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Léto nám odplulo
a podzim v plném proudubarvami listí
s paletou plodů
zase nás ohromuje
svou pestrostí.
Co barev,
to žádný malíř
nenamíchá.
Jen vánek čeří
napadanou hladinu
a lehce míchá
vlnky listí
v další podzimní mix.
S přísadou mlhy
krůpěje rosy
potrhané pavučinky
a se zbytkem duhy
dá nám jej vypítaž do dna.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
léto nám proklouzlo mezi prsty a je tady podzim. Listí
opadává, babí léto bude poletovat krajinou a vlaštovky odletí
do teplých krajin.
Každoročně se opakující jistoty ročních období. V letošním roce nic není tak,
jak si představujeme nebo jak bychom chtěli.
Jarní měsíce nám přinesly něco, co si nikdo nedovedl představit ani v nejhorším
snu. Virus, který paralyzoval celý svět zasáhl více či méně každou rodinu. Nyní
nastala doba, kdy se s tímto virem musíme naučit žít, přestat se bát, ale mít před
ním respekt. Nejhorší pro lidi je nejistota a strach.
Proto se raději pustíme do práce a budeme myslet na věci potřebné.
V letošním roce jsme opravili havarijní stav ČOV v celkových nákladech
1. 821 527,- Kč. Z toho jsme obdrželi dotaci z Havarijního fondu PK
800 000,- Kč. ČOV splňuje všechny parametry dané příslušnými úřady
k vypouštění vod.
Ještě nás čeká výměna automatických česel, na která připravujeme projekt a
žádost o dotaci.
Byla dokončena stezka na Bohemii, která navazuje na chodníky v obci.
Pracovníci obce natřeli a opravili všechen mobiliář ve vlastnictví obce. Jedná se
jmenovitě o lavičky, stoly, herní prvky na hřišti a plot u multifunkčního hřiště.
V současné době začínáme s rekonstrukcí kapličky, která je kulturní památkou a
proto jsme museli čekat na vyjádření památkové péče. Veškeré podklady již
máme a můžeme se těšit na další opravenou stavbu v obci. Práce na kapličce
bude provádět pan Štěpán Kučera z naší obce, který nám zrekonstruoval i oba
křížky, na hřbitově i na křižovatce.
Do konce roku chceme ještě realizovat propojení vodovodního řádu u čísla 91,
kde je velmi malý tlak vody.
Plány na další rok, které připravujeme, se dozvíte v posledním čísle obecního
časopisu. Pokud máte nějaké náměty, rádi je přivítáme.
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Kulturní akce jsme v letošním roce vzhledem ke Covid – 19 hodně omezili,
Čeká nás pouze otevření muzea a pietní akt u lípy Karla Gotta k ročnímu výročí
úmrtí, Svatomartinský jarmark a Vánoční rozjímání v parku.
Doufáme, že vše proběhne v naplánovaných termínech a nic nebudeme muset
rušit.
Přeji Vám všem krásný podzim prožitý v klidu a zdraví.
Alena Manková, starostka obce
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Zprávy z úřadu

.

Volby do krajských zastupitelstev i
Senátu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev
krajů a také do 1/3 Senátu. Obce
Újezd u Svatého Kříže se týkají pouze
volby krajské – tj. do Zastupitelstva
Plzeňského kraje.

Základní metodické pokyny:
❖ Kdy: pátek 2. října 2020 od 14:00 – 22:00 hod.,
sobota 3. října 2020od 8:00 – 14:00 hod.
❖ Kde: volební místnost na Obecním úřadě
❖ Stálý seznam voličů: vede ho obecní úřad pro státní občany ČR, kteří jsou v
dané obci hlášení k trvalému pobytu.
❖ Voličský průkaz: vydává obecní úřad dle místa trvalého pobytu. Průkaz lze
obdržet na základě písemné žádosti s ověřeným podpisem (žádost podat do 25.
září) nebo osobně požádat (do 30. září vždy do 16.00 hodin).
❖ Jak: pouze osobní účast (zastoupení není možné). Hlasovací lístky s
kandidátními listinami obdrží každý volič do poštovní schránky nejpozději 3
dny přede dnem voleb. V případě jejich poškození nebo nedoručení
z jakéhokoliv důvodu, bude dostatek lístků v den voleb k dispozici ve volební
místnosti. Upravený lístek (v prostoru za plentou) vložíte do úřední obálky a
před volební komisí vhodíte do hlasovací urny.
❖ S sebou: platný občanský průkaz či platný cestovní pas k průkazu totožnosti a
státního občanství ČR

