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Prodejna potravin

Uzavírka silnice I/35

Provoz obchodu byl ukončen k 1. srpnu 2019. Nájemce ukončil
provoz z ekonomických důvodů. Od úterý 6. srpna bude do obce
zajíždět každé úterý a čtvrtek pojízdná prodejna. K dispozici
bude vždy od 10:10 do 10:20 před Obecním úřadem.

V souvislostí s uzavírkou v
termínu od 26. srpna do 5.
září 2019 může být v obci
zvýšený provoz.

Vodovod Bukovany
Projekt Vodovodu obce Bukovany je zařazen do seznamu
podporovaných akcí, ale z důvodu nedostatku financí ve státním
rozpočtu zatím nebyl podpořen. Obec využije na podzim 2019
další dodační titul tak, aby bylo možné projekt co nejdříve zahájit.

Buko - toč
31. 8. od 15:00 na Kolibě:
Rozloučení s prázdninami
13. 9. od 20:00 na sále u
Čubrdů: Retro zábava

Nedostatek vody v obci
Žádáme občany, aby šetřili s vodou ze studní. Magistrát města
Olomouce vydal veřejnou vyhlášku, která mimo jiné zakazuje
odběr povrchových a podzemních vod pro účely mytí
motorových vozidel, zalévání sportovišť, trávníků, zahrádek
a napouštění nádrží (bazénů...)!
Prosíme, buďte ohleduplní ke svým sousedům!
Pro občany kteří trpí kritickým nedostatkem vody je na obecním
úřadě možnost zapůjčení klíčů k čerpadlu u obecní studny na
hřišti. Užitkovou vodu je možné čerpat do vlastních barelů.

Kultura v mikroregionu: Obec Hlubočky
Folkový festival Folk na Letním, konaný v amfiteátru kulturního
domu Hlubočky v sobotu 17.srpna od 16:00. Hlavní hvězdou
bohatého programu je legendární trampská skupina Hop trop.
Koncert přední mezzosopranistky, sólisty Národního divadla
Praha ANDREY TÖGEL KALIVODOVÉ. Koncert se koná
v kostele v Hlubočkách v pátek 13. září od 16:00.
Divadelní britskoá komedie Když kočky nejsou doma
s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. Představení se koná ve
čtvrtek 26. září.
Koncert legendární kapely CITRON v pátek 18. října.
Vstupenky v prodeji!

Obecní rozhlas
V kancelářích obecního
úřadu v současné době
probíhá rekonstrukce. Z toho
důvodu není funkční obecní
rozhlas.
Všechny informace najdete
na webových stránkách
obce a na veřejné desce
před obecním úřadem.

Obec Kozlov: Prodej
palivového dřeva
Listnaté (dub, smrk): 1 plm za 1
250 Kč + 15 % DPH (1 437 Kč)
Jehličnaté (smrk, modřín): 1 plm
za 500 Kč + 15 % DPH (575 Kč)
Objednávky na emailu
podatelna@obeckozlov.cz nebo
telefon na telefonu 737 226 586

