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Zahájení nového školního roku v základní škole Měčín

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a doba dovolených utekly jako voda a my
jsme konečně po velkém boji s úředním šimlem a všudypřítomným Covidem – 19 mohli zahájit plánované
stavby a rekonstrukce stávajících objektů. V Petrovicích
byl stržen stávající propustek směrem na Němčice, který
bude nahrazen novým s větší průtočností. Dokončen
bude do konce listopadu letošního roku a náklady budou
1.350.000 Kč. Současně s ním provádíme úpravu koryta
potoka v Bílukách na návsi. Břehy a dno budou vysypány lomovým kamenem, nátoky budou vyzděny
z lomového kamene. Hodnota tohoto díla bude
420.000 Kč. Dále byla zahájena rekonstrukce Farní ulice
a horního náměstí. Zde dojde ke zbudování nových
chodníků, komunikace a odvodnění komunikací. Rekonstrukce těchto prostor nás přijde na zhruba
7.200.000 Kč. Poslední významnou akcí letošního roku
bude II. etapa rekonstrukce vodovodního řadu
v Nedaničkách. Náklady zde by neměly přesáhnout
1.300.000 Kč. Obě tyto akce budou dokončeny ještě
v letošním roce.

Z menších akcí jsme realizovali opravu kanalizace
v Třebýcině a hřbitovních zdí v Měčíně. Plynule probíhá údržba zeleně a velké množství práce jsme udělali v našich lesích, bohužel napadených kůrovcem.
Dále se pokračuje na projektové dokumentaci
pro výstavbu rodinných domků pod hasičárnou, připravujeme podklady pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci spodního náměstí
v Měčíně.
Bohužel se musíme zabývat i smutnými a zbytečnými
problémy s jednáním některých našich spoluobčanů.
S nepořádkem kolem kontejnerů na plast, sklo a papír, s ukládáním domovního a kuchyňského odpadu
do těchto kontejnerů. Vrcholem bylo nalezené funkční dámské kolo v kontejneru na plast před prodejnou
COOP v Měčíně. Rozhodli jsme se proto na tato místa umístit kamery, abychom případnému dárci mohli
náležitě poděkovat.
Dále jsem se zúčastnil zahájení nového školního roku. Zahájení bylo perfektně připravené, moc se mi
líbilo. Jen tak dál. Pevně věřím, že se nám podaří
normálně letošní školní rok dokončit.
Pevné zdraví a více světla vám všem přeje Váš starosta
Stanislav Skala

ce II/117 Měčín“. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k podpisu.
Usnesení č. 143 bylo přijato.
Zastupitelstvo města souhlasí s trvalým přeložením
zastávky „u kostela“ ulice Farní do ulice Malinecké
s názvem „Malinecká“.
Usnesení č. 144 bylo přijato.
Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou členského
příspěvku ve výši 1.147,– Kč do Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje za rok 2020.
Usnesení č. 145 bylo přijato.
Zastupitelstvo města souhlasí s odesláním dopisu
zpracovaného JUDr. Balounem na Biskupství plzeňské s tím, že nesouhlasíme s návrhem smlouvy
na koupi pozemků.
Usnesení č. 146 bylo přijato.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o udělení souhlasu k provedení výstavby Vodohospodářských opatření v k. ú. Měčín. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 147 bylo přijato.
Zastupitelstvo města rozhoduje o zakoupení 2 ks knihy Nepomucko do knihovny v Měčíně.
Usnesení č. 148 bylo přijato.

