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Vážení spoluobčané, 
blíží se prázdniny a doba dovolených, přinášíme Vám další číslo Zpravodaje obce Vysoká.  
Najdete zde zprávu o plánované opravě části místní komunikace a požádáme o Vaše tipy 
na využití zrušené telefonní budky.  
Od duchovního správce kladecké farnosti P. Pawla Zaczyka jsme obdrželi plakátek, 
oznamující průběh letošní tradiční cyrilometodějské pouti.  
Leták společnosti Chornická z. o. s. nabízí všem zájemcům možnost samosběru jahod.  
Svozová firma Suez nás požádala o zveřejnění informačních materiálů, týkajících se 
třídění odpadu. Pro Vaši informaci je doplňujeme také certifikátem firmy Eko-kom o 
množství odevzdaného odpadu k recyklaci.  
Dále zveřejňujeme dopis hejtmana Pardubického kraje M. Netolického starostům obcí o 
možnostech pomoci regionu, zasaženému ničivým tornádem.  
Na poslední straně Zpravodaje najdete seznam důležitých telefonních čísel pro případ 
nečekaných událostí. 
 

 
 
 
 



Na konci loňského roku obec Vysoká podala žádost 
Pardubickému kraji o dotaci z Programu obnovy venkova 
na opravu místních komunikací. Původním záměrem byla 
kompletní oprava poškozeného asfaltového povrchu 
místních komunikací na pravé straně obce (směrem na 
Kladky). Náklady na tuto akci byly odhadnuty na cca 1 
milion Kč. Obec podala v souladu s vyhlášenou výzvou 
žádost o dotaci 950 000,- Kč. Vzhledem k současné 
finanční situaci, ovlivněné pandemií covidu, byly 
přidělené prostředky zásadním způsobem omezeny a 

obci Vysoká (stejně jako řadě dalších malých obcí Pardubického kraje), byla schválena dotace 
pouze ve výši 250 000,-Kč. Navíc každým dnem rostou ceny stavebního materiálu atd. 
Pravděpodobně tedy nebude provedena oprava celková, jak bylo původně zamýšleno, ale pouze 
částečná, a to i přes to, že obec použije i část svých vlastních prostředků. V současné době jsou 
kontaktovány firmy, které opravy silnic provádějí, aby obci učinily cenovou 
nabídku na požadované práce. Vlastní oprava proběhne nejspíš po 
prázdninách během září nebo října a vlastníci přilehlých nemovitostí budou 
o průběhu prací předem informováni.  
 
Na jaře také byly opraveny největší díry v asfaltu na prostranství před 
obecním úřadem a na cestě vedle kaple. 
 

+++++ 
 
V letošním roce společnost O2 zrušila všechny zbývající telefonní budky v ČR. Obcím nabídla 
možnost zrušené budky odkoupit za výhodnou cenu 500,- Kč (bez DPH). Obec Vysoká, stejně jako 
většina ostatních obcí, této nabídky využila a nyní hledáme pro budku smysluplné využití. Budka 
může být napojena k přívodu el. proudu. Vzhledem k tomu, že se nachází v centru obce, nemělo by 
při využití budky docházet k znečišťování okolí, např. odpadem atd. Uvítáme originální a praktické 
řešení, které by přispělo k účelnému využití budky.  
 
 

 





 
 
 
 
Firma Chornická z.o.s., a.s oznamuje, že byl zahájen jarní samosběr jahod. 
Jahody si můžete přijít natrhat vždy od pondělí do pátku od 11 do 17 hodin a v sobotu od 8 
do 16 hodin. 
Cena za kilogram je 70,-Kč. 
O případném přerušení či ukončení samosběru Vás budeme informovat na našem webu 
případně na tel. čísle 730806281.  
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K R I Z O V É  L I N K Y  

 

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
                   

Nemocnice Svitavy  
 Pohotovost děti a dorost 

461 569 111 
 461 569 270 

Nemocnice Boskovice 

 Pohotovost děti 
 Pohotovost dospělí 

516 491 111 

 516 491 346 

 516 491 283 

Nemocnice Litomyšl 461 655 111 
Nemocnice Pardubice 466 011 111 

467 431 111 
Nemocnice Prostějov (pohotovost děti a dospělí) 582 315 111 

Nemocnice Olomouc 588 441 634 

Energetika poruchy 800 850 860 
Vodovod poruchy 461 357 111 
Policie Moravská Třebová 974 578 721 
Hasiči operační středisko Pardubice 950 570 110 
Pohřební služba Konice 582 396 180 
Farní úřad Bohuslavice (P. Pawel Zaczyk) 736 139 264 
Charita Moravská Třebová 461 540 001, 739 002 756 
Charita Konice 739 524 364 
Linka bezpečí 266 727 979 
 


