SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Věc : tisková zpráva z jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 23.6.2015

V úterý 23.6.2015 se v příhraniční obci Lichkov sešla Valná hromada Sdružení obcí Orlicko
ke svému druhému letošnímu jednání .
Jako každý rok, bylo v tomto čase jedním z hlavních témat jednání schválení závěrečného
účtu svazku za rok 2014, který byl opětovně schválen bez výhrad. Valná hromada dále
rozhodla o podpoře rekonstrukcí a oprav malých památek v území Orlicka, což je projekt,
který Orlicko za pomoci dotace od Pardubického kraje realizuje již od roku 2002. V rámci
tohoto projektu již bylo rekonstruováno několik desítek malých památek (křížky, kapličky
apod.) v souhrnné hodnotě přesahující 7 mil. Kč. Sice drobnou, ale prospěšnou aktivitou
Orlicka je také finanční podpora oslav významných výročí v členských obcí Orlicka, když
valná hromada na tomto jednání podpořila oslavy v pěti obcích svého území, včetně oslav
významných výročí založení sborů dobrovolných hasičů.
Důležitým bodem jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko byla diskuze o přípravě a
možné podpoře projektů Sdružení obcí Orlicko z operačních programu Evropské unie
v období 2014-2020. Vedle přípravy několika cyklostezek., které by měly propojit Letohrad a
Žamberk s Pastvinami, Letohrad přes Jablonné nad Orlicí s Králíky a Polskem a Žamberk
s Rokytnicí v Orlických horách bylo na valné hromadě diskutováno o společném projektu
s polskými partnery, jehož součástí by měla být i výstavba rozhledny na vrcholu Králického
Sněžníku a řada aktivit na podporu rozvoje potenciálu kulturních a přírodních zdrojů v území
Orlicka jako je např. výstavba návštěvnického centra národní přírodní rezervace Králický
Sněžník v Dolní Moravě nebo posílení využití přírodních potenciálu Bukovohorské hornatiny
rozšířením parkoviště na Červenovodském sedle a výstavbou sítě singltreků.
Vedlo těchto investičních projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj
potenciálu cestovního ruchu bylo na valné hromadě diskutováno o přípravě dalších projektů,
jako je například projekt zaměřený na posílení regionálního vzdělávání zejména na základních
školách v obcích Orlicka, nebo na protipovodňová a protierozních opatření s cílem ochrany
osob a majetku v území Orlicka..
.
V Žamberku 23 .6. 2015

Petr Fiala
Předseda Sdružení obcí Orlicko

