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1. Úvodní slovo
Strategický plán rozvoje obce je ucelený koncepční program rozvoje obce v podobě písemného
dokumentu. Je základem pro další směry udržitelného rozvoje obce v letech 2020 2030. Základním prvkem tohoto dokumentu je jednoduchý a výstižný text, který ukazuje,
jakým směrem se hodlá obec v dalších letech rozvíjet.
Plán rozvoje obce slouží pro zpracovávání investičních záměrů realizovaných v obci (průběžné
dotační tituly kraje, ministerstev a fondů EU), pro sestavování rozpočtu apod.
Plán rozvoje obce je zpracovaný na omezenou dobu a není uzavřeným dokumentem. Bude
docházet k jeho aktualizaci podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celé obce.

status:
LAU 2 (obec):
kraj (NUTS 3):
okres (LAU 1):
obec s rozšířenou působností:
pověřená obec:
katastrální výměra:
počet obyvatel:
zeměpisné souřadnice:
nadmořská výška:
PSČ:
zákl. sídelní jednotky:
části obce:
katastrální území:
adresa obecního úřadu:
starosta / starostka:
oficiální web:
e-mail:

Obec
CZ0534 580724
Pardubický (CZ053)
Ústí nad Orlicí (CZ0534)
Žamberk
Jablonné nad Orlicí
864 ha
282 (2020)
50°1′54″ s. š., 16°40′54″ v. d.
596 m n. m.
561 55
1
1
1
Orličky 176
56155 Orličky
Vladimír Jenčovský
www.obecorlicky.cz
podatelna@obecorlicky.cz

2. Geografická poloha a stručná historie obce
Obec Orličky leží v úvale Orlických hor, mezi městečkem Jablonné nad Orlicí a Červenou
Vodou. Je téměř 4 km dlouhá a rozdíl v nadmořské výšce činí 400 m.n.m. Horní část obce leží
ve výši přes 700 m.n.m. Nejvyšším místem je Suchý vrch, ležící ve výši 995 m. Obcí protéká
po celé délce Orličský potok, vlévající se do Tiché Orlice v Jablonném n.O. Po obou stranách
obce se rozpínají luka a hluboké lesy. Stráně jsou porostlé většinou jehličnatými lesy, převládá
smrkový porost. Chráněný malebný úval "kterým musí každý projít, kdo chce z Jablonného do
Orliček dojít" se nazývá Hradiska. Začíná a končí mohutnými skalami, které jako titáni stojí
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proti sobě. Východní část obce tvoří úpatí Bukové hory, jižněji leží obec Čenkovice a směrem
západním obec Bystřec a za zmíněným polesí Hradiska a na severozápad obec Jamné nad
Orlicí. Na sever se pak mohutně vzpíná Suchý vrch s turistickou chatou a rozhlednou. Vesnice
pravděpodobně vznikla za kolonizace v dobách Přemysla Otakara II., který oblast nechal
osidlovat Němci povolanými z Franků a Nizozemí. První písemná zmínka o vsi pochází z
roku 1588, kdy zde existovala dřevařská osada. Blízkost českých vesnic Bystřec, Jablonné nad
Orlicí a Jamné nad Orlicí měla velký podíl na budování a životě zdejší obce. V nejvýše položené
části Orliček bývala údajně sklárna. Tím, že sklárna potřebovala k výrobě mnoho dřeva na otop,
nastalo mýcení lesů a první usedlíci tak získávali další lány pro svá nová sídla. V místě našli
obživu především dřevaři a ruční tkalci. Lokalita byla známá natahováním kartáčů. Drsné
podmínky tohoto kraje však nepřinášely mnoho obživy. Muži odcházeli za prací až ku Praze a
domů se vraceli jen o velkých svátcích. Jezdilo se též na žně na Hanou a do Rakous, kolem
roku 1890 se odstěhovalo mnoho rodin do průmyslového Německa. V dvacátých letech 19.
století se odstěhoval z obce pan Jindřich Schlesinger, jehož syn se stal později presidentem
Deutsche Bank v Německu. V tomto období započal příliv českého obyvatelstva do obce.
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3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel celkem
v
tom muži
podle
ženy
pohlaví
v
tom 0-14
ve
věku 15-64
(let)
65 a více
Průměrný věk

