
Zápský krajánek bŘezen 2016 
 

Gratulujeme jubilantům 
V měsíci březnu oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané: 

paní Landsingerová Marie, Zápy 3 

pan Bambas Stanislav, Zápy 136 

pan Kuchař Jiří, Zápy 109 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let.  

 

 

 

 

 

Veřejné zasedání  
Zveme Vás na veřejné zasedání 

zastupitelstva městyse Zápy, které se 

uskuteční v úterý 22. března 2016 na úřadu 

městyse Zápy, Zápy 71 od 19.oo hodin. 

Program vyvěšen na úřední desce úřadu 

městyse Zápy, nebo na stránkách 

www.zapy.cz/úřední deska. 

 

 

Zápis dětí do MŠ  
Děti a paní učitelky z naší mateřské školky 

srdečně zvou všechny malé i velké 

zájemce ke hrám při návštěvě naší 

mateřské školky. Ve čtvrtek 31.března 

2016 se totiž koná  

„Den otevřených dveří“, spojený se 

ZÁPISEM pro školní rok 2016/2017. 

 Moc se těšíme na všechny, kdo nás 

navštíví.  Pro všechny malé kamarády 

připravíme s dětmi překvapení v podobě 

dárečku. 

K zápisu nezapomeňte vzít s sebou:  

1) občanský průkaz jednoho z rodičů 

2) rodný list dítěte 

3) vyplněnou „Přihlášku dítěte k zápisu do 

mateřské školy“ – potvrzenou razítkem od 

dětského lékaře 

4) vyplněný „Evidenční list“ – potvrzený 

razítkem od dětského lékaře 

5) vyplněnou „Žádost o přijetí do mateřské 

školy“ 

6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého 

pobytu dítěte, tu získáte na ÚŘADU 

MĚSTYSE ZÁPY. 

Uvedené formuláře Evidenční list, 

Přihláška dítěte do mateřské školy a Žádost 

o přijetí do mateřské školy lze vyzvednout 

v MŠ Zápy nebo stáhnout na webových 

stránkách naší mateřské školy –  

mszapy.webnode.cz, v odstavci „Přijímací 

řízení“ – dokumenty ke stažení. 

 

                                                                                                            

http://www.zapy.cz/úřední


Informace z úřadu 
Informace o přihlášení k TRVALÉMU 

POBYTU. Nařízení z ministerstva vnitra. 

Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do 

nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se 

k trvalému pobytu NELZE na základě 

kupní smlouvy s návrhem na vklad do 

katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až 

poté, co je zápis do KN zcela dokončen. 

Děkujeme za pochopení.  

 

Pejskařům 
„Starosto, udělej něco, po Zápech 

neuděláš krok, abys nenašlápl na psí 

lejno.“ 

Rozhořčených stížností na toto téma opět 

přibývá, zvláště v roční době, kdy sníh nic 

neschová a tráva se ještě neseká. Je 

s podivem a zarážející, že psí hromádky 

nejčastěji lemují chodník stejně jako 

odpadkové koše.  

Abych byl upřímný, jsou to spíše nechutné 

hromady. Obracím se tedy na venčící 

pejskaře, aby měli na paměti, že dobré 

sousedské vztahy dělá ohleduplnost, 

slušnost a vstřícnost. Obec je náš společný 

prostor, ne psí toaleta. Nenechávejte ležet 

lejno svého psa na veřejném prostranství. 

Děkuji. 

 

 

 
 

Výluka linky 376 
Od úterý 15. března dojde v rámci 

výstavby obchodního centra v Brandýse 

nad Labem k opravě vozovky v ulici 

Zápská. Tato ulice bude po dobu opravy 

jednosměrná ve směru od ulice Královická 

směrem do Záp. Z tohoto důvodu dojde 

k výluce na autobusových linkách 376 a 

478. 

