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Vážení spoluobčané, 

v předvánočních dnech mívám pocit, že měsíce utíkají tak nějak 

rychleji než dřív, hlavně nám, kteří jsme čím dál víc dospělejší. 

Poslední listopadovou neděli, první letošního adventu, jsme opět 

společně rozsvítili vánoční strom, symbol nastávajících svátků. 

Rád bych vám všem popřál, abyste je prožili spokojeně, mohli se 

radovat v kruhu svých milovaných, aby se čas alespoň během 

Vánoc zpomalil. 

Loučím se s Vámi v tomto roce slovy Fráni Šrámka, poněvadž se 

domnívám, že jimi řekl to podstatné a nejdůležitější: „Štěstí 

nespočívá na kráse a bohatství, ale v harmonii srdcí.“ 

Kéž bude rok 2017 rokem šťastným! 

Váš Vladimír Vlček 

 



VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

Poslední veřejná schůze zastupitelstva 

městyse Zápy roku 2016 se bude konat ve 

čtvrtek 15. prosince 2016 od 19:00 hodin 

na úřadu městyse Zápy, Zápy 71. Program 

veřejného zasedání zastupitelstva uveden na 

www.zapy.cz/úřední deska. 

KULTURNÍ AKCE 

Adventní koncert  

      Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás 

zveme do kostela sv. Jakuba Staršího 

na adventní koncert dívčí vokální skupiny 

SUITUP, a to v neděli 18. prosince 2016 

od 16:00 hodin. 

Vánoční duchovní zastavení v 
kostele sv. Jakuba Staršího 

O Štědrém večeru ve 22:30 se sejdeme v 

kostele sv. Jakuba Staršího společně oslavit 

vánoční svátky. Události staré více než dva 

tisíce let si připomeneme vánočními 

písněmi a koledami, čtením z Písma svatého 

a modlitbou.  

Mše svaté budou na Štědrý den v Brandýse 

v 16.00 hodin, v Toušeni ve 21.00 hodin a 

ve Svémyslicích ve 24.00 hodin.  

 

 

 

Koledy pro malé i velké 

Na Boží hod si přijďte společně se svými 

dětmi, přáteli a známými zazpívat, nebo 

aspoň poslechnout koledy do kostela sv. 

Jakuba Staršího. Vlastní hudební nástroje 

vítány! Budete-li chtít, můžete se i 

pochlubit vlastním cukrovím. Neformální 

setkání se bude konat 25. 12. od 16:00 

hodin. 

Tříkrálová sbírka 

V prvním lednovém týdnu proběhne 

celonárodní Tříkrálová sbírka. Výtěžek 

sbírky je určen na projekty Charity, která 

pomáhá sociálně potřebným. V Zápech se 

organizace opět ujmou skauti. Koledníky 

vždy doprovází dospělá osoba, peníze 

vybírají pouze do zapečetěných schránek. 

Přivítejte prosím koledníky s otevřeným 

srdcem. 

Ordinace praktického lékaře - Zápy 

NEZAPOMEŇTE ZAJISTIT SI LÉKY NA 

VÁNOČNÍ SVÁTKY! 

 

ORDINAČNÍ HODINY BĚHEM 

VÁNOC: 

 

PONDĚLÍ 26.12. 2016 ZAVŘENO, 

SVÁTEK 

 

ÚTERÝ 27.12. 2016 OTEVŘENO 8:00 - 

10:00 hodin. 

 

STŘEDA AŽ PÁTEK 28.12. - 30.12. 2016 

ZAVŘENO, DOVOLENÁ 

 

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH VOLEJTE 

155 NEBO VYHLEDEJTE 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU. 

 

NOVĚ JSME I NA WEBU: 

www.lekarzapy.cz 

 

http://www.zapy.cz/úřední


Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

A už je tu zase nový školní rok. Školka je plná dětského žvatlání a my, učitelky se těšíme 

z toho, co už naše děti všechno umí a co se s námi ještě naučí. 

Noví školáčci už si u nás téměř nestýskají, protože vědí, že maminka nakonec vždycky dorazí, 

a že školka je plná kamarádů a nových prožitků. 