Platby vodného a stočného můžete platit na poště. Po
předchozím dotazu na Tel. 739057550, možno platit na
účet obce 20429381/0100,
VS vodné + stočné/číslo domu.
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Od 1. září jsou roušky povinné v
zařízeních zdravotních a sociálních
služeb, ve veřejné dopravě, na
úřadech či ve volebních místnostech.
Kapacita hromadných akcí zůstává
stejná, na vnitřní akce nad 100 osob
však bude vstup pouze s rouškou.

„Roušky zavádíme od 1. září plošně
jen v epidemiologicky nejrizikovějších
místech. Nicméně všude tam, kde se
pohybuje mnoho různých lidí a nejde
dodržovat bezpečný odstup, roušky
doporučujeme. Nyní je zásadní, aby lidé nezapomněli, že virus mezi námi
je a jen tak nezmizí. Abychom nemuseli zavádět celostátní opatření,
musíme být nyní všichni zodpovědní a obezřetní. Prosíme občany, aby
dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od
ostatních a roušky,“ apeluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se
tedy od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou
dopravu, konkrétně se jedná o:
zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance,
polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro
tento účel),
veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby a další),
vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
volební místnosti.
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Odpadové hospodářství

I takto to vypadá u kontejnerů na
tříděný odpad po nájezdu lidí
z jiných vesnic. Bohužel se
nepodařilo zachytit všechen
nepořádek, neboť pracovníci obce
vše uklidili. Dráty, směsný odpad,
gumy a další materiál do kontejnerů
nepatří. Díky kameře, která snímá
kontejnery, Policie ČR odhalila
viníka, který musel uhradit vývoz
odpadu na sběrný dvůr do Němčovic.

Upozorňujeme majitele psů, pokud jdete
s Vaším miláčkem na procházku, uklízejte po
nich jejich exkrementy a nenechte je hrabat
v záhonech. Cesta uličkou nebo ke hřbitovu
není záchod pro pejsky a záhony kypří a
upravují naši pracovníci, ne pejsci. Pokud
pejskaři nebudou dodržovat vyhlášku obce,
předáme vše ke správnímu řízen
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 26.6. 2020, od 19:00 hodin.
Usnesení č.25/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Adélu
Pouznarovou a určuje ověřovateli zápisu p. J. Hájka a paní J. Fořtovou
Usnesení č. 26/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program veřejného
zasedání v upraveném a v rozšířeném znění.
Program:
1.
Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2.
Schválení programu
3.
Kontrola usnesení
4.
Zpráva starostky
5.
Dodatek č.5 ke smlouvě o lesnickém pachtu
6.
Přijetí dotace z Havarijního fondu PK na“ Havarijní oprava ČOV v
Újezdu u Svatého Kříže“
7.
Přijetí dotace „Zachování prodejen v malých obcích PK“
8.
Záměr odprodeje části pozemku č. 720 v k. ú. Újezd u Svatého Kříže
9.
Zpráva auditora za rok 2019
10. Závěrečný účet obce za rok 2019
11. Územní působnost v MAS Světovina
12. Žádost ZŠ a MŠ o finanční příspěvek 1500,- Kč na pokrytí výdajů
spojený s Covid – 19.
13. Usnesení
14. Diskuse
15. Závěr
Usnesení č. 27/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Dodatek ke smlouvě o
lesnickém pachtu a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 28/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí dotace z
Havarijního fondu PK na“ Havarijní oprava ČOV v Újezdu u Svatého Kříže“ a
pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č.29/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí dotace „Zachování
prodejen v malých obcích PK“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 30/2020
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Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje záměr odprodeje části
pozemku č. 720 v k. ú. Újezd u Svatého Kříže, za cenu 50,- Kč za m² a žádá
budoucího majitele o zaměření pozemku na jeho náklady.
Usnesení č. 31/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže bere na vědomí zprávu auditora za
rok 2019.
Usnesení č. 32/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Závěrečný účet obce k
31.12.2019 bez výhrad a zároveň schvaluje převod kladného výsledku
hospodaření obce za rok 2019 ve výši 296 403,03 Kč na účet 432 - Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Usnesení č. 33/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Územní působnost v
MAS Světovina.
Usnesení č.34/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dar pro ZŠ a MŠ na
pokrytí výdajů spojený s Covid – 19. v částce 3000,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
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Naši jubilanti