Zastupitelstvo města
Výpis usnesení
z jednání zastupitelstva města Měčín
dne 7. 9. 2020
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje upřesněný program jednání, zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu zastupitelstva města Měčín dne 7. 9. 2020.
Usnesení č. 134 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje rozpočtové opatření města Měčín
č. 5 /2020, příjmy jsou zvýšeny o 2.231.008,50 Kč, výdaje jsou zvýšeny 956.801,– Kč.
Usnesení č. 135 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín bez připomínek schvaluje
Rozbor hospodaření 1–7/2020 města Měčín.
Usnesení č. 136 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje OZV 1/2020
o místním poplatku ze psů. Poplatek je ve výši 70,– Kč
za psa a za každého dalšího ve výši 150,– Kč.
Usnesení č. 137 bylo přijato.
Zastupitelstvo města souhlasí s předloženými účetními
doklady p. o. ZŠ MŠ Měčín.
Usnesení č. 138 bylo přijato.
Zastupitelstvo města navrhuje k prodeji část pozemku
p.č.339, dle nového GP p. p. č. 339/3 o výměře 40 m2
v k. ú. Třebýcina.
Usnesení č. 139 bylo přijato.
Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č.2165/1 v k. ú. Petrovice z důvodu zúženého
místa u přilehlé komunikace.
Usnesení č. 140 bylo přijato.
Zastupitelstvo nesouhlasí se snížením ceny pozemků
p. č. 2136/37, 2136/32 a dle nového GP 2136/89, zastupitelstvo trvá na ceně dle odhadu.
Zastupitelstvo města dále schvaluje odprodej části pozemku p. č. 2165/1 (dle nového GP p. č. 2165/15)
v k. ú. Petrovice u Měčína o výměře 94 m2 za cenu
dle odhadu tj. 122,30 Kč/m2,– a směnu pozemků
dle nového GP p. č. 2165/16 o výměře 13 m2 (v majetku
města) za pozemek p. č. 2247 o výměře 28 m2 a doplatek
ceny dle odhadu, popřípadě směnu stejné výměry
a úhradu všech nákladů spojených s prodejem pozemku.
Pokud ke směně pozemků nedojde, požaduje zastupitelstvo odhradit pozemky ve vlastnictví města Měčín.
Usnesení č. 141 bylo přijato.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti Měčín, KT,
SÚSPK – přeložka NN, IZ-12-0000348/1/VB za jednorázovou úhradu ve výši 2.500,– Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu.
Usnesení č. 142 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín souhlasí s podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – DSP/PDSP „Přeložka silni-

Městský úřad

Tak se chovají naši občané (foto Měčín a Bíluky)
MěÚ Měčín
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Základní škola
Zprávy ze školy
Po dlouhých téměř šesti měsících jsme se opět sešli
ve škole. Protože ani děti do mateřské školy nechodily všechny, přišli malí předškoláci o tradiční pasování na školáky. Proto se jejich třídní učitelka
paní Michaela Šustáčková rozhodla, pasovat je
na školáky právě v jejich velký první den ve škole.
Ve spolupráci s paní učitelkou Hanou Kovandovou
a jejími deváťáky připravily pasování symbolicky
v námořnickém stylu, protože naši malí prvňáčci se
vydali na dlouhou plavbu školní docházkou.
V přípravném týdnu si deváťáci postavili velkou
loď, které nechyběly plachty, záchranný kruh, kormidlo ani kotva – to vše je při dlouhé plavbě naprosto nezbytné.
1. září jsme se všichni již tradičně sešli v sále kulturního centra a naše plavba mohla začít. Žáky během příchodu do sálu vítaly námořnické písně
a po krátkém oficiálním zahájení přišla velká chvíle
prvňáčků. Ostřílenou posádku nejstarších námořníků přivedla na loď kapitánka Hanka a kapitánka
Míša malé kadety pasovala na námořníkyopravdové

školáky. Deváťáci, za kytarového doprovodu
Báry Bezděkové, vypluli s malými prvňáčky
a oběma jejich kapitánkami s písní „Už vyplouvá
loď John B.“ na dlouhou plavbu po širém oceánu, v němž se noví námořníci budou učit plout
a rybařit. Jaké budou jejich úlovky v podobě nových poznatků, dovedností a zážitků, to zjistíme,
až se s nimi budeme za devět let loučit.
Námořníky-školáky se stali Matyáš Baštář a Karolína Pittrová ze Kbela, Filip Duchek a Jakub
Duchek z Petrovic, Matěj Kubík z Bíluk, Anna
Hnojská z Nedanic, Julie Bezděková, Antonín
Bouček, Agáta Hájková, Viktorie Heřmánková,
Matyáš Hora, Eliška Korčíková, Jaroslav Kumšta, Natálie Levá, Marie Milková, Alžběta Palečková a Antonín Rabík z Měčína.
Všichni jim přejeme, aby během své plavby nezažili žádná ztroskotání a pokud vplují na moři
do nějaké bouře, aby je jejich kapitáni a kormidelníci vždycky šťastně vyvedli a oni dopluli
až do svého cíle.
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Do školy nově nenastoupili ale jen prvňáčci.
Do druhého ročníku k nám přišel Erik Seer, který
dosud chodil do základní školy v Německu,
do 6. ročníku přišli Tomáš Zadražil ze ZŠ Předslav
a Šimon Marcinko ze ZŠ Vrhaveč a do 7. ročníku
Damián Kaňka ze ZŠ v Sušici.
Celkem školu navštěvuje 121 žáků. Vyučovat se
i letos bude v osmi třídách:

