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Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek

V pondělí 17. října 2022
se konalo ustavující zasedání
zastupitelstva města. Na vo-
lební období 2022–2026 za-
sedne v příbramském zastupi-
telstvu pětadvacet zastupitelů
ze sedmi politických uskupe-
ní.

Pětadvacetičlenné zastupi-
telstvo se sešlo na ustavují-
cím jednání v pondělí 17. říj-
na. Pozici starosty města na
další čtyřleté období obhájil
Jan Konvalinka, prvním
místostarostou byl zvolen
Vladimír Karpíšek a dru-
hým místostarostou se stal
Miroslav Peterka . Rada
města i nadále zůstává sedmičlenná a vedle starosty
a místostarostů v ní usednou: Petr Rotter, Barbora
Daňhová, Tomáš Dvořáček a Ivan Fuksa.

Zastupitelé města pro období 2022–2026:
ANO 2011 – Jan Konvalinka, Petr Rotter, Barbora
Daňhová, František Hauser, Vladimír Karpíšek, Milan
Hrudka, Marta Frýbertová, Josef Šašek, František Jo-
bek, Tomáš Dvořáček, Denisa Kotková, Spojenci –
Václav Švenda, Markéta Škodová, Václav Dvořák, Ma-
rek Školoud, ODS – Miroslav Peterka, Ivan Fuksa,
Šance pro Příbram – Vladimír Král, Aleš Barášek,
Příbram 2030 – Martin Buršík, Josef Strejc, Česká pi-

rátská strana – Simona Luftová, Antonín Schejbal
a SPD – Petra Novotná, Jiří Novotný.

„Složením zastupitelského slibu jsme se na následující
čtyři roky zavázali k práci pro město a jeho občany.
Je nás v zastupitelstvu pětadvacet z celkem sedmi politic-
kých uskupení. Společným cílem je odvádět pro město
kvalitní práci a mělo by být úplně jedno, zda půjde
o návrhy koalice či opozice. Věřím, že se nám to společ-
nými silami bude dařit,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Zasedání zastupitelstva budou konat tradičně v pondě-
lí od 16.00. To nejbližší je plánováno na pondělí 7. listo-
padu 2022.

Eva Švehlová, DiS., tisková mluvčí

V souvislosti s přijetím nové legislativy v oblasti elektronizace
veřejné správy bude počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou
osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komu-
nikaci s orgány veřejné moci datovou schránku (dále jen “DS”). Tato
DS bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým
osobám počátkem příštího roku zřízena automaticky (na základě zá-
pisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob – tedy jakmile si
dotyčný zřídí živnost či společnost, automaticky mu bude zřízena datová schránka typu podnikající fyzické či práv-
nické osoby). Tuto datovou schránku bude povinné využívat při styku s orgány veřejné moci, tedy vyzvedávat
a vyřizovat doručené dokumenty, a nebude možné ji znepřístupnit. Datovou schránku si taktéž mohou dotyční zří-
dit sami v předstihu prostřednictvím kontaktního místa Czech POINTu.

(převzato z Třemšínských listů 11/2022, red)
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Myslivecko-rybářská slavnost
V Rožmitále pod Třemšínem se konala v sobotu 24. 9.

tradiční Myslivecko-rybářská slavnost spojená s výlo-
vem Sadoňského rybníka. Na programu byl tradiční
výlov Sadoňského rybníka, dále myslivecké troubení,
soutěže pro děti, ukázky práce sokolníka, prodej rybích
a zvěřinových specialit, klobás a sladkého pečiva, na bře-
hu rybníka se prodávaly živé ryby, nechyběla prezentace
produktů a práce včelařů, ukázky rybářsko-myslivec-
kých tradic a svoji práci představili také chovatelé, kte-
ří připravili v areálu výstavu drobného zvířectva. Od 10
do 16 hodin hrál dechový orchestr Rožmitálská Venko-
vanka, který po oficiálním skončení slavnosti vystřídala
oblíbená kapela Miloše Velíška. Součástí Myslivecko-ry-
bářské slavnosti bylo také tradiční pasování na rybáře.
Této pocty se letos dostalo Jiřímu Voříškovi a Radku
Tůmovi. Poděkování za úspěšný průběh akce patří všem,
kteří se na její přípravě a realizaci podíleli.

