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Vážení spoluobčané,
dostali jste do schránek první číslo Obecního zpravodaje obce Vysoká. Měl by přispět k Vaší 
lepší informovanos  a k většímu zájmu o dění v naší obci a jejím nejbližším okolí.
V příš m roce si budeme připomínat 300 let od založení naší obce. Rádi bychom při té 
příležitos  vydali malou publikaci o historii obce. Do této publikace hledáme staré 
fotografie, které zachycují život našich předků. Pokud by se Vám podařilo něco objevit a 
fotografie zapůjčíte, obrázky naskenujeme a stanou se součás  obecního fotoarchivu. 
Fotoarchiv bude vybudován jako příloha k obecní kronice. Dále by bylo zajímavé nafo t 
staré zemědělské stroje, nářadí nebo kuchyňské náčiní, které se dříve používalo, případně 
další věci, které by mohly časem být velmi zajímavé pro budoucí generace. Pokud něco 
takového máte, můžeme se domluvit na obecním úřadě, kdy by bylo možné tyto věci 
zdokumentovat.



Nové Obecně závazné vyhlášky

Od ledna 2020 se mění legisla va týkající se místních poplatků. Z toho důvodu byly vydány 
nové obecně závazné vyhlášky týkající se poplatků za odpad a poplatků za psy. Poplatek za 
odpad i jeho splatnost zůstávají v nové vyhlášce stejné jako v roce 2019 – je to 500,- Kč za 
trvale bydlící osobu i za nemovitost k rekreaci. Také sleva pro dě  a studenty zůstává v 
nezměněné výši 250,-Kč. Splatnost poplatku je opět ke 30. 9. toho roku s ohledem na velký 
počet rekreačních nemovitos .
Mění se výše poplatku ze psů na 100,-Kč za každého psa. Splatnost poplatků je rovněž až 
do 30. září.

Změny v odpadovém hospodářství v novém roce

Od ledna 2020 mají všechny obce povinnost zajišťovat sběr použitých jedlých olejů. Odvoz 
olejů bude prováděn 4x ročně, proto žádáme o dodržování těchto postupů:
V Obci Vysoká bude ve spolupráci se svozovou firmou SUEZ umístěna na prostranství za 
obecním úřadem  nádoba, do které bude možno odkládat uzavřené pet láhve s olejem, 
který zbyl po smažení a fritování. Odkládat olej jinam a jinou formou je zakázáno!  Láhve je 
zapotřebí odkládat do nádoby opatrně, aby nedošlo k jejich poškození a aby olej nevytekl. 
Budete-li mít zájem, můžete si pro snazší nalévání vychladlého oleje vyzvednout na 
obecním úřadě pet láhve se širším hrdlem. 
Dále svozová firma SUEZ také požaduje, aby svoz tříděného odpadu probíhal v novém roce v
pravidelných termínech a nikoliv na výzvu, jak tomu bylo dosud. Návrh harmonogramu 
jsme předložili, ale dosud nebyl obci potvrzen. Až harmonogram obdržíme, bude zveřejněn. 

Prodej palivového dříví

S ohledem na kalamitu způsobenou rozmnožením kůrovce trvá i nadále nabídka prodeje 
palivového dříví z obecních lesů. Vzhledem k tomu, že se podařilo pořídit z dotace Státního 
zemědělského inves čního fondu š pač, motorovou pilu a křovinořez na údržbu lesa, bude 
opět možné zakoupit si  nařezané a naš pané palivové dřevo. Š paná metrová polena si 
můžete objednat i s dopravou za 600,- Kč za rovnaný m3, pokud si polena chcete dovézt a 
naš pat sami, můžete je mít již za 500,- Kč za rovnaný m3. Dříví si můžete objednat v 
kanceláři Obecního úřadu. Zájemci si mohou také domluvit úklid větví po těžbě.



