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V měsíci květnu oslaví v Zápechvýznanné
životní jubileum natození tito občané:
Paní Doubravská lvana, Zápy 88
Paní Bodláková MilenarZápy 45
Paní Wernerová Vlasta, Zápy 49
Pan Kuchař Pavel, Zápy 163

Městys Zápy pŤejejubilantům pevné zdraví
a

hodně osobní spokojenosti do dalšíchlet,

Igfornace z uraďu
Veřej né zasedání zastupitelstva

Zveme

Vás na veřejné zasedání

zastupitelrltva městyse Zápy, které s9
uskutečníve ětvrtek 22. čewna 2017 na
úřadu městyse Zápy, Zápy 7I od 19.oo
hodin. Program bude vyvěšen na úřední
desce úřadu městyse Zápy a na stránkách
lwwv, zap}r. czlúředrrí deska.

1. června 1950 otiskl deník Mladá fronta
ělánek nazvaný Mír a štěstídětem, ve

kterém se čtenáři dočetli o r,yhtášení

Mezinárodního dne dětí, svátku určeného
všem dětem světa. Na jeho v,rhlášeníse
podílelo několik faktoru. Jako první
vyhlásil zaDen déíí23. duben v roce 1920
zakladatel Turecké republiky, Mustafa
Kemal Atatiirk. V roce 1924 přijala
vŽenevě Liga národtttzv. Deklaraci práv
dětí, která poprvé stanovila deset zásad
ochrany dětí apéěe o šťastnédětství, O rok
později se 1. června v Ženevě konala
světová konťerence zaměřená také na
ochranu a postavení dítěte ve společnosti.
Obě konference reagovaly na utrpení dětí
během první světové válk_v a situaci sirotků
po jejím skončení.Oficiálně byl však
Mezinárodní den dětí vyhlášen až po druhé
světové válce, a to Mezinárodní
' demokratickou
federací žett v roce 1949,
Jedním zpodnětů byl i pohnutý osud
lidických dětí. Mezinarodní den dětí se
slavil poprvé 1. června 1950, od té doby se
slaví pravidelně.

Y Zápech má svátek také svou tradici.
Letošníoslava se uskuteění v sobotu 3"

června 201,7 od 14.go hodin na sportovišti
SK Zápy a jeho přilehlých částech. Pro
školáky jsau nac§stané sportovní soutěže,
za které pak budou odměněni, pro malé a
nejmenší děti a jejich rodiče připravili naši
skauti opět procházku pohádkovým lesem.
Malí i velcí se můžoutěšit na spoustu
zábavy, ukázktl výcviku psů, ukázku praci
leteckých modelářů, pouťové atrakce. Sílu
dodá gulášek, pečenébuřtíky, zmtzlina a
spousta sladkostí.

Bez pomoci dobrovolníků a sponzorských
jen
darů by se tato akce mohla uspořádat
velice téžko,protopředem děkujeme všem,
kteří tuto akói podpoíí,ať finančně nebo
formou osobní spolupráce, Radost a

úsměvy dětí budou odměnou

nám

wasÁžE uĚťí
Naučímvás masáž miminek a dětí,

Masžňnítechniky obohatí každodennípéčí
o miminko.

dospělým. Děkuieme!

Mohou léčitbolavé bříško, pomáhat usnout,
ulevit při respiračníchobtížích,

INrORíví"Affi
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Yáženíspoluobčané,čas pro sport je bez

jakýchkoliv
diskusí tady,
-dovoluji

a tak si

vás

pozvat do TeletníkAreny, kde je
pro vás k dispozici:

Plocha na kopanou s modemí umělou
trávou - hřiště na nohejbai a volejbal s
basketbalovým košem, také s umělým
povrchem - Tenisový antukový kurt
(poplatek 100 Kč za hodinu za kurt) Ěranky na florbal, který je možno hrát na
velké umělce - Šipty v restauraci Na hřišti
K dispozici j sou basketbalové a voiejbalové
míče,ne nekonečný poěet florbaiových holí
je vhodné
a míčků"Po sportovním výkonu
doplnit tekutiny a tuto službu vám nabízí
,..1uuru.. ,,Na hřišti" a to denně mimo
pondělí od 17:00. Tenisový kurt je nutno
oUjednat u Renaty Třískové, telefon
lil ZSZ 676 za SK Zápy sportu zdar
manažer klubu Ing. František Mašek

Česká polišťovna je vám blíž

Nabízímprofesionální pomoc v těchto
oblastech: revize pojistn.ých §mluv,

konkurenční srovnání produktů pojišťoven
a poradenské služby v oblasti životního
pojištění, pojištěnímajetku, odpovědnosti,
pojištěnímotorových vozidel, penzijního

připojištění a investíc. Bez dojíždění,v
klidu a v době, která vám vyhovuje,
Pro více informací kontaktujte

Mgr. Edita Brodňanská, Zápy 257, mobi|"

739113221

email:
edila.brodnansk a@.ceskapoj i stovna, cz

sebou

si

vezměte

nepromokavou

podložku a látkovou plenku.
Dětském centru Zápy v pátek 19,5, od
9:00 do i0:30 hod. (miminka a batolata),

V

od

17:00

do

18:30 hod,

pío rodiče

nemocných dětí.

V případě zájmu

se následujícísudý pátek

rááa podělím o dalšímateřské zkušenosti,

je

zdatma pro pohodu
zápských dětí.

Aktivita

a

zdtaví

počet míst je omezen prostorem, místo
rezervujte na tel. 724 856 801 Vilma
Hatoňová

ň[ování
- pořádá Sbor
Letní grilování s
',HASIČI"
dobrovolných hasičůZápy pío širokou
veřejnost v sobotu 24. června 20t7
v Cňa;vátově statku, Zapy ó,p,7 od 16:oo
se prázdninám
hodin. Vzhledem k blížícím

budou pro děti přichystány sportovní
aktivity a soutěže. Pochutnáte si na
masíčÉuz rcžné,dalšíchdobrotách
doprovázené hudbou.