Vladařová, p. Jana Krýzlová DiS. a Ing. Barbora
Bezděková.
Práci školníka zastává p. Zdeněk Rašpl a uklízečkou a správcovou tělocvičny je p. Lenka Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka Vizingerová, dalšími učitelkami jsou p. Alena
Havlíková, p. Petra Havlíčková a sl. Nikola KuI. třída – 1. ročník, p. uč. Mgr. Michaela Šustáčková
bernátová.
II. třída – 2. ročník, p. uč. Mgr. Jitka Sedláková
Personální obsazení ve školní kuchyni je stejné
IV. třída – 3. a 4. ročník, p. uč. Mgr. Miroslava Zámečníková
jako v loňském školním roce – vedoucí ŠJ je
V. třída – 5. ročník, p. uč. Mgr. Radmila Jankechová
p. Martina Skuhravá, hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová, kuchařkou p. Ilona Třísková a poVI. třída – 6. ročník, p. uč. Mgr. Jiří Zahálka
mocnou kuchařkou paní Michaela Janotová.
VII. třída – 7. ročník, p. uč. Mgr. Jana Rábová
I v letošním roce bude pokračovat realizace proVIII. třída – 8. ročník, p. uč. Mgr. Eva Toušová
jektu Šablony II. V rámci jeho realizace děti
IX. třída – 9. ročník, p. uč. Mgr. Hana Kovandová
Bez třídnictví jsou letos paní učitelka Marie z MŠ i žáci ZŠ navštíví spoustu zajímavých míst
Chloupková a paní učitelka Alena Cintulová, funkci a dozví se mnoho nového. Už 3. září vyrazila
výchovného poradce a školního metodika prevence celá škola na projektový den mimo školu. Žáci
bude i v letošním školním roce vykonávat Mgr. Jiří 1. stupně navštívili ZOO Plzeň, 2. stupeň vyrazil
Zahálka, na něhož se mohou obracet žáci i rodiče. do Kdyně.
Nápomocný jim bude zejména v problematice kariérového poradenství (např. přijímací řízení na
střední školy) a v procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další
péči o tyto žáky, zajišťování nebo zprostředkování
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb –
vstupní i průběžné a intervenčních činností pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava
podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích
opatření u těchto žáků). Rodiče i žáci se na něj mo- „Ve čtvrtek 3. září se všechny děti 1. stupně naší
hou obracet při řešení problémů z dalších oblastí – školy, v rámci výuky s výchovně vzdělávacím
prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, programem, zúčastnily exkurze do ZOO v Plzni.
sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekri- Naše expedice nesla název "Cesta do Afriky".
minálního a kriminálního chování, rizikových pro- Společně jsme putovali po výbězích afrických
jevů sebepoškozování a dalších sociálně patologic- zvířat. Z poutavého výkladu naší průvodkyně
jsme se dověděli spoustu zajímavostí ze života
kých jevů.
I letos jsou otevřena dvě oddělení školní družiny, těchto zvířat. Děti se zaujetím sledovaly např.
kde v jednom oddělení jako vychovatelka působí krásné lvy, žirafy, želvy a hady. Nejvíce se všem
p. Jaroslava Kolihová, v dalším oddělení, které je líbila šimpanzí rodinka, která nám ukázala i mav provozu jen v odpoledních hodinách, je vychova- lé měsíční mláďátko. Expedici absolvovali i ti
telkou paní Alena Bauerová. Obě zároveň vykoná- naši nejmladší – prvňáčci a druháčci. Na zpátečvají v základní škole funkci asistentek pedagoga. ní cestě po náročném programu už někteří usínaJako další asistentky pedagoga pracují p. Vlasta li…:“
SeJ
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prvním rokem, proto absolvují základní výcvik.
Žáci 5. ročníku budou jezdit již druhým rokem
a čeká je zdokonalovací kurz. Celkem navštíví
plavecký bazén desetkrát. Prvních pěti lekcí se
zúčastní také děti z mateřské školy.
Od října začnou fungovat i některé zájmové
kroužky, které a kdy, se žáci dozvědí od jejich
vedoucích nebo od třídních učitelů.
Pozitivem je, že zřizovatel školy i pro letošní rok
v rámci provozního příspěvku finančně zajistí
vedení těchto kroužků, a tak jsou pro žáky
kroužky bezplatné. Že jsou to prostředky vynaložené účelně, jistě nemusím zdůrazňovat – všem
nám jde o to, aby naše děti svůj volný čas netrávili touláním se po vsích a vymýšlením různých
lumpáren, jejichž náprava mnohdy stojí nemalé
finanční prostředky, ale aby se věnovali rozvíjení
talentu a dovedností a alespoň na chvíli zapomněli na počítače, mobilní telefony a další vymoženosti techniky, poznávali se se svými kamarády jinak než ve školních lavicích a poznali sílu
týmové spolupráce. Věřím, že zastupitelé budou
této myšlence nakloněni i nadále a budeme moci
dětem kroužky bezplatně poskytovat i v budoucnu.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům školy,
za poctivý přístup při přípravě školy na bezproblémové zahájení nového školního roku. Poděkování patří i zřizovateli školy za pomoc se zajištěním některých ochranných prostředků nutných
k zajištění všech doporučených nebo nařízených
opatření. Děkujeme také paní Mgr. Miloslavě
Vladařové, jejíž lékárna darovala škole 20 litrů
dezinfekčních prostředků. I tak musela škola
vynaložit nemalé finanční prostředky na jejich
další nákup.
V novém školním roce přeji všem svým spolupracovníkům i dětem a žákům hodně sil a chuti
do práce.