Září: Václav Ježek
Říjen: Potůčková Vladimíra
Boháček Václav
Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.
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Z kroniky obce Újezd
u Svatého Kříže
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1. obecní kronika Újezdu u Svatého kříže – doslovný opis - pokračování
Rok 1937
Sociální poměry
Nezaměstnanost dělnictva zvláště sklářského opět byla taková jako roku
minulého, ne-li ještě větší. Neboť několik zaměstnaných sklářů u firmy Krutiš v
Trmicích pozbyla práci následkem zastavení továrny na lahvové sklo. O něco
více se jich zaměstnalo ve Škodových závodech v Plzni, mimo toho se jich
zaměstnalo jednotlivě v jiných továrnách jako v Břasích (hrnčírna, barvírna,
slévárna a šamotárna)., v Chrástu (lopatárna) a jinde. Ostatní nezaměstnaní
odkázáni většinou na podporu dle Gentského systému a státní stravovací akci a
na různé příděly cukru, chleba, mouky, uhlí, brambor, kávy apod. Pokud se jim
nepodařilo něco si přivydělati třeba jen přechodně na menších pracích, buď u
obce, v lese a jinde.
Kolonie Bohemie rozdělena na 49 podílníků
Sluší ještě podotknouti, že majitel bývalé sklárny „Hoškovny“ v Radnicích a
zdejší kolonie Bohemie daroval tuto nezaměstnaným sklářům, která byla
rozdělena na 49 podílníků pod dohledem sklářského svazu v Teplicích a nechal
střechu nově pokrýti eternitovou krytinou, která stála asi
60 000,- Kč.
Činnost obce
Schůzí obecního zastupitelstva bylo konáno celkem 6.
Rozvodná síť po obci byla ještě prodloužena ku třem stavbám u kapličky
nákladem obce, poněvadž podle směrnic Západočeských elektráren v Plzni do
jednoho roku od počátku elektrizace byla povinna jejím nákladem do všech
novostaveb zavésti. Rozpočtěná cena na tuto dodatečnou přípojku obnáší i s
vnitřními přívody asi 3 500,- Kč., však vyúčtována dosud není. Ze zaplaceného
obnosu na elektrizaci loňského roku bylo vráceno svazem 7 131,- Kč.
Obec odprodala část zahrady u obecní studny ve vsi Beranovi Vojtěchovi,
Ježkovi Josefovi, Fišerovi Václavovi čp. 26 za cenu 1 sáh za 10,- Kč.. Stržený
obnos 1170,- Kč složila ku kmenovému jmění u hospodářské záložny v
Rokycanech.
Domovské právo bylo přiznáno Ferdinandu Petržílovi s rodinou, Hubertovi
Kosprtovi s rodinou.
Kulturní činnost
Kulturní činnost v obci pohybovala se asi tak, jako v minulém roce. Sluší k
tomu podotknouti, že C.P.O to jest Civilní protiletecká obrana konala několik
cvičení a přednášek.
Pohyb obyvatelstva
Narodilo se celkem 5 dětí, zemřelo 5 osob – Františka Richtrová ve stáří 70
let, Antonie Vránová ve stáří 64 let, Václav Holub ve stáří 73 let, Alois Šrédl ve
stáří 44 let.
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Vražda
Božena Kroutilová ve stáří 49 let byla zavražděna v lese pod hájovnou na
katastrálním území obce Olešná. Vrah přes veškeré úsilí nebyl dosud vypátrán,
ač se o to po několikáté pokoušela pátrací četnická stanice z Plzně. K činu
použil vrah, dle úsudku komisí ruční sekerky, kterou byla zavražděna dvěma
sečnými ranami do čela.
Počasí a úroda
Zima na začátku a na konci mírná, jaro deštivé tak, že úroda na seno dobrá,
léto poměrně dosti suché, přepršky se dostavily až k podzimku. Úroda na obilí i
slámu špatná. Mnozí hospodáři byli nuceni místy ozimy zaorati a síti obilí jarní.
Krmiva pro dobytek málo, brambory malé.
Ceny
Ceny takové jako loňského roku, pokud se týče životních potřeb.
Stouply ceny stavebního materiálu.
Stavby
Rozestavěná stavba Josefa Pšeničky při silnici směrem ku Vranovu dostavěna
a obdržela číslo 117. Vedle kapličky postavil obytný domek Alois Soukup číslo
118.
Na hospodářském a obchodním domu číslo 38 u kostela patřící Emanu
Monhartovi nastavil tento na hořejší část taneční sál s jevištěm a příslušenstvím.
Sál byl opatřen parketovou podlahou, v místě dosud neobvyklou a dole
přistavena cvičírna D.T.J.
V obchodním domě číslo 35 patřící Václavu Svobodovi, kde je umístěna pošta,
