
Zápský krajánek léto 2022 
 

Gratulujeme jubilantům 

V měsíci květnu, červnu, červenci a 

srpnu oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané. 

 

Pan Kuchař Pavel, Zápy 163 

Pan Chábek Oldřich, Zápy 197 

Paní Doubravská Ivana, Zápy 88 

Pan Srb Zdeněk, Zápy 232 

Paní Surová Helena, Zápy 223 

Paní Baťhová Věra, Zápy 98 

Paní Nováková Terezia, Zápy 35 

Paní Muchová Miloslava, Zápy 15 

 

 
Městys Zápy přeje jubilantům pevné 

zdraví a hodně osobní spokojenosti do 

dalších let. 

 

 

Informace z úřadu  

Odstávka elektrické energie ve dnech 

16.5. a 24.5., přesné lokality, kde a kdy 

odstávka proběhne naleznete na 

stránkách městyse Zápy. Novinky | 

Městys Zápy (zapy.cz) 

 

 
Dětský den 
Letošní oslava dne dětí, se uskuteční v 

sobotu 4. června od 14.oo hodin na 

fotbalovém hřišti a celém areálu SK 

Zápy.  

Pro školáky jsou připraveny sportovní 

soutěže na hřišti, pro malé a nejmenší 

děti v doprovodu svých rodičů připravili 

soutěže zápští skauti v rozlehlém 

areálu sportoviště.  

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! 

 

Letní akce 

Městys Zápy Vás srdečně zve na akci 
„Vítání léta„ v sobotu 25. června do 
Stodoly „Charvátova statku“. Zahájení v 
16:oo hodin.  

Pochutnáte si na grilovaném mase, 
klobásách a dalších dobrotách. Celou 
akci bude doprovázet živá hudba – 
country folková kapela „Na Pohodu“  

https://www.zapy.cz/cz/novinky.html
https://www.zapy.cz/cz/novinky.html


NOC KOSTELŮ 
 
V pátek 10. června proběhne tradiční 
Noc kostelů, zápský kostel sv. Jakuba 
Staršího bude otevřený pro 
návštěvníky od 17 do 21 hodiny. 
Program Noci kostelů nyní v České 
republice připravuje na 1300 kostelů a 
modliteben. 

Tradičně bude možné navštívit i zvonici 
a márnici. www.nockostelu.cz. 
 

Večerní program v kostele v tomto 
roce doplní koncert komorního souboru 
Far Musica. Všichni jsou srdečně 
zváni. 
 

 
 
 

 
Nabídka – služeb - pedikúra  

z pohodlí vašeho domova 

- mokrá a přístrojová pedikúra, 

footlogix 

Kontakt: Jana Burgetová 

Mobil: 604 357 521 

e-mail: janaburg@seznam.cz 

 
 

PŘÍMĚSTYSOVÝ TÁBOR 
 

I tento rok, se bude díky velké ochotě 

paní L. Havlové konat Příměstysový 

tábor v Zápech, v termínu od 18.7.2022 

do 22.7.2022. Téma - Cesta do 

pravěku. Přihlášky pro děti od 6ti do 

12cti let, jsou k dispozici na úřadu 

městyse Zápy v úředních hodinách 

nebo na webových stránkách. 

Příspěvek na příměstysový tábor je 

500,- Kč na dítě.  

Pojď se projít časem až do pravěku. Jak 

žili dávní lité? Jací živočichové, hmyz a 

jaké rostliny byly zde na zemi? 

Objevíme archeologické poklady, 

zkameněliny a minerály. 

K tomu spousta her, soutěží a další 

zábavy. 

 

VOLBY  DO 

ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Prezident republiky vyhlásil svým 

rozhodnutím publikovaným ve Sbírce 

zákonů pod č. 81/2022 Sb., volby do 

zastupitelstev obcí, které se budou 

konat v pátek 23. a v sobotu 24. září 

2022. 

Pro volby do obecních zastupitelstev 

se nevydává voličský průkaz. 

 

Informační tiskovinu vydal úřad městyse 

Zápy. 

 

http://www.nockostelu.cz/
mailto:janaburg@seznam.cz
https://www.google.cz/search?q=obr%C3%A1zky+pro+volby&sa=X&biw=1184&bih=839&tbm=isch&imgil=9SojBpPpc6I3ZM:;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q%3Dtbn:ANd9GcT1tl_p1FJGZOYeymMI9sr7WqpaIrduN0eUYw281GOTmCVTlJ4jSg;273;219;y-ejNWySEiwXbM;http://www.mzv.cz/saopaulo/cz/rozdeleni_pusobnosti/volby/index.html&source=iu&usg=__rpire2ObIRlLsxkM8qC6fNDZB4s%3D&ei=t5LHU9HRA4yO4gTStIF4&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=1974


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