„První objevná plavba malých námořníků prvňáčků
směřovala do ZOO Plzeň. Společně s ostatními spolužáky z 1. stupně vyrazili blíže poznat zvířata
z Afriky.“
ŠuM

„Ve čtvrtek 3. září vyrazili žáci 6. až 9. ročníku
do Kdyně a jejího okolí. Průvodcem jim byl pan
Libor Marek, který s naší školou spolupracuje již
několik let. Chystá pro naše žáky exkurze a přijíždí
do školy za žáky s besedami o historii. Jako průvodce nás v minulých letech provedl po hradech Skála
u Přeštic nebo hradem Přimda u Tachova. Tentokrát jsme vyrazili v rámci realizace projektu Šablony II do okolí Kdyně.
Nejprve jsme navštívili Muzeum příhraničí ve Kdyni, které zachycuje historii Domažlicka od pravěku
až do současnosti. Ve Kdyni si žáci ještě mohli prohlédnout bývalou synagogu, která dnes slouží jako
koncertní síň, ale je zde ještě stále zachovaná podoba bývalé židovské modlitebny, k vidění tu byl
svitek tóry v hlavním sále, mikve v podzemí i místnosti pro rabína a členy židovské obce. Pak jsme se
vydali na zříceninu hradu Rýzmberk, který se tyčí
nad Kdyní. Asi nejhezčí byla věž s nádherným výhledem na okolí, k vidění byly šumavské kopce
i Český les s nejvyšší horou Čerchov. Prohlédli
jsme si i historické sklepení, které je pro běžné návštěvníky uzavřené. Libor Marek ke všemu připojil
svůj osobitý historický výklad se zajímavostmi
a pověstmi.
V polovině září pro nás pan Libor Marek chystá
další exkurzi na téma stará Plzeň.“

