Zápský krajánek BŘEZEN 2017
Gratulujeme jubilantům
V měsíci březnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Paní Tatarová Anna, Zápy 42

Informace z úřadu
SKLENÍK V ZÁPECH - PRODEJ
KVĚTIN
prodej bude zahájen 15.3.2017
Vážení,
letos jsme pro Vás rozšířili nabídku našeho
skleníku, od 15.3.2017 máme v prodeji:
letničky - muškáty plnokvěté, převislé,
vzpřímené, červené, růžové, žluté, bílé .....,
lobelky, karafiátky, dvojzubce, molice,
kopretinovce, petunie, (cena 25,- až 35,Kč/ks), bylinky, substráty, kompost, dále
nabízíme osazování truhlíků...květiny vám
domů i přivezeme.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás v Zápech
č.p. 151 ve všední den od 8:00 do 18:00
hod. a v sobotu od 8:00 do 11:00 hod. nebo
po dohodě na mob: 739 202 482 nebo
pejskar@infraclima.cz

Veřejné zasedání
Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva městyse Zápy, které se
uskuteční ve čtvrtek 23. března 2016 na
úřadu městyse Zápy, Zápy 71 od 19.oo
hodin. Program bude vyvěšen na úřední
desce úřadu městyse Zápy, nebo na
stránkách www.zapy.cz/úřední deska.

Jízdní řád od 5.3.2017
Na
stránkách
městyse
Zápy
www.zapy.cz/noviny je k dispozici nový
jízdní řád platný od 5.3. 2017. Linka 376.
Jízdní řád je možné vyzvednout i na úřadu
městyse Zápy v úředních hodinách.

Společenský večer
Pořádaný Zápskými patrioty se koná
v sobotu dne 11. března 2017 „u Burdů“ na
Stránce, Zápy od 20:00 hodin. Předprodej
vstupenek každé úterý od 18:00 hod.
v Hospodě u Bendů a každou středu od
18:00 hod. v Restauraci v Lázních.

Prodej povolenek – nádrž za
hřištěm
Povolenky pro rok 2017 se budou prodávat
dne 8.3.2017, 15.3.2017, 22.3.2017 a
29.3.2017 od 17:00 do 19:00 hodin v
restauraci „Na hřišti“, cena povolenky činí
pro dospělé 250,- Kč a pro děti 130,- Kč.
Noví členi platí vstupní poplatek (tzv.
zápisné) 100,- Kč.

Dětský karneval
V neděli 12.března od 14:00 hodin
pořádají zápští skauti karneval pro naše
nejmenší. Přijďte se s dětmi pobavit,
zasoutěžit si a zatančit do stodoly na
Stránce.

BRIGÁDY – PŘIDANÝ
TERMÍN
termíny brigád pro rok 2017 – Vodní
nádrž za hřištěm (teletník) :
1.4.2017 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p.
Moník)
8.4.2017 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p.
Moník)
15.4.2017 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p.
Moník)
Závody v roce 2017 se uskuteční 22.4.2017
od 6:00 do 12:00 hodin (v případě
špatného počasí se o týden odloží).

Úplná uzavírka komunikace
Jak jsme již uvedli v únorovém krajánku,
tak vzhledem k nutné opravě na plynové
přípojce, která je vedena v komunikaci č
II/101 bude provedena od 20.3.2017 do
31.3.2017 úplná uzavírka této
komunikace!!!

