Zápský krajánek LISTOPAD 2016
Gratulujeme jubilantům
V měsíci
prosinci
oslaví
v Zápech
významné životní jubileum narození tito
občané:
Pan Hynek František, Zápy 233

2/11/2016 OD 14:30 DO 17:00 hodin.
PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT :) NEBUDE
CHYBĚT
MALÉ
OBČERSTVENÍ,
MĚŘENÍ TK, MOŽNO DOMLUVIT
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
MUDr. Holasová Lenka
ORDINAČNÍ HODINY OD 2/11/2016
Pondělí: 8:00 - 13:00
Úterý: 8:00 - 10:00
(10:00 - 13:00 DD Dřevčice)
Středa: 8:00 - 13:00
Čtvrtek:13:00-18:00

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

PRAKTICKÝ
LÉKAŘ
PRAHA-VÝCHOD, s.r.o.
Dne 2/11/2016 v Zápech č.p. 4 otevíráme
ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
novým pacientům.
K registraci stačí kartička zdravotní
pojišťovny a občanský průkaz.
Doporučujeme
objednat
se prosím na telefonu 327311505 nebo
776 814 042 v ordinačních hodinách.
ZÁROVEŇ SI DOVOLUJEME VÁS
POZVAT
NA
ODPOLEDNE
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pátek: 8:00 - 13:00

Informace

o

přerušení

dodávky elektřiny
Ve středu 2.listopadu 2016 od 7:30 do
11:00 hodin bude omezena dodávka
elektrické energie v městysi Zápy.

Den otevřených dveří
Městys Zápy zakoupil budovu (č.p. 6,7 –
budova Betosanu) na zápské návsi.
Chtěli bychom využít sváteční chvíle a
pozvat všechny, kteří by si chtěli tento dům
prohlédnout, na Den otevřených dveří.
Budeme se na Vás těšit 1. adventní neděli –
27. listopadu od 15:00 hodin.

KULTURNÍ AKCE

Rozsvěcení vánočního stromu

ADVENT

Drazí spoluobčané,

Vánoční trh v

jelikož se blíží ten nejkrásnější čas v
roce, srdečně Vás zveme na tradiční
rozsvícení vánočního stromu na zápskou
náves.

Rodinném centru v Zápech č.p.
71 (vchod vedle obecního úřadu)

V sobotu dne 26.11.2015 od 10:00 - 17:00
hodin Vás všechny srdečně zveme na
konání 3. ročníku vánoční trhu.
Přijďte nasát vánoční atmosféru, pobavit se
s přáteli a poslechnout si tradiční české
koledy.
Těšit se můžete na vánoční dekoraci,
adventní věnce a svícny, perníčky, šperky a
bižuterii, textilní výrobky, svíčky a různé
dárkové předměty. Nebude chybět dílnička
pro děti, kde si budou moci vyrobit vánoční
ozdobu nebo ozdobit perníček.
V 15:00 hodin proběhne divadlo pro děti
– vánoční pohádka. „Jak Anča s Barčou
chystaly kapra“. Na zahřátí budou
připraveny teplé nápoje a drobné
občerstvení.

Budeme rádi, přijmete-li pozvání a
využijete vánoční trh pro svoji
inspiraci, vyberete si dárek nebo
dekoraci, která doplní letošní
sváteční náladu Vašeho domova.

V neděli 27. listopadu od 15:00 hodin si
přijďte vychutnat vánoční atmosféru, potkat
se s přáteli a sousedy a zahřát se u toho
šálkem čaje nebo svařeného vína. Zápští
dobrovolní hasiči pro Vás přichystají něco
dobrého na zub.
Poslechneme si vánoční koledy a
říkanky od dětí z naší mateřské školky a po
setmění společně rozsvítíme náš strom.