ředitelka školy

Mateřská škola
Mateřská škola od 1. září přivítala 35 dětí, z toho
11 nováčků. Děti jsou ve věku 3 – 6 let.
Společně si ve školce hrajeme, zpíváme, sportujeme, povídáme, chodíme na vycházky, ale také
si pochutnáváme na dobrém jídle, spinkáme
a těšíme se na maminky.
ZaJ A protože učitelky s dětmi rády jezdí na výlety
a zároveň se účastníme projektu Šablony do škol,
V pátek 25. září zahajují žáci 4. a 5. ročníku výuku čeká nás spousta cestování a poznávání. Od září
plavání. Žáci 4. ročníku budou na plavání jezdit do prosince: ZOO Plzeň, Pohádková chalupa
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Mlázovy, Dinopark, Tyjátr, Techmánie, muzea
a další. Také se letos společně budeme učit plavat
v bazénu v Klatovech.
Mimo to nás čekají divadelní představení v MŠ,
společné odpoledne s rodiči, kde budeme pouštět
draky, a další.
Plánujeme si tedy naplno užívat podzimu. Totéž
přejeme i Vám.

nému počasí proběhla pouze pohádka, ale ta byla
tak úžasná, že kdo nepřišel, prohloupil. Děti zažily
nezapomenutelnou
třičtvrtěhodinku
s divadlem Dráček a jejich pohádkou O Budulínkovi. Tomuto divadlu hrozí zánik díky celosvětové situaci, a proto mu přejeme lepší zítřky.
KORONAVIRU ZMAR!

MŠ Měčín

Kultura
Kulturní kalendář
V této rubrice by měl být přehled plánovaných kulturních akcí. Bohužel, v současné době vlivem nepříznivé celosvětové situace a různých vládních
nařízení, musíme tuto část vynechat. Akce jsou naplánovány, ale zda se uskuteční, není dosud jasné.
Proto sledujte vývěsní místa města a poslouchejte
místní rozhlas. Děkujeme.
V současné době probíhá v obřadní síni MěÚ výstava.
Vaše KK

Spokojení rodiče zúčastněných dětí

Spolky
Vystoupení divadelního spolku

V polovině srpna ožila stará škola v Měčíně.
Po osmileté rekonstrukci přivítala sedmnáct statečných dětí z celé republiky, které přijely
na divadelní seminář. Prostory více jak dvou set
letého domu jsou pro kluky a holky jako stvořené. Okamžitě se tu všichni cítili jako doma. Hrály se hry, zpívalo se, zkoušelo se nejen v interiéPoděkování
ru, ale i na louce či v lese. Parodie Kam letí ten
Děkujeme všem, kteří se účastnili poslední prázdni- čáp, kterou jsem pro děti napsala, a kterou
nové soboty Rozloučení s prázdninami. Díky špat- po desetidenním maratonu s nadšením předvedly
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v sálu v Měčíně, pobavila všechny, kteří se přišli ho rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
podívat. Děkujeme za přízeň!
Zaměstnanost, je posílit partnerství všech osob
Petra Braunová a organizací působících v sociální oblasti
a zároveň určit priority v rozvoji sociálních
Různé zprávy
služeb do budoucna tak, aby odpovídaly potřebám občanů na území Klatovska. Pro dosažení
Češtinářské okénko
tohoto cíle je důležité nejprve zmapovat stávající
„Kurzarbeit“
problémy v sociální oblasti a poté vést nad zjišV televizi i v rozhlase poslední dobou slýcháme těnými problémy a nedostatky diskuze se všemi,
slovo kurzarbeit. Jde o čirý germanismus, který kterých se sociální problematika dotýká či které
v češtině nemá co dělat? Jak ho správně skloňovat? zajímá. Proto se do tohoto projektu může zapojit
Uvedené slovo skutečně pochází z němčiny. Die každý, od zástupců obcí a měst, přes organizace
Kurzarbeit znamená zkrácenou pracovní dobu, kte- poskytující sociální služby a samotné uživatele
rou zavádí zaměstnavatel (spolu s odpovídajícím těchto služeb či jejich blízké, až po zájemce z řad
krácením mezd) kvůli nedostatku zakázek apod. veřejnosti.
České příručky slovo kurzarbeit vůbec nezachycují, Projekt bude oficiálně ukončen v květnu roku
protože jde o výraz v češtině nový. V poslední době 2022. Výstupem budou aktualizovaný Průvodse však o této podobě pracovního poměru hodně ce sociálními a doprovodnými službami
mluví, a tak je přirozené, že vzniká i akutní potřeba na Klatovsku, který bude k dispozici v tištěné
najít pro tuto skutečnost adekvátní označení. verzi na obecních a městských úřadech v celém
Vzhledem k tomu, že čeština žádný odpovídající klatovském regionu, dále komunitní plán shrnujednoslovný ekvivalent nemá, jednoduše převzala jící aktivity rozvoje v sociální oblasti na roky
výraz německý, což je také zcela přirozený jev; 2023 až 2025 a webová sekce obsahující, vedle
přejímáním z cizích jazyků se čeština obohacuje elektronické verze průvodce, také návod, jak
o nová slova odjakživa. Je-li přejímka funkční, není postupovat v různých životních situacích, infortřeba na ni nahlížet jako na něco nepatřičného, mace o legislativně či o dostupnosti různých sluzvláště neexistuje-li český ekvivalent a výraz by se žeb a mnoho dalších důležitých informací o socimusel opisovat několika slovy.
ální problematice.
A jak s přejímkou v češtině zacházet? Pro vý- Sociální služby jsou služby, které pomáhají
raz kurzarbeit se u nás vžil mužský rod, ačkoli lidem v tíživých životních situacích, ať už se
v němčině je slovo Kurzarbeit ženského rodu; zře- jedná o situace spojené např. s bytovou nouzí,
jmě z toho důvodu se můžeme vzácně setkat s péčí o méně soběstačné členy rodiny
i s ženskou nesklonnou podobou. My však doporu- či s nárůstem dluhů anebo o domácí násilí, počujeme držet se mužského rodu a slovo skloňovat moc lidem se závislostí, dětem a mladým lidem
podle vzoru „hrad“.
s jejich problémy doma, ve škole či při hledání
Převzato z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie práce a v mnoha dalších.
věd České republiky
(http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zajimavedotazy/index.html?page=1)
Redakce Měčínských novin

