
OBEC BOREK A OSTRUŽNO 
 

Borek leží 10 km od Chotěboře směrem k Vilémovu v nadmořské výšce 424 m n. m. Nejvyšší 

bod se nachází na dolní skále ve výšce 434 m n. m. První zmínka o obci je z roku 1557, kdy 

patřila ke klášteru ve Vilémově a ležela na kupecké stezce. Od 8.10.1923 je Borek 

samostatnou obcí. 

Nejvýznamnějšími kulturními památkami v Borku jsou starý kamenný vápencový kříž 

s krátkým nápisem provedeným gotickým písmem a kaplička na návsi, která byla vystavěna 

z veřejné sbírky v roce 1913. Celé návsi v Borku dominují staleté lípy. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaleko obce směrem k Vilémovu se nachází přírodní rezervace Borecká skalka, kde se 

vyskytují dvě chráněné suchomilné rostliny  kuřička jarní horská a sleziník černý hadcový. V 

těsném sousedství Borecké skalky najdeme bývalý kamenolom, ve kterém probíhala šedesát 

let těžební činnost. Těžba byla před několika lety ukončena a nyní je lom téměř zatopen. 

 

 

 

 

 

 

 

Za zmínku určitě stojí hotel, který byl vybudován za 2. světové války Vojtěchem Hartem, 

jehož rodina hotel vlastnila až do roku 1974. Od té doby se v hotelu vystřídalo několik 

majitelů. Dlouhou dobu byl hotel uzavřen a značně zchátral. Nedávno byl nově opraven a v 

březnu 2002 jako hotel Harmonie znovu otevřen. Hotel nabízí příjemné posezení, pořádání 

večírků, svateb a oslav. 



Ostružno  místní část obce Borek, leží na řece Doubravě ve výšce 358 m n. m. První písemná 

zmínka o obci pochází z roku 1397, kdy patřila čtyřem bratrům z Ostrožna (odtud dřívější 

název Ostrožno). Poté obec vlastnili střídavě různí majitelé. V letech 1930 1950 to byla 

samostatná obec. 

V roce 1960 se Ostružno sloučilo s Borkem a stalo se jeho místní částí. V současné době mají 

obě obce společně 137 obyvatel. 

V Ostružně stával na řece Doubravě starý mlýn, jehož pozůstatky jsou dodnes jasně patrné. 

V okolí mlýna se rozprostírá nádherná příroda, která přímo vybízí k dlouhým romantickým 

procházkám.  

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1874 byla v Ostružně vystavěna škola, která již dlouhou dobu neslouží svému účelu, 

ale i dnes zde najde své kulturní a sportovní vyžití mládež i dospělí. Ke staré škole patří 

nově vybudované hřiště pro volejbal, nohejbal i tenis. Při cestě nelze přehlédnout nově 

opravenou hasičskou zbrojnici s hodinami. Dokonalost této vesnici dodávají čtyři staré 

obrovité lípy. 

 

 


