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Zlatka - Boršov již 3. ročník
Prázdninová hra s Déčkem
Vítání prázdnin ve Farské zahradě
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Slovo starosty
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V  letošním roce si připomeneme 760 let od  první písemné zmínky 
o naší obci. Při té příležitosti jsme nechali vyrazit pamětní medaile 
se znakem obce, první písemnou podobou slova Boršov, moti-
vem lovícího ledňáčka a  textem odkazující k  naší přítomnosti. 
Medaile bude vložena do originálního notýsku od našeho notýs-
káře s doplněnými informacemi od dětí z naší ZŠ. Medaili bude 
možno zakoupit na  našem OÚ, popřípadě bude předávána při 
zvláštních příležitostech.
Co nás čeká? Pevně věřím, že z plánovaných kulturně a sportovně 
společenských akcí se nebude muset mnoho vyškrtávat. Máme 
již za  sebou první trh, Noc kostelů, 19. června nás čeká závod 
paddleboardů Zlatka – Boršov a  střelba ze vzduchovek Boršovský 
masakr a  ještě v červnu, 25. 6. Vítání léta na Farské zahradě. Pro le-
tošní divadelní arénu v Zahorčicích již nacvičujeme legendární ruskou po-
hádku MRAZÍK (snad nás nezastaví ruští agenti ). Premiéra je 16. 7. a dále hrajeme 30. 7.  
a pak 13. a 20. srpna. Ze sportovních akcí nás o prázdninách ještě čeká 14. srpna krosový běh 
ReuterRun a 21. 8. Boršovské slavnosti na louce v kempu. Tak snad to vyjde!
V letošním roce chceme dostavět chodník mezi viaduktem a naším vlakovým nádražím a pře-
devším společně se sousedními Homolemi a Planou spojit naše obce s krajským městem cyklo-
stezkou na levém břehu Vltavy (pro mne osobně je to takové privátní přistání na Měsíci …). Dále 
dokončíme opravu silnice K Pilotovi a také musíme dokoupit další kuchyňské spotřebiče do naší 
školní kuchyně – tři kousky nádobí a je z toho půl milionu.
Velkou radost mi udělalo jednání s krajským úřadem, investorem silničního spojení Jižní tangen-
ty mezi dálnicí a E55 – hlavní staveništní komunikace nevede přes naši obec a Včelnou, ale přes 
naši obecní komunikaci „Honskondlovku“. Přebytečných 120 000 m3 výkopové zeminy se nebu-
de převážet do vytěžených jam v pískárnách u Vrábče, ale dle vytvořeného ukládacího plánu 
zůstane zemina mezi tangentou a řekou, kde bychom v budoucnu chtěli mít lesopark. Jednání 
trvala skoro rok, ale nakonec se zadařilo – ušetří se miliony za dopravu a ukládání, ale především 
zátěž spojená se stavbou pro nás občany Boršova nad Vltavou a Včelné bude výrazně nižší, ono 
i tak dva roky s touto stavbou si užijeme.
Krásné léto 2021.

Mgr. Jan Zeman
Váš starosta obce
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Americká spisovatelka Betty Mac Donaldová napsala v minulém století knihu Co život dal a vzal. 
Mnoho z vás ji zná, někteří si ji chtěli půjčit v době, kdy jim nebylo do smíchu, protože právě 
příběhy v ní úsměv na rtech vykouzlí. V této souvislosti mě napadlo, že by bylo dobré položit si 
tuto otázku v pozměněném znění. Co covid dal a vzal?
O tom, co vzal, nechci polemizovat, více jak 30 000 lidských životů, každodenní jistoty, klid a po-
hodu v rodinách a mnoho dalšího je výmluvným svědectvím.  Mohla bych si stěžovat na to, že 
lidé nemohli chodit do knihovny, byla zrušena celá řada plánovaných akcí nejen u nás, ale doslo-
va po celém světě, bylo paralyzováno školství, kultura… 
Já chci spíš psát o tom, co nám, mně tato neklidná doba dala. Určitě poznání. Setkala jsem se 
se spoustou lidí, kteří by si mohli stěžovat, byli osamělí, nemohli se setkávat se svými blízkými, 
s kamarády, mnohdy nešli ani na nákup. Ano, mám na mysli naše dříve narozené. Vysvobozením 
z tohoto „vězení“ pro ně byla vidina očkování. A tady stáli před otázkou – mám, nebo nemám??? 
S kým se poradím? Jak se přihlásím, jak se na očkování dopravím, kterou vakcínu dostanu, jakou 
budu mít reakci? Tyto a další otázky se jim rojily v hlavě jako hejno divokých včel. A v této chvíli 
jsme se s panem starostou rozhodli podat zájemcům o registraci, rezervaci termínu a následný 
odvoz do očkovacího centra pomocnou ruku. Podařilo se!   Ke konci května jsme zajistili očko-
vání pro více jak 40 zájemců, dobré polovině z nich jsme poskytli i dopravu, doprovod v nezná-
mém prostředí, pomoc při vyplňování nutné administrativy.
Naše cesty nebyly zahalené smutkem, hodně jsme si povídali, dost se i zasmáli, měla jsem mož-
nost poznat osudy a příběhy lidí, které jsem do té doby znala jen podle vidění, při setkání jsme 
se na sebe třeba jen letmo podívali, usmáli. A za necelé dvě hodiny, které jsme společně strávili 
čekáním na tu „zázračnou injekci,“ jsme si najednou byli blíž, byli jsme na stejné lodi, pomáhali si 
navzájem. A právě toho si vážím, to považuji za největší dárek, který mi jinak nenáviděný covid 
dal. Za to vám patří můj dík.    

Mgr. Romana Rýcová
místostarostka obce

Slovo místostarostky
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Již sedmým rokem 
jsme vybírali nosi-
tele Ceny obce pro 
daný rok. Vybraný 
občan obce, spo-
lek dostává autor-
skou pamětní mísu 
a  odměnu 12.610 Kč 
(první zmínka o  obci 
je z  roku 1261 x 10). 
Vždy vybíráme tako-
vého nositele, jehož 
aktivita překraču-
je hranice našeho 
správního katast-
ru. Letošní oceněný 
občan 120x daroval 
krev, je mnohaletým 
činovníkem našeho 
fotbalového klubu, dvojnásobný dědeček, 
správce našeho sportovního areálu, aktiv-
ní člen našeho mysliveckého spolku. Když 
se dozvěděl o  ocenění, okamžitě nás požá-
dal, abychom zprostředkovali věnování této 
částky na  dětské oddělení hematoonkolo-
gie v  Nemocnici ČB. Oceněným občanem je 

Počet obyvatel v  naší obci k  31. květnu 2021 
je 2014. Žen je 1047 a mužů 967. Z toho je 54 
předškoláků a 79 dětí do 3 let. Obyvatel nad 65 
let je 268 a z nich je 43 starších 80 let. Průměr-
ný věk máme 38,2 roku.
Přihlášených cizinců evidujeme 16. Vedle těch-
to obyvatel z  naší evidence zde žije na  stálo 
blíže neurčený počet obyvatel na  chatách 
a v rodinných domech, vlastních nebo prona-
jatých, kteří jsou trvale hlášeni v jiných obcích 
a  městech (odhadem se může jednat okolo 
dvou stovek obyvatel).  S těmito „černými pa-
sažéry“ je nepříjemný problém, daně (RUD 
rozpočtové určení daní) na  ně přijímají jejich 
domovská města a obce, byť veškerých požit-
ků se jim dostává u nás…
Tato čísla jsou pro další rozvoj obce velice dů-
ležitá, i  proto připravujeme projekt další do-

Cena obce již posedmé

Už je nás přes 2000
stavby školy. Musíme počítat s dostavovanými 
nájemnými byty z  bývalého žitného mlýna 
v  počtu 60 bytových jednotek. V  Poříčí-Pod 
Včelnou se dostavuje devět řadovek a  v  růz-
né fázi rozestavěnosti se staví dalších 24 bytů 
ve dvojdomcích, dále zde máme desítky neza-
stavěných parcel a církevní restituci o výměře 
skoro 200 000 m2. Přičtěme si velké dopravní 
stavby v okolí a vyjde nám z toho cena zasíťo-
vaného metru čtverečního přes 4 tisíce Kč.
Paradoxně obec vlastní jediný obecní byt (měli 
bychom jich mít okolo 35). Aktuálně jsme při-
pravili přestavbu budovy staré školy na 8 bez-
bariérových obecních bytů. Čekáme na vydání 
stavebního povolení a vhodný dotační titul.  
Už je nás přes 2000 