Pokud byste chtěli získat bližší informace
o projektu či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat Veroniku Marouškovou, DiS., koordinátorku projektu, CenNa Klatovsku startuje další etapa plánování sotrum pro komunitní práci západní Čechy,
ciálních služeb
Od června roku 2020 odstartoval na území Klatov- tel.: 607 027 926,
ska projekt na zahájení další, celkem již třetí, etapy e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz, která
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. Vám ráda poskytne bližší informace.
Tento projekt realizuje Centrum pro komunitní práVeronika Maroušková, DiS., CpKP ZČ
ci západní Čechy v partnerství s městem Klatovy
a je pokračováním procesu zahájeného v regionu již
v roce 2006.
Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“, který je financován z prostředků ESF a státní7

Co dělat, když přestupuji s platnou jízdenkou?

Doprava

Sdělím řidiči / vlakové četě, kam cestuji na tomto
Jak využívat integrovanou dopravu v Plzeňském spoji. Poté přikládám papírovou jízdenku s QR
kraji?
kódem, popř. Plzeňskou kartu s nahranou jízdenkou.
Odpovědi na nejčastější dotazy.
Kde najdu jízdní řády?
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
S jakými dopravci je možné v IDPK cestovat?
a Apple Pay, elektronickou peněženkou v rámci
Předplatné i jednotlivé přestupní jízdné uznávají Plzeňské, Mariánské či Karlovarské karty a také
dopravci ČD a GW Train, ARRIVA a PMDP. pomocí mobilní aplikace Virtuální karta. Plus
Předplatné dále uznávají Transdev a Lextrans samozřejmě platí i všechny předem zaplacené
(v oblasti Rakovnicka a Čisté) a ČSAD autobusy tarify, popř. aktivované akční jízdné.
Plzeň (na linkách 55 a 66) a ČSAD STTRANS
Lze platit u dopravců bankovní kartou?
v oblasti Horažďovicka.
Ano, u dopravců ARRIVA, PMDP, ČD i GW
Train lze platit bankovní kartou.

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.

