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Slovo starosty
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Dovoluji si všem popřát krásný konec našeho starého roku 
2019 a  popřát zdraví, lásku, sílu, vůli, víru a  hlavně štěstí 
do roku přicházejícího, do roku 2020.
Miluji absurdity, a tak se mi chtělo psát, že před pár měsí-
ci jsme se dozvěděli, že existuje 46 druhů pohlaví, že gen-
deroví aktivisté donutili výrobce menstruačních pomůcek 
změnit design obalů, protože i muži mohou menstruovat, 
ale sám sobě si musím přiznat, že je nuda si dělat legraci 
z něčeho, co je směšné, a tak trochu zavání hloupostí. Líto 
je mi bývalé pravicové strany, jejíž starosta nastartoval mul-
tikáru a rozhodl se zabrnkat na nervy východního impéria, 
zatímco naši krásnou zemi ohrožují hraboši, divoká prasata 
a kuny. Je smutné, že jeho soukmenovci, straníci mlčí …
Také mne rozesmál pražský pirátský primátor, který v úte-
rý 3.  prosince vyrazil na zahraniční misi do Bruselu, aby se 
správně polokajsky zeptal evropských úředníků, zda může zveřejnit utajovaný audit o Agrofertu. 
Je to kus chlapa!
Všude se můžeme dočíst, že bychom se měli chovat odpovědně, dokonce byla u nás založena 
Asociace společenské odpovědnosti a protože v dosud nejsilnější ekonomice světa v USA se slaví 
Den díkuvzdání (poslední čtvrtek v listopadu na počest původních obyvatel Ameriky, kteří toho 
dne pohostili nové osadníky z Evropy kukuřicí a krocany), z čehož se stal především svátek hojnos-
ti a konzumu, a tak jako protiváha vzniklo Darovací úterý (slaví se hned po čtvrtečním obžerství). 
Moc mi to připomíná společensky odpovědné chování bank, které nabízejí „levné“ spotřebitelské 
úvěry, abychom mohli více nakupovat, konzumovat, a pak zachraňují svět chovem včel na stře-
chách svých paláců a o víkendu vyšlou úředníky sázet stromy do zdecimovaných lesů .
V poslední době dost často přemýšlím, proč má naše republika s 10,5 miliony obyvatel problém 
s dvěma stovkami sirotků z muslimských zemí? Nevím, ale zřejmě za tím bude něco, co se ne-
smí říkat nahlas. Hlásíme se k svobodě vyznání, ale je tady nenávistný militantní islám, který pro 
mne třeba nepřijatelně potlačuje práva žen, ale zase z těch arabských zemí nakupujeme ropu…  
Co s tím? Asi nebýt pokrytec, ale to bolí, a to my neradi.
V pár příspěvcích na dalších stránkách jsem hodně zelený, protože si myslím, že chovat se slušně 
ke svému okolí bychom se fakt měli, a tlachat o světlých zítřcích nestačí, a proto budeme trochu 
jinak sekat veřejné plochy a  ještě pečlivěji třídit odpady. Jistě tím nezachráníme svět, ale něco 
uděláme, protože za nás to nikdo neudělá. V tom spočívá síla rozhodování a zodpovědnosti!
Je před námi rok 2020, ve  kterém si připomeneme 600 let od  bitvy na  Vítkově, 400 let od   
bitvy na Bílé hoře a 75 let od konce 2. světové války. Sociální sítě jistě zaplaví mnoho zaručených 
a  pravdivých FakeNews, staré události vyvolají nové vášně. Vychází mi z  toho jediné: K  životu 
nepotřebujeme cíl, ale terč. Dříve za vše mohli Habsburkové a šlechta, později kapitalisté a Hitler 
a ještě později bolševici. Pak přišlo smutné období a zdálo se, že bychom tím terčem mohli být my 
samotní, ale již pár let máme vystaráno – Za vše přeci může Babiš a Zeman!
A protože se česká společnost má dobře, není to spáleniště zničené válkami se zástupy žebráků, 
začněme se v roce 2020 chovat jako skutečné neufňukané ženy a muži.

Mgr. Jan Zeman 
Váš starosta
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Ježíšek, vánoční stromek, koledy – při vyslovení těchto slov 
si uvědomuji, že pro mě stále hodně znamenají. Je pravda, 
že v průběhu času se nám snažili vnutit Dědu Mráze, jolku 
a Santu, ale u mě na celé čáře vítězil Ježíšek a i po letech se 
mi vybavují zážitky, které se s  ním pojí. Vzpomínám si, jak 
jsem jako malá holčička u babičky a dědy našla pod stromkem 
krásné rukavice s kožíškem. Bylo to v době, kdy ještě v zimě padal 
sníh a rukavice byly důležitou součástí oblečení. Má radost trvala jen 
do chvíle, kdy mi při zabíjačce spadly do hrnce, ve kterém se škvařilo sádlo . Celý rok jsem pak 
čekala, jestli mi to Ježíšek odpustí a  přijde s  dárky znovu. Ukázal se jako frajer! Přišel a  přinesl.  
Jindy mě zase můj školkou povinný syn na Štědrý den oznámil, že se jde s babičkou podívat do kos-
tela na jesličky, ale já mám zůstat doma. Kdyby prý mě někdo viděl, mohli by mě vyhodit z práce.  
I to byly Vánoce!
Přesto mám tenhle sváteční čas ráda. Poslední dobou si musím odmýšlet takové ty zběsilé slogany  
typu: „Black Friday – nejlepší příležitost vánočního nákupu,“ pak do toho zamotají toho s tou čer-
venou židlí, vlak s nezdravým nápojem a mnoho dalšího. Kdysi mě zcela dostala reklama jednoho 
mobilního operátora, který vymyslel: „Go, Ježíšku, Go!!“
O  to víc si užívám vůně skořice, vanilky a  vánočního stromku, která z  bytu udělá oázu klidu.  
Těším se na letošní Vánoce. Moc bych si přála, aby byly klidné a spokojené. Žádné GO, Ježíšku, Go, 
ale přijď prosím hezky po našem, přines do každé rodiny lásku, pochopení, porozumění, pokoru 
a nezapomeň na kopici zdraví, protože toho všichni potřebujeme nejvíc.
Krásné a spokojené Vánoce vám všem a hodně zdraví a radosti v roce 2020.

Mgr. Romana Rýcová 
místostarostka

Slovo místostarostky
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Dne 3. srpna 2019 byl tradičně připome-
nut sv. Auracián, patron a  ochránce měs-
ta České Budějovice, v  diecézní katedrále  
sv. Mikuláše. V závěru slavnostní bohoslužby 
jsou pravidelně předávány biskupem „Medai-
le sv. Auraciána“ za celoživotní zásluhy o Čes-
kobudějovickou diecézi. Letos mezi čtyřmi 
oceněními byla i  paní Jindřiška Kohoutová 
u příležitosti jejích 90. narozenin. Oceněn byl 
také například pan. Ing. Aleš Krejčí, známý od-
borník Národního památkového ústavu v Pra-
ze – několik let také jeho generální ředitel.  
Předtím také od  roku 1991 ředitel Památ-
kového ústavu v  Č. Budějovicích. Dodnes 
i  po  penzionování působí jako analytik.  
Je také členem Rady Státního fondu kultu-
ry a  odborných komisí Ministerstva kultury. 
Ceny předal světící biskup Mons. Pavel Posád.
Paní Kohoutová, stále aktivní varhanice na-
šeho farního kostela sv. Jakuba staršího, hra-
je na varhany více než 70 let.

Cena pro paní Jindřišku Kohoutovou, varhanici

Začínala již ve  svých 17 letech. Nejdří-
ve se střídala se svým otcem, Vojtěchem  
Beránkem, rovněž boršovským varhaní-
kem. Později převzala tuto roli plně sama. 
Hrála nejenom v  Boršově nad Vltavou, 
ale v  případě potřeby i  v  jiných kostelích. 
Za  ta desetiletí jsou to tisíce mší svatých,  
svateb, pohřbů i jiných akcí. Její umění zahrát 
i těžké skladby J. S. Bacha a jiných skladatelů 
bylo zmíněno i ve specializovaném hudeb-
ním pořadu Československé televize panem  
Zdeňkem Mahlerem.
Paní Kohoutová vychovala 3 děti. Hudební 
nadání v rodině dále pokračuje. Dcera Marta 
hraje také na varhany a syn Pavel na housle, 
se kterými vystupuje při vhodných příleži-
tostech – např. při vánočních mších. Do dal-
ších let života si dovolím za občany obce po-
přát paní Kohoutové pevné zdraví, rodinnou 
spokojenost a  ještě mnoho radosti při hře 
na varhany.                                        Josef Cícha
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Vážený pane starosto,

srdečně Vás zdravím a ráda bych využila tuto 
formu a  napsala Vám, jak moc vzpomínám 
a  vzpomínáme na  koncert u  vás v  Boršově. 
Děkujeme ještě jednou za  velice laskavé, 
milé a vřelé přijetí. Opravdu to pro nás, mě 
i paní Lucii jakožto hudebníky, byl výjimečný 
večer hrát pro tak úžasné publikum a na tak 
krásném místě.

Budu se těšit zase brzy na viděnou. Mnoho 
pozdravů Vám i paní Rýcové.

Ať se Vám daří.

S pozdravem, Julie Svěcená

V  roce 2019 jsme dokončili dostavbu areá-
lu naší základní školy výstavbou venkovního 
sportoviště. Ke zrekonstruovanému zámečku 
soukromým investorem jsme dokončili revi-
talizaci zámeckého parku s  vodní tůní a byla 
dokončeno rozšíření železničního viaduktu 
s  normovaným chodníkem a náročným vy-
řešením kanalizačních stok v  tomto prostoru. 
V posledním měsíci roku dokončujeme rekon-
strukce nejvíce poškozených částí ulic – Spor-
tovní, Severní a K Pilotovi.
V novém roce 2020 chceme postavit poslední 
chybějící chodník od viaduktu k  vlakovému 
nádraží, představit nový územní plán, dostat 
pod stavební povolení cyklostezku na levém 
břehu Vltavy – společný projekt naší obce, 
Homol a Plané. Z peněz získaných za vítězství 
Oranžové stuhy postavíme multifunkční hřiš-
tě na pozemku u fotbalového hřiště. Projekt 
přestavby staré školy získá stavební povole-
ní a budeme žádat o dotaci na výstavbu 9 
obecních bytů. Budeme pokračovat v rekon-
strukci dalších komunikací včetně komunika-
ce vedoucí k dětskému domovu, k Hubatko-
vě vile. Prostor nad jezem, bývalý Beránkův 
lom by se postupně měl proměnit ve volně 
přístupnou  přírodní učebnu, chtěli bychom 
mnohem více zpřístupnit levý i pravý břeh Vl-
tavy pro volnočasové aktivity. Obec zvažuje 

Krok za krokem
odkoupení bytového domu nad točnou MHD 
u Zátkova mlýna.
Život v  obci jistě ovlivní velké dopravní stav-
by v našem okolí – dálnice D3, výstavba Jižní 
tangenty a výměna mostní konstrukce přes 
E55 mezi naším a včelenským nádražím. S do-
končením letiště a uvedených dopravních sta-
veb začne jistě výstavba dlouho připravované 
průmyslové zóny okolo silnice E55. Vedle by-
tových staveb připravovaných obcí se chystá 
přestavba poříčského mlýna na bytové jed-
notky a jistě dojde i na zástavbu na Farských 
polích, církevní restituci, což je schváleno již 
v  územně plánovací dokumentaci z  konce  
90. let minulého století.
V  Zahorčicích a Jamném ve spolupráci s  naším 
správcem vodovodní a kanalizační soustavy jsme 
zahájili potřebné kroky vedoucí k  citlivému  ře-
šení likvidace splaškových vod. Tento problém 
budeme řešit i v případě převedení splaškových 
vod v Boršově a Poříčí do velkého kanalizačního 
sběrače do českobudějovické ČOV.
Obec můžeme vnímat jako takovou velkou 
zaoceánskou, která se neustále udržuje, natí-
rá, protože ten, kdo jednou přestane, těžko to 
dává dohromady, ale to platí pro každou se-
bemenší stavbu, nemovitost.

