KRAJÁNEK LISTOPAD 2015
Sbírka
Vážení a milí, spoluobčané
opět nastal čas, kdy se na Vás obracíme s
žádostí o pomoc ve sběru použitého textilu
a jiných potřeb do domácnosti. Byli
bychom velmi rádi, kdybyste podpořili
dlouholetou činnost Diakonie Broumov a
nějaké ty neupotřebené věci přinesli na
úřad městyse Zápy v týdnu od 9.-13.11.
2015 v úředních hodinách.

Akce
•

Přednášky

Ve čtvrtek dne 5.11.2015 ve firmě
Infraclima, Zápy 151 od 18:00 hod.
se uskuteční promítání cestovatele pana
Marcela
Hrdličky,
tentokrát
z KYRGYSTÁNU.
Hostem bude
rodačka z Kyrgystánu Davliatova
Mukhabat

Ve čtvrtek 12.11.2015 od 18:00 hodin se
bude konat ve firmě Infraclima, Zápy 151,
přednáška pana Mgr. Petra Krejčíka na téma
FILMOVÁ HUDBA.
Ve čtrtek 19.11.2015 se bude konat ve firmě
Infraclima,, Zápy 151 od 18:00 hodin,
přednáška pana Mgr. Petra Krejčíka na téma
PŘÍRODA.
Ve čtvrtek 26.11.2015 se bude konat ve
firmě Indraclima, Zápy 151, od 18:00 hodin
přednáška pana Dr. Nováka na téma
HYSTORIE.

Akce v „restauraci V Lázních“
„KACHNOBRANÍ“ Restaurace „v
Lázních Zápy“ Vás srdečně zve na
pochoutky připravené z kachniček. Ve
dnech 13. a 14. listopadu 2015.

Akce na prosinec
•

„Rozsvěcení vánočního stromu“

Pojďme spolu pozvat advent do Záp a
rozsviťme společně vánoční strom.
V neděli 29. listopadu 2015 přijďte všichni
v 15 hodin na zápskou náves. Děti z
mateřské školky se pochlubí, co všechno se
o zimě, adventu a vánočních stromcích
naučily, a pod vedením svých učitelek
vystoupí s pásmem básniček a písniček.
K dobré pohodě přispějí jistě i zápští
dobrovolní hasiči, připraví nám občerstvení
na zahřátí. Společně počkáme na setmění a
přivítáme krásný adventní čas tradičně rozsvítíme náš vánoční strom!

Dýňobraní - poděkování

Svoz bioodpadu

Děkujeme
všem
organizátorům
a
účastníkům akce, která se skutečně
vydařila. Byla radost pozorovat rodiče s
dětmi, jak nadšeně vydlabávají dýně.
Všechny výtvory se moc povedly. Když se
setmělo, všechny byly vystaveny a
rozsvíceny a všichni si je mohli
prohlédnout. Také bychom rádi pochválili
maminky i babičky za jejich napečené
dobroty s dýněmi i bez nich. Doufáme, že
se tato akce stane v Zápech tradicí a bude se
těšit přinejmenším stejnému ohlasu jako
letos. Fotografie si můžete prohlédnout na
webu městyse Zápy www.zapy.cz.

Svoz pytlů s bioodpadem bude zajišťován
v návaznosti na počasí. Pokud by napadl
sníh se souvislou vrstvou bude svoz
ukončen dříve.

Vánoční trh v
Rodinném centru v Zápech
č.p. 71 (vchod vedle obecního úřadu)

V sobotu dne 28.11.2015 od 10:00- 17:00
hodin Vás všechny srdečně zveme na
konání 2. vánoční trhu.
Přijďte nasát vánoční atmosféru, pobavit se
s přáteli a poslechnout si tradiční české
koledy.

Poděkování zastupitelům
Od září mohou občané městyse Záp, kteří
dovršili důchodového věku využívat
peněžitého příspěvku, ve formě stravenek,
na obědy v Restauraci v Lázních. Tímto
bychom chtěli poděkovat obci za její zájem
a výhody, které prostřednictvím stravenek
svým občanům poskytuje.
Jménem spokojených strávníků Děkujeme

Těšit se můžete na vánoční dekoraci,
adventní věnce a svícny, perníčky, šperky a
bižuterii, textilní výrobky, svíčky a různé
dárkové předměty. Nebude chybět dílnička
pro děti, kde si budou moci vyrobit vánoční
ozdobu nebo ozdobit perníček.
Ve 14:00 hodin proběhne divadlo pro děti
– vánoční pohádka. „O tom, co se možná
stalo“. Na zahřátí budou připraveny teplé
nápoje a drobné občerstvení.

Budeme rádi, přijmete-li pozvání a
využijete vánoční trh pro svoji
inspiraci, vyberete si dárek nebo
dekoraci, která doplní letošní
sváteční náladu Vašeho domova.

Informační tiskovinu vydal úřad Městyse Zápy

