
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOROVÁ 

Borová leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny nedaleko polských hranic. Je to přibližně napůl cesty mezi Ostravou a Opavou. Borová není 

samostatnou obcí, je to místní část obce Bolatice, ve které žije 4450 obyvatel, z toho 700 v samotné Borové.  

Sbor dobrovolných hasičů v Borové byl založen v roce 1927. Sbor má v současnosti 113 členů, z toho 50 členů je mladších osmnácti let. 

Především v posledních letech je jeho činnost velice pestrá. Výrazně přispívá do kulturního života obce, stará se o výchovu mládeže, 

zúčastňuje se sportovních soutěží, je připraven kdykoliv pomoci při mimořádné události v obci.  

Pro družstvo starších žáků je účast na Mistrovství ČR premiérou. Z krajského kola se mu podařilo postoupit na třetí pokus. Zdravé jádro 

družstva spolu závodí již od roku 2011. Za největší úspěchy tohoto družstva můžeme považovat: vítězství v okresní lize, okresních kolech, ve 

finále okresních lig Moravskoslezského kraje i druhé místo v krajském kole v roce 2017. Naše družstvo budou na mistrovství reprezentovat 

tito závodníci: 

Martin Blahetka- táhne družstvo jak svými precizními výkony, tak hlavně svým výborným přístupem. Je to současný vítěz Slezského poháru 

v běhu na 60 metrů s překážkami. 

Adam Fischer- šoumen družstva, který k legraci přidává i výborné sportovní výkony. 

Tadeáš Uvara- rychlík a technik v jednom. Družstvo na něj bude spoléhat především ve štafetách. 

Jan Hoblík- malý, ale nesmírně šikovný. Jeho přednosti využijeme především na disciplínách CTIF. 

Šimon Ceplý- První za tří dlouhánů v družstvu, jeho dlouhý krok a rychlost chceme využít hlavně na sprinterských úsecích.  

Jakub Rybka- další dlouhán. Posila, kterou jsme si vybrali z vedlejších Kravař. Kuba je velice univerzální a je schopný zaběhnout jakýkoli post. 

Kryštof Michalík- Nejvyšší člen družstva. Na jeho schopnosti budeme spoléhat především při štafetě dvojic. 

Míša Adamcová- druhá posila z Kravař. Velký talent, který v požárním sportu dokáže ještě velké věci. Náš černý kůň do běhu na šedesát 

metrů s překážkami. 

Ondřej Lišaník- posila z Dobroslavic. Ondra je velice šikovný, rychlý a především skromný kluk. Skvěle do družstva zapadl.  

Bára Kubná- posila z vedlejších Kobeřic. Na Barču budeme spoléhat především v požárním útoku, kde bude bojovat s neznámým jednotným 

strojem. 

Tak to je naše družstvo. Na mistrovství se moc těšíme a budeme se hodně snažit, abychom nezklamali naše skvělé fanoušky! 