byla provedena adaptace zbouráním starého zadního traktu a přistaveny dvě
obytné místnosti, skladiště a garáž.
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Akční předplatné jízdného v Plzeňském kraji se vyplatí. Konečně
existuje sleva i pro dospělé cestující.
Cestující v Plzeňském kraji mohou využívat mnoha zvýhodnění v rámci
přepravy autobusy,
vlaky či plzeňskou MHD. Pro běžné občany, kteří ale už nestudují, jsou zdraví a
do důchodu
mají ještě daleko, většinou žádné slevy nikdo nenabízí.
Aby se ještě více podpořilo cestování veřejnou dopravou, nabízí POVED
(Plzeňský
organizátor veřejné dopravy) akční předplatné, které je určené dospělým
cestujícím, kteří
jinak nemají nárok na žádnou slevu. Ušetřit lze ve vnějších zónách, a to až 20 %
z ceny.
Akční předplatné se vyplatí i v případě, že cestující nejezdí každý den.
„Cestující ušetří v rámci jedné zóny při předplatném na 30 dní 60 Kč. Například
pokud
cestující jezdí z Kladrub do Stříbra a koupí si předplatné pro zónu 123
nejpozději tři dny před
začátkem jeho platnosti, zaplatí na 30 dní 280 Kč místo 340 Kč.“ uvádí Martin
Fencl,
dopravní a marketingový specialista z POVED.
Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeňském kraji, ve všech zónách
IDPK
(Integrované dopravy Plzeňského kraje), včetně těch přeshraničních. Neplatí ale
přímo v
Plzni. Cestující pro jízdu do Plzně mohou využít zlevněného předplatného pro
vnější zónu, v
samotné Plzni pak ale už zaplatí běžnou cenu.
V praxi to znamená, že pokud bude chtít cestující cestovat v Plzeňském kraji, a
to včetně
Plzně, např. 3 týdny na předplatné, aby si nemusel nikde kupovat žádné
jednotlivé jízdenky,
tak si zakoupí akční předplatné na dané 3 týdny, tedy např. od 1. 9. do 21. 9.
2020 a k tomu
si dokoupí běžné předplatné na jízdy po Plzni. Cestující pak může dané tři týdny
cestovat
pouze na jednu jízdenku (kartu) a navíc ušetří. Vše lze jednoduše naklikat v eshopu nebo
za pomoci odborníka nakoupit v prodejních místech Plzeňské karty.
Cestovat za zlevněné jízdné lze jeden den nebo i celý rok. Akční předplatné je
vždy svázané
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s Plzeňskou kartou a je nutné mít ho dobité vždy alespoň tři dny před
požadovaným
termínem. Je možné ho zakoupit online přes e-shop Plzeňské karty, na
prodejních místech
Plzeňské karty nebo v bankomatech České spořitelny.
https://www.idpk.cz/cz/akcni-predplatne/
Jak využívat integrovanou dopravu v Plzeňském kraji?
Odpovědi na nejčastější dotazy.
S jakými dopravci je možné v IDPK cestovat?
Předplatné i jednotlivé přestupní jízdné uznávají dopravci ČD a GW Train,
ARRIVA a PMDP.
Předplatné dále uznávají Transdev a Lextrans (v oblasti Rakovnicka a Čisté) a
ČSAD autobusy Plzeň
(na linkách 55 a 66) a ČSAD STTRANS v oblasti Horažďovicka.
Co dělat při nákupu jízdenky?
Je potřeba nahlásit cílovou stanici / zastávku, která nemusí být na daném spoji,
protože tarif je
přestupní. Zároveň nahlásit svoji slevovou kategorii. Pokud máte Plzeňskou
kartu, přiložte ji k
oranžovému panelu a počkejte, až zmizí žlutý trojúhelník na spodní straně
displeje. Při cestě vlakem
za vás přiložení a spočtení ceny provede obsluha.
Jaké existují typy jízdenek?
Pokud má jízdenka QR kód, pak se jedná o přestupní jízdenku IDPK, která má
na sobě definované
zóny, po kterých se můžete po danou časovou platnost pohybovat. Pokud
cestujete na spoji do 10
km, vaše jízdenka nemá QR kód a je na ní napsáno “nepřestupní”. V případě, že
jste využili k nákupu
Plzeňskou kartu a vydaný doklad na sobě nemá QR kód, jedná se o daňový
doklad, samotná
jízdenka je nahraná na Plzeňské kartě. Daňový doklad si ale uschovejte po dobu
jízdy, protože je na
něm definována časová a územní platnost jízdenky nahrané na kartě. Přepravní
kontrole předkládáte
Plzeňskou kartu, která si ji automaticky vyčte a zkontroluje její platnost.
Co dělat, když přestupuji s platnou jízdenkou?
