
Zápský krajánek PROSINEC 2019 
Vážení a milí spoluobčané, 

 
čas je neúprosný, do konce roku 2019 zbývá jen pár listů 

kalendáře. Jakmile společně rozsvítíme na naší návsi vánoční 
strom, podlehneme nostalgii, tradicím, zvuku vánočních písní, 

představě dokonalých Vánoc tak, jak si na ně pamatujeme, 
jsme na ně zvyklí, jaké je chceme mít.  Připomínáme si dobu 
adventní, kdy naši předkové trávili krátké dny a dlouhé noci 

pospolu doma a čas do oslav narození Ježíše Krista si krátili 
různými zvyky, které mnohdy měly kořeny v pohanských 

rituálech a postupně se díky křesťanství začaly spojovat se 
jmény svatých.  A tak i dnes projdeme svátky svatého Ondřeje, 

(30. 11.), svaté Barbory (4. 12.), svatého Mikuláše (6. 12.) a 
svaté Lucie (13.12). Osudy zmiňovaných nebyly jednoduché, 
pro své přesvědčení, pomoc druhým obětovali cenu nejvyšší, 
svůj život.  A v tom je jejich poselství – v době předvánoční se 

zastavme, uvědomme si, že vedle nás žijí lidé, kterým se nedaří 
tak dobře jako nám. Buďme ohleduplní a soucitní, mnohdy je 

totiž pohlazení a dobré slovo mnohem víc než dárek z 
hypermarketu. Duchovní rozměr Vánoc na nás v těchto dnech 

dýchne, ať je slavíme křesťansky nebo světsky. Vánoční svátky 
nám dávají pocit jistoty, dokáží zklidnit zběsilé tempo 

současnosti. Jsou o rodině, dětství, fantazii, dobru, radosti a 
naději. 

 
Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné vánoční svátky, plné 

pohody, radosti, sounáležitosti a splněných přání. Do nového 
roku pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, pevnou vůli k dosažení 

vytčených cílů. 
 

Váš Vladimír Vlček 

 



Gratulujeme jubilantům 
V prosinci oslaví v městysu Zápy 

významné životní jubileum narození tito 

občané: 

Paní Richterová Irena, Zápy 48 

Paní Šmardová Miloslava, Zápy 294 

Pan Moník Jarolím, Zápy 229 

 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné 

zdraví a hodně osobní spokojenosti do 

dalších let. 

Informace z úřadu 

Poslední veřejné zasedání 

zastupitelstva tohoto roku se bude 

konat ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 

19:00 hodin v Sýpce Charvátova 

statku č.p. 7. Pozvánka s programem 

bude vyvěšena na úřední desce 

městyse Zápy. Pokud se chcete 

dozvědět reálné informace o dění 

v městysu Zápy a okolí, o chystaných 

akcích (stavebních, dopravních…atd.) 

jste vítáni. 

Informace – čipování psů 

Na základě nabídky od paní doktorky 

Myslivečkové z Lázní Toušeň prosíme 

o nahlášení na úřadu městyse Zápy 

kontakty do konce listopadu, kdo by měl 

eventuelně zájem o čipování psů. 

Čipování by proběhlo v následujícím 

měsíci. Přihlášeným, bychom termín 

datumu čipování upřesnili formou SMS.  

 

Stěhování úřadu 

Od 6. ledna 2020 naleznete úřad 

městyse Zápy na nové adrese Zápy 7, 

PSČ 250 61 (budova Charvátova statku 

1. patro). Datová schránka, e-mail a 

mobilní telefonní číslo zůstává stejné. 

Pevná linka bude změněna na tel. č.  

326 904 979 (od 6.1.2020)  

Úřad městyse Zápy se stěhuje 

z důvodu navýšení kapacity žáků 

mateřské školy v Zápech. V prostorách 

stávajícího úřadu bude vybudováno 

zázemí pro novou třídu mateřské školy.  

 

 
 

! UPOZORŇUJEME !, že ve 

dnech 23.12. a 27.12.2019 bude 

úřad městyse Zápy OTEVŘEN 

od 8:00 hodin do 12:00 hodin! 

V týdnu od 30.12.2019 - 

3.1.2020 bude úřad městyse 

Zápy UZAVŘEN z důvodu 

stěhování úřadu.  

Výdejní místo pošty bude 

otevřeno 30. prosince 2019 od 

16:00-17:00 a 2. ledna 2020 od 

16:00-17:00 hodin ve stávající 

budově úřadu (budova MŠ) 

Zápy 71.  
 

 

 



KULTURNÍ AKCE 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Drazí spoluobčané městyse Zápy, 

v první adventní neděli 1. prosince od 
15:00 hodin, zapomeňte na shon a 
užijte si předvánoční atmosféru. 

Přijďte si vychutnat šálek teplého čaje 
nebo svařeného vína, potkat se s přáteli 
a sousedy v areálu Charvátova statku.  

