Zápský krajánek ŘÍJEN2017
Gratulujeme jubilantům
V měsíci říjnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Paní Srbová Miroslava, Zápy 232
Paní Šimůnková Hana, Zápy 139

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

Svoz nebezpečného odpadu
Připomínáme svoz nebezpečného
odpadu, který proběhne dne
7.10.2017 od 8:40 do 9:10 na návsi.
Velkoobjemové kontejnery na
směsný odpad, budou přistaveny
na obvyklých místech od pátku
6.10. do neděle 8.10. 2017 (Zápy u
úřadu, Ostrov a Stránka).

ZPRÁVA
DOPRAVNÍ POLICIE
Praha venkov VÝCHOD – Dopravně
bezpečnostní akce byla zaměřena na
nekázeň řidičů nákladních automobilů.
Policisté dopravního inspektorátu se ve
spolupráci s hlídkou dopravních policistů
z Územního odboru Mladá Boleslav
zaměřili na kontrolu nákladních vozidel.
Dopravně
bezpečnostní
akce
byla
naplánována na středu 6. září od rána do
pozdního odpoledne. Cílem opatření bylo
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu na komunikacích mezi dálnicí D10
a D11 a zamezení nekázni řidičů nákladních
automobilů, kteří nedodržují omezení
průjezdu
těchto
vozidel
na
komunikacích označených
dopravními
značkami. Zároveň bylo u řidičů
kontrolováno dodržování i dalších
povinností, které pro ně vyplývají
z právních předpisů a mezinárodních
dohod, jako například doba řízení a
odpočinku, manipulace s kontrolními
zařízeními a paměťovými kartami, kontrola
přepravy nebezpečných věcí, technického
stavu vozidel, upevnění nákladu, pátrání po
osobách a věcech či nelegální migrace.
Během této akce policisté na silnici mezi
obcemi Mstětice a Zápy, kde je průjezd
vozidel nad 12 tun zakázán, zkontrolovali
přes čtyřicet nákladních vozidel, z nichž
necelých dvacet řidičů tento zákaz porušilo.
Na druhém stanovišti v Zelenči, kde je
omezení pro nákladní automobily nad 6 tun,
nebylo zjištěno žádné porušení.
nprap.
Mgr.
Eva
Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov –
Východ

KULTURNÍ AKCE
Dýňobraní
Srdečně Vás zveme na 3. ročník zápského
„Dýňobraní“, které se bude konat v neděli
dne 22. října 2017 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 ☺.

svíčku nebo jiné světýlko, aby nás bylo
pěkně vidět.
A na konci naší cesty bude čekat opět
překvapení :-). Těšíme se na Vás!

PŘEDNÁŠKY
S nadcházejícím podzimem pro Vás opět
připravujeme sérii velice zajímavých
přednášek, které se budou konat
v prostorách „sýpky“ Charvátova statku.
Bližší informace budou připomenuty
v listopadovém krajánku. Doufáme a těšíme
se na hojnou účast nejen Zápských občanů.
Váš úřad městyse Zápy

Sousedské posezení u „PIVA“
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na
akci, pro kterou jsme zvolili název
SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ.
Prostory
Charvátova statku k takovým setkáním
přímo vybízejí, pojďme si tedy společně
zpříjemnit podzimní odpoledne. K poslechu
i k tanci bude hrát DJ Jaruna a komu při tom
vyhládne, ten může využít nabídky
drobného občerstvení v podobě domácích
preclíků, voňavé klobásky a ani ti, co mají
rádi sladké, nebudou ošizeni. To všechno za
ceny skoro symbolické.
Těšíme se na Vás v sobotu 7. října od 15.oo
hodin a směle doufáme, že se sejdeme v
hojném počtu. Za všechny organizátory Váš
starosta.

Svíčkový průvod
V neděli 5. listopadu se koná 6. 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,

VOLBY
Prezident republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
135/2017 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a
stanovil dny jejich konání na pátek 20. a 21.
října 2017.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co nového ve školce? Přijde nám to jako
včera, když jsme se v červnu loučili
s našimi předškoláky a přáli jim mnoho
štěstí a úspěchů. Jako mávnutím proutku
z těchto dětí jsou velcí školáci a a již plní
své první úkoly a dostávají své první
známky. A tak po těchto dětech, na které
často a rádi vzpomínáme, přišli v září noví
školáčci, kteří pomalu přivykají novému
prostředí zápské školky. Pomalu se učí
samostatnosti a zvykají si na život
v kolektivu kamarádů. Starší děti jim ze
všech sil pomáhají a seznamují je s novými
velkými úkoly, které na ně ještě čekají.