(převzato z Třemšínských listů 11/2022, red)

Vánoční koncert Jaroslava Svěceného
v rožmitálském společenském centru

V rožmitálském společenském centru se bude konat v pátek
23. prosince tradiční Vánoční koncert Jaroslava Svěcené-
ho. Houslový virtuos tentokrát v Rožmitále pod Třemšínem
vystoupí se skvělou klavíristkou Lucií Tóth. Nová sváteční dra-
maturgie nabídne hudbu Antonia Vivaldiho, Leonarda Bernstei-
na, Johna Williamse, Josefa Suka, Vittoria Montiho, W. F. Bacha
a dalších skladatelů.

Samozřejmě ale nebudou chybět koledy, vánoční písně, které
Jaroslav Svěcený zahraje na slavných historických houslích
z 18. století a z jeho úst zazní i tajuplné příběhy o jejich tvůr-
cích. Bude to opět předvánoční večer nabitý tou nejkrásnější
energií. Vstupné je 350,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji k do-
stání v Městském kulturním středisku v Rožmitále pod Třemší-
nem a v prodejně paní Blanky Pazderníkové na rožmitálském
náměstí.

Převzato z Třemšínských listů 11/2022

(red)
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POZVÁNKA - Příležitost pro podporu nejmladší generace

35. ročník Jineckého Pěšce ovládli šachisté z Čelákovic

Jince mají novou starostku a nové vedení obce
Čtenáře Třešničky nepotěším.
Volby v Jincích vyhrály dvě volební strany, které zís-

kaly shodně po 4 místech v patnáctičlenném zastupitel-
stvu. Bylo zvykem, že radu v Jincích vytvořili zástupci
všech kandidujících volebních uskupení, což ve svém
vystoupení připomněl dosavadní starosta Josef Hála.
Tato samozřejmost byla po letošních volbách poprvé po-
rušena. K velkému překvapení většiny obyvatel městyse
se část zastupitelů s kandidátkou na starostku Mirosla-
vou Tichou (J.I.N.C.E 2022) dohodla, že úplně vyřadí
všechny zastupitele, kteří byli na kandidátce KSČM, ale
i zastupitelky za Pro Jince, Rejkovice a Běřín. Rozčaro-

váni jsou zejména ti voliči, kteří zakroužkovali Josefa
Hálu a současně i Miroslavu Tichou.

Na ustavujícím zasedání 19. října byla zvolena rada
ve složení: starostka M. Tichá (J.I.N.C.E 2022), mís-
tostarosta: Aleš Hlaváček (J.I.N.C.E 2022), členové
rady: František Gajanec (J.I.N.C.E 2022), Radovan Hlad
(Aktivita pro Jince) a Michaela Herejtová (Hasiči). Stej-
ně dopadla i volba předsedů a členů výborů. Ani tam
nebyl zvolen nikdo z kandidátky KSČM, a dokonce ani
nikdo z kandidátky Pro Jince, Rejkovice a Běřín.

Miroslav Maršálek
staronový zastupitel městyse Jince

Soutěž proběhla díky veliteli 13. dp. „Jaselského“
v Posádkovém domu armády 1. října pod záštitou sta-
rosty městyse Jince. Akci dále podpořili Knihovna Milo-
slava Ransdorfa reprezentovaná Ladislavou Šimkovou,
Klub českého pohraničí, Jiří Pokorný z Berouna, Marie
Maršálková z Jinec a další příznivci.

Putovní pohár a Jineckého pěšce předával loňský vítěz
Tomáš Brotánek z Komárova. Tím š�astným přebírají-
cím se stal po napínavém boji Lukáš Čeřovský ze ŠK
Spartak Čelákovice. Shodný počet bodů (5,5 ze 7 mož-
ných) měl i druhý v pořadí Jan Mauric do května repre-
zentující Jince, kde také bydlí. Bronzovou příčku a ví-
tězství v dívkách vybojovala Zuzana Jandová (oba Čelá-
kovice).

Nejlepším hráčem příbramského regionu (zahrnuje
i část okresu Beroun) se stal člen pořádající Pionýrské
skupiny Jince a hráč Šachového oddílu TJ Jince Anto-
nín Mezera, který během soutěže nasbíral stejně jako
Zuzka 5 bodů a obsadil 4. místo.

Velmi dobře si ale vedli i další reprezentanti regionu:
6. Filip Šimek, 7. Tereza Lísková (oba Pionýr a TJ
Jince) 8. Šimon Bárta (Příbram-Baník), 9. Vojtěch
Přibyl (Pionýr a TJ Jince), 11. Daniel Klán, 12. Lu-
káš Klán a 13. Tomáš Kubrycht (všichni Hostomice).

