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Vážení spoluobčané,
opět přichází doba vánočních svátků a co nevidět nastane nový rok. Při této příležitosti
Vám všem chceme popřát, abyste Vánoce prožili, navzdory současné obtížné situaci, ve
zdraví, v pohodě a dobré náladě a abyste i příchod nového roku 2022 očekávali s nadějí a
optimismem.
Zastupitelstvo obce Vysoká

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Atmosféru vánočních svátků může obohatit i Betlémské světlo.
Do Vysoké bude přivezeno z Moravské Třebové a bude k dispozici v kanceláři obecního úřadu na
Štědrý den dopoledne od 10:00 do 10:30 hodin, odkud si ho budete moci odnést do svých
domovů. Pokud nemáte vhodnou lucernu, doporučujeme vložit svíčku do sklenice, aby světlo
cestou nezhaslo.
Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské
jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady
míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích.
Tato tradice je inspirována středověkou legendou, jejímž hrdinou je mladý rytíř,
který složil přísahu, že pokud se šťastně vrátí domů z křížové výpravy, tak do
svého rodného města Florencie přinese plamínek ohně z betlémské baziliky.
Věřilo mu však pouze málo lidí, protože z křížových výprav se vrátil jen málokdo.
Po třech letech, těsně před Vánocemi v roce 1099 dorazili do Florencie otrhaní mladíci, z nichž jeden

nesl zapálenou svíci. Všichni přísahali, že plamínek pochází z Betléma a zmíněný rytíř jej nesl v
dobrých i zlých dobách po poušti i po moři jen pro to, aby splnil svůj slib. Svíci umístil v kostele,
odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé
V novodobé historii začala tradice šíření Betlémského světla v roce 1986 v Rakousku. Plamínek
světla byl zapálen v předvánoční době v rodné jeskyni Ježíše Krista v Betlémě a následně byl
přepraven v nevýbušné lampě letadlem do Vídně. Odtud se šíří do celého světa.
I v letošní mimořádné situaci, vyvolané další vlnou epidemie, bylo Betlémské světlo dopraveno
z Rakouska do Brna, odkud toto světlo lásky a pokoje rozvážejí jednotlivé oddíly skautů do všech
koutů České republiky.

VÁNOCE 2021 (zamyšlení duchovního správce farnosti Kladky)
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v městě Davidově (tj. v Betlémě) se vám dnes
narodil Spasitel, Kristus Pán.“
Božské Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar ve svých dlaních tajemství pokoje, který tak moc
potřebujeme v této těžké době. Ježíš je Knížetem pokoje! Ano, tato radostná zvěst zazněla oné noci
nad Betlémem a je ji potřeba stále opakovat v tyto požehnané dny: „Christus est pax nostra!“ –
„Kristus je naším pokojem“. Pamatujme, že rovněž v době epidemie, strachu a nejistot, v době
všech možných krizí, pochybností, nevíry a stále horších lidských vztahů potřebujeme naději a
dotknout se alespoň trochu něhy Božské lásky, která naplňuje světlem i nejtemnější lidské srdce.
Vánoční svátky kéž nám připomínají, jak důležitý a krásný je život, přes všechny překážky! Křesťané
věří, že se v Ježíši Kristu sám Bůh stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sníh či krásná světýlka
na stromečku. Nejsou nejdůležitější nákupy, chutné jídlo, příjemná atmosféra. Přejme si ale
především pokoj a lásku, bez kterých se všechno stává jenom marným představením a pustou
dekorací. Přejme si aspoň trochu lidské lásky, bez které prostě je svět smutný a prázdný. Přejme si
Boží dotyk a důvěru, že život skrze i slabou víru začíná mít světlo a budoucnost. O Vánocích je
příležitost, abychom našli božský prvek dobra, krásy a lásky, kterým snažíme se žít každý den. K
tomu všemu volá nás Ježíšek, který sám je pro nás největším dárkem.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeje o. Paweł Zaczyk, místní farář.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách
24. prosince (Štědrý den)
20:30
25. prosince
11:00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každoroční Tříkrálová sbírka by v obci Vysoká měla proběhnout v sobotu 8. ledna 2022 – průběh i
termín bude upřesněn podle aktuální epidemiologické situace. Sbírku u nás organizuje Charita
Konice. Plakátek bude vyvěšen vedle autobusové čekárny.
NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
Od 1. ledna 2022 platí nové obecně závazné vyhlášky obce:
Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Poplatky za odpad zůstávají v nezměněné výši 500,- Kč za osobu nebo nemovitost, kde není žádná
trvale hlášená osoba, poplatky ze psů zůstávají rovněž 100,- Kč. Splatnost poplatků je 30. září t. r.
Důvodem změny vyhlášek byla změna platné legislativy.
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
V listopadu 2021 proběhla oprava místní komunikace v obci. Na opravu obec obdržela dotaci
Pardubického kraje ve výši 250 000,- Kč, celková cena opravy činila 1 019 166,71 Kč. Opravu
provedla firma Skanska. Zároveň byla provedena oprava části hlavní silnice v obci, která na místní
komunikaci navazuje. Tuto část opravy uhradil Pardubický kraj.

ROZPOČET NA ROK 2022
Byl schválen Rozpočet obce Vysoká na rok 2022. Je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a
současně i na webových stránkách obce.
Podrobnější informace o hospodaření obce v roce 2021 budou k dispozici v dalším čísle Zpravodaje.

