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A) Charakteristika obce Boršov nad Vltavou
1/ Vývoj
Boršov nad Vltavou, to je především řeka VLTAVA, která do naší obce ročně přiláká více než 50 tisíc
poutníků-vodáků, dala vzniknout jednomu z nejvyhlášenějších pstruhových revírů v Čechách a díky ní
naši předci založili mlynářskou výrobu, která se přes rodinu Zátků až po současnou firmu Europasta SE
úspěšně rozvíjí dodnes.
První písemná zmínka o vesnici Boršov nad Vltavou pochází z roku 1261, ale skrze archeologické nálezy
v okolí a blízkosti známého oppida v Třísově je pravděpodobné, že zde byla zanechána pověstná kapka
keltské krve, o čemž svědčí i nejvyšší vrchol Baba s tajemným západem Slunce o zimním slunovratu, a
pozdější raně středověké valy hrádku, když v minulosti tento vrcholek na levém břehu Vltavy mohl
sloužit jako keltské strážní a opěrné stanoviště nad životadárnou Vltavou.
Do správního okrsku obce patří Poříčí na pravém vltavském břehu a dále obce Jamné a Zahorčice.
Původní osídlení se nachází na levém břehu Vltavy s charakteristickými venkovskými objekty
vystavěnými podél příjezdové komunikace k říčnímu brodu, s gotickým kostelem, farským okrskem a
dvěma hřbitovy. V Poříčí stojí původní gotická tvrz, barokně přestavěná na zámeček, obklopená
anglickým parkem. Zámek ani park není ve vlastnictví obce. Zahorčice a Jamné s původní zástavbou
jsou typické vesnice okrouhlice s návsemi. Na katastru spravovaném obcí se nachází 175 rekreačních
objektů.
Nejcennější stavbou je tzv. Farský okrsek, nemovitá kulturní památka tvořená kostelem, který je
obklopen hřbitovem, nedalekou farou a hospodářskými budovami, na které volně navazuje Farská
zahrada. Původní ráz jihočeského venkova se snažíme udržovat v Jamném a Zahorčicích.
Charakter krajiny určuje řeka Vltava. Boršov nad Vltavou se nachází šest kilometrů na jih od krajského
města, na okraji Českobudějovické pánve, v nadmořské výšce 400 – 500 m nad mořem v mírně
kopcovité krajině s údolím řeky. Okolí obce je převážně zemědělského charakteru – pole a louky střídají
rozlehlé lesní porosty.

2/ Podnikání
V obci se nachází více než 70 podnikatelských subjektů, z nichž největší jsou mlýny a těstárny Europasta
SE, Osiva Boršov, Tibex – výrobce lůžkovin, Stylmax – zámečnická výroba, Fast Agri – prodej a servis
zemědělské techniky, stavební firmy Auböck, Dopravní stavby HP Bohemia, OK Signistav, stavebniny.
Vedení obce spolupracuje se zaměstnavateli a úřadem práce, nezaměstnaným se pokouší aktivně
napomáhat s vyhledáváním pracovních příležitostí.
Zemědělství – po rozpadu JZD je většina polností a luk obhospodařována velkými agropodniky:
Agrocon Kájov, JČU ZF školní statek
S podnikatelskými subjekty pravidelně spolupracujeme, vzájemně se navštěvujeme. Naším cílem je co
nejméně nezaměstnaných v obci – ke vzájemné informovanosti využíváme 750 e-mailových adres,
jejichž prostřednictvím komunikujeme nabídku a poptávku pracovních míst.
Významný developer vlastnící 70 ha ploch na severním okraji obce určených k průmyslové zástavbě
může významným způsobem ovlivnit zaměstnanost v obci a její daňové příjmy.
V obci máme tři funkční malé vodní elektrárny.