Turnaj byl zároveň první soutěží letošního ročníku
základního kola krajského přeboru žáků pro region SA
– Příbram. Zde si v jednotlivých věkových kategoriích
zajistili průběžné vedení Šimon Bárta (H12), Antonín
Mezera (H14) a v dorostencích Filip Šimek (H18).

Účastníky za obec krátce pozdravil místostarosta Ing.
Ján Vavrek (Hasiči).

Soutěž řídil vedoucí šachového kroužku a rozhodčí ŠS
ČR David Vošický z Březových Hor. Díky pořadatelům,
a hlavně příznivcům si každý soutěžící odnesl hned ně-
kolik pěkných cen a drobných pozorností.

Miroslav Maršálek, hlavní pořadatel
Foto Marie a Miroslav Maršálkovi

Určitě každý z nás má v příbuzenstvu nebo ve svém
okolí chlapce nebo dívky, kteří ovládají šachovou hru.
Nyní máte možnost je přivézt do Jinec na Juniorský
miniturnaj, který pořádá Pionýrská skupina Jince
v pondělí 14. listopadu. Začíná se v 16 hodin ve Spole-
čenském centru JS (Havlíčkova 19). Hrát mohou zájem-
ci nar. v roce 2008 a mladší.
In formace  v případě potřeby podá hlavní pořadatel D. Vošický – mobil 723 790 568. Přihlášky na místě.

Miroslav Maršálek, vedoucí PS Jince
Foto David Vošický
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Třešnička č. 11/2022 | 1. 11. 2022 Adresa:
Evidenční číslo: MK ČR E 16446 N e p r o d e j n é ! OV KSČM Příbram
měsíčník OV KSČM Příbram Klaudova 76, 261 01 Příbram IV
Tel./fax 318 621 354, 725 646 021 ov.pribram@kscm.cz IČ: 00508837

Př ipomínáme

1. 11. 1897 Byl založen fotbalový klub Juventus Turín.
2. 11. 1892 Pod jménem Akademický cyklistický odbor Slavie (ACOS) vznikl sportovní klub Slavia Praha.

1992 Poprvé vzlétl Airbus A330.
5. 11. 1996 Bill Clinton (na obrázku) obhájil úřad prezidenta před vyzyvatelem Bobem Dolem.

2006 Irácký diktátor Saddám Husajn byl odsouzen k smrti oběšením za zločiny proti lidskosti.
8. 11. 2016 Donald Trump porazil v amerických prezidentských volbách Hillary Clintonovou.

10. 11. 1998 Začalo první kolo přístupových rozhovorů na ministerské úrovni mezi Evropskou unií a Českou
republikou.

13. 11. 1851 Byl založen Seattle, dnes největší město státu Washington.
2015 Během série teroristických útoků v Paříži zahynulo 130 lidí a 368 bylo zraněno.

15. 11. 1971 Firma Intel uvedla na trh Intel 4004, z něhož se následně stal první komerčně úspěšný mikroproce-
sor.

1996 Začaly první volby do Senátu České republiky.
16. 11. 1731 Císař Karel VI. vydal generální cechovní patent, kterým zásadně omezil pravomoci a privilegia cechů.
20. 11. 1991 Chorvatská válka za nezávislost: Srbské paramilitární jednotky povraždily na farmě Ovčara více než

200 válečných zajatců a civilistů.
29. 11. 1226 Ludvík IX. byl korunován na krále Francie.

Všem jubilantům, kteří v listopadu oslaví své životní jubileum,
děkujeme za jejich práci pro stranu a do dalších let přejeme

pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Do Rožmitálu zavítají KRÁLOVNY
Agentura VIP ART Company uvede 29. listopadu 2022
od 19 hodin v rožmitálském společenském centru divadelní
komedii Královny s Janou Bouškovou, Karolínou Půčkovou
a Vilmou Cibulkovou.

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v kanceláři Městského kulturního
střediska Rožmitál pod Třemšínem. Vstupné je 400 Kč v předprodeji
a 450 Kč na místě.

Čtěte týdeník NAŠE PRAVDA
Předpla�te si nebo kupujte týdeník NAŠE PRAVDA.

Předkládáme Vám informace, fakta a názory politiků a odpoborníků, které si v této době
v jiných novinách nepřečtete.

Jsme levicový týdeník. Přinášíme komentáře, rozhovory, analýzy, reportáže
a další články z aktuálního dění a České republice a zahraničí.

Předplatné objednávejte na tel. 222 897 320, 800 300 302 nebo na e-mail: posta@futura.cz.
Cena pro předplatitele 28 Kč.


