Vážení a milí spoluobčané,
za několik dní budeme slavit vánoční svátky, loučit se s rokem 2015 a vítat rok
nadcházející.
Rozsvícením vánočního stromku na naší návsi o první adventní neděli nastal čas
rozjímání, bilancování a očekávání. Není snad žádný dospělý, kterému by se
před Vánocemi alespoň na chvilku nevrátil střípek dětství. V dětských očích den
po dni narůstá napětí, co jim Ježíšek nadělí. Právě to je na adventu to krásné. A
pak se všichni konečně dočkáme jedinečného okamžiku Štědrého dne, ke kterému
všechno předvánoční snažení směřovalo. Podstatou dárků není jejich velikost ani
cena, ale to, že na sebe lidé navzájem myslí s láskou a přátelstvím. O Vánocích
víc než kdy jindy cítíme potřebu rodiny, zázemí, tradice.
Přeji Vám tímto, milí spoluobčané,
abyste prožili vánoční svátky společně se svými milovanými podle svých
představ, abyste do nového roku 2016 vstoupili s nadějí, že bude dobrý, že jím
dobře a úspěšně projdete.
Váš Vladimír Vlček

Rekonstrukce
III/10160

komunikace

Za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing.
Miloše Petery (ČSSD), starosty městyse
Záp Vladimíra Vlčka, zastupitelů městyse
Záp a všech vedoucích osob, kteří se na
stavbě podíleli, byl v úterý 24. listopadu
slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný
průtah obcí, který spojuje městys Zápy se
sousedními městy Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav a Lázně Toušeň. Oprava
komunikace začala 20. července a trvala do
konce října. Stavba stála přes 13 milionů
korun, z toho více než 11 milionů korun
činila dotace z Regionálního operačního
programu Střední Čechy a nemalou částkou
(1.786.082,03 Kč) přispěl městys Zápy.
Během rekonstrukce, která byla velmi
náročná a pro místní obyvatele znamenala
velké komplikace v silniční dopravě, došlo
ke zlepšení špatného stavebně-technického
stavu vozovky i celkové regeneraci uličního
prostoru. V rámci stavby byla vybudována i
nová dešťová kanalizace. Ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy přispěla i
obnova vodorovného a svislého dopravního
značení.
Úřad Zápy by tímto chtěl ještě jednou
poděkovat všem osobám a společnostem,
které přispěli k rychlému dokončení prací
bez potíží a zvláště obyvatelům Záp za
trpělivost při rekonstrukci komunikace.

Krajánek
Na webových stránkách městyse Zápy,
www.zapy.cz , nalznete nově krajánek také
v elektronické podobě.

Mše svatá půlnoční
Svatá mše půlnoční se v kostele svatého
Jakuba Staršího bude konat na Štědrý den 24.
prosince 2015 od 22:30 hodin.

Adventní koncert
Čas předvánoční, čas adventní, je pro
většinu z nás časem shonu, chvatu, úklidu,
pečení cukroví, shánění dárků, zkrátka
časem hektickým. Nezapomínejme na samu
podstatu adventu.
Proto Vás, milí spoluobčané, srdečně
zveme do kostela sv. Jakuba většího
na adventní koncert dívčí vokální skupiny
SUITUP, a to v neděli 20. prosince 2015
v kostele Sv. Jakuba většího. Koncert
začíná v 16:00 hodin.

Zastavme
se,
zpomalme,
zamysleme se a užijme si krásné
chvíle rozjímání.