2015
308
155

2016
301
151

2017
302
155

2018
290
148

2019
282
144

153

150

147

142

138

62
201
45
38,8

55
200
46
39,1

59
199
44
38,5

52
192
46
39,5

45
193
44
40,6

Pohyb obyvatel
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek
(úbytek)

přirozený
stěhováním
celkový

2015
5
3
11
5
2
6
8

2016
5
6
7
13
-1
-6
-7

2017
4
4
10
9
1
1

5

2018
4
1
3
18
3
-15
-12

2019
2
5
7
12
-3
-5
-8

4. Doprava
Dopravní připojení všech lokalit je řešeno prostřednictvím místních komunikací nebo komunikací
31112 III. třídy, nikoliv přímým připojením na silnici I/11. Stávající parkoviště jsou stabilizována,
odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vymezených ploch nebo vlastních
objektů. V obci je 5 autobusových zastávek Orličky, křiž.Jamné nad Orlicí, Orličky, starý hostinec,
Orličky, ObÚ, Orličky, kravín a Orličky, odb.Suchý vrch a jsou obsluhovány autobusovou linkou ČSAD
Ústí nad Orlicí, a.s.

V obci nejsou vybudované chodníky, v území jsou pěší turistické trasy červená, zelená a modrá, vedené
po stávajících účelových komunikacích i lesních pěšinách, výjimečně i po silnicích. Obcí prochází 3
cyklotrasy CT 4069, CT 4071 a CT 4074.
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5. Životní prostředí
Odpadové hospodářství
Svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Orličky zajišťuje společnost Komunální služby
Jablonné s.r.o., Nádražní 758, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
Separace komunálního odpadu (plast, papír, sklo, drobný kovový odpad, použité oleje a
bioodpad) je zajištěna rovněž touto společností, včetně likvidace nebezpečného odpadu.
Svozová oblast obce Orličky představuje produkci odpadů od cca 300 obyvatel v převažující
rodinné zástavbě. Na celém území obce je zabezpečen sběr a svoz KO, tudíž jsou vytvořeny
dobré předpoklady předcházení vzniku černých skládek, na celém katastrálním území obce.
Svozová oblast obce Orličky představuje produkci odpadů z vlastní obce a jejich částí. Odpady
z provozu domácností jsou shromažďovány do nádob, nejčastěji o objemu 110 l, které jsou
umístěny dle potřeb a požadavků občanů.
• Směsný komunální odpad je odvážen pravidelně 1x týdně z domácností od občanů obce

Orličky v zimním období a 1x za 14 dnů v létě.

• Pytlový svoz – odpady, které jsou produkovány od občanů obce Orličky, jsou ukládány
separovaně: plasty, papír a občané je dle vlastní potřeby předávají svozové firmě – KOS
Jablonné nad Orlicí., ve svozových dnech (jednou měsíčně).
• Nebezpečné odpady jsou v rámci mobilního sběru 2 x ročně předávány oprávněné firmě na
základě smluvního vztahu.
• Velkoobjemový a železný odpad je v kontejnerech vyvážený vždy 2x ročně.
• Pevná stanoviště tříděného odpadu:
U spodní autobusové zastávky 1x plast, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné
U prostřední autobusové zastávky 1x plast, 1x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné
U penzionu Filipi 2x plast, 2x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné, 1x olej 1x kovový odpad
U hřbitova 1x plast, 3x bioodpad, 1x papír, 1x kovový odpad
U chalupy č.p. 155 2x plast, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné
• Sběrný dvůr
Obec Orličky nemá vlastní sběrný dvůr. Sběrný dvůr je možné využít v Jablonném nad Orlicí,
Nádražní 758 561 64 Jablonné nad Orlicí tel. 603 834 719
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

6:30 - 11:30 12:00 - 17:00
6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
6:30 - 11:30 12:00 - 17:00
6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
8:00 - 12:00