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 jízJaké existují typy jízdenek?
denku na daný úsek. Jednotlivé přestupní jízdné
Pokud má jízdenka QR kód, pak se jedná o přestup- se kupuje zvlášť na každou jízdu a platíte pouze
ní jízdenku IDPK, která má na sobě definované za počet základních zón.
zóny, po kterých se můžete po danou časovou platnost pohybovat. Pokud cestujete na spoji do 10 km, Proč je jízdné přes Plzeň dražší a jaká je cena
vaše jízdenka nemá QR kód a je na ní napsáno “ne- jízdenky na území města Plzně?
přestupní”. V případě, že jste využili k nákupu Pl- Přestupní jízdné přes Plzeň umožňuje cestovat
zeňskou kartu a vydaný doklad na sobě nemá QR i s PMDP. V Plzni je tarif stanovený městem.
kód, jedná se o daňový doklad, samotná jízdenka je Zavedením přestupního jízdného mezi všemi
nahraná na Plzeňské kartě. Daňový doklad si ale dopravci IDPK už státní slevy na území města
uschovejte po dobu jízdy, protože je na něm defi- Plzně neplatí. Přestupní jízdenka v tarifu IDPK
nována časová a územní platnost jízdenky nahrané pro Plzeň (zóna 001) je jízdenka na 30 minut
na kartě. Přepravní kontrole předkládáte Plzeňskou za 18 Kč nebo na 60 minut za 22 Kč. Tyto jízkartu, která si ji automaticky vyčte a zkontroluje její denky prodávají všichni dopravci a jsou přestupplatnost.
ní na území města Plzně.
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Kde najdu, za kolik zón jsem zaplatil?

Existují i nepřestupní jízdenky?

Vše je vidět na autobusové jízdence. Jsou na ní in- Ano, do 10 km lze přímo u dopravce zakoupit
formace o zaplacených zónách, a také o povolených nepřestupní jízdenku za základní cenu 12 Kč
zónách, přes které můžete projet.
(zlevněná 6 nebo 3 Kč), a to i na cestu mezi více
zónami. Jízdenka platí mezi zastávkami
Kde mohu zjistit cenu jízdného?
do 10 km a jednou ze zastávek může být i jedna
V aplikaci Virtuální karta si můžete zvolit nástupní zastávka na území města Plzně. Jízdenku nelze
a výstupní zastávky, váš profil (např. dospělý) koupit u dopravce PMDP ani v mobilní aplikaci
a zobrazí se vám shrnutí, které obsahuje časovou Virtuální karta. V mobilní aplikaci lze koupit
platnost jízdenky a cenu. Samozřejmě bez nutnosti pouze jízdenku přestupní.
takovou jízdenku zaplatit.
Co to je síťová jízdenka a kde všude s ní mohu
Jak nejlépe využiji studentskou nebo juniorskou cestovat?
slevu při dojíždění do školy s IDPK?
Síťová jízdenka je jízdenka pro 7 a více zón
Junioři (15-18 let) a studenti (18-26 let) mohou a zahrnuje vždy i Plzeň. Platí 240 minut a s touto
ve vnějších zónách (tzn. všechny zóny mimo zóny jízdenkou se můžete pohybovat po celém kraji
001 Plzeň) využít státní slevu ve výši 75 %. autobusem, vlakem i MHD.
Pro získání této slevy se musí prokázat ISIC kartou,
žákovským průkazem vydaným dopravcem, ne- Jak mohu využít jízdenku Turista Plzeňskem,
bo Plzeňskou kartou s nahraným slevovým náro- kde ji koupím, kolik stojí?
kem. Junioři se mohou prokázat i občanským prů- Přestupní jízdenka Turista Plzeňskem je
kazem. Pro zónu 001 neplatí státní slevy. Pokud 24hodinová jízdenka, platná od chvíle zakoupení.
chce student využít zlevněné jízdné (krajskou slevu Je platná pro cesty na celém území IDPK. Koupit
ve výši 50 %), musí mít na Plzeňské kartě zakoupe- ji lze přímo u dopravců nebo v mobilní aplikaci.
né studentské předplatné. Pro nákup předplatného Stojí od 130 Kč pro jednotlivce a od 250 Kč
doporučujeme využít eshop Plzeňské karty pro skupiny.
Více
informací
najdete
na https://eshop.plzenskakarta.cz/#/. Bez předplat- na www.idpk.cz v sekci Tarify a Turistické jízdného na Plzeňské kartě bude jednotlivé jízdné přes né.
Plzeň (001) vždy obsahovat 18 Kč (cena obyčejnéJak získám mobilní aplikaci Virtuální karta?
ho jízdného v rámci zóny 001 – Plzeň).
Na odkazu www.plzenskakarta.cz v sekci VirtuKolik stojí přestupní jízdenka např. z Přeštic ální karta najdete podrobné informace, jak aplido Plzně pro důchodce do 70 let?
kaci nainstalovat a zprovoznit.
Má-li důchodce na Plzeňské kartě nahraný nárok na
Bude nabízet mobilní aplikace více možností?
zlevněné jízdné po Plzni, pak jízdenka PřešticePlzeň (zóny 082, 081, 001) stojí 14 Kč (3+2+9), Ano, na vývoji se intenzivně pracuje. Jedna
jinak, nemá-li nahraný nárok na zlevněné jízdné po z novinek bude i předplatné IDPK v aplikaci.
Plzni, 23 Kč (3+2+18).
Lze si koupit jízdenku u PMDP např. až
do Žihle?

