahodilostí, kdy název jedné ulice existuje v několika okolních obcích, nebo
naopak ulice uvedená na poštovní zásilce v Říčanech neexistuje vůbec. Pak jsou takové zásilky
vraceny zpět odesílateli. Jak město Říčany, tak všechny obce v okolí mají stejné poštovní směrovací
číslo, proto je důležité důsledně dbát na odlišení obce.

Czech Point
V minulosti byla obci Herink poskytnuta dotace na zřízení pracoviště Czech Pointu, tedy místa, kde
jsou poskytovány výpisy z různých registrů sloužící především pro občany nebo společnosti.
Od 1. 4. 2011 bude tato služba poskytována i veřejnosti v kanceláři OÚ Herink. Základními
a nejčastěji využívaným výpisy jsou:

Ale brigády vyhlášené SDH Herink jsou pravidelné a konají se 1 x za 2 měsíce. Přesný termín a náplň
jednotlivých brigád bude vždy předem zveřejněn a budeme rádi, pokud se připojíte i Vy, neboť tyto
akce postupně přispívají k úklidu a pořádku v celé obci, kde žijeme.

bodový kredit řidiče:
výpis z Obchodního rejstříku:
výpis z Katastru nemovitostí:
výpis z Rejstříku trestů:

á 100,- Kč
první strana á 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
první strana á 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
á 50,- Kč

digitalizace území obnova katastrálního operátu
informační odkaz na webu
Na základě Vašich četných dotazů a nejasností o tom, co můžete vyřídit na Obecním úřadě
v Herinku a co již na jiných úřadech, jaké doklady k tomu potřebujete, kolik Vás to bude stát, jaká
máte práva a povinnosti vůči obci a spoluobčanům a jaké jsou nejdůležitější kontakty, bez kterých
se občas neobejdete, jsme pro Vás vytvořili na webových stránkách nový informační odkaz.
Protože jde o zcela novou věc, je možné, že tam nenajdete odpovědi na všechny Vaše otázky. Proto
neváhejte a napište nám e-mail, rádi tam interaktivně doplníme chybějící informace pro Vás i další
čtenáře.
Věříme, že informace ocení především občané, kteří se k nám průběžně stěhují, ale možná
pomohou i všem ostatním.
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Od 7. 3. 2011 do konce června 2011 v naší obci probíhá zaměřování jednotlivých parcel ve
vlastnictví občanů, společností i obecního úřadu. Převážně se jedná o lokalitu původní zástavby
obce směrem na Radějovice. Dle sdělení pracovnic z Katastrálního úřadu, které zde v terénu tuto
činnost vykonávají, nebylo zaměření parcel v této lokalitě vytvořeno nikdy a prameny stávajících
map sahají až do hluboké historie v době vlády Marie Terezie. Po novém a správném zaměření
jednotlivých parcel a případného vypořádání drobných nesrovnalostí mezi skutečností a evidencí
bude provedena Katastrálním úřadem zmíněná digitalizace a následné zanesení údajů a map do
celorepublikového registru - tato činnost je ale velmi náročná a dlouhodobá a dokončení prací se
plánují v roce 2012.
V praxi to znamená, že osoby, které v této lokalitě mají své nemovitostí (pozemky a budovy) budou
vždy předem písemně vyzvání k součinnosti a k osobní účasti při zaměřování jejich pozemků.
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dopravní obslužnost v obci

