
Zápský krajánek DUBEN 2019
Gratulujeme jubilantům 
V měsíci dubnu oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané: 

Pan Liška Ludvík 

Paní Knotková Věra 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let. 

Zápis dětí do MŠ  
Připomínáme „Den otevřených dveří“ 

v mateřské školce Zápy spojený se 

ZÁPISEM pro školní rok 2019/2020 

proběhne v těchto dnech:7. května 2019 - 

od 10.00 do 12.00 hodin             a    9. 

května 2019 - od 15.00 do 16.30 hodin. 

MŠ Zápy, Zápy 71.                                                                                         

                                                

Rybářské závody - teletník 
Rybářský spolek při městysu Zápy pořádá 

jako každý rok rybářské závody na údolní 

nádrži za hřištěm „v teletníku“, které se  

budou konat na velký pátek 19.4. 2018 od 

6:00 do 12:00 hodin (v případě špatného 

počasí se mohou závody odložit). 

Prodej lístků na rybářské závody 

(registrace) dne 17.4.2019 a 18.4.2019 od 

17:00 do 19:00 v restauraci na hřišti a 

před zahájením závodu. Cena lístku 

(startovné) je 100 Kč na osobu (v případě 

špatného počasí se o týden odloží). 

Zahájení závodů je v 6:00 hodin.  

 

 

Advokátní kancelář v Zápech 
Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vás touto cestou informovala o 

otevření advokátní kanceláře v prostorách 

Charvátova statku, Zápy č.p. 7. Dovoluji si 

Vám nabídnout své právní služby, které 

jako advokát s generální praxí poskytuji ve 

všech oblastech práva. 

 

Mojí specializací je především právo 

rodinné a trestní, věnuji se ale i dalším 

právním odvětvím, jako jsou nemovitosti, 

dědictví, právo pracovní, občanské i 

obchodní, v rámci poskytování právních 

služeb poskytuji právní poradenství, 

sepisuji podání i smlouvy, zastupuji klienty 

před soudy a jinými orgány veřejné moci.  

 

Zájemcům nabízím bezplatné právní 

konzultace za účelem informování o 

právech, povinnostech a možnostech řešení 

různých životních situací. Bezplatná právní 

konzultace trvá 15 minut, vyslechnu si Váš 

problém, seznámím Vás s možnostmi řešení 

a doporučím vhodný postup. Poradna je 

otevřena vždy v pondělí, k objednání na 

konkrétní termín prosím využijte kontakty 

níže. 

 

Ráda Vás přivítám ve své kanceláři a 

věřím, že každý Váš právní problém 

společně vyřešíme.  

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petra Štemberková, advokát 

IČ: 06709150 

Zápy 7, 250 01 Zápy 

Tel: 604 111 176 

ak@stemberkova.cz 

 



Zápské velikonoční řehtání 
 

SRAZ NA NÁVSI - rodiče vítáni 😊 

Ve čtvrtek 18.4.2019 ve 12.00 hod a v 17.00 

hod 

V pátek 19.4.2019 v 7.00 hod, ve 12.00 hod 

a v 17.00 hod 

V sobotu 20.4.2019 v 8.00hod-vyřehtávání, 

(pochůzka dům od domu, vybírání vajíček, 

sladkostí a drobných peněz pro koledníky). 

 

Pálení čarodějnic 

Městys Zápy společně s SDH Zápy Vás 

srdečně zvou na tradiční „PÁLENÍ 

ČARODEJNIC“, které se uskuteční na 

retenční nádrži „MŘENKA“ v Ostrově u 

Brandýsa n/L v úterý dne 30. dubna 2019 

od 18:00 hodin. Zábava pro děti, opékání 

vuřtů, gulášek a jiné laskominy a pochutiny 

jsou zajištěny. K poslechu i tanci zahraje 

country/folk kapela „NA POHODU“. 

Zapálení ohně bude cca kolem 20:00 

hodiny. 

 

UPOZORNĚNÍ !!! 
Upozorňujeme na dodržování vyhlášek 

městyse Zápy!!! 

 

Regulace hlučných činností v nevhodnou 

denní dobu 

 

1) Každý je povinen zdržet se ve dnech od 

pondělí do soboty v době od 6.00 do 7.00 

hodin veškerých činností spojených 

s užíváním zařízení a přístrojů 

způsobujících hluk, například sekaček na 

trávu, cirkulárek, motorových pil a 

křovinořezů. 

2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a 

státem uznaných dnech pracovního klidu 

veškerých činností spojených s užíváním 

zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 

například sekaček na trávu, cirkulárek, 

motorových pil a křovinořezů. 

 

 

Současně prosíme o respektování všech 

vyhlášek městyse Zápy.  

