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Informační leták

Prodejna potravin
Od 19.2.2019 byla v obci Bukovany opět otevřena prodejna
potravin. Nový nájemce nabízí široký sortiment potravin a
drogistického zboží. V prodejně potravin najdete zboží uvedené v
letácích CBA Potraviny.
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Přerušení dodávky
elektřiny
V úterý 9. 4. 2019 v době od
7:30 do 15:00 bude v celé
obci přerušena z důvodu
pravidelné údržby dodávka
elektřiny.

Sběrová sobota
Sběrová sobota bude probíhat 13. 4. 2019 od 8:45 do 10:30 na
parkovišti u restaurace Koliba. Likvidovány budou nebezpečné
odpady a velkoobjemový odpad. Pneumatiky se odebírat k
likvidaci nebudou.

Ukliď si své Bukovany - sobota 13. dubna 2019
Obec jako každý rok pořádá akci Ukliď si své Bukovany. Sraz
účastníků v 9:00 před Obecním úřadem nebo ve Sportovním
areálu.
Jako každoročně se budou čistit příkopy směr Droždín, Velká
Bystřice, Bystrovany. Pytle na sběr odpadu a pracovní rukavice
jsou zajištěny. Sportovní areál se bude uklízet a chystat na novou
sezonu. Těšíme se na vaši účast a předem všem dobrovolníkům
děkujeme.

Sraz obcí Bukovany
Sraz obcí Bukovany se koná
26 - 28. srpna v Bukovanech
u Sokolova. Zájemci se
mohou hlásit na obecním
úřadě. Doprava bude stejně
jako každý rok zajištěna.

Kontejner na bioodpad
Na parkovišti u restaurace
Koliba
je
k
dispozici
kontejner na bioodpad.

Rekonstrukce místní komunikace od hasičky
Z důvodu letošní plánované realizace projektu „Vodovod
Bukovany“ se zastupitelstvo obce rozhodlo rekonstrukci
místní komunikace odložit až na období po výstavbě
vodovodu. Chceme se vyhnout poškození nové cesty
těžkou technikou a výkopovými pracemi. Do té doby
budou prováděny alespoň částečné opravy nejvíce
poškozených úseků silnice. Děkujeme za pochopení.

Kontakty - Poruchy čerpadel tlakové kanalizace
Pracovní dny
Svátky a víkendy

7:00 - 16:00
8:00 - 20:00

582 344 291
777 730 147

V případě potřeby vývozu odpadní jímky volejte 602 743 510 nebo 603 110 529.