Jan Zeman, starosta
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Tříkrálová sbírka – 5. 1. 2019
Rok 2019 jsme už potřetí zahájili účastí na bor-
šovské Tříkrálové sbírce.  Když jsme před dvě-
ma roky vyrazili poprvé na Tříkrálovou sbírku, 
měli jsme trochu obavy, co nás vlastně čeká.  
Nikoho z nás asi nenapadlo, že jsou lidé, kte-
ří už čekají až u nich zazvoníme. Mají připra-
vený finanční příspěvek a něco dobrého pro 
malé koledníky. Některé příspěvky nás svou 
částkou opravdu překvapily. Rozhodně v led-
nu 2020 opět vyrazíme a doufáme, že přispě-
jeme svojí účastí dobré věci. 

Vítání léta – 21. 6. 2019
Pro školáky ale i  všechny ostatní, kteří se 
těší na  léto a  prázdniny, jsme připravili ve-

selé odpoledne, kdy jsme společně tuhle 
prima část roku přivítali. Počasí nám přálo 
a ve stínu dubů Farské zahrady nás všechny 
pobavil mimo jiné Klaun Hugo a  děti s  ro-
diči si užili bubenickou show. Večer zahrá-
la kapela Jazzika a  pro všechny, kterým se 
ještě nechtělo domů, nastoupil na  podium  
DJ Arnošt se svou diskotékou 80. a  90. let. 
Celá akce se nesla v  duchu uvolněné let-
ní nálady a  všechny nás příjemně naladila 
na nadcházející prázdninovou pohodu.

Cyklovýlet – 21. 9. 2019
Cyklistickou sezónu jsme zakončili výletem. 
Tentokrát jsme se vydali do  míst, která byl 
v  období totalitního režimu oblastí se záka-

Boršováci 2019
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zem vstupu a  sloužila pro potřeby tehdej-
ší Československé armády, do  Vojenského 
újezdu Boletice. Sešli jsme se na  vlakovém 
nádraží v  Boršově a  vyjeli směr Hodňov.   
Cesta vlakem byla moc příjemná, společně 
jsme ještě upravili trasu a seznámili se s his-
torií vojenských újezdů. Jednou ze zastávek 
na naší trase byl i zámek Červený dvůr a jeho 
krásný zámecký park. Zastavili jsme se i u kos-
tela svatého Mikuláše. A  protože cesta byla 
daleká, celkem jsme najeli více než 50 km, za-
stavili jsme v hospůdce v Jamném a pochut-
nali si na vyhlášeném řízečku a dobrém pivču. 
Počasí bylo krásné, všichni jsme cestu zvládli 
a dojeli do Boršova. Doufáme, že se výlet líbil 
a už plánujeme další na květen 2020.
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Jednou z oblastí, kde naše vyspělá společnost 
může přispět ke  zmírnění přicházející klima-
tické periody, je nakládání s odpady. Nejpoz-
ději do roku 2030 má být u nás v ČR zakázá-
no skládkování a již od roku 2021 se výrazně 
změní poplatky za ukládání komunálního od-
padu na skládky. Obce a města jsou zároveň 
nucena zvyšovat vybíraný poplatek za  ob-
čana a  rok. Aktuálně je maximum 1000 Kč 
na občana a rok a od roku 2021 se tato částka 
výrazně zvýší, hovoří se až o dvojnásobku.

V naší obci zůstává poplatek ve výši 400 Kč/
občan/rok. Tuto částku nechceme zvyšovat, 
nechceme zatěžovat výdaje rodin o finanční 
částky, které dokážeme držet v  rozumných 
mezích, kdy limitem je pouze naše mentální 
výbava, přičemž upozorňuji, že obec na kaž-
dého občana vynakládá dalších 700 Kč. Cel-
kové náklady na  likvidaci odpadu činí 1100 
Kč/občan/rok.

Navrhované změny,  
které začnou platit  
od 1. 3. 2020:

   BiooDpaD – domácnost má buď kom-
postér nebo biopopelnici, která se vyváží 
každý sudý týden 2x za měsíc, v měsících 
prosinec, leden a únor se vyváží první sudý 
týden v měsíci pouze 1x za měsíc. U vývo-
zu bioodpadu se nic nemění, samozřejmě 
preferujeme likvidaci bioodpadu v  kom-
postérech.

   KoMuNálNí oDpaD – černá popelnice, 
která se vyváží každý lichý týden 2x za mě-
síc, v měsících prosinec, leden a únor se 
bude vyvážet první lichý týden v měsíci, 
což je změna. Pokud domácnost pečlivě 
separuje odpad, tak v tom není žádný pro-
blém. Naše domácnost si nechává vyvážet 
komunální směsný odpad 1x za tři měsíce. 
Ano, pečlivě separujeme. Dále platí, že ro-
diny, které mají jednorázové pleny batola-

odpady v roce 2020

ta nebo inkontinentního člena domácnos-
ti, nebo topí uhlím, mohou mít více nádob. 
Poprvé si to vyzkoušíme v  prosinci 2020. 
Cílem je minimalizace vzniku směsného 
komunálního odpadu, kdy v budoucnu se 
četnost vývozu bude dále snižovat, viz zá-
kaz skládkování.

   SepaRoVaNý oDpaD – zde zachováme 
stávající separační hnízda, tak jak jste zvyk-
lí (papír, plasty, sklo, kovy, použité ošacení, 
fritézový olej), ale po vzoru některých obcí 
výrazně pomůžeme separaci papíru a plas-
tu směrem k domácnosti, což znamená:

   papíR – každá domácnost dostane mod-
rou popelnici o  objemu 240 l na  papír, 
která se bude vyvážet jednou za  měsíc. 
Popelnice bude pro občana v bezplatném 
nájmu. Kdo popelnici nebude chtít, bude 
dále papír nosit k  separačním hnízdům 
do velkých modrých kontejnerů. V obcích, 
kde toto opatření bylo zavedeno, došlo 
k  výraznému zvýšení separace papíru, 
k promyšlenému ukládání papíru do mod-
ré popelnice.

   plaSTy – při placení poplatku za  odpad 
(vybírat se začne od  1. 2. 2020) dostane 
domácnost zdarma 30 žlutých plasto-
vých pytlů na rok, pokud by toto množ-
ství nestačilo, může si domácnost vyzved-
nout další pytle v  průběhu roku. Pytle se 
budou svážet 1x za měsíc. Domácnost uza-
vřené pytle v den vývozu umístí před svou 
nemovitost. Separační místa se žlutými ná-
dobami budou zachována. Toto opatření 
opět povede ke  zvýšené separaci plastů. 
Stejným způsobem je plast řešen v  sou-
sední Včelné nebo Vrábči. V  Litvínovicích 
mají občané žlutou popelnici o  objemu 
240 l – domácnost tak má doma až čtyři 
popelnice (komunál, bio, papír, plast), což 
může být v některých případech problém.

Znovu opakuji – nechceme zvyšovat poplatky 
za odpad, chceme naučit lidi separovat, může to 
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poplatek za psy
V roce 2020 se ruší osvobození poplatku za čipované psy, protože všichni psi musí být 
očipováni nebo mít vytetovanou identifikaci.

Výše poplatku za psa se nemění – 300 Kč za každého psa.

Výše poplatku za psa ve vlastnictví občana ve věku 65 +  je stanovena obecní vyhláškou 
na 200 Kč za každého psa.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy na rok 2020 můžete platit  
od února 2020 osobně v kanceláři OÚ Boršov nad Vltavou v úředních dnech  
pondělí a středa 7:00-  12:30 a 13:00-17:00. 

poplatek je možno uhradit také bezhotovostně na bank. účet č. 8824231/0100  
– do zprávy pro příjemce uveďte počet osob (příp. počet poplatků za psa) + příjmení + 
ulici + číslo popisné. 

V případě, že platíte za nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu nebo určenou 
k individuální rekreaci, uveďte do zprávy za nemovitost + číslo popisné (evidenční). 

Po připsání úhrady na náš učet si vyzvednete známku na popelnici v kanceláři OÚ. 

Poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2020.  
Pokud nebude po tomto datu poplatek uhrazen, nebude Vám popelnice vyvezena.

Výše poplatku:   za svoz odpadu 400 Kč/osoba nebo 400 Kč/nemovitost 
za psa 300 Kč/pes  
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč/pes

SVOZOVÝM DNEM KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ. 

Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30.

SVOZOVÝM DNEM BIO ODPADU JE SUDÉ PONDĚLÍ. 

Bio odpad - zimní svoz 1x za měsíc dle data: 6. 1. 2020, 3. 2. 2020 a 7. 12. 2020 
pravidelný svoz od 2.3.2020 do 23.11.2020 - sudé pondělí.

být náš příspěvek ke zmírnění nastupující klima-
tické periody. Toto opatření vnímám i jako vzkaz 
pro studenty – pátečními stávkami 1x za měsíc 
nástup klimatické periody nelze zmírnit.

Pokud někdo bude mít problémy s  novou 
organizací likvidace odpadu, rád osobně po-
mohu, ukážu.

