Zpravodaj obce Řitka - č.3/2011

Největším lákadlem ke špatným skutkům, je naděje na beztrestnost.
Cicero.

Informace z OÚ
 Poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu je nutno zaplatit na OÚ do 31.
března 2011. Zároveň je možno zaplatit i poplatek ze psů.
 OÚ Čisovice pořádá 9. dubna 2011 zájezd do divadla " Kalich"

na hru " Drahouškové" , cena vstupenky je 240,- Kč. Odjezd autobusu od hasičské zbrojnice
v Čisovicích v 17:30 hodin. Zájezd si mohou objednat i řitečtí občané do 31.3. 2011
na OÚ Čisovice tel: 318 592 835, nebo 728 129 789, možno též objednat na OÚ Řitka.

 V sobotu dne 21.5.2011 bude znovu kominík vymetat komíny v obci Řitka. Čištění

komínů na plyn i tuhá paliva včetně vystavení zprávy za 400Kč. Ve shora uvedeném
termínu je možno objednat u pana Dvořáka na OÚ Řitka osobně, nebo na tel.: 318
592 289, 721 844 587 do 20.5. 2011. Kominíka si můžete objednat osobně i mimo
uvedený termín tel: 723 187 518, 604 847 052.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 17.2.2011 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Řitka.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav
Poláček, Marie Léblová, Gabriela Křístková, Ing. Ivana Černá, Eva Procházková.
Omluveni: Radek Sňozík.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Řitka pro školní rok 2011, jejich stanovení a
schválení.
4. Schválení dohody obcí o stanovení školského obvodu spádové školy pro žáky
přihlášené k trvalému pobytu v obci Řitka na 1. a 2.stupni ZŠ. Schválení návrhu vyhlášky obce Řitka, kterou se stanoví školský obvod spádové školy.
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy, kterou bude
v roce 2011 pro obec Řitka zajišťovat město Mníšek pod Brdy.
6. Schválení rozpočtového opatření č.4/2010.
7. Návrh rozpočtu obce Řitka pro rok 2011 a jeho schválení.
8. Diskuse - závěr.
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Zápis z jednání zastupitelstva obce.
Ad 1)
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Kamil Abbid, který přivítal přítomné občany a zastupitele.
Ad 2)
Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Gabriela Křístková a pan Josef Mudr.
Usnesení k tomuto bodu :
Zastupitelé souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 3)
Starosta Mgr. Abbid zastupitelům přečetl kritéria pro přijímání dětí do MŠ Řitka. Po
diskusi zastupitelé obce Řitka souhlasí s přijetím těchto kritérií.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4)
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností uzavření dohody mezi obcemi
Řitka a Všenory o stanovení školského obvodu a spádové školy , pro žáky přihlášené
k trvalému pobytu v obci Řitka, na 1.a 2. stupni ZŠ, zároveň seznámil zastupitele
s vyhláškou obce Řitka, kterou se stanoví školský obvod spádové školy. S tímto bodem,
po diskusi zastupitelé obce Řitka souhlasí a zmocňují tímto starostu Mgr.Kamila Abbida k dalšímu jednání a podpisu smlouvy. Zastupitelé zároveň schválili text vyhlášky,
kterou se stanoví spádový obvod školy pro obec Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 5)
Paní Marie Léblová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2010. Zastupitelé obce Řitka s rozpočtovým opatřením
č.4/2010 souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 6)
Zastupitelstvo obce Řitka konstatuje, že obec Řitka nemá vytvořeny podmínky k zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků. Zastupitelstvo obce Řitka souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy v předloženém
znění, na základě které bude město Mníšek pod Brdy za obec Řitku vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Řitka pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 7)
S návrhem rozpočtu obce Řitka pro rok 2011 seznámila zastupitele obce paní Marie Léblová (předsedkyně finančního výboru). Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje návrh rozpočtu obce Řitka pro rok 2011.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 8)
Diskuse – závěr
Zapsal: Ant. Dvořák,
Mgr. Kamil Abbid - starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Gabriela Křístková, Josef Mudr
2

Zpravodaj obce Řitka - č.3/2011

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Čas rozkvětu.
