
Zápský krajánek DUBEN 2018
Ze zasedání zastupitelstva 
Vzhledem k obsáhlejšímu usnesení 

z veřejného zasedání zastupitelstva, které se 

konalo 6.3.2018 je usnesení k nahlédnutí na 

úřadu městyse Zápy nebo na 

www.zapy.cz/urednideska.  

Zápis dětí do MŠ  
Děti a paní učitelky z naší mateřské školky 

srdečně zvou všechny malé i velké zájemce 

ke hrám při návštěvě naší mateřské školky. 

Ve čtvrtek 3.5. 2018 se totiž koná  

„Den otevřených dveří“, spojený se 

ZÁPISEM pro školní rok 2018/2019. 

 Moc se těšíme na všechny, kdo nás 

navštíví.  Pro všechny malé kamarády 

připravíme s dětmi překvapení v podobě 

dárečku. 

K zápisu nezapomeňte vzít s sebou:  

1) občanský průkaz jednoho z rodičů 

2) rodný list dítěte 

3) vyplněnou „Přihlášku dítěte k zápisu do 

mateřské školy“ – potvrzenou razítkem od 

dětského lékaře 

4) vyplněný „Evidenční list“ – potvrzený 

razítkem od dětského lékaře 

5) vyplněnou „Žádost o přijetí do mateřské 

školy“ 

6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého 

pobytu dítěte, tu získáte na ÚŘADU 

MĚSTYSE ZÁPY. 

Uvedené formuláře Evidenční list, 

Přihláška dítěte do mateřské školy a Žádost 

o přijetí do mateřské školy lze vyzvednout 

v MŠ Zápy nebo stáhnout na webových 

stránkách naší mateřské školy –  

mszapy.webnode.cz, v odstavci „Přijímací 

řízení“ – dokumenty ke stažení. 

 

Informace z úřadu 
Dne 28.4.2018 pořádá rybářský spolek při 

městysu Zápy rybářské závody na údolní 

nádrži za hřištěm „v teletníku“. Předprodej 

lístků se uskuteční 26.4.2018 a 27.4.2018 

v restauraci „Na hřišti“ od 17:00-19:00 

hodin, nebo před zahájením závodu. 

Zahájení závodů je v 6:00 hodin. V případě 

špatného počasí se můžou závody odložit.  

 

 
Okresní setkání skautů a 
závody vlčat a světlušek 
 

V sobotu 14. 4. 2018 proběhne v Zápech 

přátelské setkání skautů a skautek z Prahy-

východ. Součástí akce, která se celá ponese 

v duchu První republiky, bude i velký 

zahajovací vlajkový průvod. Ten začne 

v 8:15 hodin u rybníku Mřenka a povede 

po hlavní ulici až na Charvátův statek. 

Všichni občané jsou na tuto nevšední 

podívanou srdečně zváni. 

 

Hlavní částí setkání, které společně 

organizují místní středisko Zápy a jirenské 

středisko Br. Fandy Antoše, bude okresní 

kolo Závodu vlčat a světlušek (tj. dětí od 

šesti do jedenácti let). Účastníci si 

v soutěžních úkolech prověří (a poměří) 

například znalosti v oborech zdravovědy, 

přírodovědy a historie. Pro starší skauty je 

přichystána túra za poznáním blízkého 

okolí a mnoho dalších aktivit přímo 

v prostorách statku. 

 

Věříme, že celá akce proběhne 

v příjemném přátelském duchu. 

 

http://www.zapy.cz/urednideska


Pálení čarodějnic 

Městys Zápy společně s SDH Zápy Vás 

srdečně zvou na tradiční „PÁLENÍ 

ČARODEJNIC“, které se uskuteční na 

retenční nádrži „MŘENKA“ v Ostrově 

v neděli dne 30. dubna 2018 od 18:00 

hodin. Zábava pro děti, opékání vuřtů a 

hudba budou doprovázet celou akci. 

Zapálení ohně bude cca kolem 20:00 

hodiny. 

 

Příměstysový tábor 
 

Příměstysový tábor Zápy se letos bude 

konat v termínu od 16.7.2018 do 20.7.2018, 

mezi 7:00 hodinou až 16:00 hodinou, 

v prostorách Charvátova statku, Zápy 7. 

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 května, 

počet míst je omezen. 

 

 

 

 
Tiskovinu vydal úřad městyse Zápy 
     

Nebezpečný odpad 

 
Dne 28.4.2018 od 8:40 do 9:10 na návsi.  

 
▪ 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! 

 

Velkoobjemové kontejnery na 

směsný odpad, budou přistaveny 

na obvyklých místech (Zápy, 

Ostrov, Stránka). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