Sdělím řidiči / vlakové četě, kam cestuji na tomto spoji. Poté přikládám
papírovou jízdenku s QR
kódem, popř. Plzeňskou kartu s nahranou jízdenkou.
Kde najdu jízdní řády?
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Jízdní řády jsou k dispozici na všech zastávkách v papírové podobě, stejně tak i
na webových
stránkách www.idpk.cz , popř. dalších portálech jako idos.cz, jezdimepokraji.cz
apod.
Jaké karty platí v rámci systému IDPK?
V systému IDPK platí Plzeňská karta, kterou je možné využívat na jednotlivé
platby i na nahrání
předplatného.
Jaké jsou možnost koupě jízdenky?
Jízdenku je možné zaplatit v hotovosti u řidiče, platební kartou, mobilem
pomocí Google Pay a Apple
Pay, elektronickou peněženkou v rámci Plzeňské, Mariánské či Karlovarské
karty a také pomocí
mobilní aplikace Virtuální karta. Plus samozřejmě platí i všechny předem
zaplacené tarify, popř.
aktivované akční jízdné.
Lze platit u dopravců bankovní kartou?
Ano, u dopravců ARRIVA, PMDP, ČD i GW Train lze platit bankovní kartou.
Jaký je rozdíl mezi předplatným IDPK a jednotlivým jízdným?
Předplatné jízdné Vám šetří drahocenný čas. Zvolíte si počet dní předplatného,
zóny, přes které jezdí
Váš obvyklý spoj, a pak už jen bezstarostně jezdíte. Pokud potřebujete jet do
zóny mimo Vaše
předplatné, pouze si dokoupíte jízdenku na daný úsek. Jednotlivé přestupní
jízdné se kupuje zvlášť
na každou jízdu a platíte pouze za počet základních zón.
Proč je jízdné přes Plzeň dražší a jaká je cena jízdenky na území města Plzně?
Přestupní jízdné přes Plzeň umožňuje cestovat i s PMDP. V Plzni je tarif
stanovený městem.
Zavedením přestupního jízdného mezi všemi dopravci IDPK už státní slevy na
území města Plzně
neplatí. Přestupní jízdenka v tarifu IDPK pro Plzeň (zóna 001) je jízdenka na 30
minut za 18 Kč nebo
na 60 minut za 22 Kč. Tyto jízdenky prodávají všichni dopravci a jsou přestupní
na území města
Plzně.
Kde najdu, za kolik zón jsem zaplatil?
Vše je vidět na autobusové jízdence. Jsou na ní informace o zaplacených
zónách, a také o
povolených zónách, přes které můžete projet.
Kde mohu zjistit cenu jízdného?
V aplikaci Virtuální karta si můžete zvolit nástupní a výstupní zastávky, váš
profil (např. dospělý) a
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zobrazí se vám shrnutí, které obsahuje časovou platnost jízdenky a cenu.
Samozřejmě bez nutnosti
takovou jízdenku zaplatit.
Jak nejlépe využiji studentskou nebo juniorskou slevu při dojíždění do školy s
IDPK?
Junioři (15-18 let) a studenti (18-26 let) mohou ve vnějších zónách (tzn. všechny
zóny mimo zóny 001
Plzeň) využít státní slevu ve výši 75 %. Pro získání této slevy se musí prokázat
ISIC kartou,
žákovským průkazem vydaným dopravcem, nebo Plzeňskou kartou s nahraným
slevovým nárokem.
Junioři se mohou prokázat i občanským průkazem.
Pro zónu 001 neplatí státní slevy. Pokud chce student využít zlevněné jízdné
(krajskou slevu ve výši
50 %), musí mít na Plzeňské kartě zakoupené studentské předplatné. Pro nákup
předplatného
doporučujeme využít eshop Plzeňské karty na
https://eshop.plzenskakarta.cz/#/ . Bez předplatného na
Plzeňské kartě bude jednotlivé jízdné přes Plzeň (001) vždy obsahovat 18 kč
(cena obyčejného
jízdného v rámci zóny 001 – Plzeň).
Kolik stojí přestupní jízdenka např. z Přeštic do Plzně pro důchodce do 70 let?
Má-li důchodce na Plzeňské kartě nahraný nárok na zlevněné jízdné po Plzni,
pak jízdenka
Přeštice-Plzeň (zóny 082, 081, 001) stojí 14 Kč (3+2+9), jinak, nemá-li nahraný
nárok na zlevněné
jízdné po Plzni, 23 Kč (3+2+18).
Kolik stojí přestupní jízdenka např. ze Stříbra do Plzně, pro důchodce nad 70
let?
Má-li důchodce na Plzeňské kartě nahraný nárok na bezplatnou přepravu po
Plzni, pak jízdenka
Stříbro-Plzeň (zóny 123, 122, 101 a 001) stojí 8 Kč (3+2+3+0), jinak 26 Kč
(3+2+3+18).
Jak vypadá přestupní jízdenka IDPK?
Přestupní jízdenka IDPK může být „klasická“ papírová s QR kódem. Jízdenka