Jan Zeman, starosta



10

V  Zahorčicích při divadelní zkoušce Krále Šu-
mavy během osvěžující přestávky vyprávěl 
jeden z herců, který se vrátil do Čech po dva-
cetileté emigraci, že v Čechách je mnohem více 
hmyzu a motýlů než ve vysečeném Německu. 
Hmyz nám nejdříve začal mizet z velkých ploch 
obdělávaných zemědělci, což asi nezměníme, 
protože čísla jsou zcela jasná a  minulé století 
si se sociálním inženýrstvím užilo své: před ro-
kem 1989 pracovalo v ČSSR v potravinářském 
a zemědělském odvětví národního hospodář-
ství skoro 15% práceschopného obyvatelstva, 
nyní v ČR pouze 1,8%, pro srovnání v USA 0,8 
%!!! Na  této planetě žije 7,5 miliardy lidí (jen 
za posledních 30 let je nás skoro o 2 miliardy 
více) a opakuji, experimenty se sociálním inže-
nýrstvím odmítáme.

V srpnu tohoto roku jsem si ve Žďáru nad Sá-
zavou všimnul růžové desky položené ve vyso-
kém trávníku s nápisem: Pozor kvetu, nekosit! 
Ano, klasické travnaté plochy s  lučními kvě-
ty vymizely a  s  nimi i  hejna motýlů a  hmyzu 
a ptáků. Je jasné, že veřejné městské a obecní 
plochy jsou oproti polím a  lukám zeměděl-
ců v řádech promile, že Žďár ani kdokoliv jiný 
z  jeho následovatelů svět nespasí, ale i kdyby 

Sekáči jdou od lesa trávou bosí...
nic z  toho daný stav nezlepšovalo, stojí to už 
jenom za dobrý pocit, že jsme něco udělali.

Pro příští rok jsme se rozhodli, že s  naší pra-
covní četou vytypujeme místa, kde omezíme 
sečení. Moc bychom si přáli, kdyby nám se svý-
mi návrhy, názory pomohli naši spoluobčané.  
Minimum je dvojí sečení s  usušením sena 
a  otavy. Některá místa budeme síct střídavě, 
mozaikové sečení, aby rostliny mohly vyrůst 
a odkvést, hmyz mohl vyletět. Co tím docílíme?

   omezení travnaté monokultury

   více hmyzu a ptáků

   zadrží se více vody v krajině

   zlepší se mikroklima daného místa

   budeme si zvykat na novou  
krajinnou estetiku 

Vybereme taková místa, kde již nyní je omeze-
ný pohyb osob, dětí. Zároveň musíme ctít naše 
podmínky – jsme limitováni počtem zaměst-
nanců a druhem komunální techniky. Nebude-
me měnit výšku seče, a tak síct jenom vzrostlé 
plevele, ani nepřestaneme mulčovat, počet 
zaměstnanců a komunální technika nám to ne-
dovoluje.

Místa, která budou vybrána pro nový přístup 
k  údržbě veřejných ploch, budou označena 
symbolem motýla s nápisem JO! (Pozor neza-
měňovat se slovenským JOJ!) Původně jsme 
chtěli použít slůvko ANO, ale nechceme žádné-
ho „milionchvilkaře“ rozpálit do běla .

Nejšetrnějším nástrojem pro naše trávníky je 
klasická kosa, ale kdo to s ní dneska umí: kosu 
správně sestavit, aby špička nesloužila jako 
motyka, zvolit německé nebo české vyklepává-
ní, broušení… A pak samotné sečení s táhlými 
oblouky, netahat to rukama, ale zády. Dopo-
ručuji si pustit Jakubiskův film Tisícročná včela 
nebo Jasného Všichni dobří rodáci, kde jsou 
krásné záběry na sekáče, kteří již nějaký pátek 
mají za sebou...

Na  závěr řecké přísloví: Zdravá společnost je 
taková, kde starci sází stromy, pod jejichž koru-
nami se nikdy neukryjí do stínu.

Jan Zeman, starosta
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Neustálé zprávy o klimatických změnách, zane-
chávání uhlíkové stopy, skleníkových plynech 
a dalších katastrofických vizích si promíchávám 
s  přicházejícím adventním časem a  vzpomí-
nám na dědu Josefa, excelentního zahradníka, 
zakladatele parků, obdivovatele Emy Destinno-
vé, který vysazoval její strážský park, neustále 
po celý rok kvůli ní pěstoval pomněnky (v zimě 
roku 1930 pomněnkový věneček ležel i na její 
rakvi) a snažil se pro ni vypěstovat co nejtmavší 
růži – zadání znělo černá. Děda vždycky říkával, 
že zahrada, park je ohromný luxus, protože ten, 
kdo ji zakládá, se nikdy nedožije konce.

Za  posledních deset let jsme v  obci obnovili 
a  založili mnoho parků a  zahrad, alejí: Farská 
zahrada, Habermannův sad, Zahrada Hlaho-
lice, park v Poříčí, parčík v Poříčí pod Včelnou, 
lipovou alej, alej na Homolské cestě, revitalizo-
vali jsme oba hřbitovy …

Když se ohlédneme do historie a problematiku 
parků a zahrad hodně zjednodušíme, tak zná-
me zahrady antické, kde již u římských vil se ob-
jevovala zahrádka květná, zelná a ovocný sad. 
V  zahradách klášterních jako výrazný zahrad-
nický bonus přibývá rajská zahrada – má napo-
dobovat ráj a vésti k rozjímání. Italské zahrady 
prostor modelují do stupňů – květnice, zelnice 
a ovocnice (úžasné archaické názvy) a na konci 
najdeme prostor určený k  přemýšlení. S  fran-
couzskou zahradou, to již je období baroka, 
přichází symetrie – záhony v  pravidelných 
tvarech, hlavní a boční průhledové osy (právě 
v hlavní průhledové ose leží krumlovská točna 
…) a vodní prvky. Ve století Velké francouzské 
revoluce přichází odpor ke všemu pravidelné-
mu a vzniká anglický park s volně stojícími stro-
my, solitéry, který má co nejvíce napodobovat 
přírodu, což je náš park u poříčského zámečku. 
O  pár desítek let později vzniká park roman-
tický, když je anglický park doplněn o  různé 
stavby, ruiny, např. Terčino údolí nebo valticko-
-lednický areál. Měšťané se snaží před šlechtou 
blýsknout, a tak vznikají městské sady a vilové 
zahrady. A jak se toto vše výše uvedené může 
promítat do  našich pidi zahrádek v  kapesním 
provedení? Velmi. V  každém případě odráží 
duši a myšlenkové rozpoložení majitelů a nezá-
vislému pozorovateli napoví opravdu mnoho.

parky a zahrady v kapesním provedení
Vše začíná oplocením.  
Je k  nám vidět, není 
k  nám vidět? Unifiko-
vané plotové prvky, 
či originální řešení? 
Pak přichází chodní-
ček - je rovný, nebo 
zakřivený, vždyť pře-
ci i  lidský život má 
mnoho zákoutí . Sa-
mostatnou kapitolou je 
odvodnění pozemku, nepou-
štíme náhodou vodu na  sousední pozemky? 
Doporučuje se míti u vstupu vítací strom, keř 
a  dále pamatovat na  průhled, který zahradě 
dodá perspektivu a  u  pidi zahrádek lze ele-
gantně vyřešit třeba venkovním zrcadlem. Ani 
v té sebemenší zahrádce bychom neměli zapo-
menout na ptáky a hmyz: ptačí budky, krmít-
ka, pítka, ztrouchnivělý kmen a  třeba i  místo 
nesečené sekačkou (doma ho mám již 15 let, 
2x ročně seču kosou, suším sena i  otavy). Pro 
potěšení duše a  odpočinek je dobré mít la-
vičku, houpačku a třeba drobnou keramickou 
plastiku. V každém případě by u zahrad a za-
hrádek neměly chybět květinové a zeleninové 
záhonky a ovocné stromy. Jistě jste si všimli, že 
po  roce 1989 došlo k  unifikaci plotů, založení 
monokulturních trávníků, bez zeleniny, kvě-
tin a stromů, začala triumfovat zahradní steri-
lita, která se za  pár desítek let stává nudnou, 
a nyní s potěšením můžeme sledovat postup-
ný návrat ovoce, zeleniny a květin do zahrádek 
všech velikostí. V každém případě nás to musí 
bavit, protože práce na zahradě je balzám pro 
naši psychiku, dokonce od roku 1980 se rozvíjí 
zahradní psychoterapie. A aby nás to bavilo, tak 
nesmíme zapomenout ani na zahradní servisní 
místo – bouda na zahradní nářadí a kompost, 
což je takové WC naší zahrádky.

Dnešní zahrádky u rodinných domků jsou za-
kládány v jakémsi stylu zahradního eklektismu 
(citlivé smíchávání různých stylů a trendů), ale 
nikdy by tam nemělo chybět kvítko z čertovy 
zahrádky, sice nevím, co to přesně je, ale mělo 
by tam být, protože se zahradou nikdy neskon-
číš, protože kdybys přestal, tak zemřeš.

Jan Zeman, starosta
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V  závěru článku v  minulém Boršovském 
zpravodaji o  významu vzdělání na  pozná-
vání světa, orientování se v něm a v přemíře 
informací, jsem zmínil i důležitost vědomí si 
vlastní identity. V ohlasech zazněl i požada-
vek pojem identity ještě trochu vysvětlit. 

Identita je místo v prostoru, čase a ve vzta-
zích, ve  struktuře lidského společenství – 
civilizace. Jsou to vlastně  kořeny, z  nichž 
vyrůstá naše evropská, potažmo euroatlan-
tická kultura, tedy i  kultura našeho spole-
čenství na  území Čech a  Moravy. Kultura 
není jen umění, to je naopak jenom pro-
dukt kultury vedle způsobu života – chová-
ní, sociálních vztahů a  uspořádání společ-
nosti, morálky, etiky, úrovně práva, pořádku 
a  řádu (ve veřejném prostoru, na pracoviš-
tích, v  rodině, ...). Kultura má obvykle ná-
boženské kořeny. Naší identitou jsou sa-
mozřejmě křesťanské kořeny na  půdorysu 
židovství a  antiky ve  spojení s  tradicí hu-
manismu. Evropa v  posledních letech bo-
hužel ztrácí své hodnoty. Míchá se všechno 
možné dohromady a  to i  řada nekompati-
bilních prvků z  jiných kultur. Jisté jednotli-
vosti z nějaké kultury se nám líbí, ale trvale 
žít život běžných lidí v určité oblasti světa, 
v daném kulturním prostředí a vztazích by 
se nám nezamlouvalo. Vše tvoří komplex, 
který se utvářel po  staletí či spíše po  tisí-
ciletí. Máme totiž „pod kůží“ zažité zákla-
dy způsobu života a  myšlení (jisté kulturní 
vzorce) naší evropské civilizace. Podobně 
problematická je snaha naší euroatlantické 
civilizace o přenesení (implantaci) liberální 
demokracie do  prostředí islámského světa 
během několika let či desetiletí. Důkazem 
je současná situace v  Sýrii, Libyi, Iráku, Je-
menu a  Afghánistánu, ale i  jinde ve  světě, 
i  když ne v  tak kruté podobě. Místo aby 
diktatury, jež jsme pomohli rozvrátit, byli 
nahrazeny „fungujícími“ demokratický-
mi státy, vznikla „mocenská vakua“ – cha-
os. Řada klanů a  nejrůznějších skupin zde 
usiluje o  moc a  některá z  nich jsou „námi“ 
podporovány, nebo naopak některé skupi-
ny či etnika podporují „naše“ úsilí. Někdy se 

Hledání identity

ukáže, že jsme podporovali ty nesprávné 
(ve vzdálenějším čase situace v Egyptě, stále  
v  Afghánistánu, ....). Jindy vlastně zradí-
me ty, co podporovali „nás“ (např. Kurdy 
v  poslední době). Nebo vypovíme celkem 
vyhovující smlouvy (někteří z  „nás“) např. 
ve  vztahu k  Iránu a  zvýší se tak napětí 
ve světě. Dosáhli jsme také toho, že křesťa-
né, kteří v tomto prostoru žili  2000 let, dnes 
již téměř nemohou. Například v  Sýrii mu-
selo opustit své domovy na  5 milionů lidí, 
nejen křesťanů. Rozšířili tak řady křesťanů 
ve světě, kteří jsou nejvíce utlačovanými.  