Linka 376 bude ve směru do Brandýsa 

vedena ze Záp přes zastávku Zápy, Tesco, 

Brandýs nad Labem do zastávky Brandýs 

nad Labem, Nádraží. Zastávky Pekárny, U 

Soudu a Náměstí nebude linka 376 v tomto 

směru obsluhovat, přičemž jako náhrada 

bude zřízena již zmíněná zastávka Zápy, 

Tesco Brandýs nad Labem. Ranní školní 

spoj pojede ze zastávky Zápy, Tesco 

Brandýs nad Labem do zastávky Brandýs 

nad Labem, Náměstí, kde bude tento spoj 

ukončen. Důvodem je zkrácení 

docházkové vzdálenosti pro školáky. Ve 

směru z Brandýsa do Prahy pojede linka po 

pravidelné trase. 

Linka 478 bude po dobu uzavírky vedena 

ve směru do Staré Boleslavi za zastávky 

Zápy, Tesco Brandýs nad Labem vedena 

přes zastávku Náměstí přímo do Staré 

Boleslavi. Zrušeny v tomto směru budou 

zastávky Pekárny a U Soudu. Z důvodu 

delší jízdní doby po objízdné trase došlo 

k úpravám jízdního řádu, aby bylo možné 

zajistit přestupy na vlak ve Staré Boleslavi. 

Linky 346 se omezení provozu v ulici 

Zápská nedotkne. 

Předpoklad ukončení dopravního omezení 

v případě příznivých povětrnostních 

podmínek je 31. března. 

Výlukové jízdní řády a plánek linkového 

vedení naleznete na stránkách městyse 

Zápy www.zapy.cz nebo na úřadu městyse 

Zápy. 

http://www.zapy.cz/
https://email.seznam.cz/download/j/BAwSIWDexYzV7HpWTDqWx6z4CUPuIm5KsAeQnuGxf3gCGFlAwNohPKKR5JuuHfAni6n8s_U/pes.jpg


Velikonoce 
 

1.ROČNÍK 

Zápského velikonočního odpoledne, které 

se koná v neděli  

20. března 2016 od 15,00 hodin na 

„Sokolském hřišti“ 

 

Těšit se můžete na: 

-výrobu velikonoční dekorace 

-zdobení perníčků 

-pletení pomlázky z vlastních proutků 

-opékání špekáčků a jiné, občerstvení a 

hudba zajištěny.  

 

Prezentace vlastních velikonočních 

kulinářských produktů vítána . 

 

V případě špatného počasí (déšť) se akce 

neuskuteční.  

Děkujeme za pochopení. 

  

 

Velikonoční řehtání 
Konané od 24.3.2016 – 26.3.2016.  

Sraz na návsi: ve čtvrtek 24.3. ve 12:00 a 

v 18:00 

V pátek 25.3. v 7:00 ve 12:00 a v 18:00 

V sobotu v 8:00 hod vyřehtávání. 

Více informacích na plakátech nebo na 

www. zapy.cz. 

 

 

 

Svoz bioodpad 
S jarním počasím bude opět zahájen svoz 

bioodpadu. Svoz pytlů bude prováděn 

pravidelně, vždy každou středu. 

Pytle na bioodpad jsou k dostání na úřadu 

městyse Zápy, za stálou cenu 5,-Kč/ kus, 

celé balení 25 ks/125,- Kč. 

Prosíme, pytle nepřeplňujte, aby se pod 

vahou neprotrhly, a současně žádáme 

zahrádkáře, aby větve a klacky do pytlů 

nedávaly, ale svázaly je provázkem, s takto 

upravenými větvemi je lepší manipulace.  

Děkujeme 

 

 

 
 

 

 

 

Přednášky 
S blížícím se jarem pro Vás opět 

připravujeme sérii velice zajímavých 

přednášek, které se budou konat, jako 

v letech minulých, ve firmě pana Michala 

Rybáře - Infraclima, s.r.o., Zápy 151.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 