Mgr. Jan Zeman 
starosta obce

Mgr. Jan Zeman, starosta obce

František Filištein. Cena mu bude předána  
19. června v  15:00 hod. při zahájení střelec-
kých závodů v lomu nad řekou – 2. ročník Bor-
šovského masakru, kde František bude samo-
zřejmě přítomen jako jeden z organizátorů.
Františku, gratulujeme a děkujeme.
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Školní okénko
Vážení rodiče a přátelé školy, milé děti, poma-
lu se blíží konec asi nejzvláštnějšího a nejob-
tížnějšího školního roku za posledních možná 
50 let. Tento rok nám mnohé vzal. Ale nechci 
mluvit o tom, co nám vzal, to slyšíme kolem 
sebe neustále. Chtěla bych mluvit o  tom, co 
nám tento rok dal.
A  nebylo toho málo. Naučili jsme se velmi 
rychle pracovat v  podmínkách, které jsme 
nikdy nezažili. A  naučili jsme se to nejen 
rychle, ale troufám si tvrdit, že i  dobře. Byli 
jsme hozeni do divokých a kalných vod a my 
jsme v  nich po  prvních nesmělých nádeších 
(a  po  pár prvních andělíčcích) začali plavat 
jako by to pro nás byla samozřejmost. Mlu-
vím teď o svých kolegyních učitelkách, které 
k  náročné covidové situaci přistoupily velmi 
zodpovědně a snažily se seč mohly, aby děti 
učivo podávané distančně a  on-line zvládly. 
Stálo je to mnoho sil a mnoho pracovních ho-
din navíc. 
A mluvím také o našich dětech, které se vrh-
ly do  on-line výuky s  nadšením a  pracovaly 
opravdu výjimečně. Sama za sebe musím říct, 
že děti pracovaly tak, že jsem se na  hodiny 
vždy těšila a myslím, že i mé kolegyně na tom 
byly obdobně.
Dále mluvím o všech skvělých rodičích, kteří 
tu těžkou káru s námi táhli ze všech svých sil, 
i když pro ně byla situace mnohdy extrémně 

obtížná a museli k ní zvládnout i svou vlastní 
práci.
Samozřejmě, že se ne vždy dařilo, ne všech-
ny děti a ne všichni rodiče přistoupili k výuce 
zodpovědně, ale musím říct, že v naší škole to 
byly opravdu jen ojedinělé případy.
Co jsme se při distanční výuce naučili? My 
„kantorky“ jsme si vyzkoušely mnoho nových 
možností výuky, našly jsme si nové platformy 
a programy, které můžeme využívat, naučily 
jsme se koordinovat on-line práci ve  skupi-
nách a více využívat moderní formy distanční 
výuky, zjistily jsme i mnoho nových poznatků 
o schopnostech našich žáků a žaček i o jejich 
osobnostech, lépe jsme jednotlivé děti po-
znaly a naplánovaly jsme, co bude potřebné 
připravit pro další roky (například práci v apli-
kaci Teams).
Děti se naučily něco, co se jim v  budoucím 
životě jistě neztratí a  co jistě využijí – napří-
klad práci v týmech a práci formou „call“ ko-
munikace. Naučily se vyhledávání informací 
– například na webu školy ve výukových plá-
nech. Naučily se mnohem větší samostatnosti 
a zodpovědnosti za své studium. 
Dovoluji si nyní poděkovat všem našim šikov-
ným dětem, skvělým rodičům i  mým báječ-
ným kolegyním, že tento rok s  námi zvládly 
na jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy

V  posledním článku Boršovského zpravoda-
je jsem psala o  tom, že si v  MŠ přejeme, aby 
se situace kolem Covid 19 ustálila a naší obcí 
mohl projít za  doprovodu veselé harmoniky 
průvod plný masek při Masopustu. Toto přání 
se bohužel nevyplnilo, opatření Ministerstva 
zdravotnictví neumožnilo provádět hromad-
né akce.  Masopust si MŠ uspořádala po svém. 
Děti si na třídách užily v tradičních masopust-
ních maskách den plný her, soutěží a veselice. 
Pan starosta navštívil naši MŠ a třída Hvězdiček 
venku na zahradě připravila krátký masopust-
ní program, nechybělo ani tradiční masopust-

Mateřská škola
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ní jídlo, které uvařily naše paní kuchařky ze 
školní jídelny. Nikdo netušil, že tato akce byla 
opět na delší dobu poslední, kterou jsme moh-
li v  MŠ připravit. V  březnu přišlo další úplné 
uzavření všech mateřských škol. Paní učitelky 
začaly především u  předškolních dětí vyučo-
vat distančně, pečlivě si pro děti připravovaly 
výuková témata, která by děti mohla zajímat 
a  zvládaly je v  domácím prostředí. Komuni-
kovaly s  rodiči především prostřednictvím 
emailů, whatsappu a facebooku. Do distanční 
výuky se zapojily i asistentky pedagoga, které 
on-line pomáhaly rodičům integrovaných dětí 
se zvládáním zadaných úkolů. Třídy mladších 
dětí měly k dispozici různé náměty na tvoření 
s rodiči, básničky, písničky. Samozřejmostí byly 
i  pravidelné on-line porady pedagogického 
sboru přes aplikaci teams, kde jsme si vzájem-
ně sdělovaly zkušenosti a podněty z distanční 
výuky.

zastíněním. Provozní zaměstnanci přichystali 
zahradu na  jaro, osadili ji novými květinami 
a keři. Vše se připravovalo na zaplnění školky  
dětmi, které se v polovině dubna v omezeném 
provozu navrátily zpět do svých tříd.
Dnes už je školka zaplněná všemi dětmi, 
na kterých je vidět radost a smích, že mohou 
být se svými vrstevníky. Naplno si tak užily 
Den dětí v  pohádkových kostýmech s  bubli-
fuky a překvapením v podobě příchodu mas-
kota zmrzliny Mrož, který dětem rozdával na-
nuky. Přejeme si, aby takovýchto krásných dnů 
bylo co nejvíce a situace se již začala navracet 
k normálu.
Děkuji všem zaměstnancům a  rodičům 
za zvládnutí nestandardního školního roku.

Monika Štiková, ředitelka MŠ

Velký ohlas měla zábavná velikonoční nauč-
ná stezka umístěná v  Zahradě Hlaholice, kde 
děti plnily různé úkoly s tajenkou a odměnou 
jim byl od paní učitelek vytvořený velikonoční 
zajíček, kterého si mohly vyzvednout v truhle 
před Obecní knihovnou. 
Ve  školce se během uzavření MŠ vymalovala 
školní jídelna, malířka zaplnila spojovací chod-
bu svými malbami, dokončilo se pískoviště se 
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Miluji okamžiky, kdy se předmět, věc promě-
ní v něco jiného, to, co bylo předurčeno k zá-
niku, bude sloužit k  užitku dále, ale ve  zcela 
jiné podobě a určení. A právě tímto přerodem 
prochází bývalý žitný mlýn v Poříčí. I díky pro-
bíhající klimatické změně žito mizlo z  našich 
polí a  do  našich mlýnů se dováželo ze seve-
ru Německa, a  tak tento mlýn pracoval pou-
ze na 10% svého možného výkonu. Mlýn byl 
na  prodej. Mezi zájemci se objevil stejný ku-
pec, který v naší obci již úspěšně rekonstruo-
val zničený sousední zámeček.
Po úspěšné záchraně zámečku Poříčí v Boršově 
nad Vltavou se tito lidé vracejí a chtějí vylepšit 
opět kousek Boršova nad Vltavou a zachránit 
budovu a areál žitného mlýna. Technologie to-
hoto mlýna již dosloužila a aby se tato budova 
dala v maximálním stylu zachovat bylo potře-
ba vymyslet nové využití budovy.
Byl vymyšlen záměr navázat na klidnou lokali-
tu kolem parku a zámečku a umístit do areálu 
žitného mlýna loftové bydlení, které tuto část 
zklidní, ale zároveň probudí k životu. Jedná se 
o jedinečný rezidenční projekt loftového byd-

Reinkarnace žitného mlýna

lení umístěného v přírodě, zároveň však v do-
sahu krajského města České Budějovice. 
Loftové bydlení zachraňuje zajímavé průmy-
slové objekty, v nichž byl již ukončen provoz 
a obměnou na bytovou výstavbu se do nich 
znovu vdechuje život a stávají se pak v dnešní 
době velmi vyhledávanou příležitostí pro by-
dlení. Tyto projekty byly zrealizovány s úspě-
chem ve velkých městech jako je Praha, Brno, 
Ostrava. V  jižních Čechách tento koncept 
v tomto rozsahu zatím nebyl zrealizován.
Vize tohoto projektu vznikla jako záchra-
na industriální stavby žitného mlýna, který 
již ukončil svůj provoz. Stávající mlýn sto-
jí na  tomto místě na  pravém břehu Vltavy 
po  staletí. V  průběhu historie byl několikrát 
přestavován a  nyní na  místě stojí dvě budo-
vy z období konce 19. století. Realizací tohoto 
projektu umožníme přežití „genia loci“ tohoto 
krásného místa. 
Jednou z hlavních myšlenek architekta a inves-
tora je odhalení krásy tohoto objektu vytvo-
řením unikátní fasády, která odkryje původní 
cihlové zdivo. Další z hlavních cílů k vybudová-
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ní příjemného místa k bydlení. Aby toho bylo 
dosaženo, nevydávají se směrem jako většina 
dnešních developerů, což je vytěžit maximál-
ně lokalitu a navrhnout největší možný počet 
bytů dle územního plánu a ostatních podmí-
nek, ale naopak plánuje k  celému projektu 
hodně zeleně s parkem přiléhajícím k řece, mís-
tem posezení na vzniklém náměstíčku a mno-
ho dalších prvků. Industriální ráz hlavních bu-
dov se promítne i do interiéru nově vzniklých 
60 bytů určených pro pronájem. Mimo vzniklé 
byty možná vznikne i malá kavárna.
Příprava projektu probíhala zhruba 2 roky 

a  nyní se rozbíhá realizace projektu, která 
by měla být dokončena nejpozději do konce 
roku 2022.
Po všech peripetiích má tento kout Poříčí sko-
ro pohádkové štěstí – po rekonstrukci zdevas-
tovaného zámečku, čemuž nemálo z nás ne-
věřilo, byl revitalizován zpustošený anglický 
park, nyní jsou budovány nájemní byty ze sta-
rého mlýna, na  podzim tohoto roku chceme 
zahájit výstavbu chybějícího chodníku mezi 
viaduktem a vlakovým nádražím.

