Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám informace o činnosti Zastupitelstva obce Vlkov.
Tento text obsahuje stručné shrnutí minulých akcí, informace o těch,
které teprve připravujeme, podrobnější údaje o uvažovaném zásadním
investičním záměru a na závěr několik zajímavostí a obrázků.

Kulturní a společenské akce (zejména pro děti)
V posledním období se opět zvýšil počet akcí organizovaných pro děti:
Jedná se Den dětí, pouštění draků, rozsvícení vánoční výzdoby,
o výtvarné dílny v budově bývalé školy, bruslení na bítešském zimním
stadióně apod. V KD Vlkov se ve spolupráci s obcí Vlkov konalo
divadelní představení Utrejch a staromódní krajky od Josepha Kyplinka
v podání Sebraných ochotníků z okolí pod vedením Jindřicha Michala.

Záběr z divadelního představení dne 24. 11. 2019 v KD Vlkov.
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K tradičním „kulturním podnikům“ patří pouť ve Vlkově. Hlavní termín
té letošní je neděle 9. srpna 2020.

Mládež při tancování besedy v KD.

Zatím poslední akcí byl dne 23. 2. dětský karneval, z něhož uvádíme
také jednu fotografii.

Dětský karneval ve Vlkově v roce 2020.
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Předpokládáme, že příští akcí budou dílny pro děti s tematikou
Velikonoc v budově bývalé školy. Předpokládaný termín je 8. duben.

Obchod
V loňském roce se nám přes veškerou snahu a po mnoha složitých
jednáních nepodařilo zajistit provoz obchodu v obci. Letos probíhají
jednání s firmou, která se připravuje na dovážení základních potravin
přímo občanům v několika obcích.

Pojízdná prodejna masa a uzenin
Obec Vlkov se domluvila s pojízdnou prodejnou MASO UZENINY
BOBROVÁ na tom, že každý čtvrtek počínaje dnem 19. března 2020
bude mít stanoviště v 14:20 h u budovy OÚ Vlkov. Prodejna nabízí
české maso a uzeniny.

Bioodpad
Od 1. dubna do 30. listopadu 2020 budou Technické služby Velká Bíteš
opět každé pondělí vyvážet bioodpad.

Akce ČISTÁ VYSOČINA
se uskuteční ve Vlkově v sobotu dne 18. dubna 2020. Sraz všech
brigádníků (zejména mládeže) je ve 14 h u budovy KD. Drobné
občerstvení je zajištěno. Bude se sbírat odpad kolem silnic vedoucích
z Vlkova.
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Kontejnery na velkoobjemový odpad a pořádek v obci
Kontejnery budou po obci Vlkov přistaveny ve dnech od 24. do
25. dubna 2020. Obec Vlkov vynakládá každý rok značné částky na
zajištění odpadového hospodářství a zajištění úklidu a upravenosti
obce. Proto se obracíme na občany s prosbou, aby ve svém okolí
udržovali pořádek a využili např. kontejnerů k úklidu veřejných
prostranství, zametání chodníků apod.

Rekonstrukce KD a OÚ
Protože jsme v loňském roce nebyli úspěšní v získání dotace z MMR ČR
na rekonstrukci vnější části KD a OÚ, podali jsme tuto žádost opět.
Jedná se o výstavbu schodů a bezbariérového přístupu do obou budov
a zhotovení fasády na budově KD. Pomocí dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny jsme v loňském roce posunuli parkoviště a přestavěli
prostor pro nádoby na odpad před budovou KD. V budoucnosti se
počítá i s další úpravou okolí KD včetně nových parkovacích míst.

Plánovaná úprava budov KD a OÚ.
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Obecní rybníček
Obec Vlkov hodlá opravit „horní rybníček“. Jedná se o odbahnění,
opravu hráze apod. Začali jsme připravovat projektovou dokumentaci
a další úkony. Akci uskutečníme jen v případě získání dotace.