Poslední veřejná schůze
zastupitelstva městyse Zápy roku
2015 se bude konat ve čtvrtek
17. prosince 2015 od 19:00 hodin
na úřadu městyse Zápy, Zápy 71

Informace o modernizaci telekomunikačních sítí
Zajímá Vás, co se děje v Zápech v telekomunikačních rozvodech? Co se buduje na
telekomunikačním uzlu (v rozvodové skříni) při vjedu do obce od Brandýsa? Máme pro Vás
bližší informaci:
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (zkráceně CETIN) koncem října tohoto
roku oznámila na svých stránkách v tiskovém centru, že v příštích sedmi letech investuje 22
miliard korun do rozvoje svých telekomunikačních sítí. Celá částka bude investována ze
zdrojů CETIN s cílem vybudovat tzv. sítě nové generace (NGN). Půjde především o výstavbu
optických pevných sítí napříč celou Českou republikou. Technologicky půjde zejména investice
do technologií VDSL2, VDSL3 a tzv. vectoring.
V rámci těchto investic provádí modernizaci sítě v části naší obce, kde bude tato
modernizovaná část podporovat vysokorychlostní internet pro všechny operátory, kteří síť již
využívají. Předpokládaný termín zprovoznění je za 2 -3 měsíce. Časti obce, které se nyní
nemodernizují, jsou údajně zahrnuty v plánu modernizace. Jaká část obce je v probíhající
modernizaci, nám není známo, jelikož do zprovoznění nejsou tyto informace známy. Údajně by
se po zprovoznění této části měly modernizovat další části obce, ale tyto informace jsou zatím
nepodložené. Každopádně domácnosti využívající připojení přes operátory, které využívají síť
CETINU se mohou těšit na možnosti rychlejšího připojení do internetu. Nicméně operátoři
využívající síť CETINU nyní ve svých systémech nevidí možnosti navýšení rychlostí, jelikož
informace uvidí, až po ukončení modernizace této části. Z tohoto důvodu není správný čas
kontaktovat své operátory, čas nastane až po spuštění. Bylo nám přislíbeno, že po uvedení první
části modernizace do provozu budeme informováni.

Informační tiskovinu vydal úřad městyse Zápy

Podzimní sezona 2015, Zápy na samé špici ČFL
Minulý týden skončila podzimní část ČFL a o nádhernou tečku se postaral
zkušený Petr Pavlík vítězným gólem roku z obrovské dálky deset minut před
koncem zápasu s Jiskrou Domažlice.
SK Zápy jsou současně v republice nejmenší vesnicí hrající nejvyšší soutěž
s nejlepším aktuálním umístěním. Logicky se jedná i o největší úspěch zápské
kopané v celé historii. Zápská TeletníkArena se stala opět nedobytnou tvrzí.
Mladé trenérské dvojici se po mnoha letech podařilo změnit herní styl a naše
kombinační hra směrem dopředu přinesla šance a nakonec i důležité branky.
Velmi svědomitě vzal na sebe úlohu kapitána David Kalivoda a s 11 brankami je
třetím nejlepším střelcem celé soutěže. Velkou oporou byl i nestárnoucí brankař
Radim Straka a již výše uvedeného Petra Pavlíka bylo na podzim plné hřiště.
Samozřejmě, že byly zápasy, které se nám moc nepovedly. Zejména mrzí naše
dvě vystoupení v Praze, kde jsme byli ustrašení a střelecky impotentní. Nicméně
třetí místo v dvacetičlenné tabulce a 37 bodů je jistě dobrý počin pro jaro, kde se
dá očekávat velký boj o záchranu a pět sestupujících týmů.
Přiznávám bez mučení, že mě někdy napadá i asi až kacířská myšlenka o druhé
lize, nemáme pro ni ale zatím zejména odpovídající rozměry hrací plochy. A to
je hodně složité. Což je možná na druhou stranu dobře. Ale život mě naučil,
nikdy neříkej nikdy, tak uvidíme.
Mám, po nechutných hysteriích od některých zápských občanů spojených
s výstavbou umělé trávy, příjemný pocit při pohledu na hojný počet dětí ze
zápské školky využívajících tuto plochu ke svým hrám, k dispozici mají i
nedaleké záchodky, od kterých mají paní „utečenky“, jak říká učitelkám vnučka
Ella, vlastní klíč.
Závěrem bych chtěl popřát všem příznivcům zápského fotbalu šťastné vánoce a
klidný rok 2016.
A hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my….
Ing. František Mašek, manažer SK Zápy