7

Sběrný dvůr slouží pro shromažďování těchto druhů odpadů: papír, lepenka, sklo, plasty,
biologicky rozložitelný odpad, dřevo, pneumatiky, stavební odpad (stavební suť v maximálním
množství 1 přívěsný vozík na osobu a týden), objemný odpad, nebezpečné složky komunálního
odpadu ( oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly,
zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, monočlánky, zářivky, apod.),
elektroodpad (TV a PC technika, lednice, mikrovlnné trouby, mobily, apod.) a kovy.
Stav ovzduší
Stav ovzduší je monitorován českým hydrometeorologickým ústavem. Nejbližší měřící stanice
se nacházejí v Šumperku a v Moravské Třebové, aktuální stavy ovzduší jsou volně přístupné
na webových stránkách českého hydrometeorologického ústavu. Na území obce se nenachází
vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění. S ohledem na zpřísnění podmínek pro provozování
spalovacích zdrojů na pevná paliva, kdy od r. 2022 nebude možné provozovat kotle 1. a 2.
emisní třídy, se očekává zlepšení stavu ovzduší. Tyto zdroje se negativně podílejí na
znečišťování ovzduší v obci a okolí.

6. Občanská vybavenost
Vzdělávací zařízení – mateřská a základní škola
Historie budovy školy se začíná psát roku 1929. Slavnostní otevření této školy se konalo 11.
srpna. Byla postavena jako škola česká, protože v dřívějších letech se střídavě učilo na několika
nevyhovujících místech. V prvním školním roce bylo zapsáno 44 žáků ve dvou třídách, do
mateřské školy žáků 18. Protože se škola nacházela v oblasti Sudet, během 2. světové války
byla zabrána Němci a děti museli do školy německé nebo do Jablonného, což bylo později
zakázáno a byla otevřena jedna česká třída. Vyučování v české škole pokračovalo až po válce
v roce 1945.
Škola jako právní subjekt byla zřízena 1.1.2003. Je školou malotřídní a jejími součástmi jsou i
škola mateřská, školní družina a školní jídelna. Vše se nachází v jedné budově. Na jednom patře
najdeme jednu třídu školy základní a mateřské a tělocvičnu, v dalším patře druhou třídu
základní školy a jídelnu v suterénu. Z půdních prostor byly vybudovány byty.
Mateřská škola je jednotřídní, její prostory využívá i školní družina, základní škola je
jednotřídní s pěti postupnými ročníky.
Materiální vybavení školy je postupně obnovováno a vylepšováno. Učebny jsou vybaveny
počítači s moderním výukovým softwarem, audiovizuální technikou, školka je vybavena
moderním nábytkem a spoustou nových hraček.
Škola je školou rodinného typu. Prioritou je vytvářet mezi žáky i mezi žáky a učiteli dobré
vztahy a přátelské ovzduší, se žáky pracovat s individuálním přístupem a rozvíjet jejich
schopnosti a vědomosti tak, aby je dokázali využít v praktickém životě. Žáci pak přechází do
školy v Jablonném nad Orlicí nebo pokračují ve studiu na osmiletých gymnáziích.
Škola se podílí i na kulturním životě obce. Účastní se vítání občánků, pořádá kulturní
vystoupení pro rodiče a veřejnost. Organizuje výlety, exkurze, spolupracuje s okolními školami
a účastní se akcí školami pořádaných. Každoročně se všichni žáci účastní plaveckého výcviku.
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Občanská vybavenost je v Orličkách dále zastoupena obecním úřadem, obchodem KONZUM,
poštou Partner, knihovnou, 2 restauracemi, kostelem sv. Jana Nepomuckého, hřbitovem a 2
požárními zbrojnicemi.

7. Kultura, sport, cestovní ruch, památky
Obec nemá vlastní kulturní dům. Využívá místní restauraci a penzion
Filipi, kde pořádá každoročně Obecní ples, Karneval a Kateřinskou
zábavu. Obec má k dispozici hasičskou zbrojnici a mysliveckou
klubovnu, kde je občanům umožněno využít prostory
k volnočasovým aktivitám, setkáváním, oslavám nebo svatbám. Na
začátku letních prázdnin pořádá místní spolek myslivců největší akci,
a to Myslivecký táborák. V obci je možno navštívit kostel sv. Jana
Nepomuckého. O postavení kostela v obci se nejvíce zasadil Jan
Jindřich Schlesinger, knížecí purkrabí na panství opavském a
krnovském ve Slezku. Základní kámen byl položen 18.září roku 1775.
Stavba pokračovala velmi rychle kupředu, proto už 15.září roku 1777
byl na dohotovené věži slavnostně vztyčen kříž s věžní kopulí. Dne
11.října roku 1778 byl kostel dokončen a slavnostně vysvěcen. Kostel
je zasvěcen patronu země české - svatému mučedníku Janu
Nepomuckému. Na památku sedmileté války byly ve zdejším kraji
postaveny mnohé sochy a započat kult uctívání sv. Jana
Nepomuckého.

