Zápský krajánek LÉTO 2019
Gratulujeme jubilantům

VOLBY do EP

V letních měsících oslaví v Zápech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Volby do Evropského Parlamentu se
uskuteční v pátek 24. května od 14.oo do
22.oo hodin a v sobotu 25. května od 8.oo
do 14.oo, každý volič (občan starší 18ti let)
musí předložit platný osobní průkaz
(občanský průkaz nebo pas), potom mu
bude vydána úřední obálka a umožněno
hlasování, náhradní volební lístky za
ztracené nebo zapomenuté, budou vydány
ve volební místnosti.
Volební lístky budou dodány do vašich
poštovních schránek. Výsledky voleb a
jména zvolených poslanců za ČR, budou
k dispozici v pondělí ráno, po uzavření a
sečtení všech hlasů v Evropské unii.

Ivičičová Miluše
Motl Pavel

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

Informace z úřadu
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude
konat ve čtvrtek 27. června 2019 od 19:00
hodin na úřadu městyse Zápy. Program
bude vyvěšen na úřední desce úřadu
městyse Zápy a na stránkách městyse Zápy
www.zapy.cz/úřednídeska.

Městys Zápy a sbor dobrovolných hasičů
Vás zvou na „letní grilování s HASIČI“, v
sobotu 29. června v nově zrekonstruované
stodole „Charvátova statku“. Zahájení v
16:oo hodin. Pochutnáte si na grilovaném
mase, klobásách a dalších dobrotách. Celou
akci bude doprovázet živá hudba.

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. 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 v sobotu 1.
června od 14.oo hodin na fotbalovém hřišti
a jeho přilehlých částech.
Pro školáky jsou připraveny sportovní
soutěže, pro malé a nejmenší děti v
doprovodu jejich rodičů připravili soutěže
zápští skauti.
Malé i velké děti se můžou těšit na spoustu
zábavy, ukázku výcviku psů, leteckých
modelářů, pouťové atrakce, malování na
obličej a samozřejmě odměnu za splněné
sportovní soutěže. Sílu dodá gulášek,
pečené buřtíky, zmrzlina a sladkosti.
Dobrovolní hasiči předvedou hasičskou
techniku.
Bez pomoci dobrovolníků a sponzorských
darů by se tato akce mohla uspořádat jen
velice těžko, proto předem děkujeme všem,
kteří tuto akci podpořili a podpoří, ať už
finančně, materiálně nebo formou osobní
spolupráce. Radost a úsměvy dětí budou
nám všem odměnou. Děkujeme!

NOC KOSTELŮ
I v letošním roce se zápský kostel zapojí do
festivalu Noc kostelů, který se koná 24.
května 2019.
18-21 hodin Kostel sv. Jakuba - prohlídka
Neformální prohlídka kostela od podlahy na
kůr, nebo i na půdu. Možnost ztišení a
meditace. V průběhu večera reprodukovaná
liturgická hudba.
18-21 hodin Zvonice Prohlídka samostatně
stojící zvonice. Rozezníme mariánský zvon
18-21 hodin Márnice Prohlídka barokní
márnice s kostnicí. Připomínka pomíjivosti
světa
Srdečně zveme. Otevřené budou i kostely v
okolí www.nockostelu.cz.

Bioodpad
Žádáme občany, aby do pytlů na Bioodpad
dávali pouze odpad BIO (tedy nejčastěji ze
zahrad – tráva, listí, květiny…) NE
PLECHOVKY a JINÉ věci, které patří
např. do tříděných kontejnerů, kterých je
v našem městysu dostatek. Prosíme o
nepřeplňování pytlů, náš technický
pracovník, který je nakládá je jen člověk –
ne superman. Děkujeme

Příměstysový tábor
I tento rok se bude díky ochotě paní
Havlové konat Příměstysový tábor
v Zápech, v termínu od 15.7.2018 do
19.7.2018. Přihlášky pro děti od 6ti let, jsou
k dispozici na úřadu městyse Zápy v
úředních hodinách nebo na webových
stránkách. Příspěvek na příměstysový tábor
je 500,- Kč na dítě.

Informační tiskovinu vydal úřad městyse Zápy