3) Sociální struktura a základní vybavenost
V obci je trvale hlášených 1963 obyvatel, z toho 1013 žen a 950 mužů, občanů do 15 let je 414, nad 60
let máme 359 občanů, z toho 181 žen a 178 mužů (k 31. 12. 2019). Za posledních dvacet let se počet
obyvatel zdvojnásobil díky nové zástavbě ve všech částech obce.
Na správním katastru obce se nachází MŠ pro 112 dětí a ZŠ pro 1.- 5. ročník s maximální kapacitou 200
dětí. Pro MŠ a ZŠ slouží společná školní kuchyně. Hlavními sportovními zařízeními je sokolovna s
venkovními hracími plochami, školní hřiště u ZŠ a fotbalový stadion se zázemím. Další sportoviště a
dětská hřiště se nacházejí ve všech místních částech obce. Máme spádovou budovu pošty, 1 obchod
se smíšeným zbožím a sedm restaurací, vodácký kemp s ubytovnou. Pitná voda je dodávána z úpravny
vody v Plavu, Zahorčicím a do Jamného je voda dodávána ze Svazků obcí Vodovod Křemže. Obec vlastní
ČOV provozovanou společností Čevak. V celém správním katastru je veřejné osvětlení, všechny části
obce vyjma Zahorčic a Jamného jsou plynofikovány.
V obci je 7 restaurací, velký kemp, ubytovna, působí zde velké půjčovny lodí. Se všemi subjekty
spolupracujeme. Díky řece Vltavě a nepoškozené přírodě v jejím okolí jsme typickou obcí pro
příměstskou rekreaci – cíl stovek cykloturistů a pěších turistů denně na Fritschově stezce, tisíce vodáků
a rybářů na Vltavě v průběhu sezóny.
V obci máme MŠ a ZŠ, 7 restaurací, 1 obchod, poštu, jezdí k nám MHD a IDS, máme vlakové nádraží,
dobré silniční spojení do větších měst. Máme novou knihovnu, která je zároveň komunitním centrem
a certifikovaným turistickým informačním centrem.
V obci je veřejný vodovod, kanalizační síť s ČOV. Obec je plynofikována, skoro celá obec je propojena
chodníky, pravidelně se opravují silnice a v roce 2019 byl normově rozšířen železniční viadukt, čímž se
odstranil jeden z největších dopravních problémů v obci. Další silnice s chodníky jsou vyprojektovány,
popřípadě připraveny k rekonstrukci.
Odpadové hospodářství – svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen, 2x ročně
zajišťujeme mobilní sběrný dvůr. V obci máme sběrné místo, které je pro občany otevřeno ve středu a
v sobotu. Dále disponujeme větvovištěm a na pěti místech máme kontejnery na posečenou trávu, na
19 místech máme kontejnery na tříděný odpad. Snažíme se, aby si občané pořizovali domácí
kompostéry.

4) Doprava
Správní katastr o výměře 10 km2 je spojen s okolními obcemi a krajským městem silnicí E55, železniční
dráhou České Budějovice – Volary a dále silnicemi III. třídy. Autobusy MHD jezdí do obce od roku 1960,
další spojení s okolním světem zajišťují autobusy v systému IDS. V obci je vlakové nádraží a železniční
vlečky vedoucí k silu a na mezinárodní letiště. Břehy řeky jsou spojeny nově postavenými silničními a
železničními mosty. Obec ve spolupráci s obcemi Homole a Planá u Českých Budějovic připravuje
výstavbu cyklostezky na levém břehu Vltavy vedoucí do krajského města. Komunikace jsou pravidelně
celoročně udržovány a dle možností opravovány. Na katastru obce se připravuje silniční spojení mezi
E55 a dálnicí D3 tzv. Jižní tangenta, výměna silničního mostu přes E55. Dálniční přivaděč tzv. Jižní
tangenta povede ke snížení dopravní zátěže na E55, stane se očekávaným startérem nedalekého
mezinárodního letiště a vyvolá nové investice v našem okolí včetně výstavby průmyslové zóny, která
se připravuje již od roku 1998.