Socha svatého J. Nepomuckého 1785

Socha Nejsvětější Trojice Pol.19.stol.,
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Pomník padlým ve 2. světové válce

Kříž před vchodem na hřbitov, 1812

Hraniční kámen - troják - z pomezí Lichtenštejnského a Althanského panství z roku 1723
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V roce 1928 byla postavena podle plánu architekta Jaroslava Stejskala Kramářova turistická
chata na Suchém vrchu. (Historie Suchého vrchu je však ještě starší - už v r. 1925 zde byla
nákladem 10.000 Kčs vybudována dřevěná útulna pro turisty k ochraně před nepohodou.)
Základní kámen byl položen 22. 8. 1926, slavnostní otevření proběhlo za široké účasti místního
obyvatelstva 6. 7. 1928. Výstavba chaty se stala demonstrací síly českého turistického hnutí,
pronikajícího stále více do pohraničních, z velké části německých oblastí. I proto dostala jméno
prvního prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře. 26. 8. 1937 se na chatě zastavil na
oběd prezident Dr. E. Beneš se svým štábem při inspekční cestě po opevnění. V jeho doprovodu
byl i tehdejší náčelník gen. štábu, arm. gen. L. Krejčí. V roce 2011 zahájila společnost CVS
Žamberk s.r.o. obnovu chaty se záměrem vrátit Suchému vrchu jeho turistický význam. Obnova
chaty byla dokončena do poloviny roku 2012 a slavnostní otevření chaty bylo 5. 7. 2012 .
Rozhledna vedle chaty, z níž je rozhled na Orlické a Bystřické hory, Kralický Sněžník, kotlinu
u Králík, Hrubý Jeseník, Žamberecko aj., byla postavena jako vodárenská věž v letech 1931 32 podle návrhu architekta A. Parkmanna.

Cykloturistické a turistické stezky procházející Orličkami
Cyklotrasa č. 4069 Dolní Hedeč – Klášterec nad Orlicí
Středně náročná trasa o délce 47 km a s celkovým převýšení 635 m začíná poblíž poutního
areálu Hora Matky Boží nedaleko rozhledny na vrchu Val, vede přes Červenou Vodu (možnost
odbočky k rozhledně Křížová hora), Červenovodským sedlem (možnost odbočky k rozhledně
Suchý vrch) a dál údolím Orličského potoka až do Klášterce nad Orlicí.
Cyklotrasa č. 4071 Kladské sedlo – Čihalka
Cyklotrasa procházející z Kladského sedla v masivu Králického Sněžníku a celým hřebenem
Orlických hor. Celková délka trasy je 126.00 km. Trasa vede přes Suchý vrch.
Cyklotrasa č. 4074 Červenovodské sedlo – Neratov
Cyklotrasa o délce 61,05 km a převýšením 530 m prochází vrchní částí Orliček směrem na
Jamné nad Orlicí.
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Jiráskova hřebenová cesta
Jiráskova hřebenová cesta neboli také Cesta Aloise Jiráska je hlavní dálkovou hřebenovou
cestou Orlických hor, jejíž celková délka činí 170 kilometrů. Začíná v Broumově a pokračuje
přes Hronov, Náchod, údolí Metuje do Orlických hor k Novému Hrádku. Dále putuje přes
Šerlich a Velkou Deštnou, Kunštátskou kapli, Anenský vrch, tvrz Hanička až k Zemské bráně
a Čiháku do Mladkova, přes Suchý vrch a pak až do Litomyšle. Cesta spojuje ty nejkrásnější
partie a atraktivity Orlických hor. Vyznačena byla v roce 1921.