Kolik stojí přestupní jízdenka např. ze Stříbra
do Plzně, pro důchodce nad 70 let?

Nelze si koupit přímo do Žihle, ale si koupit přeMá-li důchodce na Plzeňské kartě nahraný nárok stupní jízdenku P+V ve žlutých odbavovacích
na bezplatnou přepravu po Plzni, pak jízdenka Stří- zařízeních ve vozidlech PMDP. Při přestupu
bro-Plzeň (zóny 123, 122, 101 a 001) stojí 8 Kč na příměstskou dopravu někde v zóně 001 nebo
v prvních vnějších zónách bezprostředně přiléha(3+2+3+0), jinak 26 Kč (3+2+3+18).
jících k zóně 001 Plzeň, bude tato jízdenka proJak vypadá přestupní jízdenka IDPK?
dloužena do cíle vaší cesty. Cestující pak doplatí
Přestupní jízdenka IDPK může být „klasická“ papí- pouze zbylé vnější zóny. Jízdenka P+V (v zárová s QR kódem. Jízdenka může být zapsána také kladní ceně) stojí 26 Kč, do Žihle doplatíte další
na Plzeňské kartě. Další možností je nákup přestup- 3 vnější zóny za 30 Kč.
ní jízdenky v mobilní aplikaci Virtuální karta.
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Platí stále krajské slevy pro rodičovskou dovole- Na webových stránkách www.idpk.cz/cz/tarify/
nou, válečné veterány, důchodce do 65 let a dále v sekci Ptáte se (na žluté horní liště) najdete odpovědi na nejčastější dotazy.
a držitele zlaté Jánského plakety?
Ano, platí. I nadále mají tyto kategorie cestujících Mohu jízdenku reklamovat?
slevu 50 % na jednotlivé nebo předplatné jízdné, ale Ano, můžete. Reklamace jízdného přijímá Arriva
tuto slevu musí mít nahranou na Plzeňské kartě.
na adrese v Nádražní 20 v Plzni a České dráhy
v pokladnách. PMDP reklamace přijímá na DeniPlatí na drahách i jiný tarif než IDPK?
Ano, platí. V rychlících platí tarif dopravce TR 10, sově nábřeží v Plzni. V případě zpoždění spoje
v osobních spěšných vlacích si cestující může kou- doporučujeme požádat si o zpožděnku, následupit z aplikace Můj vlak nebo e-shop jízdenku i jen jící spoj bude akceptovat předchozí zpoždění
po území IDPK v tarifu TR 10, ale tato jízdenka a přepraví cestujícího do cíle cesty.
platí jen pro ČD a je dále nepřestupní.

Kontakt: info@poved.cz , www.idpk.cz/ptatese

Pisatelé jednotlivých článků odpovídají za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
Měčínské noviny 3/2020 Vychází 4x ročně. Vydává Městský úřad v Měčíně.
Řídí redakční rada ve složení: Mgr. Jana Vladařová, Roman Tykal, Iveta Česáková, Jiří Zahálka
Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Vladařová.Adresa redakce: Městský úřad Měčín, Farní 43,
340 12 Měčín, tel./fax 376 395 132, e-mail: mecinske.noviny@seznam.cz.
Povoleno Ministerstvem kultury pod číslem
MK oČR
E 17253.
Toto číslo vyšlo v září 2020.
Kde najdu podrobnější informace
tarifu
IDPK?
Tisk: MěÚ Měčín. Náklad 450 výtisků

10

11

12

