
Zápský krajánek Duben 2016 
Gratulujeme jubilantům 
V měsíci dubnu oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané: 

Paní Bíliková Terezia, Zápy 66 

Pan Repáň Justin, Zápy 219 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let.  

 

 

 

Informace z úřadu 

Pálení čarodějnic 

Městys Zápy a SDH Zápy Vás srdečně zvou 

na tradiční „PÁLENÍ ČARODEJNIC“, 

které se uskuteční na retenční nádrži 

„MŘENKA“ v Ostrově v sobotu 

30. dubna 2016 od 18:00 hodin. 

Zábava pro děti, opékání vuřtů a hudba 

budou doprovázet celou akci.  

 

 

Rybářské brigády 

Termíny brigád pro rok 2016: 
9. dubna 2016  8:00-12:00 hodin  

16. dubna 2016  8:00-12:00 hodin  

Rybářské závody 
Závody v roce 2016 se uskuteční 23. 

dubna 2016 na retenční nádrži za hřištěm 

od 6:00 hodin do 12:00 hodin. Prodej 

lístků na rybářské závody (registrace) bude 

dne 21. dubna 2016 a 22. dubna 2016 od 

17:00 hodin do 19:00 hodin v restauraci 

na hřišti a před zahájením závodu. Cena 

lístku (startovné) je 100,- Kč na osobu. 

Bezpečné Zápy  

Vážení spoluobčané,  

úřad městyse Zápy pro Vás ve spolupráci se 

společností SCSA Security s.r.o. připravil 

novou službu pro zajištění Vašeho bezpečí 

a veřejného pořádku v obci. Na telefonním 

čísle 777 151 000 si může každý občan 

přivolat Zásahovou jednotku SCSA 

Security k ochraně Vašeho života, zdraví 

nebo majetku, případně při kontrole 

dodržování obecně závazných vyhlášek, 

zejména rušení nočního klidu. Stanoviště 

Zásahové jednotky je přímo v katastru naší 

obce. 

Další společně nabízenou službou je 

zvýhodněná cena nepřetržité ostrahy Vašich 

domů připojením k PCO. Společnost SCSA 

Security Vám v současné době nabízí tuto 

službu už za 300,-Kč bez DPH měsíčně.  

Zárověň připomínáme tel. číslo na obecní 

policii 725 378 590. 

 



Přednášky 
6. dubna 2016 cestovatel Marcel Hrdlička 

– Island 

13. dubna 2016 MUDr. Stanislav Bambas 

– Zdravověda 

20. dubna 2016 Mgr. Petr Krejčík – 

Globální proměny země 

27. dubna 2016 Mg. Petr Krejčík – Hudba 

 

Přednášky se uskuteční ve firmě 

Infraclima, s.r.o. pana Michala Rybáře, 

Zápy 151, vždy od 18:00 hodin.  

 

Nebezpečný odpad 
 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! 

Dne 23.4.2016 od 8:40 do 9:10 na návsi.  

Velkoobjemové kontejnery na 

směsný odpad, budou přistaveny 

na obvyklých místech (Zápy, 

Ostrov, Stránka). 

 

Skleník - Zápy 
18. dubna 2016 zahajujeme prodej 

balkónových květin.  

Přijďte i letos pro muškáty, frézie, 

lobelky…do skleníku v Zápech č.p. 151 

(areál bývalého Instaplastu v Ostrově) 

 

Otevírací doba denně od 7:00 hodin do 

18:00 hodin. 

 

Příměstysový tábor 
 

Příměstysový tábor Zápy letos proběhne 

v termínu od 25. července 2016 do 29. 

července 2016, mezi 7:00 hodinou až 16:00 

hodinou, v prostorách Rodinného centra 

(skautská klubovna), Zápy 71 – hned vedle 

úřadu městyse Zápy.  

Téma tábora bychom rády ještě 

neprozrazovaly, ale děti se mohou těšit na 

spoustu zábavných úkolů, her, 

dobrodružství a soutěží.    

Přihlášky jsou k dispozici na úřadu městyse 

Zápy. Prosíme, přihlašujte své ratolesti co 

nejdříve, nejpozději však do konce dubna, 

počet míst je omezen. 

Dana a Laďka 

 
Sběr použitého ošacení 
V týdnu od 2. května do 6. května 2016 

v úředních hodinách můžete nosit na úřad 

městyse Zápy oděvy a ostatní čistý materiál, 

balené v pytlích nebo krabicích. Lůžkoviny, 

domácí potřeby – nádobí, skleničky, 

nepoškozené hračky, knihy a menší 

elektrospotřebiče. Plakáty ke sbírce jsou 

vyvěšeny na obvyklých místech a na 

www.zapy.cz 

Všem přispívajícím předem děkujeme za 

odevzdané věci a podporu. 



 


