
Zápský krajánek jaro 2023 
Gratulujeme jubilantům 
V měsíci březnu, dubnu a květnu oslaví v Zápech významné životní jubileum narození tito 

občané 

Paní Martinicová Zdeňka, Zápy 144 

Paní Lizerová Růžena, Zápy 82 

Paní Pastorková Jaroslava, Zápy 112 

 

Připojujeme ještě významné výročí manželů Richterových, Zápy 48, v lednu 2023 

oslavili společných 65 let. Gratulujeme. 

 

 

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



Informace pro občany     
Datová síť – Czelanet v Zápech 

Většina z Vás ví, že se lze v našem městysi připojit na datovou síť spolku Czelanet.  

Spolek Czelanet buduje a udržuje datovou metropolitní síť v Čelákovicích a v okolí. 

Městys Zápy s tímto spolkem spolupracuje a pomáhá v rozvoji, a to zejména v pokládce 

optických kabelových tras na našem katastru. 

V současné době je většina uživatelů připojena pomocí bezdrátové technologie, ale je 

inciativa toto změnit a připojit uživatele pomocí optických kabelů. 

 

V předchozích letech se podařilo zprovoznit optické trasy od návsi směrem na Toušeň a 

lokalitu nad kostelem, zejména nové domy nad hřištěm, domy podél cesty ke hřbitovu, trasu 

k fotbalovému hřišti a hlavní silnici. 

V loňském roce se podařilo propojit již z minulosti položené chráničky v Ostrově 

s vodojemem (kde je hlavní spoj na Čelákovice) a položily se chráničky v některých dalších 

částech Ostrova. Také se položily trasy v lokalitě nové výstavby „mezi zdmi“ a tato lokalita 

se propojila s Ostrovem. Dále se propojil Ostrov s již položenou trasou v chodníku ze Záp do 

Ostrova.  

 

V letošním roce chceme připokládat optické trasy v Zápech a na Stránce spolu s pokládkou 

elektřiny do země, která se nyní zahajuje. Cílem je propojit lokální vysílače mezi sebou 

optickým kabelem a vytvořit ucelenou optickou síť pro všechny v Zápech.  

Rádi bychom, aby se ke všem domům, kterých se týká pokládka elektřiny do země, připravila 

chránička pro případné připojení (k hranici pozemku). V případě zájmu bude možno zavést 

chráničku rovnou přímo až do domu, ale bude třeba součinnost každého zájemce, aby si 

rozmyslel trasu na svém pozemku a přidal ruku k dílu, jelikož jak bylo zmíněno, jedná se o 

občanské sdružení. Případní zájemci se zavedením trasy až do domu se mohou hlásit p. 

Truschánovi tel: 602585221, který má na starost rozvoj sítě v Zápech, a s ním lze také probrat 

technické záležitosti a případné dotazy. 

 

Doufáme, že vše vyjde podle plánu a bude kapacita lidských zdrojů (členů a podpory), celý 

plán (položení veškerých optických tras), úspěšně zrealizovat. Poté bude možné zahájit 

postupné vyfukování otických kabelů a připojování uživatelů na optickou síť.  

Každá pomocná ruka je vítána. 

 

Informace z úřadu  

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Zápy se uskuteční v SÝPCE Charvátova statku Zápy, 

Zápy 7, ve středu 29. března od 17:oo hodin.  

Program bude vyvěšen na úřední desce úřadu městyse Zápy, nebo na stránkách 

www.zapy.cz/úřední deska. 

 

 

http://www.zapy.cz/úřední


 

Projekt Základní škola Zápy 

Městys Zápy má zpracovaný projekt na vybudování plnohodnotné základní školy v městysu 

Zápy. Stavební projektová dokumentace vyšla na 1.800tis. včetně DPH a je zpracována 

společností HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI, s.r.o. Projekt je nutností pro žádost o 

poskytnutí dotace na tuto akci, a to bude dalším krokem pro úspěšné vybudování základní 

školy v Zápech. 

 

8. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO ŘEHTÁNÍ V ZÁPECH 

Jak probíhá řehtání: SRAZ NA NÁVSI - rodiče vítáni. 

• Ve čtvrtek 6.4. ve 12.00 hod a v 17.00 hod  

• V pátek 7.4. v 7.00 hod, ve 12.00 hod a v 17.00 hod 

• V sobotu 8.4 v 8.00 hod vyřehtávání (pochůzka dům od domu, vybírání vajíček, 

sladkostí a drobných peněz pro koledníky). 