Mgr. Jan Zeman 
starosta obce

Milí čtenáři. V  předešlém příspěvku jsem se 
snažil sdělit, jak důležité je pro náš život právě 
srdce a vše, co s tímto naším nesmírně hlubo-
kým nitrem a sebeuvědoměním souvisí. I naše 
obec má svou identitu a kořeny, které jsou ne-
odmyslitelně spjaty právě s celým historickým 
centrem, jehož součástí je náš kostel sv. Jaku-
ba staršího s přilehlým hřbitovem, farou s hos-
podářskými budovami a  „Farskou zahradou“, 
stejně jako stará škola a  bývalá restaurace 
u Brejžků s návesním prostorem. Tyto objekty 
tvoří „genius loci“ Boršova nad Vltavou a právě 
tím je nezaměnitelný. Je tedy zřejmé, že srdce 
má i naše obec a v tomto „srdci naší obce“ se 
nacházejí tato důležitá místa a objekty včetně 
„Farské zahrady“. 
Určitě se již mnozí z vás dověděli, že byla ukon-
čena smlouva o  pronájmu této zahrady mezi 

Farská zahrada – „srdeční záležitost“
obcí a biskupstvím. Nicméně zahrada zůstává 
v majetku farnosti Boršov nad Vltavou a je sa-
mozřejmě všem i nadále přístupná a otevřená 
ke společnému setkávání. Jistě mi dáte za prav-
du, že slova o setkávání, soužití a lidských vzta-
zích vůbec k ničemu neslouží, pokud zůstanou 
na  pomyslné a  odtažité rovině. Je skutečně 
třeba, aby byla doplněna konkrétními činy 
a  znaky. Proto je mým přáním a  doufám, že 
nezůstaneme stát při našich úvahách, ale bude 
výsledkem úsilí nás všech, abychom se na této 
zahradě a na kterémkoliv krásném místě naše-
ho Boršova mohli stále častěji potkávat.
Z celého srdce všem přeji, aby každé naše se-
tkání bylo skutečně srdečné.

Pavel Bicek 
správce římsko-katolické farnosti  

Boršov nad Vltavou
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Zlatka – Boršov
III. ročník závodu na paddleboardech na úžasném úseku Vltavy

Tímto závodem chceme zvýraznit následující skutečnosti:
*ukázat jeden z nejkrásnějších vodáckých úseků řeky Vltavy

*popularizace – Stand Up Paddleboardingu s vůní adrenalinu a romantiky

Prezentace:   do 10:30 hod. včetně zaplacení startovného, od 10:40 meeting, v 11:00 hromadný 
start na pravém břehu řeky pod jezem ve Zlaté Koruně. Prezentace začíná v 8:00 
v cíli, v Ká-servis, půjčovna lodí a raftů, Poříčská 159, Boršov nad Vltavou.  
Následuje v 9:30 přesun odprezentovaných závodníků do místa startu,  
kde bude dokončena prezentace do 10:30.

Trať:   úsek řeky Vltavy mezi Zlatou Korunou a Boršovem nad Vltavou o délce 21 km.  
Na jezu v Březí se na pravém břehu přenáší SUP, dále se jede k železničnímu mos-
tu, pilíř železničního mostu se objede zleva (pravá ruka blíže pilíři) a proti proudu 
řeky se dojede do přístaviště půjčovny lodí Ká-servis na pravém břehu řeky.

Kategorie:   základní kategorie je muži-ženy a další dělení v základních kategoriích  
dle libovolných SUPů (pevné i nafukovací) délky max. 14´0´́ :

 ELITE - maximální délka 14´00´́  pevné, šířka neomezena
 SPORT - maximální délka 14´00´́  pouze nafukovací, šířka neomezena
 HOBBY - délka pod 12´0´́  pevné i nafukovací, šířka neomezena

  Každý závodník musí podepsat formulář týkající se jeho zdravotního stavu,  
zúčastňuje se na vlastní nebezpečí. Plovací vesta, ochranná přilba a obuv  
chránící prsty u nohou povinná.

Organizace:   Závodníci mohou dojet do Zlaté Koruny vlakem, autobusem od Ká-servisu  
v Boršově nad Vltavou. Závodníci přijíždějící do Zlaté Koruny autem, nechávají 
vůz na parkovišti. V místě startu pořadatel shromáždí věci závodníků v označe-
ných zavazadlech a odveze je do cíle. Občerstvení po závodu bude připraveno 
v cíli. Za posledním závodníkem, vždy na konci závodního pole popluje sběrací 
raft organizátorů.

 Každý účastník dostane pamětní medaili, vítězové kategorií věcné ceny.  
 Pro každého účastníka je připraveno občerstvení.

Kontakt:   Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, Boršov nad Vltavou 373 82,  
mail: starosta@borsovnvlt.cz, mobil: 734 385 498

Mgr. Jan Zeman 
starosta obce Boršov nad Vltavou

Místo:  Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou
Datum:  19. června 2021
Čas startu:  11:00
Pořadatel:  Obec Boršov nad Vltavou
Startovné:  300 Kč
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Soutěž ve střelbě ze vzduchových zbraní

Soutěže:   ***děti od 7 do 15 let střelba na terč 14x14cm – míření na přesnost  
ve vzdálenosti 10 m vleže, 5 ran

 ***dospělí  - dvoukolová soutěž:
 1/střelba na terč 14x14cm – míření na přesnost ve vzdálenosti 15m ve stoje, 5 ran
  2/do 2. kola postupuje 16 nejlepších. Vyřazovací soutěž – mířená střelba do tří 

plechovek 0,5l na vzdálenost 30 m – čtrvrtfinále 40 m, semifinále 40 m,  
finále 40 m položené plechovky-ve stoje, 5 ran

Zbraně:   Vzduchové pušky nebo pistole, ráže 4,5 mm, hnací ústrojí pružina, stlačený plyn  
v náplni nebo mechanicky napumpovaný vzduch, předepsané je přebíjení 
jednotlivých střel, nejsou dovoleny opakovací zbraně se zásobníky střeliva  
a s nádržemi na stlačený vzduch umožňujících více střel. Zbraně budou vybaveny 
klasickým zaměřovacím ústrojím – hledí a muška. Není dovolen puškohled, 
kolimátor nebo diopter.

  
  Každý dospělý účastník bude mít svou vlastní zbraň, pro děti možnost zbraň 

zapůjčit (mezi zapůjčením budou zbraně dezinfikovány)

Střelivo:   Diabolky 4,5 mm, JSB Exact. Střelivo dodá organizátor.

  Každý aktivní účastník Boršovského masakru obdrží originální pamětní medaili, 
vítězové dostanou cenu, k dispozici bude občerstvení.

Účastnický poplatek:   Všichni 100 Kč (pamětní medaile, občerstvení, střelivo).

Všichni účastníci soutěže Boršovský masakr se budou řídit pokyny řídícího střelby,  
který na začátku soutěže bude definovat: palebnou čáru, střelecká stanoviště a střeliště.  
Dále povely: Nástup, Nabíjet, Pálit, Palbu zastavit, Zbraň odložit, K terčům.  
Prostor bude rozdělen na pět sektorů: sektor 10 m, sektor 15 m, sektor plechovky,  
sektor trénink, sektor diváci a občerstvení.

