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Vážení spoluobčané,
nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli dát svůj hlas ve volbách do Zastupitelstva obce
Borek, které se konalo 5.a 6.října 2018, k volbám přišlo 152 voličů a volební účast byla 62,30%
z celkového počtu voličů. Bylo zvoleno 7 zastupitelů obce Borek, na ustavujícím zasedání, které
se konalo 29.10.2018 byli zvoleni jednotliví zastupitelé do následujících funkcí:
Starostka
Místostarosta
Předseda finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Předseda výboru pro sport a kulturu
Předseda výboru veřejného pořádku
Předseda výboru životního prostředí a zemědělství

Bc.Václava Horváthová
Vratislav Ryk
Ing.Jiří Halbrštát
Václav Novák
Ondřej Kurka
Zuzana Francová
Petr Fencl

Ráda bych při této příležitosti shrnula akce a projekty, které se minulému Zastupitelstvu v letech
2014-2018 podařilo zrealizovat :
Kromě řady kulturních a sportovních akcí pro všechny generace vč. zájezdů za divadlem, plesů,
zábav, promítání, ale i divadelních akcí přímo v Borku zde byly především oslavy 240. výročí
vzniku obce Borek v roce 2017 pod názvem Den obce Borek.
V roce 2018 získala Obec Borek oficiálně z rukou předsedy parlamentu dekret o užívání znaku a
vlajky obce, kterou si občané zvolili hlasováním na výše uvedených oslavách 240.výročí vzniku
obce.
Od roku 2015 je organizována akce Rozsvícení vánočního stromečku s Mikulášskou nadílkou u
Obecního úřadu v Borku, která se setkala s velkou odezvou, na tuto akci se můžete těšit i letos
2.12.2018 od 16,00 hod.
Byl zaveden svoz bioodpadu, u Obecního úřadu je přistavován kontejner na bioodpad a již 60
domácností využívá svoz bioodpadu přímo od domu v hnědých popelnicích.
Byla vydána Vyhláška o veřejném pořádku, díky ní a pravidelné kontrole Policie ČR a rybářské
stráže je nyní oblast Borecké tůně opět bezpečnou a klidnou lokalitou a ne divokým autokempem.
V roce 2018 byla vypracována a schválena Územní studie centra obce Borek vč.regulativů pro
umísťování staveb, aby si obec zachovala architektonický ráz, jaký má dosud.
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Z investičních akcí bylo velkým úspěchem získání dotace a realizace Intenzifikace ČOV Borek,
kapacita byla rozšířena a od loňského roku, kdy začal zkušební provoz je možné se opět ke
kanalizaci připojit. Zkušební provoz proběhl úspěšně, v současné době jsou zkolaudovány
stavební části ČOV i technologie.
Další úspěšnou akcí byla Rekonstrukce a zateplení místní Restaurace na Borku, která proběhla v
roce 2015 díky dotaci, kterou jsme získali ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Po jednání s bývalým hejtmanem p.Milošem Peterou a zástupci Krajského úřadu Středočeského
kraje v roce 2015 byla realizována Rekonstrukce krajské silnice v obci Borek o délce 1 km a o rok
později jsme získali dotaci na rekonstrukci části místní komunikace, realizace proběhla v roce
2017, celkem tedy byly obnoveny komunikaci v délce 1,6 km.
V roce 2017 Obec Borek zakoupila nemovitost Borek čp.52 vedle Obecního úřadu vč.přilehlého
pozemku, jehož část bude využita pro vybudování nového Sběrného dvoru, který nahradí původní
za Obecním úřadem. Nyní je vypracována Studie proveditelnosti, na základě projektu bude
požádáno o dotaci, což je jeden z hlavních úkolů pro současné zastupitelstvo na příští období,
především na rok 2019.
Obec Borek zahájila intenzivní jednání s Dopravním odborem Krajského úřadu Středočeského
kraje, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Fi.Pontex ohledně aktualizace a
realizace projektu Rekonstrukce silnice 331/II, která měla být provedena již v roce 2008 a jejích
součástí je vybudování nové autobusové zastávky v Borku vč. přechodu a osvětlení. Byla
iniciována výzva, kterou podepsalo 9 starostů, vč.starosty Brandýsa n.L. - St.Boleslavi, výsledkem
je, že se projekt bude do konce roku 2018 aktualizován a bude podaná žádost na Státní fond
dopravní infrastruktury. V optimálním případě by se silnice 331/II rekonstruovala koncem roku
2019, reálnější je však rok 2020. Budeme doufat, že rekonstrukce bude dle projektu zrealizována
a Obec Borek se dočká bezpečné autobusové zastávky, ačkoliv bude nutné počítat s tím, že se
několik měsíců bude muset jezdit po objízdné trase, protože kromě rekonstrukce silnice a
vybudování nové autobusové zastávky je plánovaná rekonstrukce mostku pod Borkem směrem na
Starou Boleslav.
Já doufám, že Vás spoluobčany Borku budeme moci seznamovat jen se samými dobrými
zprávami, nejbližší akce, která nás čeká je divadelní představení Vrátila se jednou v noci, které se
koná 17.11.2018 od 18,00 v Restauraci na Borku, rezervace míst není nutná, doporučujeme včas
přijít a vybrat si místa, která Vám budou vyhovovat:)
Těšíme se se "staronovými" zastupiteli obce Borek na společná setkání, stejně jako dosud jsme
připraveni diskutovat a řešit jakékoliv Vaše podněty a dotazy a budeme se snažit, aby i další
plánované akce a projekty byly úspěšné
Děkuji a přeji krásný podzimní den
Václava Horváthová
Starostka obce Borek
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