může být zapsána také
na Plzeňské kartě. Další možností je nákup přestupní jízdenky v mobilní aplikaci
Virtuální karta.
Existují i nepřestupní jízdenky?
Ano, do 10 km lze přímo u dopravce zakoupit nepřestupní jízdenku za základní
cenu 12 Kč (zlevněná
6 nebo 3 Kč), a to i na cestu mezi více zónami. Jízdenka platí mezi zastávkami
do 10 km a jednou ze
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zastávek může být i jedna zastávka na území města Plzně. Jízdenku nelze koupit
u dopravce PMDP
ani v mobilní aplikaci Virtuální karta. V mobilní aplikaci lze koupit pouze
jízdenku přestupní.
Co to je síťová jízdenka a kde všude s ní mohu cestovat?
Síťová jízdenka je jízdenka pro 7 a více zón a zahrnuje vždy i Plzeň. Platí 240
minut a s touto
jízdenkou se můžete pohybovat po celém kraji autobusem, vlakem i MHD.
Jak mohu využít jízdenku Turista Plzeňskem, kde ji koupím, kolik stojí?
Přestupní jízdenka Turista Plzeňskem je 24hodinová jízdenka, platná od chvíle
zakoupení. Je platná
pro cesty na celém území IDPK. Koupit ji lze přímo u dopravců nebo v mobilní
aplikaci. Stojí od 130
Kč pro jednotlivce a od 250 Kč pro skupiny. Více informací najdete na
www.idpk.cz v sekci Tarify a
Turistické jízdné.
Jak získám mobilní aplikaci Virtuální karta?
Na odkazu www.plzenskakarta.cz v sekci Virtuální karta najdete podrobné
informace, jak aplikaci
nainstalovat a zprovoznit.
Bude nabízet mobilní aplikace více možností?
Ano, na vývoji se intenzivně pracuje. Jedna z novinek bude i předplatné IDPK v
aplikaci.
Lze si koupit jízdenku u PMDP např. až do Žihle?
Nelze si koupit přímo do Žihle, ale si koupit přestupní jízdenku P+V ve žlutých
odbavovacích
zařízeních ve vozidlech PMDP. Při přestupu na příměstskou dopravu někde v
zóně 001 nebo v
prvních vnějších zónách bezprostředně přiléhajících k zóně 001 Plzeň, bude tato
jízdenka
prodloužena do cíle vaší cesty. Cestující pak doplatí pouze zbylé vnější zóny.
Jízdenka P+V (v
základní ceně) stojí 26 Kč, do Žihle doplatíte další 3 vnější zóny za 30 Kč.
Platí stále krajské slevy pro rodičovskou dovolenou, válečné veterány,
důchodce do 65 let a
držitele zlaté Jánského plakety?
Ano, platí. I nadále mají tyto kategorie cestujících slevu 50 % na jednotlivé nebo
předplatné jízdné,
ale tuto slevu musí mít nahranou na Plzeňské kartě.
Platí na drahách i jiný tarif než IDPK?
Ano, platí. V rychlících platí tarif dopravce TR 10, v osobních spěšných vlacích
si cestující může
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koupit z aplikace Můj vlak nebo e-shop jízdenku i jen po území IDPK v tarifu
TR 10, ale tato jízdenka
platí jen pro ČD a je dále nepřestupní.
Kde najdu podrobnější informace o tarifu IDPK?
Na webových stránkách www.idpk.cz/cz/tarify/ a dále v sekci Ptáte se (na žluté
horní liště) najdete
odpovědi na nejčastější dotazy.
Mohu jízdenku reklamovat?
Ano, můžete. Reklamace jízdného přijímá Arriva na adrese v Nádražní 20 v
Plzni a České dráhy v
pokladnách. PMDP reklamace přijímá na Denisově nábřeží v Plzni. V případě
zpoždění spoje
doporučujeme požádat si o zpožděnku, následující spoj bude akceptovat
předchozí zpoždění a
přepraví cestujícího do cíle cesty.
Kontakt: info@poved.cz , www.idpk.cz/ptatese
DĚTI A STUDENTI
CESTUJEME V IDPK
JEDOTLIVÉPŘESTUPNÍ JÍZDNÉ IDPK
průkazem, platným průkazem ISIC nebo Plzeň-skoukartou s nahraným
zlevněným profilem*.
V zóně 001 Plzeň nemáte nárok na zlevněné jednotlivé jízdné.
DO 15 LET
15 –18 LET
18 –26 LET
Pro uplatnění slevy na jízdném ve všech zónách se nemusíte prokazovat žádným
Pro uplatnění slevy na jízdném ve vnějších zónách vám stačí se prokázat
platným identifikačním dokladem (OP, pas), nebo žákovským průkazem či Plzeňskou kartou s
nahraným zlevněným profilem*. V zóně 001 Plzeň nemáte nárok na zlevněné
jednotlivé jízdné.
Pro uplatnění slevy na jízdném ve vnějších zónách se musíte prokázat platným
žákovským