Kontakt:  e-mail: starosta@borsovnvlt.cz, mobil: 734 385 498

Mgr. Jan Zeman 
starosta obce Boršov nad Vltavou

Boršovský masakr

Organizátor:  Myslivecký spolek Boršov nad Vltavou a Obec Boršov nad Vltavou

Místo:  lom na levém břehu Vltavy 100 m od jezu Březí proti proudu řeky

Termín:  19. červen 2021 od 13:00 hod. děti, od 15:00 hod. dospělí
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Noc kostelů letos proběhla celorepublikově  
28. 5. Kromě pana starosty se letos aktivně za-
pojila i  Římskokatolická farnost Boršov, která 
nabídla program pro rodiny s dětmi. 
Boršov nad Vltavou se svým kostelem zasvě-
ceným sv. Jakubovi leží na jihočeské poutnické 
stezce, která vede do Santiaga de Composte-
la. Pokud byste odsud chtěli pěšky putovat 
ke  hrobu tohoto světce, trvalo by vám to 3 
měsíce. Pokud tolik času nemáte, můžete si vy-
brat jednu z cest ve Španělsku a putovat „jen“ 
měsíc. A  pokud nemáte ani to, mohli jste se 
na pouť vydat s námi a putovat jen dvě hodiny 

. 
Děti se staly poutníky, byly vybaveny  Creden-

Ohlédnutí za Nocí kostelů

cialem (průkazem poutníka), poutnickou holí 
a  symbolem sv. Jakuba – svatojakubskou 
mušlí. Zkusily si sbalit batoh, aby moc nevážil, 
a vydaly se na letiště. Španělskem pak za 31 dní 
urazily 790 kilometrů. Informační tabule na ka-
ždém stanovišti je upozorňovala, kolikátý den 
jsou na cestě a kolik už ušly. Cestou se musely 
vybavit aspoň minimem španělských slovíček, 
to bylo nutné pro získání „jídla“ nebo bezplat-
ného noclehu na faře, musely mít „oči otevře-
né“. Po zajímavém putování je pak v Santiagu 
nečekal nikdo menší než svatý Jakub. Osobně.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, i všem, kdo 
tuto úspěšnou aktivitu pomohli realizovat. 
Díky!                        o. P. Bicek a Jana Zassiedko
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(Pokračování)
Výlet na kole jsem uvítala jako příjemnou změ-
nu. Jeli jsme jen s Petrem. Ve vesničce Bonnieux  
(boňjéu), jsme měli rezervovaná elektrokola 
po  33 + 2 eur/pojištění, dostali jsme helmy, 
mapku s  trasami, rady k  itineráři, zamávali 
jsme holkám a vydali se na cestu 61 km dlou-
hou. Vedla kopcovitou krajinou ve výšce okolo 
400 m nad ořem. Vybrali jsme si trasu prostřed-
ní do  Bonnieux, Lacoste, Roussillon, Gargas 
a Apt. Zpět do Bonnieux jsme jeli po trase, kde 
nebyly žádné vesničky, a tak jsme se nezdržo-
vali. Malebným krajem nás provázely obrovské 
pláně osázené vinnou révou (Cotes de Lube-
ron), levandulí, obilím a  ovocnými stromy. 
Několikrát jsme zastavili ve  vinných sklípcích 
na  ochutnání vína, natrhali levanduli na  poli, 
kde už rostla jako divoká, a nahoře na kopcích 
obdivovali pohledy do údolí, tak jako to dělali 
impresionisté, když je malovali. 
Bonnieu - vesničce postavené na náhorní pla-
nině dominuje věž kostela. Jsou zde nádher-
né rezidence z 16., 17. a 18 století, neboť tento 
region patřil papežům a  několik biskupů se 
rozhodlo zde žít. Osmdesát šest kamenných 
schodů vede do „Vieille Eglise“ a starým ced-
rovým stromům. Je zde muzeum Boulangerie, 
ale to jsme z časových důvodů nenavštívili. 
Lacoste (la-kost) - městečko je známé svým 
hradem, je však v  rozvalinách, i  když se sna-
ží některé části obnovit. Patřil markýzi de 
SADE, jež tu trávil část svého života, pokud 
zrovna nebyl ve vězení za některé ze svých ex-
tempore. Dnes je Lacoste především místem 
setkávání umělců. 
Roussillon (ru-si-jón) další kouzelné městečko. 
Je zde továrna OKRU a stezka okru. Na stezce 
vidíte různě zbarvené bizarní tvary okrových 
skal. Ale pozor na boty, jemný okr, který je všu-
dypřítomný, Vám je celé zapráší do  červena. 
A nejenom boty to odnesly. Byli jsme s Petrem 
zaprášení od  hlavy až k  patě. Naštěstí je zde 
plno kašen a  fontán, tak to ze sebe celkem 
pohodlně smyjete. V městečku byl zrovna trh, 
a  tak tam bylo plno lidí. Všechny domy jsou 
postavené z kamenů v různých odstínech čer-
veného okru. Takže červená, kam se podíváte. 
Je to velice malebné. 

LEVANDULOVá PROVENCE IV.

V  životě jsem také neviděla lanýže, jen jsem 
o nich věděla, a tak na trhu jsem si je prohléd-
la. Tento „černý diamant“ je vzácná houba Tru-
fficulture (trú - fi - kul - tjúr), její cena se po-
hybuje v  závislosti na  ročním období od  400 
až do 1000 eur za kg. Není prý nic lepšího než 
lanýžový šlehačkový krém s  čoko polevou. 
Oblast Vaucluse je předním výrobcem laný-
žů ve Francii. c Ve vesničce Ménerbes se koná 
na  Vánoce a  Silvestr tradiční “Truffle Market“, 
kam lanýže dorazí ke  konci listopadu. Jedí je 
všichni. Taky tam můžete navštívit „Dům laný-
žů a vín Luberon.“
Na  následující den jsme se všichni těšili. Jeli 
jsme do Aix en Provence (eks - an - pro - váns), 
hned po  Paříži nejkrásnějšího města Francie. 
A  hlavně je to město, kde žil a  pracoval Paul 
Cézanne. Symbolem tohoto města je voda. 
Bylo založeno římským konzulem Sextiem, 
kterého přitahovali dodnes využívané horké 
prameny. Aix bylo od  12. století až do  revo-
luce hlavním městem Provence. V  roce 1409 
tu byla založena jedna z  nejstarších univerzit 
ve Francii. V době, kdy byla tato část Francie sa-
mostatným královstvím, zde měl svůj přepy-
chový dvůr král René z Anjou (1409 - 1480). 
V centru Aix se nachází majestátní Cours Mi-
rabeau - proslulý bulvár umístěný na staroby-
lých hradbách, lemovaný elegantními domy 
ze 17. a  18. století a  posetý nádhernými kaš-
nami. Nejznámější je: Mechová a  krále René-
ho. Sedli jsme si na lavičku u Mechové fontány 
a pozorovali okolní ruch. Opravdu je to maje-
státní a elegantní město. Díky univerzitě je zde 
hodně mladých lidí. Procházeli jsme městem 
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a vnímali vůni květin, kterých bylo město plné. 
Cezannův okruh nás zavedl do Musée Granet, 
které se pyšní několika obrazy od Paula Cezan-
na, nejslavnějšího zdejšího rodáka. Narodil se 
v Aix en Provence 19. ledna 1839 a zemřel zde 
23. října 1906. Pak jsme zamířili do  Ateliéru 
Paula Cezanna, kde tento umělec pracoval 
od  roku 1897 až do  své smrti. Je uspořádán 
tak, jak jej Cezanne opustil. Z  oken ateliéru 
je vidět krajina, kterou donekonečna maloval 
a  která ho tak inspirovala. Nakonec jsme šli 
na mimořádnou výstavu sbírek z Guggenhei-
mova muzea v New Yorku, která byla instalo-
vána v Hotelu de Caumont Centre d Art. Bylo 
zde 44 obrazů a 4 sochy významných impre-
sionistů a moderních umělců včetně Maneta, 
Degase, Cezanna, Vincenta van Gogha a Pabla 
Picassa, které byly poprvé představeny v Evro-
pě od svého příchodu do New Yorku před více 
než půl stoletím. To jsme měli štěstí!
Protože přes den teplota vystoupala až 
na  42°C, bylo nutné se zásobit pitnou vodou 
a  stále mít na  hlavě klobouky a  tmavé brýle, 
abychom nedostali úžeh či úpal. Někdy i ve stí-
nu se nedalo dýchat, proto bylo fajn se pohy-
bovat tam, kde byla voda. A  to se nám tento 
další den podařilo beze zbytku. 
Naše první zastávka byla ve  vesničce Fon-
taine-de-Vaucluse (fon-tén-d´-vo-klúz), vý-

