Zápský krajánek ČERVEN2016
GRATULUJEME

INFORMACE Z ÚŘADU

JUBILANTUM

úsekové měření -upozornění

V letních
měsících
slaví
v Zápech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Všichni víme, že každý den projede naším
městysem velké množství aut. Zajímavý
byl výsledek orientačního měření rychlosti,
které proběhlo na nově opravené vozovce
směrem na Toušeň. Polovina řidičů
překročila povolenou rychlost. V současné
době probíhá jednání s městem Brandýs
nad Labem ohledně úsekového měření,
které bychom rádi v obci instalovali.
Pokud dojde k dohodě ohledně provozu
zařízení, budeme před spuštěním měření
ještě jednou zápské řidiče informovat.

Paní Černá Milada, Zápy 252
Paní Matějíčková Jaroslava, Zápy 131
Paní Vlčková Helena, Zápy 133
Paní Uhlířová Jindřiška, Zápy 142
Pan Richter Ján, Zápy 48
Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

POCHOD
„ZÁPSKOU
CYKLOSTEZKOU“
Přijďte si s námi projít nově otevřený úsek
zápské cyklostezky. V neděli dne 26.
června 2016 od 17:00 hodin u bývalé
skautské klubovny (nyní agentura SCSA
Security).

PODĚKOVÁNÍ

Trasa: Teletník- část cyklostezky Toušeňčást cyklostezky směr Zeleneč-Zápy Ostrov
(Restaurace „v Lázních“) cca 4 km.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem
sponzorům,
dobrovolníkům,
organizátorům i účinkujícím, za jejich čas a
především ochotu, podporu a pomoc,
zajistit pro naše děti, krásné odpoledne
k oslavě Mezinárodního dne dětí.

S sebou: dobrá nálada, na některých
úsecích trasy mohou malé děti využít
vlastní odstrkovadla, domácí mazlíčci
(pejsci) vítáni.

Věříme, že malí i velcí si společně užili
krásné odpoledne v Zápech, pobavili se,
zasportovali, občerstvili a odnesou si krásné
a nové zážitky. Ještě jednou děkujeme!

Na cestu děti dostanou pitíčko a u cíle bude
pro všechny zúčastněné přichystáno malé
občerstvení.
Těšíme se na vaši účast. Holky nejen ze
školky 

LETNÍ AKCE
Letní grilování s „HASIČI“ pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Zápy pro širokou
veřejnost, v sobotu 18. června 2016 v
místní hasičské zbrojnici od 16:oo hodin.
Pochutnáte si na masíčku z rožně, dalších
dobrotách. K tanci i poslechu hraje “DJ.
TERMIX“.

KOMPOSTÁRNA
ZÁPY
Vážení spoluobčané,
nově je vám nabízena služba Městyse Zápy
ve spolupráci s panem Michalem Rybářem
a to možnost ukládání BIO ODPADU
z domácností a zahrádek do kompostu
v Zápech za bývalou firmou Instaplast /č.p.
151/.
Kompostárna je přístupná denně od
pondělí do pátku a to od 7:00 hodin do
18:00 hodin hlavní bránou do firmy přes
vrátnici, v jinou dobu je kompostárna
přístupná zadní cestou vedoucí na
cyklostezku na Zeleneč.
Jsou k dispozici 2 betonové kóje, které jsou
přesně označeny druhem odkládaného
odpadu /“TRÁVA LISTÍ“,“ VĚTVE“/ a
které
slouží
k odložení
odpadu.
Kompostovací jáma, která je součástí
kompostárny, není určena k vhazování bio
odpadu.
Kompostárna slouží k likvidaci bio odpadu
pro kohokoliv, ukládání bio odpadu není
podmíněno trvalým bydlištěm v Zápech ani
jinými podmínkami. Odkládání bio odpadu
je zdarma.
Více informací na tel: 736 630 400

Zkušební provoz kompostárny
ve čtvrtek 9. června 2016 cca v 9:00 hodin
proběhne v kompostárně Zápy (za areálem
bývalého Instaplastu) první plnění
kompostovacího rukávu. Pokud Vás zajímá
moderní
technika
v zemědělství
a
odpadovém hospodářství, tak se přijďte
podívat. Před kompostováním bude prvně
uveden do provozu stroj na zakládání
trávníku, můžete se také přijít podívat ….

KONTAKT
SECURITY

NA

SCSA

Připomínáme všem, že na telefonním čísle
777 151 000 si může každý občan přivolat
zásahovou jednotku SCSA Security
k ochraně života, zdraví nebo majetku,
případně při kontrole dodržování obecně
závazných vyhlášek, zejména rušení
nočního klidu. Stanoviště zásahové
jednotky je přímo v katastru naší obce.
Kontakt na obecní policii je 725 378 590.
Neváhejte kontaktovat, jde především o
Vaše bezpečí!!!

SPORT
Zveme všechny fanoušky na tradiční
přátelské utkání mezi SK Zápy a fotbalisty
SC Mähring, které se bude konat na
fotbalovém hřišti v Zápech 25. června 2016
od 17:00 hodin.
Restaurace „v Lázních“ přijme servírku.
Kontakt 721 331 918 Jozef Vitai.