27. 11. 2019 byla takzvaná „Červená středa“, 
která každoročně celosvětově připomíná 
útisk křesťanů ve  světě. Letos se tento den 
konala k  této příležitosti mezinárodní kon-
ference v Praze, v Karolinu. Co tím chci říci? 
V  oblasti arabského světa panovalo a  stále 
panuje rodové, klanové, kmenové a  hie-
rarchické uspořádání ve  spojení se silným 
náboženským ukotvením většiny obyvatel. 
Nemyslím tím teroristy, ti z  pravidla zneu-
žívají náboženské cítění k  mocenským zá-
jmům zcela pragmaticky .... Základní směry 
islámu jsou sunnitský a  šíitský, ale i  ty se 
dále člení. Tím se situace komplikuje. Mys-
lím, že se mohu k této problematice vyjádřit.  
Při své pedagogické práci mezi zahraniční-
mi studenty (na  1300 za  ta léta) na  Univer-
zitě Karlově jsem poznal asi 200 studentů  
z  14 islámských zemí. Prostřednictvím nich 
jsem velmi dobře poznal i  jejich kulturu 
a  náboženství vzhledem ke  specifické in-
tenzivní kolejní výuce a  dalším činnostem. 
Vzdělávání bylo podobné jako na klasických 
anglických univerzitách. Svět je opravdu 
krásný nejen díky přírodě, ale hlavně díky 
rozmanitosti kultur lidí, kteří na  něm žijí. 
Ideálem k  němuž bychom měli dospět, by 
byla jednota (mírové soužití) v různosti, bez 
zneužívání převahy. Ne, jak já říkám „glo-
bální kaše“ jediné kultury konzumní, šedi-
vé společnosti. Bohužel se zdá, že tam svět 
směřuje. Ne, že by se kultury neměly prolí-
nat, ať už obohacováním se kulturní výmě-
nou, sňatky, .... , ale každá by nadále měla 
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mít svou osobitost a tu rozvíjet. Nejedu do   
Afriky, Asie či Latinské Ameriky, proto abych 
si tam dal hamburger, pizzu, kolu, ....či jiná 
celosvětově universální jídla a  žil ve  steril-
ním resortu odděleném od  života běžných 
místních lidí .... Jedinou cestou pro vzá-
jemné pochopení je oboustranný respekt 
ke  svým kulturám a  jejich odlišnostem.  
To se nám vždy v univerzitním prostředí da-
řilo, tak že jsme se rozcházeli jako přátelé. 
Tenkrát před 30 - 45-ti lety se téměř všichni 
studenti po absolvování VŠ vraceli do svých 
zemí pomoci jejich rozvoji. Někteří navště-
vují ČR, kde prožili své mládí. Vždy se snaží 
s  námi setkat alespoň na  pár chvil při spo-
lečném obědě či večeři (vždy si dávají česká 
jídla ...). Někteří nás zvou i do svých zemí.

„Stavba“ naší civilizace, jež se utvářela 
po více než dvě tisíciletí, ztrácí míšením růz-
ných prvků dohromady a  relativizací vlast-
ních hodnot svou logickou strukturu a tedy 
i  pevnost. Evropa tak popírá svou vlastní 
identitu a kořeny, místo aby je zdůrazňova-
la. Tím se oslabujeme v dialogu s ostatními 
kulturami, nemůžeme být sebevědomími 
účastníky. Jsme pak vlastně cizinci ve svém 
vlastním prostoru, když neporozumíme 
své historii a  kultuře. Cesta ke  vzájemné-
mu pochopení příslušníků odlišných kultur 
nevede přes multikulturalismus ani přes 
synkretismus. Vše se ukazuje na  situaci 
v  západní Evropě, ale i  v  jiných oblastech 
světa. Otázky po  identitě se začali objevo-
vat v souvislosti s takzvanou „migrační kri-
zí“ a  terorizmem na  půdě Evropy. Hledání 
identity se objevilo i u nás, kde zatím výše 
uvedené problémy nemáme. Odpovědi, že 
jsme křesťanská kultura, zaznívají i od poli-
tiků a z míst společnosti, odkud bychom je 
nečekali. Co jsou těmi východisky naší iden-
tity. Je to kultura židovství podaná v  Tóře  
(5 knih Mojžíšových) a  dalších zákonech, 
řecká filosofie a  římské právo. Na  tomto 
„podhoubí“ se rozvinulo křesťanství, jehož 
základy shrnuje Nový zákon a z něho přede-
vším čtyři Evangelia (Radostné zvěsti). Křes-
ťanství zahrnulo do svých základů i starozá-

konní texty včetně pěti knih Mojžíšových. 
Dohromady Starý zákon a Nový zákon tvoří 
Bibli. Ústřední osobou Nového zákona je 
Ježíš Kristus – člověk a Bůh. Sám nic nena-
psal, ale o jeho životě, činnosti a veřejných 
projevech svědčili jiní – apoštolové, učední-
ci a evangelisté Marek, Matouš, Lukáš a Jan. 
Ježíš se vyjadřoval vždy v  podobenstvích 
odpovídající době, způsobu života tehdej-
ších lidí a jejich mentalitě, tedy srozumitel-
ně. Jeho ústředním motivem je láska. Je to 
jediné přikázání:“Miluj Boha nadevše a bliž-
ního svého, jako sebe samého.“ Evangelia 
jsou vlastně zjevenou pravdou o  člověku. 
Jsou návodem, jak žít, aby společnost byla 
harmonická a  lidé si byli navzájem bra-
try a  sestrami. Ve  své podstatě se povaha 
člověka za ta dvě tisíciletí příliš nezměnila, 
jen materiální prostředí se díky technické-
mu rozvoji zkvalitnilo.“Plody“ hmotné i ne-
hmotné naší křesťanské kultury jsou patrné 
ve všech rovinách společnosti.

Dějiny naší civilizace ukazují velice mnoho 
dobrého, co zlepšilo náš život, ale i mnoho 
lidských pochybení, která souvisí zpravidla 
se ziskuchtivostí a  touhou po  moci a  také 
s nedostatkem ctností, o nichž hovoří Evan-
gelia. Hranice mezi dobrem a zlem prochá-
zí nitrem vědomí každého z  nás a  je jen 
na nás, jak uplatníme svoji svobodnou vůli, 
jíž jsme byli obdařeni a jak se vyrovnáváme 
se svým svědomím. Tím disponuje každý 
z nás. Přes řadu „přešlapů“ se naše civiliza-
ce posouvala v  duchu Evangelií k  lepšímu. 
Snad tento trend bude pokračovat i nadále. 
Rozbor tohoto by vydal na řadu knih.

Na  závěr něco na  odlehčení. I  takový po-
zdrav AHOJ, zdánlivě občanský, je hlubo-
ce křesťanský. Je to zkratka latinského „Ad 
honorem Jezu“, česky „Buď oslaven Ježíš“. 
Takže s  boršovským AHOJ, na  výjezdech 
z obce, zdraví

Josef Cícha

p.S. přeji vám všem pokojné a  radost-
né Vánoce a  vše dobré v  plném zdraví 
v roce 2020.       
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Školní rok 2019/2020 je již v  první čtvrtině. 
I za takto krátké období jsme ale kromě naší běž-
né výuky zažili několik zajímavých a podnětných 
akcí (viz. https://www.zsborsov.cz/galerie/).
Hned na  začátku školního roku nás se dvěma 
workshopy navštívila firma Energy zabývající se 
obnovitelnými zdroji energie. Mladší žáci se se-
známili s životem v iglú v pořadu „Proč se v iglú 
netopí“. Jako bonus jsme dostali 2 velká papírová 
iglú, kde si žáci mohou hrát. O jedno iglú jsme se 
podělili s mateřskou školkou, která ho využila pro 
svou činnost. Starší žáci pak absolvovali pořad 
„Měříme wattmetry“, kde se naučili měřit výkon 
elektrického proudu. V rámci akce jsme také čtyři 
wattmetry obdrželi pro výuku.
S firmou Energy jsme se v červnu již poněkoliká-
té podívali do Rakouska. Nejprve jsme navštívili 
základní školu v Helfenbergu, s níž jsme navázali 
spolupráci. Poté jsme se podívali do Lince do Ars 
Electronica Center, kde si žáci vyzkoušeli mnoho 
interaktivních expozic.
Naši noví kamarádi nás na  oplátku navštívili 
v září.
Nejprve jsme se setkali na workshopu zabývají-
cím se elektromobilitou na budějovické Náplav-
ce. Poté se žáci a učitelé z Helfenbergu podívali 
do naší školy, kde jsme pro ně připravili kreativní 

program, z  něhož si domů do  Rakouska odvez-
li vlastnoručně vyrobené vonné květinové soli.  
Pedagogové z Rakouska obdivovali nejen výbor-
ně připravený program, ale také vybavenost naší 
školy pomůckami a IT technikou.
Do  Lince jsme se pak s  firmou Energy podívali 
ještě v listopadu, kde jsme navštívili maličkou al-
ternativní školičku s deseti žáky Sokrates Schule 
v Neumarktu. Škola je umístěná ve starém statku 
a vládne v ní domácká pohoda. Způsob výuky je 
pro nás hodně nezvyklý a možná i diskutabilní, 
ale přesto se v  ní moc líbilo dětem i  učitelkám. 
Pak jsme si opět užili Ars  Electronica Center, kde 
jsme si vyzkoušeli báječné nové interaktivní ex-
pozice. Další týden si žáci, kteří exkurzi absolvo-
vali, připravili reportáže z akce, které pak skupi-
nově odprezentovali ostatním žákům.
Spolupráce s firmou Energy je vedená jako gran-
tový program a žáci ji proto mají zcela zdarma. 
Další akce nás čeká na začátku prosince, kdy se 
podíváme do IQ centra Welios ve Welsu a navští-
víme také vánoční trhy v Linci.
V  říjnu pak děti prožily zajímavé dopoledne se 
sokolníkem, kde se seznámily se životem dravých 
ptáků. Viděly také světový unikát – křížence dvou 
druhů sokolů vyšlechtěného právě touto sokol-
nickou stanicí.