Kolem roku 1630 se usadil v Praze se svou rodinou Facis Engel, koželuh rodilý
z vévodství brabantského (nynější Belgie). Koupil si dům u Vltavy za kostelem Maltézských rytířů a založil tam veliký koželužský závod a vyráběl zde hlavně podešvovou (librovou) kůži, nikdo jiný v zemi takovou kůži nevyráběl. Pan Engel se rychle
zmáhal a brzy nahromadil veliké jmění. Při nákupu syrových " volovic a kravin" (kůže), se vyhýbal nákupům od pražských židů a kupoval ony kůže přímo od řezníků
v Praze a na venkově lacino z první ruky. Zdatným společníkem mu v jeho podnikání
byl jeho jediný syn Servác. Ten si vzal za manželku Kateřinu Ludmilu Rettingerovou,
která mu přinesla věno 1.000 zl. v hotovosti a dvě vinice, jednu pod Karlovem (asi nynější Folimanku) a druhou (Žežulku) v Šárce. Englové bohatli ponejvíce z toho, že dodávali kůže výhradně pro Valdštejnovu armádu. Brzy přikoupili v Praze dva domy,
prvý na Staroměstském rynku zvaný " U Zlaté Trouby" a druhý na Příkopech vedle
Šlikovského paláce. Několikráte byli vyloupeni od vojáků, zvláště od Švédů, kteří roku
1648 vydrancovali jejich dům, zpustošili obě vinice a způsobili tak škodu přes 2500
zl.
Bohatým Engelům tím ale nevznikla citelná újma. Mladý Servác Engel se roku 1648
zúčastnil obrany Starého a Nového města a se svou čeledí udatně bránil na barikádách
Karlův most proti Švédům. Za to došel
mladý Engel císařské milosti a
majestátem císaře Ferdinanda III. ze dne
20.října 1658 byl povýšen do
šlechtického stavu s erbem a titulem " z
Engelsflussu" , v erbu měl andělskou
hlavu vynořenou z řeky a nad přilbou
anděla vystupujícího z koruny. Za krátký
čas, byl potom povýšen 16. prosince
1659 do stavu rytířského a roku 1663 do
stavu vladyků. Jeho otec pan Facis Engel již při tomto povýšení nebyl, neboť
v té době zemřel. Engelovým obchodem
unikal značný zisk pražským židům.
Podali proto žalobu u královské komory,
že jeho závod maří vývoz surových koží
a dovoz koží " librových" a tím vzniká
újma královskému pohraničnímu clu.
Žaloba nakonec skončila ve prospěch
Serváce Engla. Zavázal se, že bude
ročně platiti 500 zl. daně, nebo z každé
vydělané kůže 1 zl., za to žádal pro svůj
závod výsadu (monopol). A tak mu židé
žalobou ještě pomohli, místo uškodili.
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Když již Servác Engel těžil vydatnou měrou za svého monopolu, hleděl získat příhodný panský statek, který by nebyl daleko od Prahy a měl dostatek dubových lesů na potřebné tříslo do jeho pražských závodů. Náhodou se dozvídá, že Vratislavové na Mníšku své panství nemohou udržeti. Engel se rozhodl, že železo je nutno kouti dokud je
žhavé a tak se svými společníky a poradci vyráží na koních starou Pasovskou cestou
z Prahy přes Radotín, Všenory a Řitku na Mníšek. Když jezdci od Řitky shlédli neobdělaná, zarostlá pole a zanedbaná panská pole, nebyli nijak nadšeni. Tím méně byli
nadšeni, když dorazili do Mníšku, kde je již zdáli vítala úplně vypálená tvrz Vratislavů, zpustošené budovy, trosky a rozvaliny, což byl výsledek třicetileté války, který se
právě na této krajině podepsal nejvíce. Engel se zprvu rozmýšlel, ale nakonec panství
mníšecké za 50.000 zl. hotových peněz koupil a tak se stalo, že Mníšek byl 30. září
1655 prodán velmi bohatému pražskému podnikateli a podnikavému muži a s tím nastaly lepší časy pro osadníky Mníšku a jeho okolí. Engel sice koupil Mníšek za laciný
peníz (dle soudního odhadu roku 1825 bylo mníšecké panství " ošacováno" na 336.316
zl.), ale nabyl místo tvrze rozvaliny, místo dvorů, hospodářských stavení a mlýnů, kamení a rum a místo kdysi zámožných poddaných, hladem umořené žebráky, ba nebylo
zde ani pořádné přístřeší pro jeho rodinu. Dal si narychlo vystavět malý domek, zvaný
" U Marnotratného syna" , v němž bydlel, když dojížděl z Prahy do Mníšku. Jeho služebnictvo bylo ubytováno ve vedlejším domku, který se jmenoval " U Střelce" . Engel
podporoval své poddané dobytkem, nábytkem, obilím k setí, dal znovu vystavět zničená stavení. Platil za ně po 17 let daně a zavedl znovu vodovod z vrchu " Rochota"
(Skalka), který byl Švédy úplně zničen, takže samo panstvo muselo používat studně.
