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První záznam o založení hasičského sbo-
ru v Horních Borech je ve farní kronice z 
roku 1896, kde se uvádí: „29.června po 
službách Božích a po předchozí řeči byla 
posvěcena nová stříkačka, kterou obec 
od firmy R. Smekala v Čechách u Pros-
tějova za 900 zlatých zakoupila. V srpnu 
téhož roku zřízen v Horních Borech sbor 
dobrovolných hasičů, stanovy schváleny 
Obecním výborem dne 24.srpna 1896.“
Potvrzeny pak byly Okresním hejtman-
stvím ve Velkém Meziříčí a platnost 
spolku byla potvrzena Moravským Císař-
skokrálovským místodržitelstvím v Brně 
dne 22. září 1896. Ustavující schůzi bylo 
přítomno 29 členů. Prvními funkcionáři 
byli zvoleni: starosta – Josef Kolnec, 
farář, náčelník – Jan Souček, rolník, 
jednatel – Rudolf Divíšek, nadučitel.
27. července 1907 byl konán v Horních 
Borech župní sjezd hasičstva. Na 
zakoupení stříkačky a stavbu zbrojnice 
se po několik let prováděly sbírky po 
všech přihlášených obcích. Stříkačka 
sloužila ve sboru plných 50 roků, a to až 
do zakoupení motorové stříkačky firmy 
Stratílek  PS8 v roce 1947. V roce 1959 
byla pořízena stříkačka DS 16, od roku 
1950 sloužilo požárním účelům nákladní 
auto Ford, které pak bylo nahrazeno 
požárním vozidlem Praga RN.
Sbor zasahoval při mnohých požárech 
nejen v katastru obce, ale i v sousedních 
vesnicích. Také v letech, kdy byla obec 
postižena povodněmi, hasiči pomáhali 
zachraňovat majetky i životy svých 
spoluobčanů.
Léta největších živelných pohrom se v 
kronice uvádějí: rok 1888, 1899, 1925, 
1935.
Vzhledem k nedobré politické situaci v 
Evropě od roku1936 a později, když byla 
v roce 1938 vyhlášena mobilizace, byla 
v obci zřízena CPO (civilní protiletecká 
ochrana), do které byli zařazeni téměř 
všichni hasiči. Byly vytvořeny požární 
hlídky, v určitých hodinách sledovaly 
dění v obci až do konce války v roce 
1945. Sbor plnil svědomitě mimořádné 
úkoly i v samaritánství.
V roce 1941 byl založen hasičský 
sbor v Dolních Borech. Prvními 
funkcionáři byli starosta Jan 
Homola, velitel Eduard Matějíček 
a jednatel Oldřich Kříž. Sbor 
měl 24 členů.
Téhož roku byla pro sbor zakoupena 
motorová stříkačka DS 12 a 500 metrů 
hadic s příslušenstvím. V katastru obce 
došlo od roku 1914 do roku 1971 jen k 
12 požárům u 5 ohňů zasahoval sbor 
v sousedních obcích. Hasiči byli velice 
aktivní při plnění svých povinností. 
Účinně spolupracovali s obecním zastu-
pitelstvem při budování obce, rovněž 
pomáhali brigádnickými hodinami nově 
založenému JZD v roce 1958.
Od 1. ledna 1972 došlo ke sloučení obcí 
Dolní Bory a Horní Bory s osadou Cyrilo-
vem v jednu obec s názvem Bory. Rovněž 
došlo ke spojení obou sborů pod názvem 
SDH Bory. Rovněž došlo ke spojení obou 
hasičských sborů pod název SDH Bory. 
Členská základna byla 56 hasičů.
Do nového výboru byli zvoleni starosta 
Stanislav Charvát, velitel Otakar Prudek, 
jednatel Vladimír Homola a pokladník 
Zdeněk Chrást.
Nevyhovující hasičské zbrojnice byly 
nahrazeny novou, uvedenou do provozu 
v roce 1991, s dosavadní technikou, stří-
kačkami PS 8, DS 16, PPS 12, osobním 
terénním automobilem MH 61 a CAS 25 
Š706RTHP.
V roce 2002, když ústřední orgány 
vyzvaly hasičské jednotky na pomoc 
odstraňovat škody způsobené povodně-
mi, přihlásil se i borský sbor na pomoc 
postiženým oblastem. Jednotka v počtu 
9 mužů s cisternovým vozem odjela do 
Jihočeského kraje do obce Metly, za 
což se jim i sboru dostalo poděková-
ní od zástupců obce Metly, od HZS 
Jihočeského kraje a stejné poděkování 
zaslalo MV ČR. V roce 2006 na oslavě 
110. výročí založení hasičského sboru byl 
hasičům věnován historický prapor. V 
současnosti Sbor dobrovolných hasičů v 
Borech čítá 50 členů při sedmičlenném 
výboru.

Složení sboru:
Starosta: Stanislav Charvát
Velitel: František Zikmund
Jednatel: Vladimír Homola
Hospodář: Jaroslav Charvát
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80. výročí vzniku sboru v roce 1976

Předávání vyznamenání při 110. výročí v roce 2006

Družstvo mužů při soutěži v 70. letech minulého století

Borští hasiči v roce 1896

Družstvo žáků v  roce 1976

Hasiči v roce 1943

Hasičská zbrojnice z roku 1906

Nová hasičská zbrojnice z roku 1991

Žehnání historického praporu při 110. 
výročí vzniku Sboru dobrovolných 
hasičů v Borech v roce 2006