8. Výchozí rámec provádění strategického plánu
Prioritami obce do budoucna jsou občanská vybavenost, bezpečnost, dostatečné pracovní
příležitosti, zeleň a čistota ovzduší i vod v obci. Obec si klade dále za cíl podporovat sportovní,
volnočasové a odpočinkové aktivity svých občanů. Obec při svém rozvoji bude dbát na to, aby
rozvoj byl v souladu s přírodou a ekologickými požadavky doby.
Strategický plán pro obec Orličky navrhuje cíle a opatření, jejich prostřednictvím se bude
naplňovat dlouhodobá vize rozvoje obce. Strategický plán navrhuje postupy pro praktické
provedení, sledování, hodnocení a aktualizace zvolené strategie.
Základní rámec realizace rozvojové strategie předpokládá kroky schválení návrhu strategického
plánu zastupitelstvem obce vázaného na rozpočet obce, pravidelné sledování a vyhodnocování,
a pokud vyvstane potřeba, také aktualizaci strategie. Samotná strategie je uskutečňována
formou akcí a aktivit, které jsou postupně navrhovány pro schválená opatření.
Pro úspěšné naplňování jakékoliv strategie je zásadní následná připravenost a schopnost vedení
obce rozpracovat přijatý plán do konkrétních realizačních úkolů, projektů, akcí a činností a
stanovit proces pro jeho průběžnou kontrolu a hodnocení. Obecný rámec pro realizaci tvoří tyto
podmínky:
1. Strategický plán bude schválen zastupitelstvem obce jako koncepční dokument o žádoucím
rozvoji obce Orličky do roku 2030.
2. Řízení realizace strategického plánu bude nastaveno v souladu s principy efektivního
projektového řízení.
Na základě poznatků z procesů přípravy strategického plánu a poznání místní situace formuluje
zpracovatel několik poznámek pro další postup:
• nelze celou strategii realizovat naráz, ani technicky, ani s ohledem na dostupné finanční
zdroje, personální kapacity a připravenost projektů. V rámci přípravy je dobré určit si prioritní
řešení. Převážná většina aktivit strategického plánu bude mít podobu projektu.
• rozhodující podíl na řízení a realizaci strategického plánu budou mít zastupitelé obce, členové
výborů a komisí. Realizace plánu bude vyžadovat také aktivní přístup ze strany zastupitelů.
Prvky tzv. cyklu projektového řízení lze částečně krýt externími službami, např. vyhledávání
finančních zdrojů, podpory, analýzy dotačních možností a případnou asistenci při přípravě
žádostí o finanční podporu (dotaci)
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9. Management provádění strategického plánu
Pro obec charakteru a velikosti Orliček se může uplatnit následující navržená struktura řízení
realizace a sledování a hodnocení strategického plánu:
• zastupitelstvo - schvaluje strategický plán jako koncepční dokument a dlouhodobém rozvoji
obce Orličky do roku 2030 a bere na sebe hlavní odpovědnost za řízení realizace strategie,
zajišťuje a koordinuje realizaci strategického plánu; podílí se na přípravě, projednává a
schvaluje návrh rozpočtu, iniciuje realizaci jednotlivých záměrů,
• starosta obce – plní roli projektového manažera a je hlavní tváří strategického plánu;
připravuje k projednání vymezení priorit a návrh projektů a plán jejich realizace a financování;
zajišťuje komunikaci s občany a vnější spolupráci.
• garant projektu – osoba či subjekt odpovědný za realizaci daného projektu. Z hlediska
personálních kapacit je při realizaci nutné brát v potaz vnitřní potenciál správy obce (úřadu,
zastupitelů, výborů a komisí) a potenciál aktivního zapojení veřejnosti ve fázi plánování a
případně samotné realizace projektů. Zároveň do realizace strategie, resp. jednotlivých projektů
vstupují vnější vztahy v území, množství subjektů, které mají vliv na výsledek.

10. Vazba na územní plánování
Nezbytnou podmínkou úspěšného provedení strategie je promítnutí strategických cílů do
záležitostí územního plánu a využívání území. V současnosti zpracovaný nový územní plán je
důležitým nástrojem pro budoucí rozvoj obce Orličky. Nástroje regulace v územním plánování
umožňují nadřazovat dlouhodobé strategické cíle v zájmu místní komunity jako celku před
krátkodobými a dílčími zájmy jednotlivých majitelů pozemků, developerů a investorů.
Načasování zpracování strategického plánu rozvoje vytváří příležitost pro zohlednění těchto
cílů do nového územního plánování.

