Zápský krajánek kvĚTEN 2016
Celkové výdaje za I. čtvrtletí 2016
činí 1.734.738,05 Kč

GRATULUJEME
JUBILANTUM
V měsíci květnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Paní Musilová Stanislava, Zápy 87
Pan Ing. Kolář František, Zápy 149
Morávková Pavla, Zápy 92
Paní Bendová Marie, Zápy 137
Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

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

NFOKANÁL SMS
že
informace z úřadu městyse Zápy jsou
poskytovány prostřednictvím SMS zpráv,
Připomínáme

všem

spoluobčanům,

které nahradily veřejný rozhlas.
Přihlásit se k této službě může každý tím, že
nahlásí telefonní číslo, na které budou zprávy
zasílány.
Přihlašovací údaje může zájemce sdělit
písemně, telefonicky na čísle 326 903 186,
602 200 128, e-mailem mestys@zapy.cz nebo
na webových stránkách městyse Zápy
www.zapy.cz, pomocí webového formuláře.

INFORMACE Z ÚŘADU
 finanční přehled
Na běžném účtu
městyse Zápy vedeném u KB, a.s.
je k 30.4.2016 částka ve výši
19.282.953,83 Kč a
na účtu ČNB
je k 30.4. 2016 částka 574.597,86,-Kč
Celkové příjmy za I. čtvrtletí 2016
činí 3.040.189,56 Kč

V případě nutnosti informovat širokou
veřejnost, je to nejrychlejší způsob, jak Vás
všechny spoluobčany upozornit na nebezpečí,
nebo informovat o různých akcích a aktivitách.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří ještě
neuhradili poplatek za likvidaci a
odvoz odpadů, ať tak učiní

neodkladně. Splatnost byla do
29.února!!!

MEZINÁRODNÍ
DEN DĚTÍ
1. června 1950 otiskl deník Mladá fronta
článek nazvaný Mír a štěstí dětem, ve
kterém se čtenáři dočetli o vyhlášení
Mezinárodního dne dětí, svátku určeného
všem dětem světa. Na jeho vyhlášení se
podílelo několik faktorů. Jako první
vyhlásil za Den dětí 23. duben v roce 1920
zakladatel Turecké republiky, Mustafa
Kemal Atatürk. V roce 1924 přijala
v Ženevě Liga národů tzv. Deklaraci práv
dětí, která poprvé stanovila deset zásad
ochrany dětí a péče o šťastné dětství. O rok
později se 1. června v Ženevě konala
Světová konference zaměřená také na
ochranu a postavení dítěte ve společnosti.
Obě konference reagovaly na utrpení dětí
během první světové války a situaci sirotků
po jejím skončení. Oficiálně byl však
Mezinárodní den dětí vyhlášen až po druhé
světové válce, a to Mezinárodní
demokratickou federací žen v roce 1949.
Jedním z podnětů byl i pohnutý osud
lidických dětí. Mezinárodní den dětí se
slavil poprvé 1. června 1950, od té doby se
slaví pravidelně.
V Zápech má svátek také svou tradici.
Letošní oslava se uskuteční sobotu 4.
června od 14.oo hodin na fotbalovém hřišti
a jeho přilehlých částech. Pro školáky jsou
nachystané 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 můžou těšit na spoustu zábavy, ukázku
výcviku psů, ukázku prací leteckých
modelářů, pouťové atrakce. Sílu dodá
gulášek, pečené buřtíky, zmrzlina a spousta
sladkostí. Na závěr zápští dobrovolní hasiči

předvedou, že hasičská technika nejen
pomáhá, ale i baví.
Bez pomoci dobrovolníků a sponzorských
darů by se tato akce mohla uspořádat jen
velice těžko, proto předem děkujeme všem,
kteří tuto akci podpoří, ať finančně nebo
formou osobní spolupráce. Radost a
úsměvy dětí nám budou odměnou
dospělým. Děkujeme!

