
Zápský krajánek KVĚTEN 2018 
 

Gratulujeme jubilantům 
V letních měsících oslaví v Zápech 

významné životní jubileum narození tito 

občané: 

Paní Pastorková Jaroslava  

Paní Kuklíková Danuše 

Paní Kolářová Jiřina 

Paní Hladíková Marta 

Pan Vlček Vladimír 

Paní Kuchařová Milada 

Paní Nováková Marta 

Paní Balíková Drahomíra 

Pan Kalfus Zdeněk 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let. 

 

Informace z úřadu 
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude 

konat ve čtvrtek 28.června 2018 od 19:00 

hodin na úřadu městyse Zápy. Program 

bude vyvěšen na úřední desce úřadu 

městyse Zápy a na stránkách městyse Zápy 

www.zapy.cz/úřednídeska. 

Upozornění 

Upozorňujeme občany Záp a majitele 

nemovitostí v městysu Zápy na platnost a 

respektování obecně závazné vyhlášky 

1/2016 O regulaci hlučných činností:  

Čl. 2 

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.  

 

 

http://www.zapy.cz/úřednídeska


Bioodpad 

Žádáme občany, aby do pytlů na Bioodpad 

dávali pouze odpad BIO (tedy nejčastěji ze 

zahrad – tráva, listí, květiny…) NE 

PLECHOVKY a JINÉ věci, které patří 

např. do tříděných kontejnerů, kterých je po 

obci dostatek.  

MEZINÁRODNÍ  

DEN DĚTÍ 

1. června 1950 otiskl deník Mladá fronta 

článek nazvaný Mír a štěstí dětem, ve 

kterém se čtenáři dočetli o vyhlášení 

Mezinárodního dne dětí, svátku určeného 

všem dětem světa. Oficiálně byl však 

Mezinárodní den dětí vyhlášen až po druhé 

světové válce, a to Mezinárodní 

demokratickou federací žen v roce 1949. 

Jedním z podnětů byl i pohnutý osud 

lidických dětí. Mezinárodní den dětí se 

slavil poprvé 1. června 1950, od té doby se 

slaví pravidelně.  

V Zápech má svátek také svou tradici. 

Letošní oslava se uskuteční v sobotu 2. 

června od 14.oo hodin na fotbalovém hřišti 

a jeho přilehlých částech. Pro školáky jsou 

nachystané sportovní soutěže, za které pak 

budou odměněni, pro malé a nejmenší děti 

a jejich rodiče připravili naši skauti opět 

procházku pohádkovým lesem. Malí i velcí 

se můžou těšit na spoustu zábavy, ukázku 

výcviku psů, ukázku leteckých modelářů, 

pouťové atrakce, malování na obličej a 

klauna s balónky. Sílu dodá gulášek, pečené 

buřtíky, zmrzlina a spousta sladkostí. 

Dobrovolní hasiči předvedou hasičskou 

techniku. 

Bez pomoci dobrovolníků a sponzorských 

darů by se tato akce mohla uspořádat jen 

velice těžko, proto předem děkujeme všem, 

kteří tuto akci podpoří, ať finančně nebo 

formou osobní spolupráce. Radost a 

úsměvy dětí budou nám dospělým 

odměnou.  Děkujeme! 

SPORT  
 

Zápští „florbalisti“ 

Opět jsme se po zimní přestávce začali 

scházet na umělce v „Teletník Aréně“.  

Myslím si, že ne všichni o nás v Zápech 

vědí, proto bychom Vás rádi touto cestou 

informovali o této aktivitě. 

Jsme skupina lidí, kteří si rádi zpříjemní 

svůj volný čas sportovní aktivitou v podobě 

florbalu. Hrajeme venku, jelikož máme rádi 

čerstvý vzduch a že na umělce balónek lítá 

pomaleji, nám až tolik nevadí.  

V případě zájmu, si zpříjemnit svůj volný 

čas, se můžete k nám přidat. Pro letošní 

sezónu jsme si vybrali hrací den každý 

čtvrtek od 18:00 hodin. Přijďte se podívat a 

zahrát si s námi. Hokejka není potřeba, 

máme erární. Hrajeme ve smíšené skupině, 

většinou starší chlapi proti mládeži. Hra 

v této smíšené skupině je vhodná pro 

náctiletí a výše. 

Budeme se na Vás těšit.  

LETNÍ AKCE 

Letní grilování s „HASIČI“ pořádá Sbor 

dobrovolných hasičů Zápy a městys Zápy 

pro širokou veřejnost, v sobotu 1. září 2018 

v „Charvátově statku“ od 16:oo hodin. 

Pochutnáte si na masíčku z rožně a dalších 

dobrotách doprovázené hudbou.  

 
NOC KOSTELŮ 

I v letošním roce se zápský kostel zapojí do 

festivalu Noc kostelů, který se koná 25. 

května 2018. Kostel sv. Jakuba Staršího 

bude otevřený a přístupný všem 

návštěvníkům k prohlídkám, rozhovorům, 

ztišení a meditaci od 18 do 21 hodin. 

Srdečně zveme. Otevřené budou i kostely v 

okolí www.nockostelu.cz. 

http://www.nockostelu.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 