Toto ohromné dílo pohltilo 674 dřevěných trub. V Čisovicích založil při potoce velikou koželužnu, čili " verkštat" na výrobu librové kůže. Tříslo na její výrobu dodával
čisovický mlýn, v němž byla stoupa na roztloukání dubové kůry. Okolní lesy skýtaly
hojnost třísla a tak z tohoto přírodního bohatství mohl vytěžit co nejvíce. Syrové kůže
dostával závod zčásti od řezníků z okolí a zčásti z hlavního skladu v Praze. Zaměstnáním v koželužně dostalo obživu mnoho lidí a pro Mníšek a jeho okolí nastaly lepší časy. Roku 1656 dal Servác Engel zbourat starý, od Švédů vypálený mníšecký hrádek a
dal se do stavby nového zámku tak, jak stojí v dnešní podobě. Jeho základní kámen položil Servác Engel se svým šestiletým synem dne 13. května 1656.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893" . Vybral a upravil: Dvořák Ant.

Pranostika pro měsíc březen.
6. března
Na sv. Bedřicha slunko teplem zadýchá.
7. března
O sv. Tomáši sníh bledne na kaši.
10. března
Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde
ještě čtyřicet ranních mrazíků.
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19. března
Nenajde - li led Matějova pila, (24.února) najde ho Josefova širočina.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
30. března
U sv. Krivinu už je teplo i ve stínu.

Vzpomínání

Je škoda, že člověk začíná naplno vnímat a vážit si té krásy a života kolem sebe, teprve až s příchodem stáří. Zjišťuji, že můj milovaný kraj se postupně mění. Pomalu
s během času se ze mne stává pamětník a tak mohu porovnávat a všechny změny dobře
vnímat, ale velice těžko se s nimi vyrovnávat. Pozoruji, že lidé ztrácí lásku ke svému
kraji, ať již jsou to rodáci, nebo ti, kteří se přistěhovali a bydlí v nově postavených rezidencích. Osud této krásné krajiny je příliš nezajímá. Většina lidí je zaslepena touhou po
majetku a penězích a často, aniž by si to uvědomovali, ničí kolem sebe vše krásné bez
jakýchkoliv zábran a soudnosti. Pole v našem kraji, která dříve poskytovala mnoha
předchozím generacím vše potřebné k obživě a tudíž i k životu, dnes leží ladem. Jsou
zarostlá pýrem, bodláčím a čekají na rozparcelování a odprodej. Prodávající, ale i kupci
se těší jak zbohatnou. Nikoho nezajímá, čím se budeme živit, až všechna úrodná pole
budou zastavěna a doposud milostivě otevřená ruka trhu dovážející potraviny z území
ležících mimo náš stát se najednou z nějakých důvodů zavře. Lesní porosty zde začína5
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jících brdských hřebenů, které se klenou nad naší obcí jsou plundrovány těžbou bez
jakéhokoliv citu a znalostí a dříve krásný a hustý les se i vlivem sucha mění ve vyschlou holinu a je za tím zase jenom touha po penězích. Ze Všenorského potoka protékajícího k řece Berounce nádherným zalesněným údolím plným skal se vzácnou květenou, jehož vodu jsme jako děti klidně pili, se stala napojením čističek odpadních vod
páchnoucí stoka, zaneřáděná všelijakým haraburdím, které doma dosloužilo a stalo se
nepotřebným. Je to zásluha některých řiteckých občanů, ale zejména chatařů, kteří si
takto " zkrášlují" prostředí kolem svých chat, ve kterém, jak dříve uváděli v žádostech
o povolení výstavby chat, se chtějí rekreovat a odpočívat po celotýdenní vysilující těžké práci. Jsou zde, ale i problémy, o kterých se dá říci, že jsou celosvětové. Kdykoliv
zvednete hlavu a vzhlédnete k jasné obloze, k té nádherné modré klenbě, s plujícími
bílými mráčky, Vaše oči napočítají v kteroukoli chvíli nejméně šest prolétajících letadel. Kondenzační čáry spalin vycházejících z jejich obřích motorů, vytvářejí na obloze
nepřirozená oblaka a tyto spaliny se tak s pomocí nás lidí dostávají do míst, kde nejvíce
škodí a kam by se vůbec nikdy dostat neměly. Lidé již nechtějí chodit pěšky a silnice
jsou přecpány automobily a to hlavně ve městech, kde již není možné ani pořádně zaparkovat. V Praze je
k cestování
po
městě možno použít
městskou
hromadnou
dopravu,
zvláště
metro, to je ale pro
řidiče aut pod jejich
úroveň. Podle jejich
mínění je ten, kdo
používá městskou
dopravu "socka" .
