
Zápský krajánek  

LISTOPAD – PROSINEC 2018 
 

Vážení spoluobčané, 

jsem velmi rád a vážím si toho, že k Vám mohu na prahu adventu opět promluvit 

několika řádky. Čas je neúprosný, spravedlivě nám otáčí listy kalendáře, pomalu se 

blížíme k posledním stránkám roku 2018. V jeho průběhu jsme měli spoustu podnětů 

k zamyšlení, tak například uběhlo 702 let od narození Karla IV., 100 let od vzniku 

samostatného Československa – výčet dalších událostí měnících tvář naší země 

v letopočtech končících osmičkou jistě znáte sami, v únoru nedosáhl měsíc úplňku, 

ale zato jsme v červenci mohli pozorovat úplné zatmění měsíce…. A je to tak vždy, když 

něco začíná, máme očekávání, představy, v běhu všedního dne řešíme spoustu věcí, 

všichni jsme lidé dnešní doby, zažíváme radosti i bolesti, a proto musí nastat něco, co 

nás pomyslně zastaví, nebo alespoň přiměje ke zvolnění tempa, k pohledu do sebe 

sama – čas adventní.  Přeji Vám, milí spoluobčané, abyste tento čas prožili podle 

svých nejlepších představ, abyste Vánoce strávili se svými nejbližšími v lásce a 

spokojenosti, abyste měli největší radost z toho, že jste udělali radost druhým a Vaše 

očekávání byla naplněna. 

Váš Vladimír Vlček 

 



Gratulujeme jubilantům 
V měsíci listopadu a prosinci oslaví 

v městysu Zápy významné životní jubileum 

narození tito občané: 

Paní Chrdlová Alžběta 

Paní Došková Rajna  

Pan Richter Karel 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let. 

Z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva 
Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání 

zastupitelstva, které se konalo 31.října 2018 

je k nahlédnutí na úřadu městyse Zápy nebo 

na webu městyse www.zapy.cz/úřední 

deska. Listopadové zasedání zastupitelstva 

je uveřejněno také na webových stránkách. 

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva se 

bude konat v pondělí 17.12.2018 od 19:00 

hodin na úřadu městyse Zápy.  

Informace z úřadu 

Vzhledem k častým dotazům občanů 

městyse Zápy informujeme, že zápský 

krajánek je občasníkem, nikoliv 

měsíčníkem, tudíž se nevydává každý 

měsíc, ale dle potřeby zveřejňovat 

nastřádané informace. 
 

Volby  

Zvolení zastupitelé: 

Vladimír Vlček, počet hlasů 315 

Jana Křížová, počet hlasů 258 

Zdeněk Hrdlička, počet hlasů 234 

Radka Krišáková, počet hlasů 225 

Pavel Mašek, počet hlasů 224 

Josef Jalovec, počet hlasů 177 

Jarolím Moník, počet hlasů 162 

 

KULTURNÍ AKCE 

Vánoční trh   
V sobotu dne 1. prosince od 10:00 - 17:00 

hodin Vás všechny srdečně zveme na 5. 

ročník vánočních trhů, které se budou 

konat v CHARVÁTOVĚ STATKU. 

Přijďte nasát vánoční atmosféru, pobavit se 

s přáteli a poslechnout si tradiční české 

koledy. 

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. Příjemné odpoledne 

budou moci strávit u divadelní pohádky „O 

veselém vánočním stromečku“ od 15:00 

hodin.  

Na zahřátí budou připraveny teplé nápoje a 

drobné občerstvení.  

Budeme rádi, přijmete-li pozvání a 

využijete vánoční trh k inspiraci pro 

vánoční svátky, vyberete si dárek 

nebo dekoraci, která doplní sváteční 

náladu Vašeho domova.   

http://www.zapy.cz/úřední


Rozsvěcení vánočního stromu 

Drazí spoluobčané městyse Zápy, 

jelikož se blíží ten nejkrásnější čas v roce 

opět Vás srdečně zveme na tradiční 

rozsvícení vánočního stromu na zápské 

návsi.  

V první adventní neděli 2. prosince od 

15:00 hodin si přijďte vychutnat vánoční 

atmosféru, potkat se s přáteli a sousedy, 

zahřát se u toho šálkem dobrého čaje nebo 

svařeného vína v Charvátově statku.  

Poslechneme si vánoční koledy a 

říkanky od dětí z naší mateřské školky a 

celým odpolednem nás bude provázet 

kapela KOLOSEUM. Po setmění 

společně rozsvítíme náš strom.  

 

PROGRAM 

17:00 – 17:15 hodin: vystoupení dětí 

z Mateřské Školy Zápy – zpívání koled 

17:45 hodin: rozsvícení stromu na zápské 

návsi 

18:00 - ? posezení s hudbou, občerstvením 

a překvapením 

Občerstvení a doprovodná hudba po celou 

dobu programu  

 

Adventní koncert  

      Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás 

zveme do kostela sv. Jakuba Staršího 

na adventní koncert dívčí vokální skupiny 

„SUITUP“, a to v sobotu 15. prosince 

2018 od 16:00 hodin. 