5) Životní prostředí
Obecní zeleň je pravidelně prořezávána a opečovávána. Staráme se o návsi v Zahorčicích a Jamném, o
parčík v Poříčí pod Včelnou včetně údržby zeleně okolo polních cest, pečujeme o nově zrevitalizovaný
anglický park s romantickou tůní u zámečku v Poříčí, o venkovní plochy okolo sokolovny, o zelené
zázemí naší ZŠ a MŠ, udržujeme dubová stromořadí v ulicích K Pilotovi a Vltavská. Pečlivě se staráme o
dolní i horní hřbitov. Obec nemá standardní náves, a tak jsme se soustředili na obnovu zelených ploch
– vytváříme nové parky, zahrady, sady jako skvělý prostor pro scházení obyvatel. V rámci možností
pečujeme o turistickou Fritschovu stezku vedoucí z Boršova nad Vltavou podél řeky do Zlaté Koruny.
Obnovili jsme Farskou zahradu včetně výsadby nových stromů a instalací originálních vizuálních prvků,
nově vznikla Zahrada Hlaholice na počest 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje, znovu jsme
vysadili Habermannův sad a zřídili v něm originální posilovnu pro dospělé. Obnovujeme polní cesty.
Vysadili jsme lipovou alej podél polní cesty ke Kroneislovu lesu a vysadili původní ovocné vysokokmeny
podél Homolské cesty. Na jaře 2014 jsme obnovili více jak 200 let starý nebeský rybník U Matoušků.
Na všechna významná místa umisťujeme informační desky v češtině a v angličtině.
Kdo se neumí postarat o hřbitov, hrob, není již schopen vůbec ničeho. Dolní i horní hřbitov jsme
revitalizovali. Na horním hřbitově jsme ze zdevastované kaple vytvořili galerii moderního umění. O Boží
muka, kříže a kapličky se vzorně staráme, kde je to možné, tam je nasvěcujeme. V roce 2018 jsme po
300 letech vzorně zrestaurovali kapličku Sv. Petra v Poříčí. Ke stému výročí vzniku Československa jsme
do zámeckého parku umístili autorskou lavičku a k 30. výročí 17. listopadu jsme do parku navrátili
sochu Sv. Leopolda. Za péči o válečné hroby a pietní místa v krajině jsme v zimě 2014 byli oceněni
Ministerstvem obrany.
Ekologická výchova je standardní součást výuky v MŠ a ZŠ. Děti se pravidelně podílí na jarním úklidu
okolí školských zařízení. Pomáháme s úklidem našeho úseku Vltavy v září po skončení vodácké sezóny.
Od roku 2020 se začneme trochu jinak věnovat sečení obecních trávníků. Vyčleníme plochy, kde
posečeme trávu pouze 2x ročně, abychom byli šetrnější ke hmyzu a lučnímu kvítí.
V nově postupně revitalizovaném Beránkově lomu na levém břehu Vltavy chceme zřídit venkovní
ekologickou učebnu s odchovnou bažantů.
Obec vlastní 21 ha lesních pozemků, aktivně spolupracujeme s lesním správcem. Okamžitě po vytěžení
lesa dle těžebního plánu organizujeme novou výsadbu. V současné době jsme nuceni provádět těžbu
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.
Katastrem obce protéká řeka Vltava, přirozený biokoridor s interaktivními prvky. Příroda je to
nejcennější, co zde máme. Se soukromými vlastníky spolupracujeme na zadržování vody v krajině –
aktuálně se v našem katastru připravuje obnovení jezového tělesa na jezu Boršov ve spolupráci s
Povodím Vltavy. Se správcem vodního toku jsme započali výstavbu malé písečné pláže na levém břehu
řeky a další zpřístupnění řeky pro volnočasové aktivity připravujeme na pravém břehu Vltavy před
jezem Planá.
Na jaře 2014 jsme obnovili rybník U Matoušků, v projektové přípravě je rybník Farský.
Jsme vzdáleni 8 km od českobudějovického náměstí, žijeme v kulturní krajině. O 12 božích muk – křížků
se pravidelně ve spolupráci s obcí stará pan Adolf Benischek, kapličky udržuje obec ve spolupráci s
dalšími sousedícími občany.