Pálení čarodějnic 

Městys Zápy společně s SDH Zápy Vás srdečně zvou na tradiční „PÁLENÍ 

ČARODĚJNIC“, které se uskuteční na retenční nádrži „MŘENKA“ v Ostrově u Brandýsa 

n/L. 

V neděli dne 30. dubna 2023 od 17:00 hodin. Zábava pro děti, opékání buřtů, gulášek a jiné 

laskominy a pochutiny jsou zajištěny.  

K poslechu i tanci zahraje od 18cti hodin country/folk kapela „NA POHODU“. Zapálení 

ohně bude cca kolem 20. hodiny. 

 

Něco z historie 

Jedná se o svátek původem pohanský, tradovalo se, že právě v tuto noc se na kopcích 

scházejí čarodějnice, které se domlouvají s ďáblem na tom, jak nejlépe škodit lidem. A právě 

proto se v tento večer pálí oheň. Toho se totiž čarodějnice bojí a utíkají před ním. 

 

Májový ro(c)kový večer 

V sobotu 6. května od 20:00 hodin se bude konat Májový rokový večer, na který Vás srdečně 

zveme. Ve Stodole Charvátova statku, Zápy 7. K poslechu i tanci zahraje kapela Vlasty Červa 

FORTY TWO. Občerstvení zajištěno.  

Vstupenky budou k prodeji od 3.dubna do 28. dubna na úřadu městyse Zápy, v úředních 

hodinách, cena 100,-Kč/lístek.   

 



Informace pro rybáře  

 
Rybářský spolek při městysu Zápy 

Náš spolek prošel v roce 2022 změnou výboru, kdy byli do vedení spolku zvoleni noví 

členové. Předsedou spolku se stal Petr Koželuh, hospodářem Petr Truschán, brigádním 

referentem zůstal Vít Cerha a členové výboru jsou Josef Jalovec a Miroslav Tihlařík. Rádi 

bychom touto cestou poděkovali za dlouholeté členství ve výboru Jiřímu Kuchařovi, který 

vykonával funkci hospodáře. 

 

Novinky pro rok 2023 jsou nejen ceny povolenek a poplatků, které nyní činí 400 Kč za 

povolenku, 60 Kč za každou hodinu neodpracované brigády a 300 Kč za nové členství (pro 

mládež jsou ceny poloviční), ale i změna rybářského řádu.  

Nyní lze chytat v dané dny (středa, pátek, sobota, neděle a státní svátek) celoročně a nově je 

povolen způsob chytání dravců přívlačí. Pro příznivce lovu velkých ryb jsme snížili horní 

hranici pro ponechání kapra na 65 cm, čímž si zajistíme možné zážitky z boje s větším 

kaprem.  

 

Rybník dle nového řádu bude vždy uzavřen na 14 dní před závody a na týden po zarybnění. 

Informaci obdrží rybáři SMS zprávou a bude zveřejněna na stránkách spolku.  

Celoročním chytáním lze rybářské závody uspořádat později a užít si tak při závodech 

příznivější počasí.  

 

Letos se závody budou konat 13.5.2023. Lístky na závody se budou prodávat dne 11.5.2023 a 

12.5.2023 od 17 do 18 hodin v hospodě na hřišti, nebo přímo na místě v den závodů. 

Výbor organizuje společnou brigádu ve dnech 15.4.2023 a 29.4.2023 od 8:00 hodin. 

 

Povolenky k rybolovu lze zakoupit přímo u hospodáře Petra Truschána mob: 602585221 (po 

předchozí dohodě), nebo 17.3.2023 od 18 do 19 hod v Restauraci u Bendů a 19.3.2023 od 18 

do 19 hodin v hospodě na hřišti. Podmínka pro vydání povolenky je trvalé bydliště v Zápech. 

 

V roce 2022 se zarybňovalo 2x během sezóny a nasadilo se celkem 900 kg ryb. Bylo vydáno 

celkem 51 povolenek, uloveno a ponecháno bylo celkem 137 ks ryb o celkové váze 526 kg. 

Petrův zdar. 

 

Veškeré aktuální informace najdete na webových stránkách městyse Zápy. 

 Informační tiskovinu vydal úřad městyse Zápy 

 