chodně od  Avignonu, kterou protéká sma-
ragdově zbarvená řeka Sorgue a je lemovaná 
pohořím Vaucluse. Za  největší přírodní uni-
kát je zde považován smaragdový pramen 
řeky Sorgue, který vyvěrá nedaleko vesnice 
v  hluboké jeskyni, která je obklopena 230 m 
vysokými skalami uzavírajícími údolí. V  zimě 
a  na  jaře tryská tento pramen z  hlubokého 
podzemí do  hluboké (asi 300 m) tmavě zele-
né tůně. Pramen zaplňuje mohutnou propast, 
která v  dávných dobách vznikla zřícením ně-
kolika jeskyní, a  vytvořilo se tak malé jezír-
ko Fontaine de Vaucluse. Fontain je pramen 
a  Vaucluse – kotlina či uzavřené údolí. Místo, 
kde pramen vyvěrá na zemský povrch, bylo již 
ve starověku významným kultovním centrem. 
Hloubka propasti se odhaduje na  300 m, ale 
skutečná hodnota nebyla nikdy zjištěna, i když 
se o to pokoušel i slavný Jacguese Cousteaua. 
Ani robot se na  úplné dno nedostal. Posled-
ní naměřená hloubka činila 318 m. Pramen 
řeky Sorgue je jedním z  nejsilnějších prame-
nů na světě. V závislosti na ročním období má 
průtok od 4 do 80 m3 vody za vteřinu. Na jaře 
pramen vydá denně 2, 5milionu m3 vody, což 
je množství, které přepadne přes Niagarské 
vodopády za 17 minut. Voda má stabilně tep-
lotu mezi 12 a  13 stupni Celsia. Z  vesničky je 
to k prameni podél řeky asi tak 1,5 km. Podél 
cesty je plno obchodů, restaurací, stánků. 
Procházíte pod mohutnými platany a provází 
Vás smaragdově zbarvená řeka po pravici. To 
je od  vodních pastiňáků. Jedna z  restaurací 
na břehu říčky se pyšní Michelinskou hvězdou. 
Protože jsme tu byli mezi prvními a  další tu-
risté tu ještě nebyli, posadili jsme se ke stolku 
na břehu a pozorovali ptactvo, ryby a šumění 
vody. Jak jsme zjistili, k pramenu se nedalo se-
jít, byly tam zátarasy, takže jen zdáli jsme vi-
děli nějakou jeskyni. Zvědavost nás přemohla, 
zátaras nezátaras,  šli jsme k okraji propasti 
a  nahlédli do  ní. Ve  značné hloubce jsme vi-
děli malé smaragdově zbarvené jezírko. Byla 
malá voda. Jak jsme se později dozvěděli, když 
je velká voda, je z  místa, kde jsou zátarasy, 
krásně vidět tmavě zelená tůň. Ve vesnici mů-
žete navštívit ještě Museé Petrargue (mjú-zé-
-petrárk), které bylo postaveno na místě, kde 
italský básník Francesco Petrarca (1304 - 1374) 
sepsal svou slavnou sbírku básní s  názvem 
Canzoniere. Také můžete navštívit Podzemní 
svět Norberta Castereta, který nabízí podzem-
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ní procházku podél řeky. My jsme se ale vydali 
na vyhlídku z trosek hradu biskupů z Cavailio-
nu, které se tyčí nad vesnicí. Ten byl postaven 
před rokem 1000 mnichy z  důvodu ochrany 
poutníků, kteří putovali ke hrobu sv. Vérana. , 
hrdiny, který v 8. století údajně zachránil vesni-
čany před drakem. Následně zbořil pohanský 
chrám, který stával u pramene, a na jeho místě 
nechal postavit křesťanský kostel zasvěcený 
Panně Marii. V něm byl nakonec pochován. 
Okouzlující městečko Vaison la Romaine 
s  úctyhodnou historií leží na  SV od  Orange 
(ou-rán-ž´) na  březích řeky Ouveze (u-vez´). 
Archeologické vykopávky na  úpatí pahorku 
Puymin (pí - má´) zde odhalily části římské-
ho města s  bazilikou, lázněmi a  divadlem. 
Divadlo má místa k sezení vytesané do skály, 
v  červnu se zde konají každoročně hudební 
festivaly. Museé Municipal vystavuje několik 
nálezů, zejména paví mozaiku, na kterou jsme 
se šli podívat. Úzkými uličkami, které se vinuly 
mezi krásně zrestaurovanými domy z 1. století, 
jsme šli až nahoru k troskám zámku. Obě části 
Vaison la Romaine jsou spojeny přes řeku pů-
vodním klenutým římským mostem, který 
je nepřetržitě užíván již 2 tisíce let. Z té doby 
pochází též románská katedrála Notre Dame 
de Nazareth s přilehlým klášterem. Jsou v ní 
uloženy ostatky sv. Quentina, zdejšího biskupa 
ze 6. století a patrona města. 

Městečko Gigondas (ží-gn-dás) navstěvují 
především milovníci skvělých vín. Tak tu ne-
smíme chybět. Ne že bych byla milovníkem 
vín, ale občas je skvělé si nějaké dobré dát. 
Hlavně jsem je chtěla přivést jako dárky. Jana 
s  Petrem do  Francie jezdí každoročně, a  tak 
oni mezi milovníky patří. A taky se v nich vy-
znají. Tak jsem výběr nechala na nich. Nejprve 
tomu ale předcházela degustace v  jednotli-
vých prodejnách a sklípcích. Městečko má jen 
700 obyvatel a všichni se oddávají pěstování 
vín, obhospodařují více než 1250 ha vinic. 
Geologie zde pro pěstování vinné révy vytvo-
řila unikátní půdní podmínky. Ročně se zde 
vyrobí 5 milionů lahví červeného vína značky 
Gigodas (povstal z vod). 
Zajímavou atmosféru klidnému městečku 
Pernes les Fountaines (pérne-le-fon-tén) 
dodávají desítky kašen. Stezka vás vede ko-
lem asi 40 různých kašen či fontán, které zde 
byly instalovány od poloviny 18. století. Proto 
je zde možno nalézt velký výběr stylů. Nej-
známější je tzv. “Gigot“ nebo Cormoran. Mně 
se líbila kašna mechová. Také zde byla velká 
venkovní (La Lavoir) - prádelna. Bylo zase ve-
dro, a  tak procházet se kolem kašen či fon-
tán bylo opravdu to nejlepší, co jsme mohli 
udělat. Dnes jsme se docela těšili na  návrat 
do Laurisu, budeme pokračovat v ochutnává-
ní vín. 
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Koronavirus obrátil svět vzhůru nohama 
a i taková milá a potřebná věc, jako je každo-
roční Tříkrálová sbírka, byla letos covidovou 
pandemií bohužel poznamenána. Nicméně 
i s tím jsme si u nás v Boršově dokázali poradit 
a ve smyslu rčení „Když nemůže hora k Moha-
medovi, musí Mohamed k hoře“ letos Tři krá-
lové nechodili od domu k domu, ale lidé své 
příspěvky potřebným mohli nosit na  několik 
vybraných míst v obci a tradici tak bylo mož-
né v rámci možností dodržet. 
Jedno z  takových míst bylo uspořádáno 
po  čtyři lednové neděle například i  u  Radky 
Fránové v  Jarní ulici, kam mohli všichni, kdo 
chtěli udělat dobrý skutek, během odpolední 
procházky přinést nějaký ten peníz. 
Spolek Boršováci každoročně tuto sbírku ak-
tivně podporuje a chodí koledovat v části naší 
obce. Protože se letos koledovat nemohlo, 

Ač jsme ještě před několika dny nevěděli, zda 
to bude možné, tak Vítání prázdnin ve Farské 
zahradě bude!! Trochu nám spadl kámen ze 
srdce, protože loňská akce se maximálně vy-
dařila, všichni jsme se na ní skvěle bavili a my 
se moc těšili, že si to letos zopakujeme. Far-
skou zahradu máme rádi, je tam úžasná atmo-
sféra a zejména, když se setmí, dostává ještě 
o to větší kouzlo. Chceme Vás tímto všechny 
pozvat. Vezměte své děti, máme pro ně plno 

Tříkrálová sbírka v Boršově letos trochu jinak

Vítání prázdnin ve Farské zahradě

rozhodli jsme se podpořit sbírku jinak a  vě-
novali jsme do ní částku 5000 Kč. Pevně dou-
fáme, že příští rok už sbírka proběhne opět 
klasickou formou, a  to veselou procházkou 
po naší obci ve společnosti „malých“ Tří králů 
a s písničkou na rtech .

Spolek Boršováci

zábavy. Řekněte svým přátelům a  dorazte 
v  pátek 25. 6. v  17,00 hod. do  Farské zahra-
dy. Zahraje folk a  country kapela Spolektiv, 
čeká na vás pečené prasátko, vychlazené pivo 
a večer již tradičně disco show s DJ Arnoštem. 
Vstupné bude zdarma, jen budeme muset vy-
hovět některým aktuálním opatřením, ale to 
se zvládne. Tak přijďte s námi přivítat prázd-
niny a snad i zpátky normální svět. Těšíme se 
na vás!                                       Spolek Boršováci
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Od  naší poslední zprávy uplynul již téměř 
rok. Od té doby se událo plno věcí. 

SOUSTŘEDĚNÍ GyMNASTIKA

V srpnu jsme uspořádaly naše druhé příměst-
ské gymnastické soustředění. Soustředění se 
zúčastnilo 22 děvčat z oddílu gymnastiky zá-
vodní i  z  přípravek. Každý den byl pro holky 
vytvořen program stávající z  tréninkových 
jednotek, mimo klasické gymnastické nářadí 
si holky zkusily i něco z atletiky, baletu a jógo-
vé pozice ve dvojicích. Ve středu jsme vyrazily 
na celodenní výlet- splutí řeky Vltavy ze Zlaté 
Koruny do  Boršova, v  odpoledních hodinách 
jsme měly skupinovou soutěž o nejlepší cirku-
sovou skladbu a den jsme završily přespáním 
v sokolovně. 

NáBOR GyMNASTIKA

Začátkem září jsme zorganizovaly nábor no-
vých gymnastek. Děvčata prošla náborovými 
zkouškami, které se skládají z  několika cviků, 
které prozradí něco o jejich ohebnosti, flexibi-

T. J. SOKOL BORŠOV NAD VLTAVOU
litě, síle nohou, síle rukou a  o  vypořádání se 
se strachem. Na nábor se přihlásilo 26 děvčat. 
Bohužel není v naší kapacitě vzít všechna děv-
čata, proto rodičům holek, které nevybereme, 
nabízíme možnost navštěvovat oddíl všestran-
nosti. Po  náborových zkouškách jsme do  od-
dílu přípravky vybraly 15 děvčat. Holky se ale 
vzhledem ke koroně sešli od září jen párkrát. 
Teď, když už se může začít cvičit, nás 3 holky 
opustily, ale to, že jich tolik zůstalo, považuji 
za úspěch. 