Společně si poslechneme vánoční 
koledy a říkanky od dětí z mateřské 
školy Zápy. Po setmění 
společně rozsvítíme náš strom.  

Celým odpolednem až do večerních 
hodin bude hrát k poslechu či tanci 
kapela KOLOSEUM.  

Během odpoledne je možnost prohlídky 
nově postavené budovy areálu 
Charvátova statku.  Na zahradě je 
možné prohlédnout si nově vybudovaný 
svatební altán. 

 

PROGRAM 

17:00 – 17:15 hodin: vystoupení dětí 

z Mateřské Školy Zápy – zpívání 

vánočních koled 

17:45 hodin: rozsvícení stromu na 

zápské návsi 

18:00 - ? posezení s hudbou a 

občerstvením 

 

 

 

Adventní koncert  

      Vážení a milí spoluobčané, srdečně 
Vás zveme do kostela sv. Jakuba 
Staršího na adventní koncert dívčí 
vokální skupiny „SUITUP“, a to 
v neděli 15. prosince 2019 od 16:00 
hodin. 

 
 
Strom splněných přání 
Zápští patrioti ve spolupráci 
s městysem Zápy připravili pro 
uživatele Vyššího Hrádku a pro psí 
útulek v Lysé nad Labem „Strom 
splněných přání“ - vyberte si přání a 
dárek předejte na úřadu městyse Zápy, 
Zápy 71 do 16. prosince 2019. 
 
Přání budou k výběru připravena při 
rozsvěcení vánočního stromu a poté na 
úřadu městyse Zápy v úředních 
hodinách, kde je možnost si je též 
vybrat a dárek připravit.  
 

 

 

 
 



Aktuální informace - svátky 

Ordinace praktického lékaře 

PROVOZ ORDINACÍ VÁNOČNÍ 

SVÁTKY 2019 

23. prosince 2019 až 1. ledna 2020: 

SVÁTKY ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.  

ZAVŘENO. 

V případě akutního onemocnění prosím 
vyhledejte odborné vyšetření 
v Nemocnici Brandýs nad Labem nebo 
v Nemocnici Na Bulovce Praha, 
v akutních případech volejte záchranou 
službu na telefonním čísle 155. 

Prosíme pacienty, aby si včas před 
vánočními svátky zajistili své léky.  

Přejeme všem klidné a pohodové 
prožití vánoc, do nového roku vše 
dobré, a hlavně pevné zdraví. 

Kolektiv ordinací Zápy a Nehvizdy 

 

Z    m a t e ř s k é    š k o l k y 

A už je tu zase nový školní rok. 

Školka je plná dětského žvatlání a my, 

učitelky       se těšíme z toho, co už naše 

děti všechno umí a co se s námi ještě 

naučí. Noví školáčci už si u nás téměř 

nestýskají, protože vědí, že maminka 

nakonec vždycky dorazí, a že školka je 

plná kamarádů a nových prožitků. 

V letošním školním roce máme za 

sebou již mnoho věcí. Navštívila nás 

dvě divadélka s novými pohádkami a 

jedno „Muzikohraní“, kde jsme byli 

aktivní účinkující vlastně všichni, když 

jsme si v rámci tohoto programu 

zabubnovali a zahráli na hudební 

nástroje. 

Jako každý rok jsme si v září opekli 

něco moc dobrého na podzimním 

ohýnku           na zahradě. 

Letos to byly brambůrky v alobalu. 

Ještě teď společně vzpomínáme na tu 

dobrotu. V listopadu proběhlo focení, 

takže i na tento rok budeme mít hezké 

vzpomínky. 

A na co se v tomto kalendářním roce 

můžeme ještě těšit? Například na 

první adventní neděli, kdy si společně 

zazpíváme pěkné písničky           a spolu 

s rodiči a se všemi, kdo se přijdou na 

tuto akci podívat, rozsvítíme náš krásný 

vánoční stromeček.5.12. si zahrajeme 

na čertíky, andílky a Mikulášky – při 

dopolední akci – „Možná přijde i 

Mikuláš“. Všichni totiž čekáme na 

Mikuláše, jestli bude stejně hodný jako 

každý rok a vzpomene si na všechny 

s nějakou sladkostí.  

V prosinci ještě upečeme vánoční 

cukroví a společně s rodiči 18. 12. si při 

tvořivém odpoledni vyrobíme 

vánoční dekorace. Kalendářní rok 

zakončí – co jiného než parádní 

vánoční nadílka. Co najdeme pod 

stromečkem? Ale o tom až příště. 

                                                             

děti a zaměstnanci Mateřské školy 

Zápy 

Novoroční přípitek 

Přijďte si společně připít a popřát hodně 

zdraví do Nového roku ve středu  

1. ledna 2020 od 16:00 hodin  

ve stodole Charvátova statku.  

 
Informační tiskovinu vydal úřad městyse 

Zápy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