hluk z dálničního obchvatu
Od září 2010 jsme spolu s ostatními obcemi, které se nacházejí podél silničního obchvatu někdy
více a někdy méně obtěžování hlukem, který vzniká provozem okruhu. Začátkem prosince 2010
vznikl za pomoci pana Gründa z Modletic Petiční výbor - který sdružuje občany, instituce
a zástupce obcí, kterým není zas tak jedno, jestli se dodatečně vybudují protihlukové bariéry nebo
zda vláda schválí novelu zákona o zvýšení hlukových limitů. Proto také, kromě Petice za snižování
hlukových limitů, iniciovali dvě demonstrace před Ministerstvem dopravy, ale také třeba vyvolali
odborné diskuze či ve spolupráci s Českou televizí natočili několik reportáží. A jak jste asi
zaregistrovali, zatím nebyla novela zákona na zvýšení hlukových limitů schválena.
V současné době je obchvat v tzv. režimu předběžného užívání a termín kolaudace není přesně
znám. Původní termín kolaudace měl být v červenci letošního roku, jiný termín byl stanoven po
roční lhůtě provozu, ale ani jeden termín není oficiálně zveřejněn.
Bez věrohodného měření hluku v naší obci ale nezjistíme, zda-li hluk, který tu nepochybně je,
skutečně překračuje zákonné limity (dle stávajícího zákona s nižšími hodnotami decibelů) či nikoliv.
Výsledek tohoto měření by mohl sloužit jako argument pro připomínky v kolaudačním řízení.
Členové Petičního výboru se shodli na tom, že stavitel má dle dohody provést ještě druhé měření
(termín pro možné měření je od dubna), avšak nikdo neví v jaké obci k měření dojde. My jako
zástupci obcí se výsledky tohoto měření nedovíme (nejsme objednatelem) a objevují se i takové
názory, že akreditovaná společnost objednaná ŘSD naměří „očekávané“ hodnoty dle zadavatele.
Proto jsme na zastupitelstvu obce schválili a následně objednali měření hluku nezávislou
akreditovanou společností, které se uskuteční v dubnu tohoto roku, v nočních hodinách, přímo
v terénu u zástavby rodinných domů. Jako zadavatelé také obdržíme výsledky měření, které
následně zveřejníme.
Na základě těchto výsledků můžeme nastavit další strategii. Pokud naměřené hodnoty nepřekročí
zákonné limity, nezbývá mnoho šancí na nápravu např. ve formě výstavby protihlukových bariér.
Naopak, pokud limity překročeny budou (a vláda neschválí zvýšení limitů) je více možností,
o kterých budeme muset dále diskutovat. Každá strategie totiž s sebou nese časovou a finanční
náročnost a je potřeba s ostatními obcemi najít společný algoritmus, jak tyto zdroje mezi sebou
rozdělit.
zdroj foto - okruhprahy.cz
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Již od prosince 2010 se velmi bouřlivě řeší rozsah a ceny autobusové dopravy pro rok 2011 ve
Středočeském kraji. Středočeský kraj oznámil dopravcům, že bude muset (kvůli vládním škrtům)
snížit dotace na autobusy ve Středočeském kraji o cca 25% (a možná i více) a zadal dopravcům, aby
připravili zredukované jízdní řády na všech linkách a to v řádu několika dní. Společnost ROPID tak
rozeslala všem obcím návrhy na takto zredukované spoje, čímž samozřejmě vyvolala obrovskou
vlnu nespokojenosti v jednotlivých obcích jak s rozsahem redukce, tak způsobem podání (časový
tlak na odsouhlasení těchto redukcí jednotlivými obcemi). Zároveň došlo ke zdražení jízdného od
ledna 2011, ale toto navýšení finančních prostředků nebylo při plánování redukcí zohledněno.
V lednu 2011 se uskutečnilo několik schůzek starostů a místostarostů na Městském úřadě v
Říčanech, kde byli pozváni i zástupci Středočeského kraje, kteří se ale jednání nezúčastnili. Na
jednání společnost ROPID předložila nové kalkulace s tím, že zvýšené jízdné plně pokryje
plánované redukce dopravy ve výši 25% a nemuselo by docházet k žádným změnám. Od
Středočeského kraje ale do této chvíle neexistuje oficiální zpráva o skutečné výši redukce. ROPID
nesouhlasí s redukcemi vůbec, protože Středočeský kraj musí ze zákona základní dopravní
obslužnost zajistit ze svých prostředků a nemůže donekonečna požadovat po obcích (které také
mají snížený rozpočet díky vládním škrtům) neustálé doplácení linek, pokud je chtějí zachovat ve
stávajícím režimu. V této době se také začala podepisovat Petice proti redukci dopravní
obslužnosti a mnozí z Vás přispěli svým hlasem.
Dne 29. 1. 2010 se také konala mimořádná schůze zastupitelstva Středočeského kraje, kde se měla
projednat problematika dopravy. Jak možná z médií víte, toto jednání bylo po hodině zablokováno
a schůze zastupitelstva SK se vůbec nekonala.
Na konci února Středočeský kraj zveřejnil konečnou výši redukce, která činí 33%. Pokud zvýšené
jízdné kryje redukci ve výši 25%, pak bylo potřeba dodatečně snížit spoje o 8%. V obci Herink tak
naštěstí nebyla linka 363 zredukována vůbec a na lince 428 byly zrušeny 3 linky, z čehož pouze jedna
linka zastavovala v obci (spoj 12.20 směr Jesenice). Od 6. 3. 2011 jsou v platnosti nové jízdní řády.

oprava silnice
V důsledku výstavby silničního obchvatu dostaly silnice v naší obci velmi „zabrat“, a proto nadešel
čas na jejich opravu. Obec Herink má uzavřenu smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic o opravě
hlavních průjezdových tras obcí, tj. od příjezdu do obce od pekárny až po výjezdy směrem do
Modletic a Radějovic a tato oprava (položení nového živičného povrchu) proběhne ve 2. čtvrtletí
tohoto roku (přesný termín bude oznámen na úřední desce obce a na webových stránkách).
Samotné opravě těchto komunikací musí ovšem předejít úpravy okolí, zejména vyčištění příkopů
kolem cest a obnovení funkčního odvodnění. Tyto práce budou částečně provedeny Krajskou
správou a údržbou silnic, ale z největší části svépomocí za významného přispění našich hasičů.
Aby se docílilo dlouhodobého zlepšení komunikace, je zapotřebí opravy provádět v co největších
celcích. Z toho důvodu budou nutné uzavírky dotčených komunikací po dobu nezbytně nutnou.
Omlouváme se tímto za způsobené komplikace a žádáme Vás o součinnost a pochopení jak při
přípravných pracích, tak při samotné opravě. Občané, kterých se oprava bude týkat bezprostředně,
budou včas informováni o dalším průběhu a nutné součinnosti.
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