PLAVBA PO VLTAVĚ

19. září se k  výročí narození našeho zaklada-
tele Miroslava Tyrše (17.9)  konala Sokolská 
plavba po Vltavě. Každý rok je vybraný nějaký 
oddíl, loni se poštěstilo nám. Do Prahy vyrazila 
s cvičitelkou Barčou tři děvčata (Barča a Sárka 
Štěpkovy a Barča Nováková). V Praze se čekal 
bohatý program na  nádvoří Tyršova domu- 
fotbal v  zorbingových koulích, lukostřelba, 
skákací hrad, surf simulátor, bungee trampolí-
na, památková cesta po Praze a další. Hlavním 
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bodem byla plavba parníkem po Vltavě, i když 
jsme po  celém dni byly unavené, večer jsme 
ještě vyrazily na krásnou procházku po Praze.

CVIčÍM, AByCH žIL III

V  termínu 25. - 27. září vyrazilo 6 žen z  naše-
ho sokola na pobytový seminář do Hrdoňova 
k Lipnu. Byl pro ně a další účastníky připraven 
cvičební program- cvičení na gymballu, s over-
ballem, kruhový trénink, aerobik/zumba, ta-
báta, cvičení v bazénu a hra s míčem KinBall. 
Večer byla společenská zábava. Až na počasí, 
jsme si to všechny moc užily.

ZáVODNÍ ODDÍL GyMNASTIKy

Holky co oddíl gymnastiky navštěvují už ně-
kolikátý rok a  jejich dovednosti stoupají, se 
dostávají do  závodního oddílu, který trénuje 
2x týdně. Ještě začátkem října jsme se připra-
vovaly na závody Teamgym a na gymnastický 
dvojboj ve  Vimperku, bohužel jak obě akce, 
tak další tréninky zhatil Covid-19. Během pau-
zy, kdy se nemohlo cvičit, jsme s děvčaty ko-
munikovaly a zadávaly jim výzvy, aby se udr-
žely v nějaké kondici. 

Dokonce jsme uspořádaly i  ON-LINE závo-
dy, děvčata dostala zadání povinných prvků 
a samy si měly vymyslet gymnastickou sesta-
vu. Závodů se zúčastnilo 14 děvčat ze závod-
ního oddílu a 3 děvčata z přípravky. Měly jsme 
z holek obrovskou radost, jak se s tím popraly.

Nyní už v početně upravených skupinách a dle 
epidemiologických zásad začínáme na sokol-
ské zahradě a  i v  tělocvičně cvičit a vracet se 
zpět do formy.

CO PŘIPRAVUJEME

Jelikož všichni doufáme, že nám dá koronavi-
rus už relativní pokoj, máme připravené různé 
akce.
1)  V termínu 7. - 14. 8. příměstské soustředění 

závodního družstva v Gymcentru v Českých 
Budějovicích

2)  V termínu 16. - 20. 8. příměstské soustředění 
celého oddílu v naší sokolovně

3)  Začátkem září bude opět nábor nových 
gymnastek ročníky 2017 - 2015 a  šikovné 
holčičky ročníky  2014 a  2013 s  předchozí-
mi zkušenostmi ve  sportu (sledujte náš fb: 
Gymnastika TJ Sokol Boršov nad Vltavou)

4)  V listopadu už nás snad čekají první závody 
po dlouhém roce a půl- TeamGym v Písku

V  příštím roce oslaví naše jednota 120 let 
od postavení sokolovny, zároveň sokol jako ta-
kový slaví 160 let od svého založení. Z tohoto 
důvodu jsme si dovolila napsat pár slov o úče-
lu a cílech sokola, o jeho činnosti a o pár slov 
jsem poprosila i rodiče našeho oddílu.

ÚčEL A CÍL SOKOLA

Česká obec sokolská byla založena ve  veřej-
ném zájmu, jejím účelem  a  cílem bylo a  je 
zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, orga-
nizovat a  vykonávat tělovýchovnou, sportov-
ní, kulturní a společenskou činnost, podporo-
vat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému 
jednání v životě soukromém i veřejném, k ná-
rodnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, 
k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní 
skromnosti a sebekázni, k  lásce k  rodné zemi 
a ústě k duchovnímu dědictví našeho národa. 
Vše vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindři-
cha Fügnera.

Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné 
výchovy a sportu, společenské a kulturní čin-
nosti, přispívat a  zvyšovat fyzické, společen-
ské, kulturní a  duchovní úrovně svých členů 
a  naší společnosti a  vychovávat k  mravnosti 
a občanské odpovědnosti.

PáR SLOV OD NAŠICH RODIčŮ

p. Fenerovová (Kája, Sofi, Ema)
Sokol je v  naší rodině slovem, které beru 
opravdu jako srdce sportu, prvně jsme měli 
tu čest se Sokolem cca v roce 2010, když nej-
starší dceři byly 3 roky. Od  té doby je naším 
hlavním tématem, jako rodiče podporujeme 
všechny tři dcery ve  sportu, začaly opravdu 
především u  všestranného sportu, všechny 
tři si prošly Sokolem Čtyři Dvory, a když rost-
ly, táhlo je to ke sportovní gymnastice, dostaly 
jsme od  trenérek Sokola typ na  gymnastiku 
v  Sokole Boršov nad Vltavou, byly vybrány  
a  velké díky trenérkám, které s holkami pracu-
jí, vedou je nejen k pohybu, ohybu :-) ale hlav-
ně dle mě k pokoře. Nic není zadarmo, vše se 
musí vybojovat, ale zároveň k tomu všemu do-
jdou jen, když budou pokorné, mít kázeň a mít 
z  toho radost. Na  boršovské gymnastice se 
mi líbí, že holky trenérky Bára s Eliškou vedou 
děvčata i  k  týmové práci, k  tomu, aby spolu 
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uměly fungovat, komunikovat, nebýt rivalky, 
ale být si nápomocné. Dnešní covidova doba 
je složitá, trenérky mají v  téhle době ode mě 
velkou 1* jak s  holkami pracují alespoň přes 
WhatsApp, výzvy, videa... nenechají je usnout 
na vavřínech, ale snaží se je držet, aby nezapo-
mněly, aby fungovaly, aby měly stále tu radost 
z  pohybu. Budu ráda, pokud by moje dcery 
i  nadále měly možnost s  Boršovskými holka-
mi fungovat, díky trenérky za to, že je učíte, že 
tohle vše má smysl!! Smysl v pohybu, s láskou 
a úsměvem, díky.

p. Kantorová (Beátka)
Oddíl gymnastiky navštěvuje dcera druhým 
rokem, já jako matka pozoruji velký pohybo-
vý rozsah a celkový posun stability, ohebnos-
ti a  co je podstatné a  naprosto zásadní pro 

děti v  dnešní době sezení u  počítačů, je lás-
ka ke  sportu, nadšení, chuť se zdokonalovat, 
pracovat sama na sobě. Lektorky jsou zdravě 
přísné a  přesto laskavé, vedou děti k  lepším 
výsledkům a  dávají šanci uspět i  mimo klub 
na závodech, pořádají super soustředění. Jiný 
oddíl jsem nikdy neměla důvod hledat. Přeji 
celému týmu hodně zdarů a snad už jen plné 
tělocvičny zdravých, usměvavých dětí, které 
mají šanci sportovat.

p. Štěpková (Barča a Sárka)
Ráda bych vyjádřila své díky T.J. Sokolu Bor-
šov, zejména oddílu gymnastiky. Mé dvě dcery 
navštěvují tento oddíl již déle jak pět let a za-
znamenala jsem nejen velký posun v  jejich 
sportovním vývoji, tak také to, že do  oddílu 
chodí velmi rády nejen za  gymnastikou, ale 
i do kolektivu, který dokázaly bezvadně stme-
lit báječné a  velmi obětavé trenérky – Barča 
Machová, Eliška Orlovská a Barča Ivanko. Vel-
ký dík těmto dámám, protože svůj volný čas 
obětavě věnují tomu, aby podpořily sportovní 
rozvoj našich dětí. Velmi si cením, že i v době 
coronavirových omezení dokázaly využít on-
-line možností a formou výzev stále udržovaly 
děvčata v určitém rytmu. Také si velmi vážím 
jejich hodnot, které vyznávají a  snaží se je 
předat i  mladým holkám…je to vidět hlavně 
v tom, že kolektiv se zde tmelí, nikoliv štěpí.

Ještě jednou velké díky  
a moc si vaší práce vážím!

Za T.J. Sokol Boršov nad Vltavou  
Barča Machová  
starostka sokola
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často kladené otázky  
(informace pro soutěžící)

Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Dokud pa-
dají trakaře, ještě to jde, ale co až začnou pršet 
kamiony? Princezna Prga má plné ruce práce: 
zachraňuje špunty zamrzlé v ledu na pláži, suší 
ovečkám kožíšky promočené náhlou povod-
ní... Kdo ten nečas zastaví? Pokud tě zajímá, jak 
se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš ji od   

Letos v našem TICB opět prázdninová soutěž 
s Déčkem Zastav nečas!

15. 6. sledovat na stránkách Déčka. Protože už 
1. 7. budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme 
prozradit :-). Od začátku prázdnin se více dozvíš 
i v našem Turistickém informačním centru.