KULTURA
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce,
která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné přiblížení se a setkání
s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
umění a zážitku.
Noc kostelů letos proběhne 10. června, do
projektu se v naší zemi zapojí přes 900
kostelů a modliteben. Letošním mottem je
verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány
zůstanou ve dne otevřené, noc tam už
nebude.“ Také zápský barokní skvost,
kostel svatého Jakuba Staršího, zvonice a
márnice s kostnicí se otevřou veřejnosti od
18.oo do 21.oo hodin.
Zájemci si budou moci prohlédnout nejen
krásný kostel stavitele Kiliana Ignáce
Dientzenhofera, ale i zvonici a barokní
márnici.
Večer v zápském kostele nebude mít pevný
program, ale bude pojatý spíše jako čas a
místo na setkání. Setkání se sousedy a
přáteli, setkání s historií, setkání s tím, co
nás přesahuje a co nás spojuje.
Do projektu jsou zapojeny i kostely v
okolních obcích. Zajímavý program s
živou hudbou nabízí kostel sv. Prokopa ve
Svémyslicích, navštívit můžete kostel
Obrácení sv. Pavla a kostel sv. Vavřince v
Brandýse nebo kostel sv. Václava a kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré
Boleslavi. Tam se můžete těšit na bohatý
program věnovaný poslednímu císaři Karlu

I.Podrobný program najdete na stránkách
projektu http://www.nockostelu.cz/

Takže přijďte na fotbal a na klobásku a
nezapomeňte, že SK Zápy to jsme my!
( Ing. František Mašek – manažer klubu)

SPORT
Zápská fotbalová jízda pokračuje
Po veleúspěšné podzimní sezoně, nenásilně
posíleni o několik kvalitních fotbalistů,
pokračují zápští fotbalisté ve své cestě
k nejlepšímu umístění v historii místního
fotbalu založeného v roce 1932.
V popředí tabulky je současně šest celků
s minimálními bodovými rozestupy a tak je
předpoklad na zajímavý souboj o
postupové místo do profesionálního
fotbalu až do samého závěru letošní
veledlouhé soutěže.
Domácí TeletníkAréna je již delší dobu
nedobytnou tvrzí, do které vedle již stálých
opor jako je Kalivoda, Straka, Pavlík,
Svoboda, Putz a dalších dobře zapadli
nové tváře jako Petrů, Matějka či Pávek.
Dnes je již nutné i konstatování, že mladé
trenérské duo Mašek Michal a Doležal
Miroslav dělá svou práci dobře a fotbalu
rozumí. Jejich sympatickou vlastností je
pak odvaha zejména při řešení krizových
úseků střetnutí.
Během zimního období se nám z vlastních
zdrojů podařilo přebudovat stánek na
občerstvení, tak že návštěvníci mají vedle
restaurace možnost kulturního občerstvení
i v tomto novém zařízení. Věříme, že
útočný a vítězný fotbal doplněný
doprovodnou službou jako jsou klobásy a
dobré pivečko přivedou do Teletníku i
větší počet diváků.
Sice je to ještě daleko, ale čeká nás domácí
zápas se slavnou Viktorkou Žižkov, což
by mohl být pro nás za určitých okolností i
takový ten zápas roku, možná dokonce
zápas desetiletí.

Tenisový kurt opět k dispozici
Díky již každoroční pomoci Sportovních
staveb Linhart je připraven ke hře
tenisový kurt.
Rezervace v restauraci Na hřišti nebo na
čísle 737 252 676 (Renata Třísková)
Poplatek 100 Kč za hodinu lze považovat
jako symbolický.

STAVEBNÍ AKCE
V polovině března 2016 začal měnit svou
podobu parčík naproti budově bývalé školy.
Přerostlé, nevzhledné a výhledu překážející
dřeviny byly vykáceny, vzniklá plocha
dostala nový nános zeminy a mulčovací
kůry a byla osázena novými keři, růžemi a
skalničkami.
V létě se dočká vylepšení otevřená plocha u
Bendů směrem k Ostrovu. Proběhne její
zpevnění, uprostřed vznikne ostrůvek
osázený zelení.
V současné době čeká úřad městyse Zápy
na udělení stavebního povolení k realizaci
stavby chodníku, který povede od
restaurace
„v Lázních“
k odbočce
k retenční nádrži „Mřenka“. Jakmile bude
stavba povolena, můžeme s prací začít.

