Borek
Kraj: Středočeský

Okres: Praha-východ

Správní obvod: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

GPS souřadnice: 50.222584N, 14.647421E

Nadmořská výška: 171 m n. m.

První pís. zmínka: 1777 (244 let)

Počet obyvatel: 298

PSČ: 277 14

Adresa URL: www.obecborek.cz

Současnost obce Borek
Po roce 1960 byla na území vsi Borek zahájena těžba štěrkopísku. Postupně se vytěžil dobývací prostor
vsi, pokrývající jižní polovinu katastru obce a v současné době probíhá těžba v dobývacím prostoru
Borek I, který zasahuje až do bezprostřední blízkosti zástavby. Cíl rekultivace probíhající na
vytěžených prostorech směřuje k vytvoření území s přírodním charakterem, střídající
luční porosty s malými lesíky, skupinkami stromů a keřů. Součástí nově pojatého území jsou i
trvalé vodní plochy o různých velikostech, z nichž největší bude Borecké jezero na ploše cca 20 ha v
jižním sousedství vesnice Borek. Revitalizací projdou Černá tůň a tůň Spálenka. Nově budou
vytvořeny ještě 2 až 3 tůně o výměrách asi 2 ha. Z hlediska následného využití území po
ukončení těžby se prosazuje názor na vytvoření sportovně rekreačního parku. V současné době
probíhá v Borku historicky nejmasivnější individuální výstavba rodinných domů. Podle územního plánu
rozvoje obce jsou parcelovány další pozemky pro desítky novostaveb. Borek vlastní a provozuje prosperující
místní restauraci a obchod s potravinami. V nedávné době zde byla vybudovaná tlaková kanalizace s vlastní
čističkou odpadních vod. Probíhá výstavba nových místních komunikací a rekonstruují se stávající.
V obci jsou pravidelně s dlouholetou tradicí pořádány společenské a sportovní akce pro děti i dospělé,
které zajišťuje obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů a početná skupina místních rybářů.
Působí zde taktéž Tělovýchovná jednota Sokol Borek.!-@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P{
margin-bottom: 0.21cm } --> Na katastru obce je postaveno i několik desítek rekreačních objektů. Borek se
zvláště v posledních letech rozvíjí a rozrůstá, má svoji historii i tradice a rozhodně stojí za to, zde žít a
opět se sem vracet.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2666/borek/soucasnost/
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