11. Stručná charakteristika cílů strategického plánu
• optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů prostřednictvím moderních metod a
nástrojů rozpočtové politiky a finančního managementu,
• analýzou možných dotačních titulů v reflexi na priority obce maximalizovat příjem finančních
prostředků ze všech úrovní veřejné správy, z fondů Evropské unie a ze soukromého sektoru,
• vytvořit podmínky pro řízení obce z pohledu jejího rozvoje a stanovit konkrétní směry a
priority jejího budoucího vývoje,
• propagovat obec, posilovat její pozitivní image a postupně zvyšovat její konkurenceschopnost
a atraktivnost mezi ostatními srovnatelnými územními jednotkami regionu.
• zlepšování stavu sídelní zeleně, rozšiřování ploch veřejné zeleně,
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• zkvalitňování systému ukládání běžných druhů odpadů z domácností s cílem zvýšení podílu
množství vytříděného odpadu na obyvatele, podpora energeticky úsporných opatření snižující
energetickou náročnost budov, objektů a zařízení v majetku obce
• vybudování volnočasových ploch pro všechny věkové kategorie
• příprava nových ploch zájemcům o výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení

12. Návrhová část strategického plánu
Strategické projekty
Plán investičních akcí na období 2020-2030 je nedílnou přílohou Strategického rozvojového
plánu obce Orličky, označen jako „příloha č.1“. Tato část se bude průběžně aktualizovat pomocí
„přílohy č.2“ a budou vytvářeny nové Projektové listy vždy k danému novému projektu.

13. Realizace strategického plánu rozvoje obce
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude pokračováno v již započatých
investičních akcích a nově zahájena příprava projektů a podkladů k plnění jednotlivých cílů.
Součástí přípravy bude jako nejdůležitějším a prvotním krokem zajištění financování a
především zjištění možností využití dotací z EU, prostředků poskytovaných ministerstvy a
Pardubickým krajem. Jednotlivé cíle a jejich financování musí být hodnoceny v celém kontextu
aktuálního rozpočtového výhledu obce.

14. Závěr
Strategický rozvojový plán obce Orličky pro období 2020 – 2030 byl připraven pro potřeby
obce. Cílem při vytváření tohoto dokumentu bylo stanovit priority rozvoje obce a následně
využívat tento Strategický rozvojový plán pro plnění úkolů vycházejících z tohoto dokumentu.
Strategický rozvojový plán obce Orličky byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Orličky dne 30. 11. 2020 usnesením č. 53/2020

V Orličkách dne 30.11.2020

Vladimír Jenčovský
starosta obce
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15. Zdroje
http://svaty.bartolomej.cz/orlicky/
http://www.obecorlicky.cz/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9884/orlicky/
https://regiony.kurzy.cz/psc/orlicky/
http://www.soupispamatek.com/okres_lanskroun/foto/orlicky/orlicky.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orli%C4%8Dky
https://vdb.czso.cz/
https://www.rsd.cz/
https://www.skolaorlicky.cz/
https://mapy.cz/
http://www.suchak.cz/historie-chaty
http://www.kralickysneznik.net/trasa/5/Cyklotrasa-c-4069-Dolni-Hedec-Klasterec-nad-Orlici
http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=135934
https://www.region-orlickehory.cz/aktivni-vyziti/turisticke-trasy/jiraskova-hrebenova-cesta/
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi
http://www.kos-jablonne.cz/
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Příloha č. 1 Plán investičních akcí obce Orličky pro období 2020 – 2030
(plán není řazený chronologicky, ani podle potřeby jednotlivých bodů)
• Opravy a rekonstrukce místních komunikací
• Oprava komunikace směrem Červenovodské sedlo - z hlíny na zpevněný povrch
• Kompletní příprava potřebná pro umožnění začátku výstavby RD v lokalitách Z14 a Z22
• Dětská hřiště a workout pro všechny věkové kategorie v centru obce
• Vybudování sportovních hřišť na nohejbal a plážový volejbal včetně oplocení
• Vybudování odpočinkového a volnočasového místa u myslivecké klubovny
• Nový veřejný vodovod
• Obnova veřejného osvětlení - havarijní stav
• Oprava požární nádrže
• Přístavba hasičské zbrojnice, výměna stavebních otvorů, zateplení, fasáda a nová střešní
krytina
• Výsadba zeleně v centru obce
• Zateplení myslivecké klubovny, fasáda, výměna starých stavebních otvorů
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Příloha č. 2 Projektový list – vzor

Název projektu

Stručný popis projektu

Časový harmonogram projektu

Předpokládané náklady projektu v Kč

Z toho neinvestiční náklady v Kč

Z toho investiční náklady v Kč
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