PYTLE – BIOODPAD
Prosíme spoluobčany, aby pytle na
bioodpad nepřeplňovaly, jelikož se mohou
protrhnout! Vkládejte do pytlů pouze
trávu, větve a klacky do pytlů nedávejte,
ale svažte je provázkem, s takto
upravenými větvemi je lepší manipulace.
Děkujeme
Svoz pytlů je prováděn pravidelně, vždy
každou středu.

Pytle na bioodpad jsou k dostání na úřadu
městyse Zápy, za stálou cenu 5,-Kč/ kus,
celé balení 25 ks/125,- Kč.

INFORMACE
CESTOVÁNÍ S DĚTMI
DO ZAHRANIČÍ
Věděli jste, že:
 také dětem do 15 let lze vydat
občanský průkaz, na který mohou
cestovat nejen
do států Evropské unie, ale i do dalších
států: Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Islandu, Makedonie,
Norska, Srbska a Švýcarska.


pro děti do 15 let činí správní
poplatek za vydání občanského
průkazu pouze
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
doba platnosti těchto dokladů je shodně
stanovena na 5 let


dětem do 15 let vyřizuje občanský
průkaz a cestovní pas zákonný
zástupce,
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s
rozšířenou působností (v Praze na
úřadech městských částí Prahy 1 až22)


lhůta pro vydání občanského
průkazu a cestovního pasu je 30
dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů za zvýšený správní poplatek
2000 Kč pro děti do 15 let


i nově narozené dítě musí mít pro
cesty do zahraničí vlastní cestovní
doklad
(občanský průkaz nebo cestovní pas)
– rodný list dítěte není cestovním
dokladem.
Více informací na:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Informační tiskovinu vydal úřad městyse
Zápy

VAROVÁNÍ PČR !!!
Praha venkov – východ Středočeští
policisté opětovně jako každý rok varují
řidiče před podvodníky nabízejícími falešné
zlato.
Policisté z Územního odboru Praha venkov
východ v posledním týdnu přijali již
několik oznámení od občanů o skupině lidí,
která staví vozidla u Brandýsa nad Labem,
Úval, Odolené Vody, Čelákovic a na
okolních komunikacích. Cizinci odstavují
vozidla na krajnici a pod různými
záminkami jako např., že jim došel benzín a
nemají na něj peníze, pak kolemjedoucím
řidičům nabízejí údajně rodinné šperky
(jedná se však o falešné zlato). Aby
podvodníci v lidech vzbudili lítost, mají
sebou většinou i malé dítě a velmi usilovně
žádají o pomoc. Nejčastěji jezdí v novějších
vozidlech tovární značky Mercedes, Audi
nebo BMW s mezinárodní poznávací
značkou. Lidé, kteří jim uvěří, mohou
snadno přijít o nemalé peníze. Bohužel však
ze strany cizinců několikrát došlo i
k fyzickému napadení a okradení řidiče.
Podle zkušeností policistů z předchozích let
cizinci z řidiče, který u nich zastavil a uvěřil
historce o beznadějné situaci, vylákali
někdy i částku převyšující 100 euro.
Bohužel dopadení těchto lidí, je velmi
složité, jelikož se na každém místě zastaví
vždy na maximálně pět až deset minut a pak
rychle odjíždí pryč. Na území České
republiky se většinou zdrží maximálně
několik týdnů a potom se přesouvají do
jiného vzdáleného okresu či dokonce do
jiného státu.
Z tohoto důvodu policisté varují řidiče, aby
na výzvy k zastavení těchto cizinců
postávajících
u
silnic
nereagovali,

v žádném
případě
nezastavovali
a
neprodleně informovali Policii ČR na
tísňovou linku 158.