I v tomto roce bude do naší školičky
docházet 45 dětí. Věříme, že všem čtrnácti
novým dětem se v naší pěkné školce bude
líbit a ti, kteří přijdou již druhým nebo
třetím rokem ocení novou výzdobu a nové
změny k lepšímu.
V září jsme si již pochutnali na
vlastnoručně
vyrobeném
jablečném
kompotu, prohlédli si opravdický traktor a
na zahrádce si užili báječnou chuť
opečených brambor.
Už se moc těšíme na další společné
zážitky.
Mgr. Božena Tomanová, ředitelka MŠ
Zápy

ZÁŠKOLA
V novém školním roce jsme v Zápech
otevřeli základní školu s názvem ZáŠkola,
do které nastoupilo 14 prvňáčků z okolí.
Jsme soukromá škola, která v roce 2017
jako jedna z mála získala akreditaci
Ministerstva
školství
mládeže
a
tělovýchovy. Nechceme být konkurencí
státních a obecních škol, ale nabízíme
dětem a jejich rodičům jiný přístup ke
vzdělávání než na jaký jsou zvyklí. V naší
škole klademe důraz na neformálnost,
individuální přístup v malém kolektivu dětí
a chceme propojit svět se školou a školu se
světem tak, aby dětem vše dávalo smysl a
hlavně aby je učení bavilo. A to vše bez
známkování, zvonění nebo pravidelných
domácích úkolů.
V rámci školy provozujeme ranní i
odpolední družinu v rámci které mohou děti
navštěvovat řadu kroužků - přírodovědný
kroužek, výtvarnou dílnu, angličtinu

s rodilou
mluvčí,
dramatickou výchova.

pohybové

hry,

V budoucnu bychom rádi postupně
rozšiřovali ročníky až do páté třídy. Školné
se snažíme udržet na co nejnižší částce, aby
kvalitní vzdělání bylo co nejdostupnější.
V současné době činí 5.000,- Kč měsíčně a
protože se chceme stát součástí místní
komunity jednáme s obcí o možnosti jeho
snížení pro děti ze Záp.
Od října jsme pro Vás a Vaše děti připravili
odpolední kroužky (viz.letáček). Neváhejte
nás proto kontaktovat, míst je stále dost.
V měsíci říjnu jsme pro Vás přichystali také
„Podzimní tvoření“, kde si spolu s dětmi
můžete vyrobit věnce z přírodních
materiálů a zároveň nás osobně poznat nad
hrnkem dobrého čaje nebo kávy.
Jsme škola otevřená všem dobrým nápadům
a každý, kdo by měl chuť rozšířit obzory
dětí, je u nás vždy vítán. Budeme se na Vás
těšit!
Více informací o nás najdete na
www.zaskola.cz nebo na našem facebooku.
Bára Beranová, ZáŠkola

ROZVRH KROUŽKŮ 2017/2018

Cena: 150,-/30 min.

V AREÁLU CHARVÁTOVA STATKU:

Lektorka: Mgr. Dana Součková, kontakt:
tel. 737158587

Šikovné tlapičky - výtvarné tvoření všeho
druhu, výroba zajímavých výrobků z
různých materiálů, vhodné pro děti od 5 let
-15 let

BUDOVA MŠ - TĚLOCVIČNA:
Pohybové hry - rozvíjení motoriky pomocí
her a cvičení pro děti od 4 let (mladší v
doprovodu rodičů)

Kdy: pondělí od 16 do 17 hod

Kdy: středa od 16:30 do 17:30 hod

Cena: 750,-/ pol.

Cena: 400,-/pol.

Lektorka: Laďka Havlová, kontakt:
www.facebook.cz - Šikovné tlapky – Info

Lektorka: Markéta Volšová, tel: 722 659
335

Předškoláček - grafomotorická cvičení a
příprava dětí na školní docházku pro děti od
5 let
Kdy: úterý od 16:30 do 17:30 hod
Cena: 1200,-/pol.

Kroužky budou probíhat od října 2017 do
května 2018, každé pololetí garantujeme 16
lekcí.
Na všechny kroužky se lze přihlásit i v
průběhu roku.
Více informací mailem: rczapy@seznam.cz
nebo telefonicky.

Lektorka: Mgr. Dana Součková, kontakt:
tel. 737158587
Vaření pro děti: od 4 let (mladší v
doprovodu rodičů) - příprava jednoduchých
pokrmů teplé i studené kuchyně, moučníků
a nápojů, seznámení s etiketou stolování a
hygienickými zásadami
Kdy: úterý od 16 do 18 hod
Cena: 800,-/ pol. (16 lekcí)
Lektorka: Tereza Doubková, kontakt: tel.
605739052
Vytvoř si sama: - kreativní kroužek pro
holky od 8 let a jejich maminky, zaměřený
na ruční práce, pletení košíků, tvoření z
mašlí, vánoční dekorace a jiné
Kdy: čtvrtek od 16:30 do 17:30 hod
Cena: 1000,-/ pol. (16 lekcí)
Lektorka: Markéta Volšová, tel: 722
659 335
Logopedie - termín dle dohody

Tiskovinu vydal úřad městyse Zápy

