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Vážení spoluobčané,  

předkládáme Vám informace o činnosti Zastupitelstva obce Vlkov. 
Tento text je napsán v červenci 2021 a obsahuje stručné shrnutí 
minulých akcí a informace o těch, které teprve připravujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský den 

Dne 6. června proběhla po dlouhé době první veřejná akce – Dětský 
den ve Vlkově, kterého se zúčastnilo více jak 60 dětí. Všem 
organizátorům děkujeme a doufáme, že epidemiologická situace 
umožní konání podobných akcí. 
 

Covid-19 

I když se situace v počtu nakažených touto nemocí lepší, stále hrozí 
možnost podobného vývoje jako v minulém roce po uvolnění během 
léta. Doporučujeme proto občanům, kteří tak ještě neučinili, aby se, 
pokud možno, nechali očkovat a mohly tak, mimo jiné, probíhat 
veřejné akce, např. pouť.  
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Předběžný program pouti sv. Vavřince 
 
V současné době předpokládáme následující program pouti: 

 středa 4. srpna, 18 h – stavění máje na návsi 

 pátek 6. srpna, od 16 h – chasa zve občany na pouť 

 sobota 7. srpna, od 18 h – posezení u hudby za KD 

 sobota 7. srpna, 17 h – (podle možností Farnosti Osová Bítýška) 
svatá zpověď v budově bývalé školy 

 neděle 8. srpna, 9:30 h – mše svatá na dvoře bývalé školy 

 neděle, 13:30 h – stárci zvou stárky 

 neděle 9. srpna, 15 h – chasa zatancuje Československou 
a Moravskou besedu a vystoupí děti z Vlkováčku 

 
V případě velmi špatného počasí by se pouťové akce přesunuly za 
zvýšených hygienických podmínek do KD. 
  
Podrobnější informace o pouti budou v samostatných pozvánkách 
Vlkovské chasy. 

 
Výběr z dalších událostí a aktivit 

 
 Občané Vlkova se v květnu podíleli na úklidu v okolí obce v rámci 

akce Čistá Vysočina. 

 Proběhly práce na opravě elektřiny v obecních bytech, u jednoho 
byly vyměněny vstupní dveře a opravena střecha. 
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 Byla zprovozněna nová podzemní vedení rozhlasu a telefonu do 
budovy OÚ. 

 Za použití financí z pojištění byla opravena okna v bytě a v části 
bývalé školy po poškození kroupami. 

 Obec získala bezplatně od Technických služeb Velká Bíteš spol. 
s r. o. dva kontejnery na papír a dva na plasty. 

 Byly odkoupeny pozemky související s rekonstrukcí obecního 
rybníku a probíhá projektová a administrativní příprava akce. 

 Na základě žádostí chatařů i obyvatel Vlkova byla opravena 
poměrně důkladně obecní cesta k Vlkovskému rybníku od silnice 
na Křoví. 

 Obec Vlkov byla úspěšná při žádostech o dotace: na opravu 
zvoničky jsme získali 70. tis. Kč z MZ ČR a na novou fasádu KD 
1,3 mil Kč od MMR ČR. 

 Obec Vlkov se snaží udržovat zeleň a pořádek v obci tak, aby vše 
působilo pěkně a upraveně. Děkujeme všem, kteří jsou v této 
snaze nápomocni, např. při sečení cesty kolem Vlkovského 
rybníka, úklidem bývalé školy i čekáren. 

 
Pomoc obcím na jižní Moravě 

 
 

 

 

Obec Vlkov využila aktivity Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, 
který zřídil transparentní účet pro pomoc postižených obcím na jižní 
Moravě: 

6013212309/0800 

Na tento účet mohou přispívat jak jednotliví občané, tak samotné 
obce.  Vybrané peníze budou následně poskytnuty konkrétním obcím, 
které byly postiženy živelnou pohromou, na jejich obnovu.  

Obec Vlkov poskytne formou darovací smlouvy částku 30 tis. Kč.  
Rozhodlo o tom ZO Vlkov na svém zasedání dne 19. 7. 2021. 

O finanční i materiální podpoře rozhodla i valná hromada Lesního 
družstva svazu obcí, s. r. o. dne 28. 6. 2021: LDSO poskytne finanční 
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dar ve výši 30 tis. Kč prostřednictvím výše uvedeného účtu a zajistí 
materiální pomoc postiženým obcím ve formě dodávky řeziva 
v množství 60 m3. 

Probíhající či připravované aktivity 

 I když je v současné době velmi složité zajistit zhotovitele na 
stavení práce, budeme se snažit v letošním roce 
o opravit fasádu jedné stěny obecních bytů a opravit zvoničku 
o provést fasádu KD a s pomocí další dotace z Fondu Vysočiny 

(100 tis. Kč) upravit okolí OÚ (dláždění, zeleň). 

 Probíhá spolupráce se společností SVK Žďársko na přípravě 
stavby kanalizace a ČOV. V této souvislosti se na některé občany 
obrátíme se žádostí o souhlas vlastníků pozemků, které budou 
dotčeny ochranným pásmem kanalizace. 

 Probíhají práce na projektu zasíťování pozemků v části 
Zahumenice. Akce bude finančně velmi náročná. 

 Proběhlo jednání členů ZO Vlkov s paní architektkou Veselou ve 
věci úpravy projektu okolí KD. Nyní se vedle parkoviště a volné 
plochy počítá i se stavbou pergoly z boční strany budovy KD (viz 
obr.) a dětského hřiště. Předpokládáme, že bychom akci v příštím 
roce realizovali s příspěvkem nějaké finanční dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh pergoly na letní posezení. 

 

Zastupitelstvo obce Vlkov, červenec 2021. 