V letošním školním roce máme za sebou již mnoho věcí.   

Navštívila nás tři divadélka, aby nám zahrála pohádky: O Červené Karkulce,       

O Sněhurce, máme za sebou i pohádkovou školičku víly Pohádky. 

Jako každý rok jsme si i letos opekli něco moc dobrého na podzimním ohýnku           na zahradě. 

Letos to byly brambůrky v alobalu. Ještě teď společně vzpomínáme na tu dobrotu. V listopadu 

proběhlo focení, takže i na tento rok budeme mít hezké vzpomínky. 

První adventní neděli jsme si zazpívali koledy a vánoční písně. Moc jsme si přáli, aby se krásný, 

ozdobený vánoční strom v Zápech rozsvítil. A opravdu, naše snaha nebyla zbytečná, strom se 

rozsvítil a udělal radost nejen všem přítomným dětem, ale i dospělým. 

V pátek 2.prosince 2016 v 16.30 hodin si ve školce společně s rodiči ozdobíme hned dva 

vánoční stromečky / v každé třídě jeden / a věřte, že to budou nekrásnější stromečky široko 

daleko. 

Taky už se moc těšíme na Mikuláše, jestli bude stejně hodný jako každý rok a vzpomene       si 

na všechny s nějakou tou sladkostí.  

V prosinci ještě navštívíme skanzen v Přerově, kde se seznámíme s vánoci našich babiček a 

dědečků a dokonce přijede ještě jedno divadélko, tentokrát s vánoční pohádkou.  

Kalendářní rok zakončí – co jiného než parádní vánoční nadílka.  

 

 A co najdeme pod stromečkem? Ale o tom až příště.                                                                                              

zaměstnanci MŠ Zápy 

 



SPORT 

Podzimní část fotbalové sezony 2016 - 17 

V sobotu 19. listopadu dopoledne zápští 

válečníci vyloupili, a to zcela přesvědčivě, 

Písek a přezimují tak na pěkném čtvrtém 

místě osmnáctičlenné tabulky. 

Po zklamání, kterým jistě bylo neudělení 

profesionální licence, což vedlo ke 

znemožnění zkusit si účast v druhé lize a 

změřit tak síly s celky jako je Baník 

Ostrava, Sigma Olomouc či České 

Budějovice, se zápský SK pomalu 

rozehrával a dlouhou dobu se pohyboval až 

v místech hrozících sestupem. Naštěstí 

druhá polovina podzimní sezony již byla o 

něčem jiném a vedle zlepšeného výkonu 

obrany jsme začali střílet až nevídané 

množství branek. Bohužel se nám 

nepovedly tři zápasy doma a tato ztráta nás 

nepustila na samou špičku tabulky, kde 

zatím suverénně kralují sousední Jirny. Pro 

zápský celek znamenají získané podzimní 

body jistotu záchrany a tedy i možnost 

účasti v ČFL i pro další sezonu. 

Snaha o konfrontaci s předními celky České 

republiky přidala fotbalistům letos nový cíl, 

tím byla maximální koncentrace na český 

pohár nesoucí nově název MOL Cup. 

Postupně jsme vyřadili Chrastavu v čele 

s Jiřím Štajnerem, po výborném výkonu 

druholigový Sokolov a pak nám los přivedl 

soupeře z nejsilnějších, FK Mladou 

Boleslav. Zápas jsme začali velmi dobře a  

 

 

 

 

 

 

 

 

byli jsme tak přednímu celku první ligy více 

než zdatným soupeřem. Bohužel se utkání 

nepovedlo rozhodčí Adámkové (údajně 

naše jednička mezi ženami s píšťalkou), 

která svými rozhodnutími hrubě ovlivnila 

tento pro nás prestižní duel. Pět minut před 

koncem tak dal hostující Magera gól, který 

nás ze soutěže, ač se ctí, vyřadil.  

V létě se povedlo zcela zrekonstruovat 

stánek na občerstvení, což je další investicí 

do budoucna. Bohužel zatím nevíme, jak 

budeme na jaře posílat Babišovi zprávy o 

tom, kdo jste si dal u mistra Válka o 

poločase buřta. Určitě to ale vyřešíme, tak 

nás zatím, spoluobčané,  

 

prosím neudávejte. Dáváme zdarma 

k dispozici umělku, jak pro děti ze zápské 

školky, tak i pro další zápskou, stále 

četnější, veřejnost. 