Tento název je
v dnešní
době
hodně rozšířen a
znamená urážku pro
cestují hromadnou
dopravou, že jsou to
lidé sociálně slabí.
A tak zatímco tento
"socka"
přejede
pohodlně Prahu za
půl hodiny, řidičům
aut
stojícím
v kolonách to trvá
mnohonásobně déle
a přitom jejich auta
vychrlí ze svých
výfuků
spoustu
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škodlivých spalin, které potom všichni dýcháme. Často mě napadá i tato otázka. Jaké
množství kyslíku, plynu nezbytného pro naše žití, dokáže zdevastovaná příroda na naší
zemi ještě vyprodukovat a kolik ho my lidé se svými čertovskými vynálezy spotřebujeme? Myslím, že tyhle dvě veličiny nevycházejí v dnešní době již pro nás lidi moc příznivě. Žádný statistický výpočet na toto téma se mi zatím nepodařilo nalézt, ačkoli
v dnešní počítačové době by to zase takový problém být neměl. A tak se znovu ptám,
proč asi?
Při zamyšlení nad těmito problémy dnešní přetechnizované doby se v mé mysli vynořují vzpomínky na mé mládí a je mi líto, že některé moje prožitky již navěky zmizely
a nebo pomalu mizí v propadlišti času a já a ani lidé z generací příštích již nebudou mít
možnost je prožít.
Zmizela ta krásná opojná vůně čerstvě rozorané země, kdy sedlák kráčející v brázdě
vedl silnou rukou radlici pluhu, taženého krásnými koňmi, kteří byly jeho pýchou a
láskou. Pro tvoje oko není již potěšením, pozorovat ve slunci lesk přeorané země, která
se právě odlepila od radlice pluhu.
K tvému sluchu již jen stěží dolehne zpěv skřivanů, třepotajících se na modré obloze prozářené letním sluncem, nesoucí se nad polem, na kterém se jako mořské vlny vlní
ve vlahém větru zlaté klasy dozrávajícího obilí. Tvůj čich již neovane vůně právě pokoseného obilí, svazovaného do snopů a tvé ruce již nevytvoří ze snopů ty krásné stavby
léta, nazývané " panáky" nebo " mandele" , které zdobily o žních pole.
Tvé bosé nohy již nezkropí a nesmáčí kapky rosy, při ranním běhu letní loukou za
čarokrásnými motýly, vznášejícími se nad pestrobarevnými lučními květy a vysokými
stébly trav. Tvé ruce již nesvážou kytici z barevného a vonícího lučního kvítí.
Již jen stěží půjdeš česně zrána měkkým a vlhkým mechem hustého smrkového lesa,
zahaleného ranní mlhou, abys zde zapomenul na veškeré dění, propadl houbařské vášni
a nasbíral svůj proutěný koš plný hřibů a křemenáčů.
Tvá ústa již nikdy neochutnají studenou a křišťálově čistou vodu ze studánek skrývajících se tajuplně v malebných zákoutích milovaného kraje. Prsty tvých rukou již neuloví rybu a ani raka ukrytého v kořenech pod břehem Všenorského potoka. Tvé oči již
neuvidí za vlahého letního večera, kdy kraj a příroda kolem tebe pomalu usíná, tajemná
zelenavá světýlka "svatojánských mušek" a jejich tichý, klikatý let mezi stromy nad
čistou bublající vodou Všenorského potoka, vonícího přicházející nocí.
Měj proto stále ve své paměti to, co velká část generace lidí žijících před tebou přehlížela, o čem nechtěla slyšet a ani o tom mluvit:
Příroda bez tebe může být, může se jí bez tebe dařit i lépe. Ty bez přírody zemřeš!!!