Školní okénko
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V pondělí 11. listopadu přivítaly děti z mateřské 
školy na  boršovské návsi zimu. Naši předškolá-
ci ze tříd Hvězdiček a Soviček  předvedli krásné 
představení a připomněli nám pověst o svatém 
Martinovi, který přijel na bílém koni a za pomoc 
žebrákovi a  další ušlechtilé skutky se stal, proti 
své vůli, biskupem. Sníh měl letos pouze jeden 
den zpoždění, možná to bylo tím, že náš Martin 
přijel na hnědém koni. 
Dozvěděli jsme se také, proč hlavní pochoutkou 
na  svátek svatého Martina je pečená husa. Dě-
tem se dramatizace, píseň i báseň o svatém Mar-
tinovi v  nových kulisách moc povedla. Všichni 
účinkující se poté za odměnu svezli na voze taže-
ném koňským spřežením. Za povozem šel dlou-
hý lampionový průvod dětí z mateřské i základní 
školy se svými rodiči. 
Cíl cesty byl již tradičně u  fotbalového hřiš-
tě, kde na  všechny čekalo bohaté pohoštění 
od  místní vyhlášené pekařky paní Sázavské 
a  teplé nápoje na  zahřátí. Tato akce již neod-

Pro pedagožky školy jsme v říjnu připravili škole-
ní, na kterém se seznámily s prací v programech 
aplikovaných na  nových noteboocích zakoupe-
ných z grantu OP VVV (šablony). Tyto notebooky 
nyní žáci používají při výuce v  rámci posílení IT 
a polytechnické výchovy.
Žáci mohou využívat také další polytechnické 
vybavení zakoupené z tohoto grantu.
 Součástí grantu jsou i besedy s odborníky. Žáci 
se zatím seznámili s prací fotografa a byli na be-
sedě s malířem panem Konrádem.
Posílení polytechnické výchovy se projevuje 
i v zájmové činnosti, kdy na konci listopadu náš 
fotografický kroužek začne spolupracovat se 
základní školou Hosín a  stane se fotografickou 
sekcí Dětské filmové univerzity založené touto 
školou. Jako první setkání připravuje náš fotogra-
fický kroužek workshop pro hosínské kamarády 
u nás ve škole.
Na  prosinec pak škola připravuje vánoční kon-
cert v místním kostele. Vystupovat bude smíšený 
sbor žáků a zaměstnankyň naší školy.

myslitelně patří do kulturních tradic naší obce. 
Svědčí o  tom hojná účast nejen rodičů dětí, 
ale i  ostatních obyvatel Boršova. Za  přípravu 
a  organizaci celé akce patří velké poděkování 
celému kolektivu MŠ, především paní učitelce  
Evě Kabelové a Evě Šanderové.
Za celou mateřskou školu vám přejeme klidné 
prožití adventu bez shonu v  nákupních cent-
rech a příjemné prožití Vánoc s těmi nejbližší-
mi. Těšíme se na shledání při dalších lidových 
tradicích v Boršově.

Bc.Monika Štiková, ředitelka MŠ 
Jana Brodská, zástupkyně

Máte-li zájem, můžete naši činnost sledovat 
na  našich webových stránkách. Děkujeme také 
rodičům, kteří nám s naší činností pomáhají a za-
sílají nám inspiraci na další vzdělávací akce.

Mgr. eva Hnudová, ředitelka školy

příjezd sv. Martina
do naší MŠ.
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Milí čtenáři,
možná jste nás již někde potkali. Skupinka 
dětí se dvěma průvodci, putující za  každého 
počasí do  školy v  jurtě. Proč chodíme s  dět-
mi v  zimě v  létě do  přírody a  učíme se v  ní? 
Myslíme si, že člověk je přirozeně součástí pří-
rody a svým oddělením se od ní může ztratit ty 
nejdůležitější životní hodnoty. Pocit sounále-
žitosti s druhými a s přírodou, možnost rozho-
dovat o svém životě a schopnost adaptability. 

V Boršově to vše začalo. Zhruba před 4 lety se 
potkalo 6 rodin z Českých Budějovic, jejichž 
cílem bylo najít pro své předškolní děti záze-
mí, kde by mohly jejich děti trávit co nejvíce 
času venku, v malé skupince s respektujícími 
průvodci. A  tak vznikl Lesní klub Úl. Hlídání 
dětí od  3 - 6 let. Jedna ze zakládajích rodin 
poskytla svoji zahradu se zahradním dom-
kem v  Boršově nad Vltavou. Děti tak mohly 
celý den běhat a hrát si venku, sledovat pro-
měny ročních období a společně s dospělý-
mi pečovat o zahradu a vztahy uvnitř skupi-
ny. Podnikaly výlety do blízkého okolí, k řece, 
k památce letce, na hřiště a za zvířátky. Všich-
ni nám jistě dáte za pravdu, že v Boršově je 
opravdu krásně. Kája Sukdolová

Proto učíme naše děti nikoli pouze z  učeb-
nic, ale především z  materiálů upravených 
na míru našim potřebám. Využíváme k učení 
přírodu, stromy a  vodu. Učíme se pozorová-
ním a měřením. Provádíme pokusy a podpo-
rujeme neotřelé a  nevšední nápady. Každé 
dítě se může svým jedinečným způsobem 
otisknout do  tvaru skupiny, vnést do  ní té-
mata, která ho zajímají a ovlivnit i školní pra-
vidla.  V  návaznosti na  tradici zahraničních 
svobodných škol nabízíme dětem kroužky, 
které vedou v našem případě převážně rodiče 
- kroužek jógy, angličtiny s rodilým mluvčím, 
přírodovědný kroužek a  kroužek o  indián-
ském způsobu života v kmeni Quechua. Roz-
manitost kroužků rozšiřují jednotlivé rodiny, 
které si jednou za  půlrok připravují pro děti 
ještě jedno tvůrčí odpoledne. Jídlo dováží-
me z  Českých Budějovic z  vegetárny Impala, 
ale spolupracujeme i  s  místními dodavateli. 
Každý den je pro nás jiný a jedinečný, a proto 
jsme vděční za možnost přistupovat ke vzdě-
lání inovativním způsobem. Krásný adventní 
čas a mnoho dobrého Vám přeje škola Starhill!

Jana Faschingbauerová

Starhill

odřená kolena, zamazané kalhoty
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Komplexní cvičení na míru každému z nás
Již druhým rokem se v tělocvičně ve  Vrábči pra-
videlně konají lekce cvičení Sundo (Kouksundo). 
Cvičení taoistické jógy Sundo Vám představí jeho 
lektorka Jitka Kocánová.
Sundo jsem objevila v začátcích svého lektorová-
ní jógy a velmi mne oslovilo, nadále jsem se však 
věnovala klasické józe, několik let jsem vedla 
lekce jógy v  Sokole Boršov nad Vltavou. Sundo 
si mne získalo svou strukturovaností a celostním 
působením. Z  mého pohledu je přesně tím, co 
naše tělo a duše potřebuje, abychom se mohli tr-
vale těšit dobrému zdraví. Taoistická jóga Sundo 
je starobylým systémem cvičení. Techniky uží-
vané při cvičení Sundo nás přesně vedou skrze 
sestavy fyzických cviků a dechových pozic k roz-
voji našeho skutečného potenciálu a  vědomí. 
Sundo, jak by možná napovídal jeho název, není 
rozhodně soutěžní disciplínou. I  když rozlišuje-
me jednotlivé úrovně, barva pásku slouží pouze 
k  orientaci v  délce cvičební praxe jednotlivce. 
Každá z úrovní se liší pouze způsobem dýchání 
v pozicích, to je totiž jádrem Sundo praxe. Lektor 
naučí sestavu, vede společné cvičení, ale úrovně-
mi prochází každý svým vlastním tempem. Chce-
me-li objevovat a vychutnávat si přínosy cvičení, 
je nutná pravidelnost.
Co zažijeme na lekci taoistické jógy?
Lekce taoistické jógy Sundo se skládá ze tří hlav-
ních částí. V  úvodní části tělo zahřejeme a  pro-
táhneme množstvím cviků. Tím zprůchodníme 
energetické dráhy tak, aby druhá část - dýchání 
v pozicích - byla co nejefektivnější. Třetí část se-
stavy je zaměřena na  práci s  nashromážděnou 
energií, správné rozvedení energie po těle. Patří 
sem také orgánová sestava harmonizující ener-
gii a činnost vnitřních orgánů. Celkově vnímáme 
třetí část jako nejvíce posilovací. Během jedné 
lekce Sundo tedy provedeme protažení, dechové 
techniky, práci s energií a harmonizaci vnitřních 
orgánů, posilovací cvičení. Při cvičení sestavy 
vystřídáme více než 140 pozic. Odcházíme úpl-
ní, spokojení. Ráda bych také dodala - po svých 
. Při cvičení stále zdůrazňuji principy zdravého 
pohybu vycházející z vývojové kineziologie, aby 
cvik byl proveden korektně, tedy pro naše tělo 
efektivně a v neposlední řadě - bezpečně.

Sundo 
- taoistická jóga ve Vrábči

Jaké jsou přínosy cvičení Sundo?
Na prvním místě bych zdůraznila jeho komplex-
ní působení. Cvičení vede k  vyváženému fyzic-
kému i psychickému stavu. Člověk se cítí dobře, 
dokáže se snáze přizpůsobit životním změnám, 
je odolný, zdravý, vnímá příval energie a radost 
ze života.
Za  zmínku stojí prověřenost systému Sundo 
jeho tisíciletou tradicí. Klasická jóga (obsahující 
původně pouze meditační pozice), se na  po-
žadavky západní kultury změnila do  současné 
formy.  Sundo zůstalo (díky svému téměř 1200 
letému utajení) módními trendy nezměněnou 
cestou k  poznání nejhlubší Podstaty člověka 
a  tedy i  podstaty Stvoření. Ačkoliv o  něm čtete 
možná poprvé, Sundo již žije přes 9700 let a bylo 
odtajněno veřejnosti teprve v 70. letech 20. sto-
letí. V roce 1967 sestoupil z korejských hor na po-
kyn svého učitele mnich Chung San, aby cvičení 
taoistických horských mnichů poprvé představil 
veřejnosti. Nám se díky aktivitě Českého centra 
kouksundo otevřela možnost učit se toto staro-
bylé umění přímo od jeho syna, Mistra Jin Moka. 
Letos již podruhé zavítá do České republiky, aby 
zde vedl čtyřdenní seminář zaměřený na rozvoj 
každého cvičícího. Sundo je vhodné pro všechny 
věkové kategorie, ani pokročilý věk není překáž-
kou. Sestava nabízí alternativy pozic dle indivi-
duálních možností každého z  nás. Mezi cvičící-
mi a  členy Českého centra kousundo jsou ženy 
i muži v rovnováze, někdy se do cvičení nadchne 
i více členů rodiny a mohou pak sdílet své poci-
ty a vzájemně se podporovat. To je případ i naší 
rodiny  .
Láká-li Vás tedy zkusit něco nového, obestřeného 
tajemstvím mlhy nejen korejských hor, ale třeba 
i Blanského lesa, přijďte si s námi zacvičit. Každé 
úterý v  tělocvičně ve  Vrábči od  18:30 do  20:00. 
Naše Sundo parta vítá nové zájemce. 

