Zápský krajánek ŘÍJEN2018
Gratulujeme jubilantům
V měsíci říjnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Paní Hynková Miroslava, Zápy

KULTURNÍ AKCE
Dýňobraní
Srdečně Vás zveme na 4. ročník zápského
„Dýňobraní“, které se bude konat v neděli
dne 20. října 2018 od 16:oo hodin v
Charvátově statku.
Dýně (omezený počet) budou k dispozici,
kdo může přinese vlastní dýni, nástroje na
dlabání a vyřezávání, popř. příkrasy na
dozodbení (jeřabiny, rákos, lýko, koření…).
Občerstvení a hudba zajištěna. Vítáme
prezentaci vlastních domácích produktů
z dýní ☺.

Městys Zápy přeje jubilantce hlavně pevné
zdraví a hodně osobní spokojenosti do
dalších let.

DOPRAVA
Vážení občané,
informace k výstavbě mostu ev.. č. 101074b na silnici II/101 přes dálnici D10
(Brandýs nad Labem - Zápy)
Uzavírka mostu přes dálnici D10 směrem
na Zápy potrvá minimálně do 9.11.2018.
Zhotovitel, společnost EUROVIA CS, a. s.,
požádala o prodloužení uzavírky na místo
do 25.10.2018 až do 9.11.2018. Jedná se o
prodloužení o 14 dnů.
Omlouváme se za vzniklé komplikace a
děkujeme za pochopení.
Více informací naleznete na webových
stránkách města Brandýs nad Labem.

Těšíme se na Vás a doufáme, že se sejdeme
v hojném počtu. Za všechny organizátory
Váš starosta.

Svíčkový průvod
V neděli 4. listopadu se koná 7. ročník
Svíčkového průvodu městysem Zápy. Se
všemi zájemci se sejdeme v 16:oo hod. v
restauraci "V Lázních", kde bude
připraveno něco dobrého na zub a na
zahřátí. Odtud kolem 17:oo hod. společně
vyrazíme směrem ke hřbitovu, kde uctíme
památku zesnulých. Každý účastník, malý i
velký, s sebou bude potřebovat lampion,
svíčku nebo jiné světýlko, aby nás bylo
pěkně vidět.
A na konci naší cesty bude čekat opět
překvapení :-). Těšíme se na Vás!

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru

Zápy
sobota 3. 11. 2018

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

náves

8:40 – 9:10

Odpady, které budou přebírány:
▪

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!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) –
nejedná se o nebezpečný odpad!

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na místech Zápy u úřadu, Ostrov
a Stránka od pátku 2.11.2018 do neděle 4.11.2018.

Tiskovinu vydal úřad městyse Zápy