Dvořák Ant.

O dopravě
K aktuálnímu dění v středočeské dopravě
(krácení příspěvků na dopravu ze strany kraje, co je to ROPID aj.)
7
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Většina z nás zaznamenala mediálně viditelné téma, a to krácení příspěvků kraje na
některé autobusové spoje. Tato problematika je veřejností samozřejmě citlivě vnímána,
neboť značná část obyvatelstva dojíždí za prací do Prahy a téměř všechny děti a mládež
do školských zařízení (pokud je rodiče samozřejmě nevozí autem).
V médiích byl postup Středočeského kraje vnímán poměrně ploše, kdy kraj prostě a
jednoduše šetří na obcích a nezajišťuje dopravu. Jenže, jak je v životě obvyklé, na složité problémy existují jednoduchá vysvětlení, bohužel však nesprávná. A proto bych
rád, aby na problém bylo nahlíženo i trochu z druhé strany a to za použití relevantních
argumentů či prokazatelných údajů, s tím, nechť si každý udělá názor sám. Osobně
bych označil za jednu z příčin problému skutečnost, že Praha jako hlavní město ČR je
zároveň statutárním městem, čili samostatnou územně správní jednotkou, ale zároveň je
i správním střediskem Středočeského kraje a zde již začínají první problémy týkající se
konkrétně dopravní obslužnosti a v neposlední řadě z toho plynoucích vzájemných
ekonomických vztahů mezi hl.m. Prahou a Středočeským krajem.
Dopravní obslužnost měl zajistit původně systém ROPID, který byl původně čistě
pražskou záležitostí, nicméně později se uvažovalo o vstupu Středočeského kraje, jak
by z logiky věci bylo zřejmě vhodné, k tomu však již bohužel nedošlo. A výsledky se
nyní dostavily, že to je z nedohody či řevnivosti, ať již politické, či osobní. Občanycestující toto však málo zajímá, neboť se v určité míře, stejně jako obce (kteří jsou velkými finančními přispěvateli do systému dopravní obslužnosti) stávají rukojmími ve
sporu, z něhož nemohou mít žádný profit. A právě z toho důvodu níže uvedu některé
údaje týkající se systému ROPID.
Mgr.Kamil Abbid - starosta

O ROPIDu
ROPID - REGIONÁLNÍ ORGANIZÁTOR PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY (IČ 60437359, zkráceně ROPID) je příspěvková organizace hlavního města Prahy,
založená k 1. prosinci 1993. Jejím úkolem jsou odborné organizační a kontrolní činnosti při rozvoji a zajišťování Pražské integrované dopravy. ROPID sídlí v ulici Rytířské v
centru Prahy a má okolo padesáti zaměstnanců.
Přípravy zřízení
Začátkem 90. let 20. století byly zvažovány různé modely, jak organizovat integrovaný systém veřejné dopravy v pražské aglomeraci. Dosavadní model víceméně monopolního dopravce vlastněného městem, které je zároveň objednatelem služeb, přestal
vyhovovat v situaci, kdy do systému začali přibývat další dopravci i další objednatelé.
Jedním z modelů je, že veškerá projekční a organizační činnost probíhá u orgánu samosprávného celku s přenesenou působností státní správy v rámci licenčních řízení.
Podobným způsobem později začal vytvářet Středočeský kraj systém Středočeské integrované dopravy a tomuto systému jsou nejlépe přizpůsobeny zákony o silniční dopravě a o dráhách. Jiným modelem je, že hlavní odbornou a organizační práci provádí dominantní dopravce nebo svaz dopravců. Tímto způsobem Dopravní podnik hl. m. Prahy
organizoval dopravu před vznikem ROPIDu a vnitroměstskou dopravu tak z velké části
8
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připravuje i nyní. Dopravci v PID ve specifickém svazu sdruženi nejsou, ale pro některé dopravce smluvně některé jejich činnosti zajišťuje Ropid (tvorba jízdních řádů a informační služby) a Dopravní podnik hl. m. Prahy pro ostatní dopravce (vydávání jízdenek, dispečerská služba na území Prahy, informační střediska, správa zastávek a vybavení obratišť v Praze). Jiným možným modelem je tzv. sdružení investorů (obcí, samosprávných celků, státních orgánů); tak tomu je i dnes v některých zemích Západní Evropy. Zřizovatelem Ropidu je pouze město Praha a po přenesení odpovědnosti za veřejnou dopravní obslužnost z okresů na kraje se zvýraznil problém, že Středočeský kraj
nemá na organizaci ROPID a na rozvoj dopravy v části svého území dostatečný vliv;
Praha v roce 2008 uvažovala o přeměně ROPIDu na obchodní společnost s podílem
dalších veřejnoprávních subjektů. Otázka propojení obou integrovaných systémů na
území Středočeského kraje a jeho vztahu k PID zůstává zatím nedořešená.