6) Správa obce
Územní plán má obec od roku 2000. v roce 2019 začal být projednáván nový územní plán reflektující
změny v našem okolí, rozvoj obce. Předpokládáme, že tento nový územní plán vejde v platnost do
konce roku 2020.
V pro období 2015 – 2020 jsme připravili Program obnovy venkova schválený obecním zastupitelstvem,
který se nám podařilo naplnit. O dílčích krocích jsou občané pravidelně každý půlrok informováni na
veřejných schůzích v místních částech obce.
Rozpočet na rok je standardně sestavován dle platné legislativy. Odráží v sobě běžné nutné výdaje pro
chod obce, požadavky spolků, investiční akce. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši do 35 mil. Kč.
Z toho daňové příjmy činí 25 mil. Kč. Plánované výdaje 25 mil. Kč.
Na připravené projekty a investiční i neinvestiční akce se obec snaží získávat dotace: evropské fondy,
fondy ministerstev, kraje, společné žádosti o financování skrze MAS.
Charakter společenského života v obci vychází z původních venkovských tradic, zvyků a obyčejů a dále
z velké psychosociální změny za posledních 30 let, kdy se počet obyvatel obce zdvojnásobil.
Hlavní společenské události v průběhu roku:
Pravidelný měsíční 1. Boršovský trh 9x v roce, celková účast 6000 kupujících
Boršovské kochání – recesistická akce, kdy se objíždí katastr obce 1. května, více než 500 diváků.
Zahorčické divadelní léto – 1000 diváků.
Dožínky a Boršovské slavnosti – přelom srpna a září, až 2000 diváků.
Rozsvícení vánočního stromku o 1. adventní neděli, čehož se zúčastňuje okolo 300 diváků.

7/ Harmonogram kulturně společenských akcí
v průběhu roku
*Tříkrálová sbírka – pořádá Farní charita Boršov, více než 20 skupinek tří králů
*Masopusty – Zahorčice + Jamné, dětský masopust pořádaný MŠ
*Spolkový ples
*Jarní koncert v kostele
*Vítání jara na Hrádku, házení Moreny do Vltavy
*Pietní setkání u pomníků US pilota 17.4. - konvoj US jeepů, přelety letadel
*Pálení čarodějnic, stavění májek
*1. květen Boršovské kochání
*Den matek a Dětský den
*Noc kostelů

*Výlet penzistů
*závod paddleboardů Zlatka-Boršov
- Vítání léta
*Zahorčické divadelní léto – 4 originální představení na návsi v Zahorčicích
*Letní venkovní koncerty fotbalový turnaj a soutěž hasičů
*Svatojakubská pouť
*ReuterRun – těžký cross na 13 km, jediný běžecký závod v ČR, kdy se brodí řeka Vltava
*Dožínky a Boršovské slavnosti
*Podzimní výlet
*předvánoční setkání penzistů
*Rozsvícení vánočního stromku
*Adventní neděle s punčem
*Vánoční koncert
*Pravidelné měsíční trhy
+hasičské soutěže a fotbalová soutěž, čtení a výstavy v knihovně, Boršovský talent v hudební kategorii
pro žáky ZŠ, rukodělné kurzy v ZŠ apod.
Snaha obce, spolků a občanů je taková, aby kulturně společenská nabídka stmelovala obec, nenutila
občany, sousedy jezdit za zábavou jinam.

8/ Spolková činnost, podpora obce a informovanost občanů
V obci pracuje celá řada spolků a zájmových sdružení: 3x SDH, baráčníci, TJ Sokol, fotbalový oddíl FK
Boršov, zahrádkáři, včelaři, 2x myslivecké sdružení, Boršovský běžecký klub, sdružení Boršováci,
Zahorčický divadelní spolek, Farní charita Boršov, Boršovský kulturní spolek.
Za důležité považujeme vzájemnou pomoc, spolupráci při organizování a utváření společenskokulturního života v obci.
Podpora obce
Obec vydává 3x ročně Boršovský zpravodaj, občany informuje skrze 14 vývěsek, ve středobodu obce u
silničního mostu 3x do roka informujeme občany na billboardu o nejdůležitějších akcích. Pro rychlé
informování občanů disponujeme seznamem 750 mailových adres, na které rozesíláme aktuální
informace. Do nové místní knihovny pravidelně chodí okolo 300 čtenářů. Aktivní vedení knihovny
pořádá autorská čtení, besedy, výstavy především našich výtvarníků, fotografů. V zimním a letním
semestru jsou pro občany organizovány pravidelné přednášky v rámci Boršovské univerzity pro 3.
generaci. Kromě toho je pro dospělé pravidelně 1x týdně organizována výuka AJ a italštiny pro
začátečníky a pokročilé. Ve výuce AJ je nabízena i možnost přípravy na státní maturitu. Kronika je
odborně vedena.