průkazem. Pro bezplatnou přepravu v Plzni musíte mít na Plzeňské kartě
nahraný bezplatný tarif pro děti do 15 let..
* Pro případ kontroly ze strany Ministerstva dopravy je nutné mimo Plzeňské
karty doložit jeden z předepsaných dokladů.
•Při nákupu jízdenky nemusíte znát zóny, přes které poje-dete, nahlásíte cílovou
zastávku (i když neleží na spoji, kterým jedete) a je vám vydána jízdenka na
celou trasu.
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•Pokud cestujete na vzdálenost maximálně 10 km na jednom spoji, pak je vám
vydána nepřestupní jízdenka(nemá vytištěný QR kód).
•Při cestě do/z Plzně platí přestupní jízdenka s vytištěným QR kódem také na
linky MHD.
•Při cestě z Plzně je možné si v MHD zakoupit jízdenku P+V (pokud nemáte pro
zónu Plzeň předplatné) a tu poté předložit ke kontrole ve vlaku/autobusu a
zakoupit si případně doplatkovou jízdenku do své cílové zastávky.
•Pokud máte předplacené všechny zóny potřebné pro cestu na daném spoji
(musíte nahlásit výstupní zastávku na daném spoji), pak nevyjede žádný doklad
a jste vpuštěni do vozidla. Pokud máte na Plzeňské kartě do-statečný zůstatek na
elektronické peněžence, pak Vám bude nahrána jízdenka na Plzeňskou kartu.
Strojek Vám vydá pouze příjmový doklad.
•Pokud nemáte dostatečný zůstatek na EP, pak vyjede přestupní jízdenka s
QR.Připřestupu s již zakoupenou jízdenkou nahlásím řidiči/průvodčímu
zastávku, na které budu vystupovat na daném spoji a předložím ke kontrolejízdenku (papírovou nebo nahranou na Plzeňské kartě).
•Jízdenky si můžete zakoupit také přes mobilní aplikaci Virtuální karta. Při
nákupu jízdenky z mobilní aplikace si vsekci Jednotlivé jízdné kraj zvolíte
nástupní a výstupní zastávku a čas, kdy chcete cestovat. Po nastoupení do
dopravního prostředku pouze ukážete řidiči/vlakové četě QR kód jízdenky
vmobilní aplikaci.
PŘEDPLATNÉ JÍZDNÉ IDPK
S NÍM SE CESTOVÁNÍ OPRAVDU VYPLATÍ
Zlevněné předplatné je vám na Plzeňskou kartu aktivo-váno po předložení
stejných dokladů, které musíte před-ložit pro aktivování slevy na jednotlivé
jízdné. V případě předplatného mají nárok na slevu v zóně 001 Plzeň i studentiod 15 do 26 let. Předplatné jízdné je vázáno na Pl-zeňskoukartu. Je možné
jej na kartu nahrát na vybraných prodejních místech v Plzeňském kraji, přes eshop nebo přes bankomat České spořitelny
Nový tarif jednotlivého jízdného uznává na území vnějších zón státem nařízené
slevy. Na území města Plzně se řídí stanovení ceny jízdného za zónu 001 Plzeň
tarifem města Plzně.
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VIRTUÁLNÍ KARTA
Virtuální karta je mobilní aplikace ve které je možné si zakoupit jednotlivé
přestupní jízdenky, turistické jízdenky nebo předplatné jízdné (to zatím jen pro
zónu 001 Plzeň a je uznáváno jen dopravcem PMDP).. Aplikaci si můžete
stáhnout AppStoreneboGoogle Play.K jejímu využívání je nutné se registrovat,
personalizovat svůj účet (za-dat jméno, …) a nahrát aktuální fotografii. Pokud
chcete využívat nějakou slevu na jízdné, je nutné předložitdoklady nutné k
jejímu poskytnutí na jednom ze zákaznických centre PMDP v Plzni.
POZOR Z technických důvodů zatím nelze v linkových autobusech a ve vlacích
prokázat nárok na zlevněné jednotlivé jízdné pro zónu 001 Plzeň či bezplatnou
přepravu pro zónu 001 Plzeň nárokem nahraným na Virtuální kartě.PK
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Podzimní akce v obci
se budou odvíjet od epidemiologické situace v souvislosti
s Covid – 19. O pořádání akce budete vždy informování
v obecním rozhlase a SMS.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na otevření muzea 26.9.2020
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Na 14. listopad
je naplánován
Svatomartinský
jarmark spojený
s výstavou Má
vlast cestami
proměn - 12. ročník národní putovní výstavy
velebených míst Plzeňského, Karlovarského a
Jihočeského kraje. Vernisáž této výstavy
proběhla na Vyšehradě

