Plán místního rozvoje obce Horky
pro roky 2018 - 2020
Obec Horky je malou zemědělskou obcí ležící sedm kilometrů severozápadně od Litomyšle
a jihovýchodně od Vysokého Mýta. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 338 m na jižním
břehu netřebské rybniční soustavy. Rybníky jsou v kronice zmiňovány již od 15. století. První
byl založen Velkonetřebský rybník, poté rybník Šváb a ostatní rybníky byly založeny
v polovině 17. století. Rybník Šváb dnes slouží jako přírodní koupaliště. Od východního okraje
obce se rozkládá dubový háj, v jeho prostoru byla kolem roku 1700 založena netřebská
bažantnice. Byla tu vybudována hájovna, jež se dochovala do dnešních dnů. V současné době
je hájovna využívána obcí pro společenské, kulturní a sportovní akce. Obcí prochází značená
trasa lokální cyklostezky.
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První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, kdy byla majetkem Hlúpena z Hor. Až do
první poloviny 16. století se v držení obce střídaly drobné šlechtické rody. V roce 1541 se
majitelem Horek stali Kostkové z Postupic a ti připojili obec k panství Brandýs nad Orlicí.
V roce 1699 pak obec přešla do majetku litomyšlského panství.

Horky si dodnes zachovaly zemědělský charakter, který připomínají i budovy bývalého
panského dvora. Obec je plynofikována, zrekonstruováno je veřejné osvětlení a veřejný
rozhlas. Autobusové spojení je zajištěno s Cerekvicí nad Loučnou, Litomyšlí a Vysokým
Mýtem. Děti navštěvují MŠ a ZŠ v Cerekvici nad Loučnou.
V současné době je v obci trvale přihlášeno 119 obyvatel (k 1.1.2017).

V roce 2012 proběhla rozsáhlá oprava obecních komunikací a veřejných prostranství v rámci
Programu rozvoje venkova. V témže roce byla obec Horky oceněna titulem "Skokan roku"
v soutěži vesnice roku Pardubického kraje. Byl připraven návrh územního plánu, jehož návrh
byl veřejně projednán v průběhu roku 2015.
Obec je součástí svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko a dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod ZÁHORAN Cerekvice nad Loučnou.

V červenci roku 2017 byl zastupitelstvem schválen místní plán rozvoje obce Horky se
střednědobým strategickým výhledem na zbytek roku 2017 a následující roky 2018 – 2020,
který zahrnuje investiční i neinvestiční aktivity obce vzhledem k možnostem obecního
rozpočtu.
V obci se rozvíjí společenský život. Každoročně jsou organizovány akce pro všechny věkové
skupiny s cílem vybudovat vzájemnou soudržnost obyvatel obce. K akcím patří například
pálení čarodějnic, sportovní a dětský den, cyklistické poznávací výlety po okolí, loučení
s prázdninami, Mikuláš, Horecký výlov rybníka a vánoční besedy. Již od roku 2001 je
pravidelně vydávaná ročenka Horecký zpravodaj.

Územní příslušnost obce:
Katastrální území Horky (2,67 km2)
ORP Litomyšl
Okres Svitavy
Pardubický kraj

Kontakty:
Obec Horky
Horky 55
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 633 148
E-mail: obec.horky55@gmail.com
www.horkyulitomysle.cz

Dne 3.11.2014 byli usnesením z ustavující schůze zastupitelstva zvoleni:
-

Josef Pechanec - starosta obce
Renata Zahradníková - místostarosta obce

Plánované záměry
Rok 2018:





Dokončení opravy budovy obecního úřadu a“ Sportovního areálu u Hájenky“
obnova a údržba veřejné zeleně v obci
údržba, oprava, komunikací v obci, zakoupení zametacího zařízení za traktor
podpora sboru dobrovolných hasičů

Rok 2019:




oprava veřejného rozhlasu
obnova a údržba veřejné zeleně v obci
údržba, oprava, komunikací v obci

Rok 2020:




příprava stavebních pozemků za ob. úřadem /cca 3-6 parcel/
obnova a údržba veřejné zeleně v obci
údržba, oprava, komunikací v obci

Zpracoval:

Josef Pechanec / starosta

Schváleno:

Zápis z usnesení zastupitelstva č. 24 ze dne 12.6.2017