Kronika obce
Obec Vlkov vede kroniku. Protože jsou v ní aktuální informace včetně
fotografií, tak kvůli ochraně osobních údajů (GDPR) ji nevystavujeme
na stránkách obce a je pouze k nahlédnutí na OÚ Vlkov.

Obecní knihovna
Obec provozuje obecní knihovnu v budově OÚ. Výpůjční hodiny jsou
od 14 h do 16 h každou první sobotu v měsíci. V knihovně vás ráda
uvítá Iva Rambousková.

Veřejná doprava Vysočina
VDV je zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava
Vysočina. Hlavním přínosem nově zaváděného systému od 1. 3. 2020
je to, že cestující se může přepravovat mezi dvěma místy v Kraji
Vysočina pomocí jedné jízdenky a může libovolně přestupovat mezi
vlakem a autobusem. V jízdním řádu se bohužel nevyskytují některé
spoje, o jejichž udržení či zavedení se obec Vlkov snažila. Podrobnější
informace o tomto integrovaném systému jsou např. na stránkách
obce Vlkov.
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Lesní družstvo svazu obcí s. r. o. (LDSO)
Obec Vlkov je společně s dalšími obcemi (Křoví, Velká Bíteš, Březské,
Níhov, Osová Bítýška a Záblatí) spoluzakladatelem LDSO, které
hospodaří na lesních pozemcích ve společném vlastnictví. Spolupráce
při činnosti této společnosti není jednoduchá, neboť např.
Zastupitelstvo obce Vlkov musí kromě hospodářských výsledků
společnosti hájit i zájmy obyvatel Vlkova - členů mysliveckého
sdružení, které má většinu honitby v lesích družstva. V posledních
několika letech se podařilo situaci poměrně zdárně vyřešit. Objevil se
však další problém: kůrovcová kalamita a tedy vážné ohrožení
obvyklých zisků, které obec Vlkov získávala z pronájmu pozemků. Je na
jednatelích družstva, ale i na představitelích sdružených obcí, aby se
co nejlépe vypořádali se vzniklou situací.

Územní plán obce
Obec Vlkov má platný územní plán z roku 2009. Pracovníky Odboru
územního plánování Městského úřadu Velké Meziříčí jsme byli vyzváni
k vypracování nového dokumentu, který je nyní v procesu
zpracovávání a projednávání a je vystaven na stránkách města Velké
Meziříčí. V něm se počítá s novou výstavbou rodinných domů na
obecních pozemcích za školou na Zahumenicích a je v něm také
navrhována změna charakteru území bývalého areálu JZD na plochy
smíšené obytné venkovské.

Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV) ve Vlkově1
Zdůvodnění realizace kanalizace
V současné době je likvidace odpadních vod v naší obci prováděna
individuálně tak, že jednotlivé nemovitosti mají septiky nebo jímky na
vyvážení. Většina těchto zařízení je dožitá a neplní dobře svoji funkci.
Tento stav je do budoucna neudržitelný a je nutno situaci komplexně
1

