Obec BUKOVANY
Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ 779 00
Tel.: 585 351 394

IČ: 00 576 263, e-mail: obec@bukovany.cz

listopad 2020

Informační leták

Rozsvícení vánočního stromu 2020
Současný nouzový stav nedovoluje shromažďování více osob.
Přesto bychom Vás chtěli na rozsvícení vánočního stromu
pozvat. Pozvánku na rozsvícení vánočního stromu najdete na
druhé straně tohoto letáku. Více informací najdete také na nově
zřízeném webu pro tuhle událost: http://vanoce.bukovany.cz.

Termíny podpisu smluv – vodovodní přípojky
Podepisování smluv bylo zahájeno 26. 10. 2020. Vzhledem k
aktuální situaci ohledně COVID-19 je provoz obecního úřadu
stále omezen.
V době omezených úředních hodin je možné smlouvy
podepisovat po předchozí telefonické rezervaci termínu.
Termíny jsou přidělovány tak, aby se na úřadě nepotkávalo větší
množství osob v jeden okamžik. Žádáme vás proto, abyste si
termín podpisu předem dohodli na telefonu 585 351 394.

Nástěnný kalendář 2021
Jako každý rok připravil Mikroregion Bystřička nástěnné
kalendáře. Občané si mohou kalendář vyzvednout na obecním
úřadě.
Svoz bioodpadu bude v tomto roce ukončen 30.11.2020.

1 strana

Úřední hodiny Obecního
úřadu Bukovany
Po dobu nouzového stavu
se mění úřední hodiny:
Pondělí: 12:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 13:00

Vodovod Bukovany
Na základě nových informací
od zhotovitele stavby, je
možné nachystat přípojky z
nemovitosti k vodoměrné
šachtě předem.

Poruchy čerpadel
tlakové kanalizace
Pracovní dny: 7:00 - 16:00
telefon: 582 344 291
Víkendy svátky: 8:00 - 20:00
telefon: 777 730 147
Pokud se vám o víkendech
nepodaří na číslo dovolat, tak
napište SMS.

Poděkování
V průběhu měsíce listopadu byl všem starším občanům obce předán balíček s rouškami, respirátory
a desinfekcí na ruce. Balíčky zajistila obec Bukovany a s roznosem pomohli členové spolku Bukotoč, z.s. Starostka obce děkuje všem zúčastněným za pomoc.
V případě, že se v důsledku karantény nebo onemocnění COVID-19 dostanete do problémů se
zajištěním nákupů nebo léku, obraťte se na obecní úřad. E-mail obec@bukovany.cz, tel. 585 351
394, mobil 739 694 230.

Zastupitelstvo obce Bukovany přeje všem občanům
pevné zdraví a klidný adventní a vánoční čas.

