Informace Zastupitelstva obce Vlkov,
březen 2019
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám stručné aktuální informace o činnosti Zastupitelstva
obce Vlkov.

Kulturní a společenské akce (zejména pro děti)
V posledním období se zvýšil počet akcí organizovaných pro děti: Jedná
se o výtvarné dílny v budově bývalé školy, bruslení na bítešském
zimním stadióně, v KD se ve spolupráci s obcí uskutečnilo divadelní
představení Pohádka tulácká od Karla Čapka a také muzikál JESUS
CHRIST SUPERMLÁD. Zatím poslední akcí byl dne 17. 3. dětský
karneval, z něhož uvádíme jednu fotografii. Příští akcí budou dílny pro
děti s tematikou Velikonoc v budově bývalé školy v pátek dne
12. dubna 2019.
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Cyklistický závod
pojede v neděli 31. března 2019 přes obec Vlkov celkem 3 x. Poprvé
projedou závodníci přes naši obec po 14. hodině.

Bioodpad
Od 1. dubna do 30. listopadu 2019 budou Technické služby Velká Bíteš
opět každé pondělí vyvážet bioodpad.

2

Akce ČISTÁ VYSOČINA
se uskuteční ve Vlkově v sobotu dne 13. dubna 2019. Sraz všech
brigádníků (zejména mládeže) je ve 14 h u budovy KD. Drobné
občerstvení je zajištěno.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou po obci Vlkov přistaveny ve dnech od 3. do 5. května 2019.
Obracíme se s prosbou na občany, aby využili kontejnerů i k úklidu
předmětů na veřejných prostranstvích, k zametání chodníků apod.

Obchod
Zastupitelstvo obce Vlkov po řadě úvah, marných snah a složitých
jednání dospělo k řešení neexistence obchodu v obci. S podstatným
finančním přispěním obce se připravuje ve spolupráci s majitelem
prostoru pro obchod a s družstvem COOP otevření prodejny potravin.
Posledním problémem, který se snad podaří vyřešit, je zajištění
prodavačky. Předpokládáme zahájení prodeje v květnu 2019.
Obracíme se na občany s důraznou prosbou, aby v případě otevření
prodejny svými nákupy podpořili její existenci na delší dobu.
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Rekonstrukce KD a OÚ
Obec Vlkov podala prostřednictvím jedné agentury žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci na rekonstrukci vnější části
KD a OÚ. Jedná se výstavbu schodů a bezbariérového přístupu do obou
budov a o zhotovení fasády na budově KD. Pomocí dotací z Fondu
Vysočiny bychom chtěli upravit částečně okolí obou budov a opravit
sportoviště u nich.

Aktuální informace jsou na stránkách obce, další pak kvůli platnosti
opatření na ochranu osobních údajů (GDPR) jen k nahlédnutí na OÚ.
Zastupitelstvo obce Vlkov

www.vlkov.cz
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