Více informací již brzy na:  
www.zastavnecas.cz 

Začínáme 1. 7. 2021

Co se to děje?
Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga 
brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: Strom-
děd Počas, který od nepaměti košatěl hustým 
listovím, je najednou dočista holý. Přírodní 
moudrost vepsaná do  jeho listů se rozletěla 
do všech stran. 
Část listí to zaneslo až k  nám na  Zemi, a  tak 
budou na  Déčku potřebovat pomoc   – tvo-
ji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a  vrátit zpět 
na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí 
se vrátilo do starých dobrých kolejí?
Jak jim mohou děti pomoci?
Jako každý rok, děti mohou vyjet na  výlety 

po  České republice a  získávat hesla (“zelená” 
ve schránkách v přírodě, “červená” v infocent-
rech a institucích). Za každé heslo vrátí olysalé-
mu Stromdědu Počasovi jeden ztracený lístek.   

Co tedy musím udělat?
Na stránce www.zastavnecas.cz se registruj-
te nebo přihlaste k Déčko účtu a podle mapy 
si naplánujte tři výlety tak, aby aspoň jeden 
byl v mapě značen červenou značkou a aspoň 
jeden zelenou značkou (můžete tedy absol-
vovat dva výlety na  červené stanoviště a  je-
den výlet na zelené stanoviště, nebo naopak 
dva výlety na zelené stanoviště a jeden výlet 
na  červené stanoviště). Na  každém stanoviš-
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ti získejte heslo, které poté zadejte na  webu 
www.zastavnecas.cz nebo v mobilní aplika-
ci Léto s Déčkem.

Kolik výletů musím absolvovat?
Pro účast v soutěži minimálně tři – potřebujete 
získat hesla ze dvou stanovišť červených a jed-
noho zeleného, nebo naopak ze dvou stano-
višť zelených a jednoho červeného.

Nemůžu najít schránku v přírodě.
Pokud se vám ani po pečlivé kontrole popisu 
cesty/uložení schránky nedaří schránku najít, 
je možné, že ji někdo odnesl. Prosím zavolejte 
na naši Diváckou linku ČT na číslo 2 6113 6113 
(každý den 7:30–20:00).

Co mám dělat se schránkou poté,  
co jsem ji našel?
Zapamatujte si nebo si opište heslo a  poté 
schránku opět ukryjte a  zamaskujte tak, jak 
jste ji našli. Důležité je dát ji nazpět přesně tak, 
jak jste ji našli, aby ji mohli najít i další soutěží-
cí. Cestou domů můžete splnit výzvu, kterou 
jste si ve schránce přečetli.

Existuje ke hře také mobilní aplikace?
Ano. Díky aplikaci Léto s  Déčkem si můžete 
ukládat získaná hesla rovnou během výle-
tu. Za  odeslaná hesla získáte s  aplikací i  vir-
tuální samolepky k  vyzdobení svých fotek. 
Nové samolepky získáte za  první tři zadaná 
hesla, z nichž aspoň jedno musí být ze zele-
ného a aspoň jedno z červeného stanoviště. 
Aplikace není pro hru nutná, vše lze zadávat 

na webové stránce soutěže.

Je potřeba nějaké speciální vybavení?
Není.

Co musím splnit, abych mohl soutěžit 
o ceny?
Registrujte se na  www.zastavnecas.cz (po-
kud už nemáte na  Déčku účet z  minulosti) 
a zadejte tři získaná hesla.

Co je to soutěž pro rodiče?
Rodiče mají svou soutěž na  sociálních sí-
tích. Stačí, aby umístili na  Facebook nebo In-
stagram fotografii z  putování s  hashtagem 
#zastavnecas.  Pamatujte na  to, že váš profil 
na Instagramu musí být veřejný. Tím, že fotku 
označíte hashtagem a máte veřejně dostupný 
profil, jste automaticky zařazeni do  soutěže 
a  souhlasíte se zveřejněním a  dalším užitím 
fotky v této kampani.

Chci vám napsat.
Můžete využít formulář na  webové stránce 
soutěže nebo e-mail deckoweb@ceskatele-
vize.cz.

Chci vám poslat fotku z výletu.
To budeme moc rádi, použijte prosím formu-
lář na  webové stránce soutěže. Pokud nám 
posíláte fotku e-mailem, připište prosím vý-
slovný souhlas se zveřejněním a  případným 
dalším použitím obrázku či fotky ve  vysílání 
či na webových stránkách. Bez souhlasu fotku 
bohužel zveřejnit nemůžeme.
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Malá ukázka práce našeho studia Chamiks, kde 
používáme fotky z mého archivu. Nápad vznikl 

Smějeme se s chameleony
           Smějeme se s chameleony
Malá ukázka práce našeho studia Chamiks, kde používáme fotky z mého archivu.  
Nápad vznikl zcela náhodou a nyní je z toho seriál v jedné skupině o chameleonech 
na Facebooku.

zcela náhodou a nyní je z toho seriál v jedné 
skupině o chameleonech na Facebooku.

Ing. Ivan Lintner
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Poprvé vám přinášíme možnost soutěžit s námi! Prohlédněte si následující obrázky a pokuste  
se vymyslet a napsat vtipný text. Na vaše výtvory se budeme těšit do 30. 6. 2021 na adrese: 
mistostarostka@borsovnvlt.cz

Nezapomeňte připojit kontakt na vás. Nejzdařilejší komentáře odměníme!

Soutěž
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Zahrada v červnu
Tato doba, kdy nemůžeme cestovat a  spíše 
trávíme čas doma nebo na zahradě, přímo vy-
bízí k pěstování různé zeleniny, květin a tře-
ba i ovocných stromků. Počasí nám zatím sice 
moc nepřeje, ale i tak můžeme řadu druhů ze-
leniny i květin vysít pro pozdní sklizeň.

Jakou zeleninu lze vysít v červnu?
Dozrát stihne v  červnu vysetá mrkev, černá 
ředkev a červená řepa, petrželka, keříčkový fa-
zol, rané kedlubny. Vysít či vysazovat můžete 
také zelí, růžičkovou kapustu,  pór.
Stále můžete pro průběžnou sklizeň vysé-
vat saláty.
Kdo pěstuje rajčata a papriky, jistě se vám 
hodí pár rad:
Rychle rostoucí rostliny rajčat je třeba vyvazo-
vat k tyčkám – pokud nemáte spirálovité kovo-
vé tyčky, které rostliny obtáčí s malou pomocí 
samy.
U tyčkových odrůd je třeba důsledně vylamo-
vat postranní výhony, které rostlinu oslabují 
a snižují úrodu plodů. Keříčkové odrůdy se na-
opak nevylamují!
Ideální je pěstovat rostliny na místě krytém 
před deštěm, v dostatečných rozestupech. 
Zalévat se nikdy nesmějí na listy.
Papriky během vegetace narůstají do  znač-

ných rozměrů a  nasazují velké množství plo-
dů. Hrozí pak jejich polámání, neboť výhony 
paprik, které se na rozdíl od rajčat nevylamují, 
jsou přirozeně křehké. Papriky je proto třeba 
pečlivě  vyvazovat, nebo celou řádku zpevnit 
pomocí natažených provázků ve spodní i hor-
ní části rostlin.
Dále je výborné pěstovat jahody, které patří 
mezi nejoblíbenější ovoce pro vynikající chuť 
a  vůni i  různé možnosti zpracování. Vlastní 
záhonek by na  zahradě nikdy neměl chybět, 
zvláště pokud máte děti. A jahody jsou oprav-
du nejen lahodné, voňavé a sladké, ale i velmi 
zdravé: obsahují velké množství vitamínů sku-
piny B, vitamínu C a K, karotenu, a dále vápník, 
draslík, jód, sodík a železo. Mlsání na jahodách 
je proto zdravé! 
Toto je pouze pár rad, možností k pěstová-
ní je spoustu, ale hlavně je to zábava, dů-
ležité je zapojit do práce i děti a při tom je 
učit chránit přírodu.
V  květnu platí pranostika – studený máj, 
ve  stodole ráj. Ale dnes už ani pranostiky 
moc neplatí, lepší je spoléhat se na sebe. 
Tak ať vám práce na  zahradě přináší hlav-
ně radost a  pěkné výpěstky, s  kterými se 
budete moci pochlubit na  podzim na  naší 
zahrádkářské výstavě.      Růžena Brejžková 

Naše obec už 3x pořídila kompostéry z různých dotačních titulů.  
Když se objevila možnost zažádat počtvrté, nezaváhali jsme a objed-
nali jsme dalších 100 kusů velice kvalitních kompostérů (náš soused  
Včelná jich objednal přes 200 kusů), přičemž za tyto kompostéry se ne-
musí nic doplácet. Domácí kompostování se podporuje čím dál více, 
vždyť v komunálním odpadu je až 60% hmoty, která se může kompos-
tovat, patří do kompostéru. 

Nikdo se nestydí mít doma WC, a  tak bychom se neměli stydět ani 
za kompostér na našich zahradách. Z objednaných 100 kusů kompostérů máme pořad-
ník 60 zájemců a zbývajících 40 bude připraveno k odebrání po písemné objednávce  
přes mail: obec@borsovnvlt.cz

Nebojte se kompostovat, je to sexy.