V zimě budeme hrát již tradičně zimní 

turnaj Jiřího Kolína na Meteoru a v březnu 

začne další boj o třetiligové body. 

Závěrem mi dovolte popřát vám jak hezké 

vánoční svátky, tak klidný nový rok 2017. 

A samozřejmě děkujeme divákům za jejich 

návštěvy v útulné TeletníkAreně. 

Ing. František Mašek 

SK Zápy 
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PROJEKT CHARVÁTOVA STATKU 

Vážení přátelé, 

                         Rádi bychom Vám představili nový projekt, který bude naše obec v katastru 

Záp realizovat. Předmětem projektu je rekonstrukce historického Charvátova statku, který je 

dominantou našeho náměstí a rádi bychom ho přetvořili na přirozené kulturní a obecní centrum. 

Díky šetrné a dobře provedené rekonstrukci bývalého majitele je nemovitost ve velmi dobrém 

technickém stavu a je připravena na dokončení rekonstrukce k různým aktivitám, které se 

v tomto prostoru nabízejí. V průběhu posledních let naše obec vzkvétá, díky dobře zvolené 

dlouhodobé koncepci rozvoje se nám daří postupně realizovat projekty v oblasti infrastruktury, 

sportu a volnočasových aktivit, teď bychom se rádi pustili do rozšíření spektra služeb, které 

naši občané určitě přivítají.  Pro stanovení koncepce využití Charvátova statku jsme přizvali 

jako konzultanty odborníky z řad architektů, developerů, odborníků na dotační politiku a 

stavbařů, s kterými bychom rádi v průběhu příštích měsíců připravili konečnou formu využití 

a ekonomické podmínky dokončení našeho projektu.     

Mezi aktivity a služby, které bychom rádi našim občanům nabídli patří: 

 

Zdravotnické služby 

Jak všichni víte otevřela v měsíci říjnu svou praxi praktická lékařka, jejíž ordinace je v současné 

době umístěna v pronajatých prostorách. Využití vlastních prostor a jejich úprava 

k poskytování standardizovaných zdravotních služeb v důstojném prostředí se tedy přímo 

nabízí. 

 

Ubytování pro seniory 

Populace stárne a tento celorepublikový problém se samozřejmě nevyhne ani našim občanům. 

Proto se naše úvahy ubírají směrem vytvořit malometrážní bezbariérové ubytování, jehož 

součástí by byly i služby, které občané potřebují a některé z nich již využívají. Především 

bychom mohli nabídnout zdravotnické služby, stravování, pomoc v domácnosti, případně další 

služby, které by našim seniorům zajistili potřebný a důstojný komfort. Zajištění těchto služeb 

by samozřejmě vytvořilo i nemalý počet nových pracovních míst, především pro zápské 

občany. 

 

Kulturní centrum 

Další variantou využití je vytvoření kulturního centra, jehož součástí by byl společenský 

multifunkční sál, prostory pro pořádání oslav a společenských akcí, prostory pro organizaci 

kroužků a všemožných volnočasových aktivit, jak pro děti, tak pro dospělé. Tato nabídka v naší 

obci chybí a prostory by se mohly stát přirozeným centrem, kde bychom se společně bavili a 

trávili volný čas. 

 

Startovací byty pro mladé rodiny 

Každá obec potřebuje pro svůj rozvoj a harmonický růst mladou krev, která by byla důstojným 

pokračovatelem obecního života a našich tradic. Proto je další variantou vytvoření startovacích 

bytů pro mladé rodiny a rodiny s dětmi, jejichž součástí by byly společné prostory a velká 

zahrada. 



 

Výše uvedené varianty využití by se při citlivém přístupu samozřejmě daly v různých 

obměnách kombinovat.  

 

Pevně věříme a jsme přesvědčeni, že vytvoříme dílo, které bude ku prospěchu celé obce a 

budeme na něj po právu 

hrdí. 

 