V roce 2021 u příležitosti 760 let od první písemné zmínky o naší obci vydáme publikaci pod pracovním
názvem: Můj milovaný Boršov (v minulosti vyšla publikace o obci v roce 1938 a 2004).
Péče o vesnickou pospolitost je patrná z výčtu akcí viz bod 7. Seniory pravidelně navštěvuje sociální
výbor při životních jubilejních. Před Vánocemi a Velikonocemi navštěvujeme s balíčky naše
spoluobčany v domovech důchodců. Tradiční je výlet s penzisty včetně předvánočního společenského
setkání.
Při OZ fungují standardní výbory. Hlavní komunikace s občany se odehrává prostřednictvím 750
mailových adres, díky čemuž rychle získáváme zpětnou vazbu.
Obec spolupracuje s myslivci, včelaři, zahrádkáři. Společně jsme obnovili Farskou zahradu, vytvořili
Zahradu Hlaholice, obnovili Habermannův sad a rybníček U Matoušků.
Standardně užíváme 14x obecní vývěsky, informační billboard, rozesílání SMS, webové stránky obce a
především databázi 750 mailů na občany.
Uvědomujeme si historický i soudobý význam řeky Vltavy pro naši obec, a proto budeme činit taková
opatření, abychom údolí řeky co nejvíce přiblížili našim občanům, návštěvníkům a turistům.
Od roku 2010 pečlivě dbáme o dobré jméno naší obce. Pravidelně předáváme informace o dění obci
médiím, prezentujeme se na webových stránkách, FB a dalších soudobých sdělovacích prostředcích.
Uvědomujeme si, že dobré jméno – goodwille je klíčem k úspěchu, protože pokud o nás naše okolí,
svět ví, zná nás, musí s námi počítat. Z výše uvedeného připravíme pro nadcházející programové
období nové obecní propagační materiály.

B/ Program obnovy a rozvoje
Pro splnění této vize obnovy a rozvoje potřebujeme následující:
2020
*obnova místních komunikací, 2 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*výstavba víceúčelového hřiště v centru obce, 3 mil. Kč
multifunkční hřiště u fotbalového hřiště pro všechny generace
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*písečná pláž na břehu Vltavy, 0,3 mil. Kč
první pláž v obci na levém břehu, rekreační využití řeky
vlastní zdroje
*legalizace kanalizací Zahorčice, Jamné – 0,3 mil. Kč
administrace vodních děl v místních částech
vlastní zdroje

*sociální zázemí a revitalizace hřiště SDH Zahorčice – 1 mil. Kč
Obnova povrchu umělého povrchu na hřišti a vyřešení absence sociálního zařízení
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

2021 – platí nový ÚP
*obnova místních komunikací, 2 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*cyklostezka – levý břeh Vltavy, 3 mil. Kč
společná investice obcí Planá, Boršov nad Vltavou, Homole, Litvínovice a České Budějovice
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*chodník k nádraží, 2,5 mil. Kč
propojení nádraží s chodníkovým systémem v obci
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*výstavba domácích ČOV Zahorčice, Jamné, 0,5 mil. Kč
pomoc obce občanům Zahorčice a Jamné
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*MŠ – zateplení spojovací chodby, 2 mil. Kč
Zateplení svislých konstrukcí a střešního pláště
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*prodloužení kanalizace v ulici Pod Skálou, 2 mil. Kč
prodloužení kanalizace umožní následnou výstavbu obecních bytů
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

