Vrbice
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Kostelec nad Orlicí

GPS souřadnice: 50.089133N, 16.251679E

Nadmořská výška: 423 m n. m.

První pís. zmínka: 1495 (524 let)

Počet obyvatel: 149

PSČ: 517 41

Adresa URL: www.vrbice.info

O obci
Obec Vrbice se nachází necelých 9 km jihojihozápadně od Rychnova nad Kněžnou a 4,5 km jihovýchodně od
Kostelce nad Orlicí. Mezi části obce patří Chlínky a Vrbice.

Historie obce
Osídlení celého našeho okresu Rychnov nad Kněžnou je starého původu. Někteří badatelé, jako
například Augustin Sedláček, při pátrání po tržním středisku „Casurgis", uvedeném na
Ptolemaiově mapě z 2. století po Kristu, situovali jeho polohu na vrbický kopec. Z doby ...

Ubytování a restaurace
V obecním domě je je kromě obecního úřadu umístěn obchod smíšeným zbožím, hospoda, knihovna,
společenský sál s kapacitou 130 lidí.

Okolí a příroda
V katastru obce převažuje kopcovitý ráz krajiny se zachovalým přírodním prostředím a pěknou
vyhlídkou na panorama Orlických a Železných hor.

Současnost obce
Základem občanské vybavenosti je obecní dům, v němž je kromě obecního úřadu umístěn obchod
smíšeným zbožím, hospoda, knihovna, společenský sál s kapacitou 130 lidí. Na obecní dům
bezprostředně navazuje...

Sportovní možnosti
Obcí prochází významná turistická trasa (červené značení) vedoucí z Kostelce nad Orlicí do
Potštejna. Při cestě po červené turistické značce ve směru na hrad Potštejn lze spatřit pod dvěma
mohutnými lípami kamenný křížek. Dále po této cestě se dostaneme ...

Památky a zajímavosti
Dominantou návsi ve Vrbici je zvonička se sochou Pany Marie Mariazellské se dvěma zvony. Proto byla již
několikrát zrestaurována a zahrádka kolen ní je stále udržována. Historii připomíná rovněž hrubě
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tesaný smírčí kříž. Nedaleko za Vrbicí stojí zděná kaplička.

Doprava
Dopravní obslužnost je řešena pouze silniční dopravou prostřednictvím hromadné a individuální
dopravy. Hromadná doprava nabízí občanům dostačující spojení s městem a okolními obcemi.

Ocenění obce
Obec Vrbice získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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