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Vážení spoluobčané, 
S příchodem prvního sněhu Vám přinášíme nové číslo obecního Zpravodaje. Najdete zde 
informace o akcích, které plánujeme na adventní a vánoční dobu i přehled toho, co bylo 
v poslední době v obci dokončeno. 

Zastupitelstvo obce Vysoká 

 
Blíží se první adventní neděle a s tou se již tradičně pojí světlo svíček na adventních věncích, které 
jsou symbolem blížících se vánočních svátků.  
Ve většině měst a obcí se také rozsvěcují na veřejných prostranstvích ozdobené vánoční 
stromy.  Tato předvánoční tradice vznikla z iniciativy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který s přáteli 
v zasněženém lese v Bílovicích nad Svitavou v roce 1919 těsně před Štědrým dnem nalezl téměř 
zmrzlé děvčátko a tento silný zážitek ho vedl ke snaze udělat něco i pro další děti, které potřebují 
pomoc. Doslechl se o tom, že v dánské Kodani bývá na náměstí ozdobená jedle s kasičkou, a tak byl 
v Brně 13. prosince 1924 postaven první „vánoční strom republiky“. 
V současné době se finanční sbírky většinou organizují jinými způsoby, ale rozsvěcování stromů na 
náměstích a dalších veřejných prostranstvích se koná dosud. 
 
Také v naší obci plánujeme po dvouleté přestávce zaviněné epidemií covidu opět společné akce, na 
které zveme všechny zájemce z řad obyvatel naší obce i ty, kteří zde v té době budou trávit čas na 
chatách a chalupách. 
 



Vyrábění adventních věnců a společné rozsvícení vánočního stromu 
V sobotu 26. listopadu 2022 odpoledne od 14 hodin můžete přijít a v prostorách obecního úřadu si 
vytvořit adventní věnec. Děti můžou vyrábět ozdoby na stromeček a pomoci se zdobením 
vánočního stromku na prostranství před altánkem. V 18:00 hodin pak tento ozdobený stromek 
společně rozsvítíme a spojíme to s posezením a malým pohoštěním na obecním úřadě.  
Základní materiál na výrobu adventních věnců se pokusíme zajistit, ale vzhledem k tomu, že 
nevíme, kolik lidí přijde, bude dobré vzít i nějaké větvičky s sebou - pokud máte možnost. Přineste 
si také svíčky, stuhy, případně různé dekorace podle svého vkusu. Budete-li mít nějaké inspirativní 
nápady na výrobu ozdob na stromek, můžete jimi tuto akci obohatit. 
Také uvítáme slané i sladké dobroty na večerní společné posezení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěva Mikuláše 
V neděli 4. prosince 2022 obec Vysoká pravděpodobně opět navštíví Mikuláš (v doprovodu anděla i 
čerta). Bude procházet obcí kolem 17. hodiny. Kdyby ho chtěly vidět i děti, které budou trávit 
víkend na chatách a chalupách, můžou se s ním setkat v altánku. Rodiče prosíme, aby nahlásili 
účast dětí obecnímu úřadu a Mikuláš jim pak možná i něco nadělí. 
 
 

 
 



A nyní několik informací o tom, co bylo v obci v posledních měsících uděláno. 
 
Ve spolupráci se Svazkem obcí Skupinového vodovodu Malá Haná a firmou VHOS byla provedena 
výměna výtlačného řádu z vrtu VT-1 do vodojemu v délce 325 m. Celkové náklady činily 443 070,- 
Kč a byly v plné výši uhrazeny Svazkem obcí. Děkujeme všem, kteří umožnili, aby se tato nezbytná 
oprava mohla uskutečnit. 
 
Dále byla v obci vyměněna část nefunkčního dešťového svodu podél hlavní silnice před bývalou 
hospodou a před obecním úřadem. Výměnu provedl p. Koutný z Kladek a celkové náklady ve výši 
177 618,32 Kč budou částečně financovány z dotace Pardubického kraje Regionu MTJ. Poskytnutá 
dotace by měla být 28 571, - Kč.  

 
 

 
Na veřejném prostranství v horní části obce byly dokončeny terénní úpravy pro umístění herních 
prvků a venkovních cvičebních strojů. Je zde postavena dvojitá houpačka z akátového dřeva a 
základ pro svahovou skluzavku v délce 5 metrů. Dále jsou vybetonovány základy pro 3 posilovací 
stroje a v dolní části základy pro venkovní pingpongový stůl. Skluzavku a houpačky dodala firma 
Hřiště Herold, fitness stroje jsou od firmy Smitka a pingpongový stůl je francouzské značky 
Cornilleau. Všechny stroje a vybavení už je nakoupeno a bude na hřiště kompletně umístěno na 
jaře. Na pořízení herních prvků obec obdržela dotaci z programu obnovy venkova ve výši 100 000,- 
Kč. Děkujeme všem, kteří pomáhali na brigádách tuto akci uskutečnit. 
 

 



Sdělení Ministerstva vnitra pro všechny živnostníky a nepodnikající právnické osoby 

Vážení spoluobčané,  

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., dle něhož od 1. 1. 2023 bude automaticky zřízena datová 
schránka všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám.  

Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, obdržíte doporučeným 
dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023 přístupové údaje k datové schránce. Datovou 
schránku si také můžete založit sami již nyní, pokud navštívíte se svým osobními doklady kontaktní místo 
veřejné správy CzechPoint. 

Datovou schránku, která Vám bude zřízena na základě tohoto zákona, nelze znepřístupnit. 

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz 

 

 
 
 
 

Identita občana 
Všichni občané, kteří mají přístup k internetu a zvládají práci s počítačem, mají možnost zřídit si 
Identitu občana. S její pomocí mohou komunikovat bezpečně a zdarma s různými portály veřejné 
správy. Podrobnější informace naleznete na webu chciidentitu.cz 


