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Centrum společných služeb Orlicka je v provozu 
od července 2016 jako součást projektu 
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce, jehož hlavním 
nositelem je Svaz měst a obcí České republiky. 
Činnost centra je zejména zaměřena na 
poradenskou činnost pro své členské obce a 
dále na spolupráci obcí při přípravě a realizaci 
společných projektů. Poradenská činnost je 
vykonávána třemi zaměstnanci centra se 
specializací na právní a dotační poradenství. 
Právní poradenství je poskytováno obcím 
Sdružení obcí Orlicko při výkonu jejich 
samostatné i přenesené působnosti. Je 
zaměřeno jednak na obecnou metodiku při 
aplikaci právních norem jak při řízení obcí, tak 
při správě obecního majetku, jednak na řešení 
konkrétních právních případů jednotlivých obcí. 
Od července do prosince 2016 zaměstnanci CSS 
Sdružení obcí Orlicko připravili a zaslali svým 
členským obcím celkem 78 metodik 
s převažujícím zaměřením na Zákon o obcích a 
dále řešili požadavky celkem 16 obcí na 
konkrétní právní pomoc. 
 

Další hlavní činností CSS Orlicka jsou aktivity při 
přípravách a realizacích společných projektů 
spolupráce členských obcí Sdružení obcí Orlicko. 
Realizace společných regionálních projektů je 
tradiční aktivitou Orlicka od jeho vzniku v roce 
1992. V tomto informačním zpravodaji  
představujeme několik aktuálních projektů 
z různých oblastí života Orlicka. 
 

Závěrem Vás Sdružení obcí Orlicko pozve na 
oslavy 25. výročí svého založení. 
 

 

 

Lyžařské běžecké oblasti Orlicka 
 

Projekty strojové úpravy lyžařských stop patří 
k hlavním aktivitám Orlicka při podpoře rozvoje 
cestovního ruchu na svém území. První speciální 
rolbu si Orlicko pořídilo již v roce 2001 a díky 
této rolbě vznikl produkt cestovního ruchu 
Lyžařská běžecká oblast Buková hora – Suchý 
vrch s nabídkou až 70 km strojově upravovaných 
stop pro klasiku i bruslení. V roce 2010 pak 
vybudovalo Orlicko na Červenovodském sedle 
nový objekt se sociálním a informačním 
zázemím, kde je od roku 2016 nabízeno 
občerstvení. Letošní zima byla konečně po 
několika letech pro běžkaře příznivá a Sdružení 
obcí Orlicko upravovalo od začátku prosince do 
současné doby. 
 

 

 
 

 

V roce 2014 se Orlicku podařilo získat dotační 
podporu a pořídilo další dvě speciální rolby na 
úpravu stop. Jedna je provozována obcí Dolní 
Morava a slouží k úpravě stop v území 
Králického Sněžníku. Druhou rolbu má v péči 
obec Červená Voda a tato rolba upravuje stopy 

Králíky, Jeřábem, Severomoravskou chatou a 
Červenou Vodou. 
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Projekt Malé památky Orlicka  
 

Projekt Malé památky Orlicka je jedním 
z nejstarších projektů spolupráce obcí Orlicka. 
Cílem projektu je prostřednictvím péče a 
revitalizace malých památek, jako jsou kapličky, 
křížky, sochy svatých, Boží muka atd., udržovat 
kulturní dědictví Orlicka a přispívat k utváření 
pozitivního vztahu obyvatel Orlicka ke své 
historii a tím ke svému regionu. 
 

 

 

 

 

Projekt Orlicko realizuje od roku 2002 a za tuto 
dobu Orlicko s přispěním svých členských obcí 
rekonstruovalo více jak 85 malých památek 
v nákladech přesahujících 8 mil. Kč. V roce 2016 
Orlicko rekonstruovalo celkem 7 objektů 

v Záchlumí, Šedivci, Červené Vodě, Písečné, 
Líšnici, Lichkově a Mladkově. 
 

 

 

 

Projekt Předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných odpadů  regionu Orlicko 
 

Tento projekt je jedním z nových projektů 
Orlicka, jehož předmětem je ochrana přírody 
v obcích Orlicka. Jeho základní myšlenkou je 
předcházet vzniku biologicky rozložitelných 
odpadů v domácnostech jejich kompostováním 
přímo v místech jejich vzniku, tedy na zahradách 
a v domácnostech. Za tímto účelem Orlicko 
požádalo o dotaci v rámci Operačního programu 
životního prostředí na pořízení více jak 2 000 ks 
kompostérů, které budou v případě kladného 
vyřízení žádostí zakoupeny a zdarma 
distribuovány do více jak 2 000 domácností 
členských obcí  Orlicka. 
 

  

   
Ilustrační obrázek             
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Oslavy 25. výročí založení Orlicka 
 

V roce 2017 tomu je 25 let od vzniku prvního 
formálního uskupení obcí v území Orlicka, kdy 
bylo založeno Sdružení obcí a měst Orlice. 
Hlavní příčinou založení sdružení byla nutnost 
společného a koordinovaného řešení 
revitalizace životního prostředí poškozeného 
dlouhodobou činností tehdejších elektronických 
a textilních podniků v regionu Orlicka. V roce 
2001 pak bylo sdružení z důvodu změny 
příslušných právních předpisů formálně 
změněno na svazek obcí s názvem Sdružení obcí 
Orlicko. 
 

25. výročí svého vzniku oslaví Sdružení obcí 
Orlicko se svými obcemi, spolky, občany i hosty 
1. září 2017 v prostorách Sokolovny Lukavice. 
Program začne ve 14.00 a jeho hlavními taháky 
bude vystoupení skupiny Karel Gott revival 
Morava nebo diskotéka Pavla Cejnara.    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na pracovníky CSS Sdružení obcí 
Orlicko 
 
Manažer CSS Orlicko 
RNDr. Antonín Fiala 
tel. 603 874 843 
fiala@redea.cz 
 
Specialista pro rozvoj regionu  
JUDr. Jana Hlavsová  
tel. 724 117 563 
hlavsova@orlicko.cz 
 
Specialista pro rozvoj regionu  
Mgr. Jitka Kovalčíková  
tel. 773 737 983 
jitka.kovalcikova@letohrad.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