Kompostujeme

Mgr. Jan Zeman 
starosta obce
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Bylo to zde již mnohokrát, jen stačí 
vzít rozum do hrsti, nebýt líný pře-
mýšlet a podívat se do starých zá-
znamů, kronik, na  obrazy starých 
mistrů. V  psané historii lidstva se 
střídala období sucha, nadměrné-
ho tepla, chladných období…
V posledních letech přibývá přípa-
dů, kdy na nemovitosti v ulici Pod 
Skálou padají menší či větší kame-
ny ze svahu nad ulicí. Po  jednání 
s  občany v  dotčené ulici jsme se 
dohodli s Lesy ČR na vykácení pro-
blematických jehličnatých stromů 
nad domy, jejichž kořeny urychlují 
rozebírání svahu, přičemž jsme dále projednali 
řešení tohoto problému skrze vhodný dotační 
titul, abychom co nejvíce eliminovali ohrožení 
obyvatel a nemovitostí v ulici.
To vše platilo až do 17. května 2021, kdy při jed-
nom větším dešti došlo k zatopení dvou domů 
v ulici Pod Skálou (vzorně při likvidaci škod po-
mohli hasiči z JSDH Boršov) a zjistilo se, že ne-
funguje odvodňovací systém na E55 po novu 
na silnici I/3.
Poslední květnový den jsme se sešli na místě 
problematického svahu s  ŘSD a  revírníkem 
od Lesů ČR.
Silnice E55, která je v zářezu svahu, byla zpro-
vozněna v roce 1981 včetně jejího odvodnění. 
Bohužel od té doby ŘSD neprováděla kontroly 
a čištění. A to do odtokového systému je ještě 
odvodněn železniční násep … 
ŘSD se k problému staví čelem, nicméně vyža-
dují součinnost obce, Lesů ČR, Správy železnic 
a obce Včelná. 
Díky léta nefunkčního systému odvodnění 
silnice, mohl být svah bodově zatápěn na úse-
ku ulice Pod Skálou mezi silničním mostem 
a  restaurací Pod Skalou. V  posledních letech 
jsme svědky neodvratné nastávající klima-
tické změny a svah se začíná ozývat – pět let 
od roku 2014 do roku 2019 byly roční srážkové 
úhrny podprůměrné, svah vysychal a posled-
ní dva roky prší o něco více … V minulosti byl 
tento skalnatý vršek bez stromů, jak je patrné 
z oltářního obrazu od Františka Doubka z kon-

Klimatická změna u nás v obci

ce 19.stol. v našem kostele – Jakub Větší stojí 
na holých skalách. O 70 let později v roce 1963 
restauroval oltářní obraz malíř Husička a při té 
příležitosti si našel místo, odkud Doubek teh-
dejší Boršov namaloval, na  Husičkovo obrazu 
už na svahu rostou borovice a na budoucí pro-
blém je zaděláno, nyní ještě vše posíleno ne-
funkčním odvodněním.
Nesnází s  pohybem půdy a  vodou bude jis-
tě přibývat. Je chybou, že jsme v určité době 
přestali přemýšlet nad starými názvy míst 
např. lokalita dnešní ulice Třešňové se ve sta-
rých mapách nazývá Am leichten – na lehkém, 
jsou tam sprašové půdy a založení domu není 
úplně jednoduché. Hned nad touto lokalitou 
se kdysi založil hřbitov, přičemž se opomnělo, 
že tam dříve byla cihelna a těžila se tam hlína, 
tlecí doba je dnes stanovena na 40 let. V Za-
horčicích zase máme místo, které se nazývá 
Na propasti a když dlouho neprší, tak nám tam 
puká zem.
Fritschova stezka mezi Rybů a  jezem Březí 
bývává zasypávána uvolňujícími se kameny – 
v době jejího dokončení v roce 1936 byly sva-
hy nad ní čisté bez stromového porostu.
Z  výše uvedeného je patrné, že klimatické 
změny budou hrozit nejvíce tam, kde jsme 
opomněli na  staletími prověřené zásady, ale 
jak z toho ven? Je to těžké, nyní nás na této pla-
netě žije skoro 8 miliard, a v roce 1900 necelé 
2 miliardy, a všichni se chceme mít dobře …

Mgr. Jan Zeman, starosta obce

Pohled na Boršov v roce 1963  
(na oltářním obraze v našem kostele  

můžete porovnat s rokem 1888)
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Pro vyšší cíle

20
19

VÝROČNÍ
ZPRÁVA

Pobočka v Boršově  
branou do Jižních čech
Společnost SCASERV a.s. nabízí svým zákazníkům k pronájmu i prodeji certifikované produkty 
v oboru lešení, bednění a dočasných systémů pro práci ve výškách. Poskytujeme služby 
zahrnující montáž a demontáž lešenářských systémů, projekční činnost, přepravu,  
technikou podporu, servis a školení.
V roce 2012 jsme jako nová a ryze česká společnost navázali na tracici firem SGB, Hünnebeck 
a Harsco. Jsme přední společností ve svém oboru podnikání. Více než polovinu nabízených 
produktů také sami vyrábíme. S pobočkami v Praze, Brně a Ostravě byl pro nás trh Jižních Čech 
spíše nedostupný vzhledem k povaze nabízených služeb.
Toto jsme se rozhodli změnit, a proto otevíráme pobočku společnosti SCASERV  
v Boršově nad Vltavou. Z tohoto místa budeme komplexně zajišťovat požadavky  
našich zákazníků, v termínech, kvalitě a při dodržení 100% bezpečnosti přesně tak,  
jak jsou zvyklí naši partneři v již zavedených pobočkách.
Pevně věříme, že se za krátký čas staneme partnerem v regionu  
jako společensky odpovědná firma.

Pro nově otevřenou pobočku v Boršově nad Vltavou  
hledáme tyto pozice:

Administrátorka obchodu a skladu                  Skladník/řidič
Nabízíme: 

Práci na plný úvazek se smlouvou na dobu neurčitou, služební telefon,  
příspěvek na stravné, 13. plat. Zázemí prosperující společnosti a přátelský kolektiv.

V případě zájmu zašlete životopisy na: cbudejovice@scaserv.cz

Petr Krejčí, DiS. 
manažer pobočky Jižní Čechy

www.scaserv.cz

Ká-servis.cz 
půjčovna lodí

Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou
  Jednodenní výlet ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou

  Klidný úsek pro všechny generace s délkou 19 km (5 hodin)

   Při plavbě Vás čekají pohledy na krásnou přírodu a z vody Vás 
upoutá pohled na starověkou zříceninu Dívčí kámen

Telefon: +420 602 845 444 
E-mail: info@ka-servis.cz
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Kompletní realizace zahrad a mnoho 
dalších činností v zahradnických prací.

Kvalita a dobrá cena. 

Tel.: 604 231 577

www.zahradyoupic.cz

uhelné sklady
boršov nad vltavou

www.uhloterm.cz

UHELNÉ SKLADY

LETNÍ CENY PALIV
od 1. 6. do 31. 8. 2020

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina

Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA

Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

387 250 500, 602 409 423

BORŠOV NAD VLTAVOU

složení uhlí pásovým dopravníkem

www.uhloterm.cz
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STAVIVA - BARVY s.r.o.

STAVEBNINY • ZAHRADA • DOPRAVA 
MÍCHÁNÍ OMÍTEK A BAREV 

info@staviva-barvy.cz
www.bigmat.cz/prodejny/staviva-barvy

Otevírací doba Duben – Říjen  
Po – Čt:  7:00 – 16:30
Pá:          7:00 – 17:00
So:          7:00 – 11:30
Ne:         8:00 – 10.30

Adresa:  POŘÍČSKÁ 699, BORŠOV NAD VLTAVOU
    Areál bývalého zahradnictví u mostu přes silnici I/3
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Občanské sdružení Diakonie Broumov  
je nezisková organizace, která poskytuje sociální 

služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  

i pracovní příležitosti.

více na www.diakoniebroumov.org

sBírKa použitého 
ošacení

sobota (sudý týden) 8:30 – 9:30
Stará škola (na návsi) 
Boršov nad Vltavou

Přijímáme letní a zimní ošacení (dámské, 
pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, žádné 

odřezky či zbytky), nepoškozené domácí 
potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky, peří, 

péřové i vatové přikrývky, polštáře,  
deky a nepoškozenou obuv.

Dětské oblečení a obuv zabalit zvlášť.

Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů  
či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Věci, které vzít nemůžeme: 
Ledničky, televizory, počítače a jinou 

elektroniku, matarce, koberce z ekologických 
důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské 

kočárky, znečištěný a vlhký textil.

děkujeme za vaši pomoc 
Farní charita Boršov
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Boršovský zpravodaj vydává obec Boršov nad Vltavou. Přináší informace občanům obcí Boršov nad Vltavou, Poříčí, Jamné a Záhorčice. 
Dotazy, připomínky a příspěvky zasílejte na adresu Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82, Boršov nad Vltavou   

nebo e-mail: mistostarostka@borsovnvlt.cz. Děkujeme všem za příspěvky a informace. 
Evidenční číslo: MK ČR 17525. Náklad 750 ks. Distribuováno zdarma. Sazba, grafická úprava a tisk: TYPODESIGN s.r.o., 

Dodané texty neprocházejí korekturami a textovými úpravami.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?