Patronem cesty proměn
je prof. MUDr. Jan Pirk,
DrSc. Přednosta
kardiocentra.
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Fotogalerie
V době koronavirové epidemie jsme v obci připravili dvě
stezky pro děti a jejich rodiče.
Poděkování patří Tereze Ľuptákové za přípravu a realizaci
obou stezek.
První stezka - POHÁDKOVÝ LES

Druhá stezka - VÁNOCE V LÉTĚ
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Zastávková knihovna, letos s posezením a velkou
zásobou knih, brožur a časopisů.
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HORSKÁ KOLA SVAŤÁK- POHÁR
PLZEŇSKÉHO KRAJE, kterého jsme již
třetí rok součástí.
V dopoledním programu jsme mohli fandit jedenácti
kategoriím od těch nejmenších na odrážedlech až po žákyně.
V odpolední kategorii se představilo devět kategorií od
juniorů po Elite.
Celkem závodilo 194 závodníků.
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Velký dík patří pracovníkům obce paní Meszárošové p. Pivoňkovi a p. Linhartovi
za přípravu celé akce.

Dále všem, kteří
pomáhali na trati a klubu
důchodců za skvělé
sladkosti.
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Léto je léto,
když den patří snílkům,
když můžem jen v tílku
ven jít.
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Dětské sudoku

32

33

34

Ráno a večer v Újezdu u Svatého Kříže
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