Na viděnou se těší Jitka Kocánová  
(tel. 737 236 741).

Více informací o cvičení Sundo u nás i ve světě 
získáte na odkazech: 

www.sundo.cz nebo www.bakdolworld.com
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Zůstat co nejdéle v domácím prostředí je přá-
ním mnoha seniorů. Společnost Ledax se již 
více než deset let snaží plnit toto přání (nejen) 
seniorům prostřednictvím široké škály svých 
terénních sociálních i  zdravotních služeb. 
Ať se jedná o drobnou výpomoc v domácnos-
ti, dovoz oběda, zajištění doprovodu k  lékaři, 
ošetření nebo rehabilitace přímo doma, všech-
ny tyto služby umí Ledax zajistit. Kompetent-
ní pracovníci a pracovnice v našem týmu rádi 
a zkušeně poradí s výběrem vhodné sociální či 
zdravotní služby. Přes rychlý vývoj technologií 
a jejich nezpochybnitelnou zásluhu na zkvalit-
nění některých druhů péče jsme přesvědče-
ni, že terénní sociální a  zdravotní služby stojí 
a vždy budou stát na lidském faktoru a lidském 
přístupu. 
V Boršově nad Vltavou poskytujeme pečo-
vatelskou službu, osobní asistenci, terénní 
odlehčovací službu, domácí zdravotní péči 
a domácí hospicovou péči. 

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY LEDAX

peČoVaTelSKá SluŽBa leDaX  je určena 
seniorům a osobám se sníženou soběstačnos-
tí, které potřebují pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o sebe sama nebo o svou domác-
nost. Nabízíme: dovoz nebo donášku obědů, 
běžný úklid v domácnosti, praní a žehlení prá-
dla, doprovod k  lékaři, pomoc s  osobní hygi-

enou, malé i  větší nákupy, běžné pochůzky 
a mnoho dalších.
Dále poskytujeme oSoBNí aSiSTeNCi, která 
je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v  týd-
nu. Osobní asistenti uživatelům pomáhají ne-
jen fyzicky, ale také umožňují zvládat mnohdy 
všudypřítomnou samotu a  izolaci, s  uživateli 
procvičují paměť, asistují na procházkách, kul-
turních akcích a tím umožňují člověku žít doma 
ve vlastní domácnosti životem blízkým běžné-
mu standardu. V rámci osobní asistence posky-
tujeme také základní sociální poradenství. 
Lidé, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou 
s  potřebou 24 hodinové péče, mohou využít 
TeRÉNNí oDleHČoVaCí SluŽBu. Cílem této 
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 KoNTaKT:  
  peČoVaTelSKá SluŽBa, oSoBNí aSiS-

TeNCe, TeRÉNNí oDleHČoVaCí SluŽBa
 DPS, Tylova 11, 370 01 České Budějovice
  Bc. Pavlína Chaloupecká, sociální pracovnice 

Telefon: 725 071 956
 E-mail: pavlina.chaloupecka@ledax.cz

Sociální výbor 
informuje
Vážení sousedé.
V minulém zpravodaji jsme vám 
přinesli přehled o sociálních službách, 
které poskytuje Městská charita 
České Budějovice. V tomto čísle vám 
představujeme dalšího poskytovatele, 
jímž je organizace Ledax.

Mgr. Bc. Jana Zassiedko, DiS.
zastupitelka obce, sociální výbor

Trénní sociální a zdravotní služby leDaX
poskytované v Boršově nad Vltavou
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TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY LEDAX

LEDAX poskytuje DoMáCí ZDRaVoTNí pÉČi, 
která je určena všem pacientům, rodinným pří-
slušníkům a  blízkým, kteří již nejsou schopni 
zvládnout běžnou laickou péči, a  je nutné za-
hájit odbornou zdravotní péči, kterou posky-
tují výhradně zdravotní sestry s  dlouholetou 
praxí. 
Domácí zdravotní péče je poskytována 
na  základě indikace ošetřujícího lékaře 
(praktického nebo ošetřujícího lékaře), nebo 
nemocnice, u klientů, kteří jsou plně nebo čás-
tečně závislí na  pomoci druhé osoby, u  nichž 
je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i ná-
sledné péče, nebo doléčení z důvodu chronic-
kého i akutního onemocnění. Domácí zdravot-
ní péče je plně hrazena smluvními zdravotními 
pojišťovnami (111, 201, 205, 207 a 211).

DoMáCí HoSpiC leDaX je další ze služeb, 
kterou poskytujeme v  domácím prostředí kli-
enta. Je určena klientům v terminálním stadiu 
života. Domácí hospicovou péči poskytují re-
gistrované zdravotní sestry 24 hodin denně, 
7 dní v  týdnu. Péči může doporučit praktický 
lékař, ošetřující lékař v  nemocnici nebo o  ni 
může požádat sám klient. Naše péče je kom-
plexní. Vedle zdravotní poskytujeme také soci-
ální, psychologickou a duchovní péči. Náš tým 
tvoří zdravotní sestry, sociální pracovník, lékař, 
pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovol-
níci. Naším cílem je, aby i nevyléčitelně nemoc-
ný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v po-
sledních chvílích svého života osamocen a byl 
ve svém domácím prostředí se svými blízkými 
a aby byla zachována jeho lidská důstojnost. 

    
 KoNTaKT: 
  DoMáCí ZDRaVoTNí pÉČe,  

DoMáCí HoSpiC leDaX
 Otakarova 23, 370 01 České Budějovice
 Bc. Eva Janurová
 E-mail: dohp@ledax.cz
 Telefon: 602 270 724

pRoNáJeM ZDRaVoTNíCH poMŮCeK je 
doplňkovou službou, která je velmi žádaná.  
Je určena komukoliv, kdo je v důsledku pora-
nění nebo nemoci nucen dočasně nebo trvale 
používat zdravotnické či kompenzační pomůc-
ky. V rámci pronájmu poskytujeme také pora-
denství zdravotní sestry. K  pronájmu zdravot-
nických pomůcek není potřeba doporučení 
lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny. Vý-
hodou pronájmu je možnost vyzkoušet si po-
můcku v domácím prostředí a teprve poté si ji 
nechat předepsat. 

 KoNTaKT:
 PRONÁJEM ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
 Mgr. Erika Kamenská
 Telefon: 725 071 959
 E-mail: erika.kamenska@ledax.cz

 Bezplatná telefonní linka Ledax:  
  800 221 022 – ve všední dny  

7:30 – 15:30
 www.ledax.cz
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Na  Madagaskaru právě začíná léto a  je tam 
období rozmnožování chameleonů pardálích. 
Denní teploty dosahují  35-37 stupňů a v noci 
poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu 
ve dne je kolem 40 % a v noci se zvýší až na 80 
- 90%. V tomto období dochází k páření cha-
meleonů pardálích. Březost samiček po napá-
ření trvá zhruba a do jamky a nebo chodby vy-
hrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček. 
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. 
Právě v  období  hojnosti drobného hmyzu 
na počátku nového léta.
U nás v tomto čase začíná zimní období a o to 
složitější je rozmnožování  chovaného cha-
meleona pardálího. Aby vše proběhlo tak jak 
má, musíme mu vytvořit podobné podmínky 
jako v přírodě. Teplo zajistí výhřevná žárovka 
reflektorového typu, potřebné UV záření pak 
nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleo-

ny z Madagaskaru je vhodná s označením Fo-
rest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária. 
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a do-
statek živých rostlin.
Dospělou samičku dáváme vždy do  terária 
k samečkovi a po páření pak vrátíme do terá-
ria s  vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou. Asi 
tak za dva měsíce samička někde v rohu terá-
ria vyhrabe díru a  naklade vajíčka. Necháme 
jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme, dáme 
do  vlhkého inkubačního substrátu a  vložíme 
do inkubátoru. Když je vše v pořádku, může-
me po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí nové 
generace chameleonů pardálích. Já mám 
na jedné krabičce v inkubátoru napsáno jako 
první termín líhnutí  24.12.2019. Snad to dobře 
dopadne a v roce 2020 budou následovat malí 
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Ta-
matave a Nosy Be.                   ing. ivan lintner

Chameleoni v našich chovech  
a roční období
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rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020

        Chameleoni v našich chovech a roční období

                   Na Madagaskaru právě začíná léto a je tam období 
rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020

        Chameleoni v našich chovech a roční období

                   Na Madagaskaru právě začíná léto a je tam období 
rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020

        Chameleoni v našich chovech a roční období

                   Na Madagaskaru právě začíná léto a je tam období 
rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020

        Chameleoni v našich chovech a roční období

                   Na Madagaskaru právě začíná léto a je tam období 
rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020

        Chameleoni v našich chovech a roční období

                   Na Madagaskaru právě začíná léto a je tam období 
rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020

        Chameleoni v našich chovech a roční období

                   Na Madagaskaru právě začíná léto a je tam období 
rozmnožování chameleonů pardálích. Denní teploty dosahují  35-37 stupňů
a v noci poklesnou na 23-25 stupňů. Vlhkost vzduchu ve dne je kolem 
40 % a v noci se zvýší až na 80 - 90%. V tomto období dochází k páření
chameleonů pardálích. Březost samiček po napáření trvá zhruba
30 - 45 dní. Na konci březosti samička najde na zemi vhodné místo
 a do jamky a nebo chodby vyhrabané ve vlhké půdě snáší 15 až 50 vajíček.
Asi za osm měsíců se líhnou malí chameleoni. Právě v období  hojnosti 
drobného hmyzu na počátku nového léta.
                 U nás v tomto čase začíná zimní období a o to složitější je
rozmnožování  chovaného chameleona pardálího. Aby vše proběhlo 
tak jak má, musíme mu vytvořit podobné podmínky jako v přírodě.
Teplo zajistí výhřevná žárovka reflektorového typu, potřebné UV záření
pak nejlépe lineární zdroj - zářivka. Pro chameleony z Madagaskaru  
je vhodná s označením Forest a nebo 5.0 - zářivka pro tropická terária.
Vlhkost pak ranní a večerní rosení terária a dostatek živých rostlin.
              Dospělou samičku dáváme vždy do terária k samečkovi a po
 páření pak vrátíme do terária s vrstvou substrátu 12 - 15 cm silnou.
Asi tak za dva měsíce samička někde v rohu terária vyhrabe díru 
a naklade vajíčka. Necháme jí díru zahrabat a pak vajíčka vyjmeme,
dáme do vlhkého inkubačního substrátu a vložíme do inkubátoru.
Když je vše v pořádku, můžeme po 240 - 260 dnech očekávat líhnutí
nové generace chameleonů pardálích. Já mám na jedné krabičce  
 v inkubátoru napsáno jako první termín líhnutí  24.12.2019.
Snad to dobře dopadne a v roce 2020 budou následovat malí
chameleoni z oblasti Ambilobe, Ambanja, Tamatave a Nosy Be.
Ing. Ivan Lintner

Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020
Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020
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TJ Karate Boršov – „Jedeme bomby,  
ale šíříme úsměv, radost a přátelství“

Hned úvodem se musím omluvit všem čtená-
řům, kteří očekávají článek plný čísel, výsledků, 
průměrů a procentuálních statistik, že se z for-
my článku mocným skokem přesunu do úvahy. 
Ale závěr roku právě k  úvahám o  předešlém 
období přímo vybízí. Ačkoliv vrchol letošní zá-
vodní sezóny pro boršovské karatisty teprve 
přijde v  podobě Mistrovství České republiky, 
které se uskuteční po  uzávěrce tohoto Zpra-
vodaje ve  dnech 7.- 8. prosince 2019 v  Praze, 
dovolím si shrnout a zhodnotit tento rok z po-
hledu trenéra i  bez výsledkové listiny z  výše 
jmenovaného turnaje. Osobně totiž nehodno-
tím úspěch oddílu jen z pohledu výsledkových 
statistik či počtem cinkajících medailí na  krku 
našich karatistů. Avšak i  v  tomto ohledu jsme 
zaznamenali markantní nárůst oceněných zá-
vodníků. Medaile a poháry jsou krásnou vizit-
kou za snahu a píli, ale vedu děti k tomu, aby 
tato pozlátka byla odměnou, nikoliv motivací 
pro cvičení a trénink karate. 
Nebudu zde vypisovat jednotlivé počty zís-
kaných medailí a  titulů za  celý uplynulý rok, 
protože to, co dělá náš boršovský oddíl speci-
fickým a dle mého názoru tvoří i základní pilíře 
úspěšnosti našich dětí v porovnání s konkuren-
cí, se skrývá v atmosféře a v lásce ke sportu jako 

takovému. Mnohem menší členská základna  
TJ Karate Boršov oproti velkým oddílům umož-
ňuje, že děti jsou podle technické vyspělosti 
a podle specializace na disciplínu kata (přesně 
daný soubor technik proti imaginárnímu pro-
tivníkovi), kata tým (trojice závodníků, kteří 
cvičí stejnou kata, kdy následně demonstrují 
i praktické aplikování technik na vybrané pasá-
že kata) a kumite (reálný zápas dvou závodní-
ků dle přesně stanovených pravidel), rozděleni 
do malých skupinek, kde jsou trenéři schopni 
snáze odhalit nedostatky a  řešit opravy jed-
notlivců. Dalším naprosto unikátním faktorem 
je vzájemné kamarádství, podpora a  přání si 
úspěchu mezi dětmi. Nádherným příkladem 
je několik dětí, které si přes krátkou pauzu, kdy 
nevěděly, zda v karate chtějí pokračovat (což je 
z mého pohledu v tomto věku naprosto v po-
řádku, že chtějí zkoušet nové zájmové činnos-
ti), uvědomily, že jim atmosféra pohybu mezi 
kamarády, sranda, ale i pocit z odvedené práce 
a  získání nových vědomostí chybí a  samy se 
rozhodly vrátit do  oddílu. Toto je pro mě dů-
kazem, že coby trenéři plníme náš úkol dobře 
a  v  dětech podněcujeme nejen radost z  po-
hybu, ale i úctu ke kamarádům, respekt k sou-
peřům, smysl pro řád, chuť se zlepšovat a mít 
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zdravé sebevědomí. V této sezóně více než kdy-
koliv předtím se mi dostávalo ohlasů od trené-
rů z celé republiky, že mapují coby konkurenci 
nejen TJ Karate Boršov, ale konkrétní závodníky 
a  závodnice. Znají jejich jména díky jejich vy-
stupování, technice, pohybu, stylu a disciplino-
vanému fair play přístupu.  Tím tyto trenérské 
kapacity potvrdily, že ačkoliv jsme jeden tým, 
jedna tlupa v kimonech oblečených smíšků, je 
zároveň každý člen osobnost, originál, který 
vyžaduje individuální přístup a  trénink. Vždyť 
i diamanty potřebují individuální péči a brou-
šení. V neposlední řadě musím poděkovat ro-
dičům, protože bez takového zázemí, ochoty 
a nadšení z aktivity svých ratolestí by celá tato 
atmosféra, o které píši, nebyla. A nebyl by tím 
pádem ani obrovský progres, kterého boršov-
ský oddíl v uplynulé sezóně dosáhl. Za všechny 
trenéry si tak dovoluji poděkovat našim závod-
níkům za předvedené výkony na i mimo tata-
mi, rodičům za  neutuchající elán a  podporu 
a oběma těmto generačním partičkám za spo-
lečnou reprezentaci našeho oddílu.
 Do nového roku 2020 přeji karatistům TJ Kara-
te Boršov úsměv na tváři bez vyražených zubů 

a co nejméně návštěv RTG pracoviště. Rodičům 
přeji nafouknutí dne z  24 hodin na  50 hodin, 
aby měli šanci vše kolem svých ratolestí zvlád-
nout, a  chápavého lékárníka při požadování 
vydání nadměrného množství prášků na spaní. 
Trenérům přeji mnoho radosti a  pocitu štěs-
tí při „broušení diamantů“ a  sledování jejich 
„třpytu“ nejen na  závodním, ale i  na  školním, 
mimoškolním a  především životním tatami 
...DYCKY BORŠOV!!!    Monika Vojtová, trenérka

Z minulého zpravodaje víte, že nás v listopadu 
čekaly závody Malý TeamGym. Konaly se 23. 11.  
v  Písku. Tyto závody jsou s ohledem na další zá-
vody, kterých se běžně zúčastňujeme jiné. Zá-
vodí se v týmech o 6 cvičenkách, a to na akro-
bacii a přeskoku. Na akrobacii předvede každá 
cvičenka dvě až tři různé řady. Na přeskoku se 
předvedou na trampolíně bez nářadí a na tram-
políně s nářadím (bedna, kůň, stůl). Hodnotí se 
každá cvičenka a její ohodnocení se přičte k cel-
kovému dojmu a sehranosti skupiny.
a jak jsme si vedly?
Kategorie 0 skončila na  4 místě, s  ohledem 
na to, že ve čtvrtek se zranila jedna z hlavních 
cvičenek a až v pátek večer před závody se na-
šla náhradnice, je to super výkon.
Kategorie I skončila na 4/5 místě z 9 týmů.
Kategorie II skončila těsně také na 4. místě.
GRATULUJEME A DĚKUJEME 

Zprávy z našeho sokola…
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Zahrádkářský svaz v Boršově nad Vltavou exis-
tuje již mnoho let. Dříve bylo nutností si co nej-
více ovoce a zeleniny vypěstovat doma, proto-
že se většinou nic nesehnalo. V současné době 
je všeho nadbytek, přesto u nás v Boršově čle-
nů zahrádkářů, a hlavně těch mladších, přibývá. 
Snažíme se pořádat různé akce, např. návštěvy 
u známých odborníků v pěstování různých dru-
hů ovoce, zeleniny i květin, výstavy, přednášky. 
Zúčastnili jsme se prezentace v celostátní sou-
těži Vesnice roku – Oranžová stuha, staráme se 

o záhon před obecním úřadem a přidáme ještě 
další plochu. Naší největší akcí je každoročně 
pořádaná výstava ovoce, zeleniny a různých vín 
a sirupů. Své výrobky předvedou i děti z místní 
školky, my vaříme naše domácí bylinkové čaje 
a užíváme si pohody.  Pokud by měl někdo zá-
jem, může se k nám přidat. 
přejeme všem krásné a  pohodové Vánoce 
a do nového roku štěstí a zdraví. 

Růžena Brejžková,  
Zahrádkářský svaz Boršov nad Vltavou

Co dále?
Momentálně se připravuje na  gymnastický 
dvojboj/trojboj do Vimperka - 18. 1. 2020, kam 
pojede přibližně 32 našich cvičenek. Závodů 
se zúčastní i holčičky z oddílu přípravky, které 
náš oddíl navštěvují teprve od září.
Dále nás čekají závody sokolské všestrannosti  
28. 3. 2020 v  Písku, tam budeme připravovat  
17 děvčat.                                       Barča Machová
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Jako každý rok i  letos jsme připravili podzimní 
obecní výlet a  to v nejhezčí den babího léta - 
12.  října 2019.
Tentokrát jsme se vypravili do části jižních Čech, 
kde jsme zatím nebyli - příhraniční oblasti ko-
lem Kunžaku, Nové Bystřice a Slavonic, která je 
známa spíše jako Česká Kanada.
Čekalo nás cca 15 km krásnou přírodou, 
na  mnoha místech svou drsností opravdu při-
pomínající Kanadu.
Nejdříve jsme se porozhlédli po krajině z nově 
vybudované rozhledny U Jakuba.
Jelikož bylo opravdu krásné babí léto, byla vidi-
telnost cca 80 km, takže kromě výhledů do čes-
kého vnitrozemí jsme mohli vidět i vrcholky Alp.
Odtud jsme pak pokračovali možná k hlavnímu 
cíli našeho výletu , totiž ke  skupině kamen-
ných útvarů, z nichž nejznámější je zřejmě Ďáb-
lova prdel.
Místo je to opravdu tajemné, až magické, ale jak 
jsem si po cestě všiml, podobných, i když men-
ších útvarů, je v této části České Kanady poměr-
ně dost.
Dále jsme pokračovali přes louky, na  mnoha 
místech podobných tundře, k  vesnici Terezín, 

pak po lesní cestě až na hráz rašelinového ryb-
níka Zvůle.
Odtud jsme po krátké poradě zvolili kratší va-
riantu trasy, jelikož jsme potřebovali stihnout 
na  nádraží v  Kaprounu známou jindřichohra-
deckou lokálku. Ta nás měla dovézt do cíle ces-
ty - Nové Bystřice.
Cesta od rybníka Zvůle přes nejvyšší bod naší 
trasy, Vysoký kámen (738m) do Kaprounu byla 
kdysi krásná cesta lesem, dnes však v době ků-
rovcové kalamity jsme často míjeli holá místa, 
nebo hromady dříví připravené k odvozu.
Po  mírně zrychleném přesunu  jsme na  po-
slední chvíli stihli lokálku a  nedopadli jako 
Jára Cimrman, který z ní byl naopak vykopnut. 
Někteří z  nás pak využili laskavosti strojvůdce 
a sledovali jízdu z jeho kabiny.
Za  finále celého výletu lze považovat závě-
rečnou návštěvu novobystřického pivovaru 
a ve vedlejším objektu Muzeum amerických aut 
z 50. a 60. let.
Díky krásnému počasí a  zajímavé lokalitě se 
výlet opravdu povedl a  nezbývá než doufat, 
že příští bude neméně tak pěkný.

