
Zápský krajánek ZÁŘÍ 2017 
 

HOSPODAŘENÍ 

Městys Zápy hospodaří s těmito finančními 

prostředky a majetkem. 

Zůstatek na běžném účtu vedeném u 

Komerční banky je k 30.8.2017 

9 199 924,00 Kč 

Zůstatek na účtu vedeném u ČNB je 

k 30.8.2017 199.220,46 Kč 

Hmotný a nehmotný majetek k 30.8.2017 

112 469 546,14 Kč 

Gratulujeme jubilantům 

V měsíci září oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané: 

Paní Šimáňová Růžena, Zápy 224 

 

Městys Zápy přeje jubilantce pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let.  

 

INFORMACE Z ÚŘADU 

Zaměstnanci úřadu prosí občany, kteří 

využívají svoz BIO odpadu v pytlích, aby 

pytle NEZAVAZOVALI a 

NEPŘEPLŇOVALI, dále apelujeme na to, 

aby do pytlů vkládali pouze BIO odpad a 

ne komunální odpad, ten patří do popelnice! 

Svoz pytlů probíhá každou středu.  

 

Ze zasedání zastupitelstva 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva, které se konalo 22.června 

2017 je k nahlédnutí na úřadu městyse Zápy 

nebo na webu městyse www.zapy.cz/úřední 

deska 

LETNÍ AKCE 

V letních měsících se v městysu Zápy 

konalo „Grilování s hasiči“ v Charvátově 

statku a „Zápská pouťová diskotéka“ 

v Teletník aréně.  

 

NÁDOBA NA OLEJ 

V průběhu měsíce září, přibude ke 

stávajícím kontejnerům na tříděný odpad 

240l nádoba na použitý KUCHYŇSKÝ 

OLEJ. Nádoba bude označena popisem jak 

použitý olej likvidovat. Použitý olej z této 

nádoby bude ekologicky zlikvidován. 

Zápská „z prdele klika“ 

SDH Zápy Vás zve na 6.ročník hasičské 

soutěže v požárním sportu ,,Zápská z 

prdele klika". Pořádá se v sobotu dne 16. 

září 2017 od 13:00 hodin na retenční 

nádrži v Zápech za restaurací v Lázních. 

Přijďte podpořit dobrovolné zápské hasiče. 

INZERÁT 

Rodinná společnost hledá pro svou 

pobočku Zápy skladníka. Kontakt RTK 

Logistic, s.r.o., tel.: 326 396 349 nebo mail 

logistika@rtk.cz 

 

http://www.zapy.cz/úřední
mailto:logistika@rtk.cz


INZERÁT 

Mateřská škola Zápy přijme školnici 

mateřské školy, nástup možný ihned. 

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B 

dobrý zdravotní stav 

Platové podmínky: 4. platová třída  

12.stupeň 

 

Bližší informace na telefonu: 725 831 590 

Nebo na e-mail: ms.zapy@seznam.cz 

 

Nebezpečný odpad 
▪ nebezpečný odpad – oleje, 

znečištěné obaly, barvy, lepidla, 

pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, 

rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

pesticidy, léky, AKU baterie, mono 

články, 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! 

 

Dne 7.10.2017 od 8:40 do 9:10 na návsi.  

Velkoobjemové kontejnery na 

směsný odpad, budou přistaveny 

na obvyklých místech (Zápy u 

úřadu, Ostrov a Stránka). 

 

 

SPORT – FOTBAL 

Zápasy SK Zápy podzim 2017/2018 

 

Ne 3.9. 17:00 SK Zápy–FK Králův Dvůr 

 

So 9.9. 17:00 TJ Jiskra Domažlice–SK 

Zápy 

 

Ne 17.9. 16.30 SK Zápy-Loko Vltavín 

 

So 23.9. 10:30 SK Benešov-SK Zápy 

 

St 27.9. 16:30 SK Převýšov-SK Zápy 

 

Ne 1.10. 16:00 SK Zápy-FC Slavoj 

Vyšehrad 

 

Ne 8.10. 16:00 SK Benátky nad Jizerou-

SK Zápy 

 

Ne 15.10. 15:30 SK Zápy-FK Dobrovice 

 

So 21.10. 15:30 SK Viktorie Jirny-SK 

Zápy 

 

Ne 29.10. 14:30 SK Zápy-SK Sokol 

Brozany 

 

Ne 5.11. 14:00 TJ Štěchovice-SK Zápy 

 

Ne 12.11. 14:00 SK Zápy-TJ Sokol Čížová 

 

So 18.11. 10:15 FC Písek-SK Zápy 
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