Tento text byl vypracován užitím podkladů od firmy IMC projekce s. r. o.
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řešit, tj. čistit odpadní vody v souvislosti s platnou legislativou. Obec
Vlkov má nyní povoleno vypouštění odpadních vod na časově
omezenou dobu a poté se předpokládá, že povolení nebude
prodlužováno, obec bude sankcionována a občané by byli neúměrně
finančně zatíženi odvozem odpadních vod.
Při přípravě projektové dokumentace na zasíťování nových obecních
pozemků jsme, mimo jiné, zjistili, že čistírny odpadních vod pro
jednotlivé nemovitosti (DČOV) nelze legislativně povolit vzhledem
k množství vypouštěných odpadních vod. Odpady z DČOV nelze zaústit
do stávající kanalizace a varianta se vsakováním na ploše nemovitosti
vyžaduje geologický průzkum lokality, který musí potvrdit, že zásak je
možný. V naší obci je vzhledem k existenci Vlkovského rybníka vysoká
hladina spodní vody.
Vybudování centrální čističky odpadních vod (ČOV) se jeví jako
nejvhodnější varianta. Přítok odpadních vod je možný jak z tlakové
kanalizace, tak z gravitační kanalizace.
Základní popis návrhu
Kanalizační síť je navrhována jako oddílná s tím, že bude napojena do
nově vybudované ČOV. Geografické rozložení obce neumožňuje
svedení odpadních vod pouze gravitačním způsobem na jedno místo
do čerpací stanice, proto musí být vybudováno 5 čerpacích stanic
s výtlaky. Pro likvidaci odpadních vod z obce bude vybudována
biologická čistírna odpadních vod u Vlkovského rybníka poblíž odbočky
směrem na Osočkan. Zaústění bude provedeno do Vlkovského rybníka.
Projektová dokumentace bude řešit stokovou sít splaškové kanalizace
a odbočení kanalizace – přípojky na hranici veřejného prostranství.
Poloha domovních přípojek bude upřesněna za spoluúčasti majitelů
nemovitostí a investora.
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Vzhledem k tomu, že prostorové podmínky v obci jsou značně stísněné
a s přihlédnutím k finanční náročnosti realizace díla, přistoupíme
k řešení nové oddílné splaškové kanalizace kombinací gravitačních
a splaškových stok. Uvedenou koncepcí díla s oddílnou kanalizací
bude možné spolehlivě zajistit plnění limitů znečištění odpadních vod
z ČOV. Výkopové práce budou prováděny převážně v místních
a krajských komunikacích, z části v nezpevněných a zelených plochách,
v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí.
Stručný popis přípravy stavby
Zajištění podkladů pro stavbu, vypracování projektové dokumentace,
projednávání dokumentace s dotčenými orgány (“vyjadřovačky“),
zajištění vydání stavebního povolení, zpracování a projednání
dokumentace přípojek, zpracování rozpočtu a výkazu výměr, …
Do realizace celého projektu se obec Vlkov pustí jen za podmínky, že
se nám podaří zpracovat žádost o dotaci a tuto pak získat. V současné
době se předpokládá, že podíl dotace na celkových uznatelných
nákladech stavby je 80 %. Předběžný hrubý odhad ceny díla je
26 mil Kč.
Předpokládáme, že v průběhu dubna či května 2020 uspořádáme
informační schůzku s občany Vlkova.

Oprava obecního bytu
V letošním roce také hodláme provést opravu obecního bytu v areálu
bývalé školy. Jedná se o vnitřní opravy (izolace, nové betonové
podlahy, výměna oken apod.)
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Srovnání počtu obyvatel od roku 1869 do současnosti
Jako zajímavou informaci předkládáme tabulku a graf, ze kterých je
možno zjistit počty obyvatel v obci Vlkov v průběhu času2:
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2000

2010

2019

Počet
obyvatel

374

393

408

410

370

343

335

342

356

340

288

268

237

262

282

Vývoj počtu obyvatel obce od roku 1869 do roku 2019
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Údaje jsou převzaty z publikace: Kolektiv: Obce v číslech. Okres Žďár nad Sázavou. Okresní
oddělení ČSÚ, Žďár nad Sázavou 1991 a z údajů OÚ Vlkov.
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Pohledy na budovu bývalé školy

Rok 1925.

Rok 2020 (po 95 letech).
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Pohledy na náves se zvoničkou

30. léta 20. století.

Rok 2015.
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Závěrečná poznámka:
Tato brožura byla sepisována v průběhu března 2020. Je možné, že
v souvislosti s opatřeními státu kvůli šíření koronaviru se některé
plánované akce uskuteční později, nebo budou zrušeny.

Vydala obec Vlkov v březnu 2020.
Návrh obálky: Jan Chmelíček.
Tisk: Fixpoint – reklama, Alena Jirásková.
Fotografie na obálce: Náves obce Vlkov, květen v lesoparku.
Všechny fotografie: Archiv obce Vlkov.
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