Historie
Organizace vznikla 1. prosince 1993 na návrh zastupitele Petra Štěpánka usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy. Za iniciátora založení ROPIDu a vzniku PIDu se označuje
Pavel Holba, v té době radní a náměstek primátora.
ROPID je členem České asociace organizátorů veřejné dopravy.
Městský radní Radovan Šteiner v březnu 2008 v odpovědi na interpelaci uvedl, že se
Praha velmi intenzivně snaží o zapojení Středočeského kraje do fungování a vlastnické
struktury ROPIDu, přičemž prohlásil za logické a správné, aby Středočeský kraj a jednotlivá města a obce měly možnost se na řízení této organizace podílet, v ideálním případě být i spoluvlastníky Ropidu. V této souvislosti naznačil nutnost přeměny ROPIDu
z příspěvkové organizace na obchodní společnost. Přitom Šteiner zmínil, že do společného fungování jistě bude chtít promluvit reprezentace zvolená v krajských volbách v
listopadu 2008, přičemž pokud by to byl " pan dr. Rath, který by tyto záležitosti řešil" ,
mohlo by to podle Šteinera zkomplikovat definitivní podobu Ropidu a jeho managementu na několik dalších let, ne-li na celé příští volební období. Po volbách byl zvolen
středočeským hejtmanem David Rath, myšlenka na transformaci ROPIDu se již neobjevovala a k integraci systémů PID a SID nebyla vydána žádná výraznější prohlášení.
Vedení a organizační uspořádání
V červenci 2000 a až do roku 2007 měl ROPID tyto organizační složky:
odbor ekonomie dopravy
odbor ekonomicko-provozní
odbor informatiky
odbor rozvoje systému
odbor projektování dopravy (cca v roce 2004 přejmenován na odbor organizování dopravy, v první polovině roku 2007 přejmenován na odbor organizace dopravy
odbor smluvní kontroly (cca v roce 2001 přejmenován na odbor smluvního zajištění a kontroly
samostatné oddělení přepravních průzkumů (v roce 2007 odbor přepravních průzkumů
K 1. lednu 2008 došlo na základě auditu ke změně kompetencí a personálního obsazení útvarů. Z dosavadních 7 odborů bylo vytvořeno 5, asi po roce se počet změnil na
6. Vznikl zcela nový odbor marketingu, do nějž byla zpočátku převedena agenda
smluvní kontroly a přepravních průzkumů, asi po roce opět vyčleněná do nového odbo9
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ru kvality služeb. V souvislosti s ukončením expanze PID byly dosavadní odbory rozvoje systému a organizace dopravy přeměněny ve dvě oddělení jednoho odboru.
Smluvní agenda byla oddělena od smluvní kontroly a převedena do útvaru ekonomiky
dopravy. Výsledná struktura vypadá takto:
OED, odbor ekonomiky dopravy (zabývá se tvorbou tarifu, dělbou tržeb, smluvním
zajištěním a vyúčtováním s vnějšími partnery)
OPL, odbor plánování (zpracovává a projednává koncepci dopravy, jednotlivé změny a jízdní řády; člení na dvě oddělení, odbor plánování sítě PID a odbor přípravy provozu PID.)
OMA, odbor marketingu (informuje o změnách v dopravě, vyřizuje podněty a stížnosti, propaguje PID)
OKS, odbor kvality služeb, zřízen někdy kolem přelomu let 2008 a 2009 vyčleněním
z odboru marketingu (stanovuje standardy kvality služby, provádí přepravní průzkumy
a kontrolu dopravců)
OTR, odbor technického rozvoje (informační a telematické technologie atd.)