 
 
 
Strom splněných přání 
 
Zápští patrioti ve spolupráci s městysem 

Zápy připravili pro uživatele Vyššího 

Hrádku a pro útulek v Lysé nad Labem 

„Strom splněných přání - vyberte si přání a 

dárek předejte na úřadu městyse Zápy“. 

Přání budou k výběru připravena při 

rozsvěcení vánočního stromu na zápské 

návsi a pak až do 14. prosince 2018 na 

úřadu městyse Zápy, kde je možnost si je též 

vybrat a dárek připravit.  

 

 

 

 



Nové informace 

k otevření silničního mostu přes D10 a 

kruhového objezdu na silnici II/101 v k.ú. 

Zápy 

Vážení občané, 

v současné době probíhají na silnici II/101 

dvě stavební akce. První z nich je 

rekonstrukce silničního mostu ev. č. 101-

074b přes dálnici D10 a druhou je 

rekonstrukce kruhového objezdu na silnici 

II/101 u sjezdu na dálnici. Obě akce měly 

být prvotně dokončeny a otevřeny do 9. 

listopadu 2018. Od Středočeského kraje, 

který je investorem obou uvedených akcí, 

jsme již před nějakou dobou dostali 

informaci, že rekonstrukce kruhového 

objezdu bude přibližně o 14 dní opožděna. 

Nyní jsme dostali znovu informaci o tom, 

že rekonstrukce kruhového objezdu bude 

bohužel opožděna o dalších 10 až 14 dní.  

Zhotovitel akce společnost Colas při 

provádění stavebních prací zjistil, že pod 

stavbou se nachází geologické podloží, 

jehož stabilita není slučitelná s plánovaným 

umístěním nové okružní křižovatky. Proto 

muselo dojít ke změně projektové 

dokumentace (zdržení prvních 14 dní) i 

ke změně technologie provádění stavby 

(zdržení dalších 14 dní). V současné době 

probíhá sanace geologického podloží – 

odtěžení nevhodné zeminy a její nahrazení 

únosnějšími štěrkovými vrstvami. 

Zástupci města Brandýsa nad Labem – 

Staré Boleslavi i zástupci odboru dopravy, 

jako příslušného speciálního stavebního 

úřadu pro tuto stavbu, se snažili 

s dodavatelem stavby jednat o urychlení 

stavebních prací nebo alespoň o zmírnění 

dopravních omezení. Investorem akce je 

však Středočeský kraj, a navíc se stavba 

ani nenachází v katastru města. Proto 

bohužel byla snaha bez výsledku. Se 

stejným neúspěchem pochodil i městys 

Zápy. 

Město není investorem této stavby, proto 

nám nepřísluší rozhodovat o tom, kdo je 

odpovědný za zdržení stavby, jeho 

důvody, přípravy této akce a rychlosti 

prováděných prací.  Patřičné závěry si 

musí udělat zástupci Středočeského kraje, 

kteří budou řešit celou záležitost 

s projektantem stavby a jejím zhotovitelem. 

Silniční most ev. č. 101-74b přes dálnici 

D10 bude v termínu řádně dokončen a 

zkolaudován. Jeho užívání však nebude 

možné, protože ihned za dokončeným 

mostem se nachází staveniště 

rozestavěného kruhového objezdu, přes 

které se nelze vozidly dostat. 

K dokončení kruhového objezdu, a tedy 

k otevření obou staveb dojde 

pravděpodobně na přelomu měsíců 

listopadu a prosince nebo v prvním 

týdnu prosince 2018. Přesný termín 

dokončení z důvodu probíhajících 

sanačních prací a možných klimatických 

podmínek stavba nezná. 

Na celou záležitost budeme dohlížet a 

budeme také jednat se Středočeským 

krajem o urychlení stavebních prací, i když 

to je asi jediné, co s tím můžeme dělat. 

     
Aktuální informace  

Ordinace o Vánocích uzavřena 

 27. - 28.12.2018 a 2.1.2019.  

V případě akutního onemocnění prosím 

vyhledejte odborné vyšetření v Nemocnici 

Brandýs nad Labem nebo Nemocnici Na 

Bulovce Praha, možno také volat záchranku 

tel.155. 

Prosíme pacienty, aby si včas před 

Vánočními svátky zajistili své léky.  

Přejeme všem klidné a pohodové prožití 

Vánoc, do nového roku vše dobré, a hlavně 

pevné zdraví. 

MUDr. Lenka Holasová, sestra Lenka 

Brejchová :-) – Ordinace Zápy 

Informační tiskovinu vydal úřad městyse 

Zápy. 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.6763240&y=50.1725533&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hmSqxYVNbF1gcM&ud=50%C2%B010%2711.197%22N%2C%2014%C2%B040%2727.119%22E&ud=50%C2%B010%2716.640%22N%2C%2014%C2%B040%2724.492%22E
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.6763240&y=50.1725533&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hmSqxYVNbF1gcM&ud=50%C2%B010%2711.197%22N%2C%2014%C2%B040%2727.119%22E&ud=50%C2%B010%2716.640%22N%2C%2014%C2%B040%2724.492%22E
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.6763240&y=50.1725533&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hmSqxYVNbF1gcM&ud=50%C2%B010%2711.197%22N%2C%2014%C2%B040%2727.119%22E&ud=50%C2%B010%2716.640%22N%2C%2014%C2%B040%2724.492%22E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