ing. alan Novák

obecní výlet Česká Kanada
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Centrum duševního rozvoje a  rovnováhy (CE-
DRr), se sídlem v  komunitním centru Na  Zá-
mečku, právě formuje novou arteterapeutickou 
skupinu SEBERSEN. Od 20. ledna 2020 můžete 
zážitkovou formou pracovat na svých přáních 
a snech a vkročit tak do nového roku s nadějí, 
že svůj život můžete žít plněji a upřímněji.
Skupinová arteterapie vám může pomoci 
v mnoha případech, např.:

   chcete-li lépe poznat sami sebe 
   těžko se vám vyjadřují pocity i myšlenky
   druzí vás nechápou nebo vám nerozumějí 
   rádi byste svou situaci nahlédli  

i z jiného úhlu pohledu
   s chutí byste zažili něco nového,  

rozvíjeli tvořivost, spontaneitu a fantazii
   obtěžují vás nepříjemné pocity napětí,  

úzkosti a stresu 
   trpíte nespavostí,  

nevysvětlitelnými bolestmi 
V arteterapii nepotřebujete mít výtvarné nadá-
ní nebo průpravu v kresbě a malbě. Není pod-
statné, zda výsledný obrázek bude krásný nebo 
obyčejný. Během společných sezení je nejpod-
statnější samotný proces tvoření. Všímáme si 
pocitů, které se během malování vynořují. Za-
jímáme se o myšlenky, které vás k obrázku na-
padají. Obrázek ve své kráse, i té nejobyčejnější 
obyčejnosti, je krásný a potřebný, abychom si 
společně v malé skupině mohli povídat o situa-
cích ze života, radostech i strastech, bolestech, 
nevyslovených přání, o  vztazích, komunikaci 
mezi partnery, dětmi a  rodiči či spolupracov-
níky. Vedeme hovory o  lásce, o smyslu života, 
hodnotách a možných řešení. 
Symboly v  obraze, jeho barevnost a  mnoho 
dalšího, vyvolávají v samotném tvůrci, a nejen 
v něm, emoce. Ty mohou odkrýt širší souvislos-
ti problémů a aktuálních témat, které si do se-
zení klienti přinášejí. Je tedy zřejmé, že artete-
rapie není výtvarným kroužkem ani výtvarnou 
výchovou. Jsme na  půdě psychoterapeutické 
práce v tvořivé podobě. 
Budeme si povídat, a  malovat. Čeká nás při-
rozené tvoření jako prostředek komunikace 
a sebevyjádření. Díky jedinečnosti arteterapie 

Žijte svůj život!

si snadněji uvědomujete podstatu problémů 
a dokážete mobilizovat své vnitřní síly směřu-
jící k vlastní jedinečné cestě. Expertem na svůj 
život jste pouze vy. Vlastní výtvarnou tvorbou 
navíc posílíte svoji sebedůvěru, sebevědomí 
i  spontánní sebevyjadřování. A  za  ten pocit 
a nastartované změny to opravdu stojí!
Přijďte si  zažít podporu  skupiny a  zakusit 
zkušenost, že svět je barevný víc, než si my-
slíte. Seberte svůj sen ve  skupině SEBERSEN.  
Od 20. 1. 2020.                                    eva Šmídová
Více o arteterapii a skupině na www.cedrr.cz
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Kapři, světlo, králové a ples
Spojovat nespojitelné? Proč by ne! V pondělí 23. 12. budeme opět před kostelem  

prodávat kapry, nabízet sklenku svařáku a budete si moci domů odnést  
plamínek betlémského světla – pár svařáků, živý kapr a hořící svíčka  

= skvělí parťáci před nadcházejícími svátky .

Tříkrálová sbírka obejde již po dvacáté!!! naši obec  
– tentokrát jsme zvolili neuvěřitelné číslo 11. 1. 2020 a je to po dvacáté.

Spolkový ples naší obce se bude konat v Kulturním domě na Včelné 22. 2. 2020!!!

Taková to kombinace čísel je výzvou k účasti,  
protože něco podobného již žijící generace nemají šanci prožít.

Jan Zeman, starosta

BUDĚJOVICKÁ FIRMA NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA  
NA POZICI PRACOVNÍKA OSTRAHY. 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE BORŠOV NAD VLTAVOU.

BENEFITY: NABOROVÝ PŘÍSPĚVĚK, STRAVENKY.

VHODNÉ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE pí. WAGNEROVÁ, TEL.: 601 368 580

Jak oslavit nový rok 2020 pěkně po čínsku?
Kam se člověk podívá, sáhne, setká se s něčím 
čínským, což u nás v ČR umí sklidit potlesk. Bylo 
by chybou, kdybychom ani poslední chvilky 
roku 2019 a první minuty roku 2020 nezůstali 
přitisknuti k Říši středu.
Nejlepším doporučením je pořádný ohňostroj, 
což je tradiční rituální zábava našich čínských 
přátel, která sloužila a slouží k zahánění zlých 
duchů, a že jich je. 
Klasický ohňostroj je působivé světelné a hluč-
né představení vytvářené pomocí pyrotechni-
ky, které udělá radost skutečně všem. Každý 
tak může ukázat, že existuje, že je ještě chlapák. 
Lesní zvířata vykrmená z  krmelců se trochu 
proběhnou, psi a kočky se v přetopených do-
mech zachvějí jako osiky, ustájená zvířata si 
to užijí na  několik týdnů dopředu. Bodejť by 
ne, vždyť některé efektivní pecky dosahují 

hlučnosti okolo 190 decibelů. Vůbec nikomu 
nemůže vadit desetinásobné zvýšení znečiš-
tění ovzduší s  typickým voňavým chemickým 
odérem po ohňostroji, vždyť si to přeci odpra-
cujeme při pravidelné páteční stávce konané 
jednou za měsíc za zastavení klimatické změny. 
Ve stavu bdělosti je třeba držet i naše hasičské 
sbory, které si zatrénují při občasných požárech 
a výbuších s ohňostroji spojenými. Dost práce 
bude i pro plastické chirurgy, kteří již mají bo-
lavé oči z estetického nafukování a vyfukování 
všech možných částí lidských těl. 
Oslavme konec roku a  začátek roku nového 
pěkně po čínsku, žádné tiché opíjení, ale nech-
me promluvit ohňostroj. 
RepuBliKu Si ZlýMi DuCHy  
RoZVRaCeT NeDáMe!!! 

Jan Zeman, starosta
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MHD - linka č.7
odkud:  Boršov nad Vltavou, U Mostu          kaM:  Máj - Antonína Barcala

pRaCoVNí DNy SoBoTa, NeDěle

min zastávka hod min hod min

Boršov nad Vltavou - Březí 4 41a 4 55a

0 Boršov nad Vltavou - U Mostu 5 14a 29a 5

1 Boršov nad Vltavou - Podjezd 6 04a 19a 49a 6 06a

3 Boršov nad Vlt. - Železn. stanice 7 01 19a 34a 7 25a

6 Včelná - Točna 8 09a 36a 8

7 Včelná - Jiráskova 9 06a 9 12a       52a

8 Včelná 10 06a 10

9 Včelná - Pod Tratí 11 36a 11 12a       52a

13 Rožnov 12 36a 12

14 Nám. Bratří Čapků 13 04a 19a 49a 13 12a       52a

15 Antala Staška 14 19a 49a 14 32a

16 Jana Buděšínského 15 19a 34a 15

18 Šumavská 16 04a 19a 34a 16 12a

19 Samson 17 06a 36a 17 12a

20 Poliklinika Jih 18 06a 18 12a

23 KOH-I-NOOR - U Vodárny 19 11a 31a 19 25a

24 Stromovka 20 24a 20 55a

27 Výstaviště 21 21

29 Vysokoškolské koleje 22 14a 22 04a

30 Jihočeská univerzita 23 14B 36B 23 22B

32 Dubenská 0 0

34 Jaroslava Bendy 1 1

35 Máj - Antonína Barcala 2 2

3 3

odkud:  Poliklinika Jih          kaM:  Boršov nad Vltavou, Březí

pRaCoVNí DNy SoBoTa, NeDěle

min zastávka hod min hod min

Máj - antonína Barcala 4 21 49 4 35

Jaroslava Bendy 5 04 19a 39 54 5 40

dubenská 6 09a 24 39 54 6 50

Jihočeská univerzita 7 09 19a 29 39B 54B 7

Vysokoškolské koleje 8 09 39 8 38

Výstaviště 9 03a 31 9 18       

Stromovka 10 01B 31B 10 13B       38

koH-I-NooR 11 01 31B 11 18

0 Poliklinika Jih 12 01 31 59 12 10B       38

2 Šumavská 13 12a 29 59 13 18       58

3 Jana Buděšínského 14 12a 24 39a 54 14 57B

4 Antala Staška 15 09 24a 39 54 15 38       

5 Nám. Bratří Čapků 16 09 24a 39 54a 16 38

6 Rožnov 17 09 33 17 18

10 Včelná - Pod Tratí 18 03a 33 18 58

11 Včelná 19 09 50 19

13 Boršov nad Vlt. - Železn. stanice 20 38B 20 20

14 Boršov nad Vltavou - Podjezd 21 50 21 44

15 Boršov nad Vltavou - U Mostu 22 52 22 49

17 Boršov nad Vltavou - Březí 23 19 23

0 0

1 1

2 2

3 3

A  vynechá zastávky Včelná-Točna a Včelná-Jiráskova
B   vynechá zastávky Včelná-Točna a Včelná-Jiráskova, jede pouze do zastávky Poliklinika Jih

A   jede pouze do zastávky Včelná, dále do zastávky Včelná-Točna
B  jede pouze do zastávky Antala Staška, dále do zastávky Rožnov - Centrum
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Boršovské fotostřípky

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.

rozsvícení vánočního stromku

vánoční setkání důchodců

setkání vítězů  
v soutěži Vesnice roku 2019