OPR, provozní odbor (zajišťuje vnitřní fungování organizace)
Zatím posledním ředitelem organizace byl Ing. Jiří Prokel, který se 11. prosince 2007
vzdal funkce ke dni 31. prosince 2007 (v organizaci nadále působí ve funkci zástupce
ředitele pro ekonomiku a technický rozvoj. Organizace ROPID v tiskovém prohlášení z
ledna 2008 uvedla, že jmenování nového ředitele předpokládá v 1. čtvrtletí 2008 a že
do té doby zastupuje funkci ředitele Pavel Procházka. Dne 5. února 2008 Rada hlavního
města Prahy schválila pověřit řízením Pavla Procházku. Radní Radovan Šteiner v březnu 2008 do doby transformace ROPIDu nepovažoval za nezbytné jmenovat ředitele
stávající příspěvkové organizace a nepředpokládal, že ke jmenování dojde. Po zvolení
dr. Ratha středočeským hejtmanem k transformaci ROPIDu zatím nedošlo a ředitel organizace dosud (stav k prosinci 2009) nebyl jmenován.
V letech 1994–2007 působil jako vedoucí oddělení, později odboru projektování PID
Ing. František Mráček, který po odchodu z ROPIDu až do roku 2009 působil v soukromém autobusovém dispečinku CDAP. Za jeho působení ROPID navrhl a zavedl rozsáhlý systém asi 150 příměstských linek PID, který už poté vzhledem k politice Středočeského kraje a vzniku SID nebyl výrazněji rozšiřován. Tomáš Janda a František Mráček se po svém odchodu z ROPIDu stali aktivními kritiky jeho činnosti a zveřejnili několik studií a článků kritizujících další vývoj projektování dopravy.
Činnost
- vytváření, rozvíjení a udržování systému Pražské integrované dopravy v Praze a
okolí, včetně návazností na jiné systémy (vedení linek, přestupní návaznosti atd.), vytváření zásad a standardů dopravní obsluhy a jejich aplikace v závislosti na dostupných
finančních zdrojích a jejich projednání s obcemi, okresními úřady a dopravci
- výběr dopravců, uzavírání smluv o závazku veřejné služby jménem města Prahy k
zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, Středočeským krajem a dopravci a kontrola
jejich plnění
- organizace finančních toků v systému PID, návrh tarifu a jízdného v systému PID
- zajištění jednotnosti informačního systému PID (a rozvoje telematických systémů,
sledování polohy vozidel, řízení dopravy atd.)
(Zdroj – http://cs.wikipedia.org/wiki)
10
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Přečetli jsme …
Podvod s názvem důchodová reforma
Dne 10.3. 2011. zveřejnil deník Právo a internetové Novinky.cz zevrubnou informaci
sociologa Pavla Kučery o důsledcích "nové" demografické prognózy autorů Burcin Kučera na důchodovou reformu. Vládní návrh, jak bylo vícekrát řečeno, počítá s tím, že
v kritickém období, přibližně v roce 2050, bude v průběžném systému připadat na l důchodce téměř jen jeden plátce (zapsáno je -" podle posledních analýz 1 důchodce na 1,2
plátce" ). Podle citované demografické prognózy a při prodloužení věku odchodu do
důchodu do r. 2030 na 65 a u žen na 62 - 65 let, vychází poměr starobních důchodců
k pracujícím 1 : l,9. Po vyrovnání doby odchodu žen a mužů a dalším prodlužování doby odchodu po roce 2030 (v poměru doby, kterou člověk stráví v ekonomicky produktivním období a doby, kdy pobírá důchod), se tento poměr dále mění na 1 : 2,8 . Nové
údaje se uvádějí k roku 2070, ale na těchto poměrech se situace přibližně stabilizuje již
v roce 2050. Dnešní poměr se uvádí 1 : 2,9. Rozdíly jsou to tedy kolosální a jak dále
uvidíme, pro účely důchodové reformy téměř absolutní.
Náš ministr financí v hyde parku na ČT 24, shodou okolností také 10.3, popřel, že by
o "nové" demografické prognóze něco věděl. Jak to však bylo doopravdy? "Nová" demografická prognóza byla zpracována v dubnu 2010. Těžko se mohu plést, předpokládám-li, že byla zpracována na objednávku státu. Mělo ji dříve má ji doposud na svých
internetových stránkách MPSV v části, věnované důchodové reformě, oddílu " Projednávané materiály – PES" .