 

Nebezpečný odpad 
Dne 27.4.2018 od 8:40 do 9:10 na návsi.  

▪ nebezpečný odpad – oleje, 

znečištěné obaly, barvy, lepidla, 

pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, 

rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

pesticidy, léky, AKU baterie, 

monočlánky, atd. 

▪ elektrospotřebiče – lednice, 

televize, monitory, zářivky, drobné 

elektrospotřebiče 

jelikož lednice, televize a 

monitory patří do systému 

zpětného odběru, budou tyto 

elektrospotřebiče převzaty pouze 

kompletní  

▪ pneumatiky – od osobních 

automobilů bez disků, ostatní 

pneumatiky (to znamená s disky, 

traktorové atd.) nebudou 

převzaty! 

 

Velkoobjemové kontejnery na 

směsný odpad, budou přistaveny 

na obvyklých místech (Zápy, 

Ostrov, Stránka). 



DOPRAVNÍ INFO 

Skanska začíná s rekonstrukcí druhé etapy 8 kilometrů dálnice D11  

Po zimní technologické přestávce Skanska 1. dubna 2019 zahájí druhou etapu plánované 

rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou v úseku 0,00 – 8,00 

km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu a jejich součástí bude také oprava 

mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po 

celou dobu rekonstrukce zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pruzích.  

 

Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje, kromě samotné kompletní 

výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace, také napojení jednotlivých větví 

křižovatky Černý Most na pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, 

zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň v rámci modernizace opraví 

stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.  

 

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi 

jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený 

betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití 

zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro naše zaměstnance bezpečnější. 

 

Případné dotazy můžete směrovat na D11@skanska.cz 

 

Začíná II. etapa modernizace D11 v úseku km 0,00 – 8,00 (exit Jirny)  

 

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní 

komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři 

mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice. 

Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme 

počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu.   

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení 

veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.  

 

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.  

 

Skanska 

 

 

mailto:D11@skanska.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM –STARÁ BOLESLAV 

 

Potřebujete pomoc při? 

• pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu: pomůžeme Vám při oblékání, 

převlékání, pomůžeme Vám podat jídlo, pomůžeme při pohybu po místnosti 

• pomoc při osobní hygieně: pomůžeme Vám při koupání, sprchování a ostatní hygieně 

• poskytnutí stravy, pomoc při jejím zajištění: dovezeme oběd nebo vám ho pomůžeme 

uvařit 

• pomoc v domácnosti: pomůžeme Vám při nákupech, běžném úklidu domácnosti, zajdeme 

k lékaři a do lékárny 

• zajištění kontaktu se společenským prostředím: pomůžeme Vám při pohybu mimo 

domov, budeme s Vámi při běžných každodenních činnostech 

S námi se budete cítit bezpečně, budete soběstační a pomůžeme vám při věcech, které Vám 

už dělají problém zvládat samostatně. 

 

Komu pomáháme? 

Pečujeme o občany města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a spádových obcí. 

Služba je určena lidem, kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivé sociální situace nebo 

zhoršeného zdravotního stavu nemohou postarat o sebe a svůj domov. Pomáháme jednotlivcům 

i rodinám s dětmi. 

Jsme sociální služba pro občany města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Služby 

poskytujeme také občanům spádových obcí Borek, Brázdim, Dřísy, Dřevčice, Hlavenec, 

Hovorčovice, Jenštejn, Křenek, Káraný, Konětopy, Kostelní Hlavno, Lhota, Mratín, Měšice, 

Nová Ves, Nový Vestec, Podolanka, Polerady, Přezletice, Radonice, Sluhy, Sudovo Hlavno, 

Veleň, Záryby, Zápy a Zlonín.  

Kdo o Vás pečuje? 

Pečovatelskou službu poskytuje dvanáct odborných pracovníků. Jedná se o deset pracovníků 

v sociálních službách – pečovatelek, jednu sociální pracovnici a jednu vedoucí služby. Všichni 

zaměstnanci mají odborné vzdělání v sociální oblasti. Jsou profesionály ve svém oboru. 

Službu poskytujeme za úhradu s tím, že uživatel tuto službu obvykle hradí z příspěvku na péči.  

Smyslem naší práce je zvýšení kvality života osob využívající pečovatelskou službu. Zároveň 

usilujeme o eliminaci rizika sociálního vyloučení a snažíme se o zachování soběstačnosti 

klientů s důrazem na udržení jejich stávajícího životního stylu spolu se zachováním pobytu v 

domácím prostředí.  

Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 

 

Tiskovinu vydal úřad městyse Zápy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek_na_p%C3%A9%C4%8Di
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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