2022
*obnova místních komunikací, 2 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*promenádní cesta kolem Vltavy, 0,1 mil. Kč
propojení turistických cest na levém břehu s Fritschovou stezkou
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

*přestavba staré školy na 9 bezbariérových bj, 9 mil. Kč
záchrana historického objektu v centru obce
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*výstavba venkovní přírodní učebny v lomu u řeky, 1 mil. Kč
bývalý kamenolom s výraznými lomovými schody zpřístupníme veřejnosti
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*podpora privátní výstavby BD Poříčský mlýn
součinnost s developerem - výstavba musí být koordinována tak,
aby se předešlo chybám známým z minulých let
*zprovoznění Jižní tangenty a D3
dlouho očekávaná dopravní stavba
vyvolá nové investice, příležitosti

2023
*obnova místních komunikací, 3 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

*přetlačná kanalizace, 6 mil. Kč
napojení obecní kanalizace na hlavní kanalizační sběrač ČB
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*výstavba 7 bj – točna u Zátkova mlýna, 10 mil. Kč
pokračování v cílené výstavbě obecních bj
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*Centrum aktivního odpočinku, 2 mil. Kč
6 ha na pravém břehu Vltavy u jezu Planá
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

2024
*obnova místních komunikací, 3 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

*kompletace vodovodu mezi viaduktem a nádražím Včelná, 3 mil.
Sjednocení vodovodního řadu – polyetylen, v souvislosti s rekonstrukcí vozovky
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*protipovodňová opatření, 0,5 mil. Kč
preventivní opatření na rizikovém místě při povodňovém stavu vody
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*výstavba nové hasičské zbrojnice, 6 mil. Kč
nová hasičská zbrojnice odpovídající významu našeho SDH
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

2025
*obnova místních komunikací, 3 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*podpora privátní výstavby Farská pole
součinnost s developerem - výstavba musí být koordinována tak,
aby se předešlo chybám známým z minulých let
*sběrné místo – posílení odpadového hospodářství, 3 mil. Kč
Investice vyvolaná změnou odpadového hospodářství v ČR
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*Skladová zóna Boršov I+II
dlouho připravovaná výstavba v průmyslové zóně
koordinovaná činnost
*jez Boršov obnova jezu s MVE
podpora obnovy tohoto jezu
koordinovaná činnost
2026
*obnova místních komunikací, 3 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*bezbariérové komunální bydlení pro seniory, 20 mil. Kč

vyřešení bydlení pro starší spoluobčany – obecní louka nad řekou
vlastní zdroje a vhodný dotační titul, spolupráce se soukromým subjektem
*podpora privátní výstavby BD Březí – Zátkův mlýn
součinnost s developerem - výstavba musí být koordinována tak,
aby se předešlo chybám známým z minulých let

*úprava pobytové louky u jezu Boršov, 1 mil.Kč

bude provedeno v návaznosti na obnovu jezu Boršov
vlastní zdroje
2027
*obnova místních komunikací, 4 mil. Kč
oprava lety zničených komunikací
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*obnova komunální techniky, 5 mil. Kč
Očekávané změny spojené s údržbou obecního majetku
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*ZŠ - generální oprava krovu a výměna střešního pláště, 7 mil. Kč
nutná výměna eternitové krytiny
vlastní zdroje a vhodný dotační titul
*obnova jezu U Rybů s MVE, 100 mil. Kč
souvislosti s obnovou jezu by se obnovila i historická lávka
vlastní zdroje a vhodný dotační titul

C/ Závěr
Tento program navazuje na splněné úkoly z předchozího období, a tak začíná rokem 2020, abychom
se drželi zásady budování moderní obce – krok za krokem. Pro roky 2021 – 2027 jsme připravili nový
Program obnovy venkova tak, abychom byli připraveni úspěšně čerpat z grantových programů,
evropských dotací a naplnili naši vizi: Boršov nad Vltavou, místo pro příjemné bydlení, práci a trávení
volného času v krásné přírodě.

V Boršově nad Vltavou 03. 02. 2020

starosta

místostarostka

Mgr. Jan Zeman

Mgr. Romana Rýcová