Vánoční slovo faráře

„Zvěstuji  vám velikou radost,  radost pro všechen lid: v  městě Davidově (tj.  v  Betlémě v
Izraeli) se dnes narodil Spasitel, Kristus Pán.“

Boží Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar ve svých dlaních tajemství smíření a pokoje pro
celé  lidstvo.  On je  Knížetem pokoje.  Ano,  tato radostná zpráva zazněla  v  tuto noc  nad
Betlémem a stále pla  pro všechny, kteří uznávají její význam, kteří si váží tohoto vzácného
Dítěte. Je potřeba opakovat v tyto požehnané dny: „Christus est pax nostra!“ – „Kristus je
naším pokojem“. Pamatujme, že i v době zmatků a neklidu, nejistot a pochybnos , nevíry a
zklamané  lásky,  uprchlických  krizi,  korupce,  životních  tragédii  a  vážných  nemocí,  při
odchodu nejbližších či přátel… potřebujeme si připomenout naše kořeny a najít „skálu“ tj.
smysl našeho života.

Vánoční svátky nám připomínají, jak důležitý a krásný může být život. Křesťané věří, že se v
Ježíši Kristu sám Bůh stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sněhová nadílka či krásná
svíětélka na stromečku. Nejsou nejdůležitější naše nákupy, úklid či  výtečné vánoční jídlo.
Přejeme si  proto především pokoj  a  lásku,  bez kterých se celá vánoční  atmosféra stává
jenom pustým představením a  kýčovitou  dekorací.  Je  třeba zdůraznit,  že  se  kdysi  před
dvěma síci lety Bůh narodil v městečku Betlémě jako člověk, abych se já jednou narodil pro

nebe, pro věčnost jako „Bůh“. Už v této chvíli se
alespoň trochu rodím pro nebe, když je v mém
srdci láska, úsměv a dobro. Nejprve si ale sám
musím  uvědomit,  že  být  člověkem  znamená
přijmout  povolání  k  lásce  k  druhým,  znamená
budovat  smíření,  pokoj  mezi  lidmi,  znamená
připus t moc Božího odpuštění, která mění lidské
srdce.  K  tomu  nás  volá  ten  Ježíšek,  který  nás
navštěvuje  o  Vánocích  a  obdarovává  dárky,  a
který přece sám je pro nás největším dárkem.

Ke  krásnému  a  pokojnému  proži  vánočních
svátků přeji všem občanům hodně pokoje a lásky.

Zvu k účas  na duchovním programu vánočních svátků:

· V pondělí 23. prosince na 18 hod. je „živý Betlém“ ve Vilémově.

· Půlnoční mše sv. je v úterý 24. prosince v Kladkách v 20.30 hod.

· Hlavní vánoční mše sv. je ve středu 25. prosince v 11 hod.

P. Pawel Zaczyk, farář Kladky a Bohuslavice u Konice



Tříkrálová sbírka

V Konickém regionu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka ve dnech 10.  až 20.ledna 2020.
Sbírka  bude  zahájena  Mší  svatou  s  požehnáním koledníkům  v  pátek  10.  ledna  2020  v
Konickém farním kostele. Hlavním dnem koledy bude  sobota 11. 1. 2020. V roce 2020 je
obecným účelem Tříkrálové sbírky:  Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a
podpora charitního díla. Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnos ,
prostředkem  pro  sdílení  odpovědnos ,  nezávisle  a  pružně  reagovat  na  potřeby  lidí
potřebných a lidí v nouzi.

Poděkování za práci pro obec

Starosta obce Vysoká děkuje všem, kteří v tomto roce pomáhali svou prací pro naši obec,
především při opravě potrubí odvádějícího dešťovou vodu, dále při odstraňování následků
kůrovcové  kalamity  v  obecních  lesích,  za spolupráci  při  řešení  problémů s  ukládáním a
tříděním odpadů,  za  péči  o  výsadbu na veřejném prostranství  a  za  pomoc i  materiální
podporu při organizaci společných akcí v naší obci. 

Na další  stránce najdete fotky se společného vyrábění  adventních věnců  a rozsvěcování
vánočního stromu.