Tato část obsahuje také řadu dílčích studií a analýz. V dokladu "Použitá demografická prognóza a koncept makroekonomického scénáře pro dlouhé období" se (zcela nedostatečně) zdůvodňuje v modelech důchodové reformy použití demografické prognózy PřFUK z roku 2003 se vstupními údaji roku 2001 – 2002, kdy byla porodnost v ČR
(a tím i její prognózy) velmi nepříznivá. Dále se zde uvádějí makroekonomické ukazatele důchodové reformy, například:
HDP – ze 3% růstu v roce 2010 pokles na 1,8% v roce 2030 a dále až na 1,4%
Produktivita práce – z růstu 2 ,7% pokles na 2,1% a dále až na 1,8%
Reálná mzda – z růstu 2,8% pokles na 2,3% a dále až na 1,9%
Skutečné výsledky v letech 2000 – 2008 včetně- roční průměr - HDP 4,1%, produktivita 3,5%, mzda 4%
V jiném dokladu "Citlivostní analýza k některým parametrům důchodového systému
a migrace" se uvádí: Modelové výpočty nezahrnují ještě aktualizovanou demografickou
projekci. Ve stejném dokladu je zpracován scénář trvalého zvyšování důchodového věku, kterým je sníženo saldo přibližně ze 4% HDP na 2% HDP. V dokladu " Makroekonomická predikce a dlouhodobý scénář", zpracovaném MF, se uvádí: Demografie souhlasíme s projekcí PřFUK.
Tvůrci reformy tedy o "nové" demografické prognóze věděli a vědět museli. Lživé
popření této skutečnosti ministrem financí bylo urážlivé. Své znalosti o této prognóze
evidentně tvůrci důchodové reformy použili pro její definitivní podobu. Z vypočteného
4% salda DPH v roce cca 2060 odečetli dle mého odhadu min. 2% na novou demografii, zbývající 2% vyřešili, jak uvedeno výše, trvalým zvyšováním věku odchodu do dů11
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chodu. V záloze mají nepřiměřeně nízké makroekonomické ukazatele. Trvalé zvyšování věku odchodu do důchodu je první částí navržené důchodové reformy.
Její druhou část tvoří dobrovolný opt-out ve výši 3% z 28, tedy cca 9% pojistného do
soukromých penzijních fond. Vysoké školy v Brně a Olomouci zpracovali k této věci
obsáhlé materiály, m.j. s výsledkem, že vyvedení části pojistného z průběžného systému je výhodné pouze pro vysoko příjmové skupiny pojištěnců. Ona se tato moudrost
snad ani nemusela složitě prokazovat. U těchto skupin jsou odvody do sociálního pojištění přerozděleny ve prospěch těch s nižšími příjmy, takže každé vyvedení pojistného
ze solidárního průběžného systému pro ně musí být výhodné. Důsledkem je samozřejmě zhoršení parametrů průběžného pilíře pro nízko a středně příjmové skupiny. Bylo
by nereálné předpokládat, že se opt-outu zúčastní ti, pro které to tvůrci reformy oficiálně spočítali jako nevýhodný krok. Naopak lze předpokládat, že z té zbývající skupiny
pojištěnců (uvádí se přibližně 25%) nebude, ze známých důvodů, jejich část soukromým fondům důvěřovat a opt-outu se nezúčastní. Když se to takto spočítá, vyjde pravděpodobný výpadek pojistného (cca 280 miliard x 0,09 x 0,25 x řekněme 0,75) ve výši
4,7 miliard, což činí 1,7% ze systému. Zvažte důvody pro zvýšení DPH.
Účelem tohoto článku nebylo hodnocení důchodové reformy, to vyplynulo jako vedlejší produkt rozboru. Naopak účelem článku bylo prokázat, že tato vláda vědomě zneužila problematiku důchodů ke svým vyšším cílům, v tomto případě k provedení zcela
zásadních změn v daňové oblasti. Někdo jiný než já by se měl zabývat tím, zda je přiměřené takový postup v demokratickém státě, ve kterém také existuje funkční opozice
a odbory, tolerovat.
V závěrečné poznámce se chci pozastavit nad tím, že shora popsané sdělení z 10.3.
vysoké třídy důležitosti o vlivech "nové" demografické prognózy na důchodovou reformu se setkalo s absolutním nezájmem důležitých českých médií, zvláště veřejnoprávních. Každý si o tom jistě dokáže udělat svůj úsudek. Není zcela od věci úvaha, zda
stejný osud postihne či nepostihne i toto mé sdělení.
Pavel Stránský – www.blisty.cz
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