
Zápský krajánek LISTOPAD 2017 
 

Gratulujeme jubilantům 
V měsíci listopadu oslaví v Zápech 

významné životní jubileum narození tito 

občané: 

Pan Šťastný Václav, Zápy 161 

Paní Stehlíková Marie, Zápy 130 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let. 

 

Z veřejného zasedání 

Usnesení č.3 z veřejného zasedání 

zastupitelstva, které se konalo 26.září 2017 

je k nahlédnutí na úřadu městyse Zápy nebo 

na webu městyse www.zapy.cz/úřední 

deska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ AKCE 

Přednášky 

Místo konání Charvátův statek od 18:oo 

hodin 

31. října cestovatelské promítání –  

SRÍ LANKA  

7. listopadu – hydroterapie, koupele 

15.listopadu – cestovatelské promítání –  

KANÁRSKÉ OSTROVY 

22.listopadu – Filmová hudba 

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

 

 

 

Informace o přerušení 

dodávky elektřiny 

Ve pondělí 30.října 2017 od 7:30 do 16:00 

hodin bude omezena dodávka elektrické 

energie v městysu Zápy. Více informací na 

www.zapy.cz 

nebo  http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-

zakazniky/odstavky.html 
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ADVENT - Vánoční trh   

Charvátově statku č.p. 71  

V sobotu dne 2. prosince od 10:00 - 17:00 

hodin Vás všechny srdečně zveme na 

konání  

4. 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.  

Na zahřátí budou připraveny teplé nápoje a 

drobné občerstvení.  

Budeme rádi, přijmete-li pozvání a 

využijete vánoční trh k inspiraci pro 

letošní vánoční svátky, vyberete si 

dárek nebo dekoraci, která doplní 

letošní sváteční náladu Vašeho 

domova.   

 

Připomínáme 5. listopadu 

svíčkový průvod. 

Před touto akcí Vás Záškola zve 

na dílničku pro děti, kde si děti 

mohou vyrobit lampiónek do 

průvodu. V budově Záškoly č.p. 

71 od 13:30 hodin. 

 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Drazí spoluobčané, 

jelikož se blíží ten nejkrásnější čas v 

roce, srdečně Vás zveme na tradiční 

rozsvícení vánočního stromu na zápské 

návsi.  

V prví adventní neděli 3. prosince 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 v Charvátově statku. Zápští 

dobrovolní hasiči pro Vás přichystají něco 

dobrého na zub.  

Poslechneme si vánoční koledy a 

říkanky od dětí z naší mateřské školky a 

Záškoly, po setmění společně rozsvítíme 

náš strom. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


