
Zápský krajánek ŘÍJEN2019 
 

Gratulujeme jubilantům 

V měsíci říjnu oslaví v Zápech 

významné životní jubileum narození 

tito občané: 

Pan Bartůněk Václav, Zápy 66 

Pan Stehlík Václav, Zápy 130 

Paní Antošová Hana, Zápy 119 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné 

zdraví a hodně osobní spokojenosti 

do dalších let. 
 

STAVEBNÍ AKCE 
Vážení občané, výstavba ordinací a 

obecních bytů v areálu Charvátova 

statku se již blíží ke zdárnému konci. 

V současné době se pracuje na střešní 

krytině budovy a poté budou 

následovat úpravy vnitřních interiérů. 

V budově budou dvě ordinace 

zubních lékařů a ordinace praktické 

lékařky MUDr. Holasové, která již 

v našem městysu působí. Nad 

ordinacemi budou vybudovány čtyři 

nové obecní byty. 

 

 

KULTURNÍ AKCE 

Srdečně Vás zveme na 5. ročník 

zápského „Dýňobraní“, které se 

bude konat v sobotu dne  19. října 

2019 od 16:oo hodin ve stodole 

Charvátova statku.   

Dýně (omezený počet) budou 

k dispozici, kdo může přinese vlastní 

dýni, nástroje na dlabání a 

vyřezávání, popř. příkrasy na 

dozodbení (jeřabiny, rákos, lýko, 

koření…). Občerstvení a hudba 

zajištěna. Vítáme prezentaci 

vlastních domácích produktů z dýní. 

Těšíme se na Vás a doufáme, že se 

sejdeme v hojném počtu. Za všechny 

organizátory Váš starosta. 

Svíčkový průvod 

V neděli 3. listopadu se koná 8. 

ročník Svíčkového průvodu 

městysem Zápy.  

Sejdeme se v 16:oo hod. v restauraci 

"V Lázních", kde bude připraveno 

tradičně občerstvení ve formě 

chlebíčků a štrůdlu      , na zahřátí čaj 

a svařené víno. Odtud kolem 17:oo -

18:oo hod. společně vyrazíme 

směrem ke hřbitovu, kde uctíme 

památku zesnulých. Každý účastník, 

malý i velký, s sebou bude potřebovat 

lampion, svíčku nebo jiné světýlko. 



Policie Zápy 

Zapstupitelé městyse schválili 

v červnu na veřejném zasedání 

zastupitelstva, veřejnoprávní 

smlouvu k zajištění výkonu činností 

podle zákona o obecní policii s obcí 

Radonice. 

Od měsíce září působí v našem 

městysu nový obecní policista Jan 

Richtr. Bude zabezpečovat na celém 

území městyse Zápy místní 

záležitosti veřejného pořádku v rámci 

působnosti obce a plnit další úkoly 

vyplívající ze zákona 553/1991 Sb. o 

obecní policii. Bude zde působit 

každý den 4 hodiny. Hlavní zaměření 

bude na dopravní situaci v Zápech 

(kamiony, rychlá jízda…). Telefonní 

kontakt na služební telefon policisty 

606 026 505. 

 

 

Informace z úřadu  

Informujeme majitele psů, kteří jsou 

čipovaní, že je možnost nahlásit číslo 

čipu na úřadu městyse Zápy, kde 

budou evidováni. 

 

 

 

Bioodpad 

Opět žádáme občany, aby do pytlů na 

Bioodpad dávali pouze odpad BIO 

(tedy nejčastěji ze zahrad – tráva, 

listí, květiny…) NE PLECHOVKY, 

CIHLY, SUŤ apod., které patří např. 

do tříděných kontejnerů, kterých je 

v našem městysu dostatek nebo na 

skládky, které jsou k tomu určené. 

Prosíme o nepřeplňování pytlů, v tom 

případě nebude odpad odvezen a 

vysypán! Pytle zakoupíte na úřadu 

městyse Zápy 5,-/ks, 125,-/1balení 

25ks.  Svozový termín na pytle je 

středa.  

 

 

 

 

 



 

 

OCENĚNÍ  

Hospoda u Bendů 

Personál Hospody u Bendů ve složení p. J. Moník, p. I .Moravcová a p. M. Pexová 

obdržel v těchto dnech významné ocenění Orlové Gastronomie 2019. 

Tento program byl vytvořen za účelem rozlišení nejlepších firem od těch 

průměrných. Na lídry v oboru, kteří určují směr, zaměřují se na rozvoj a zvyšování 

kvalifikace tak, aby mohli plnit požadavky svých zákazníků.  

Ocenění je založeno na názorech a zkušenostech klientů. Krásnou plastiku i 

diplom si můžete prohlédnout v Hospodě u Bendů. 

Celému personálu přejeme hodně dalších úspěchů a děkujeme za reprezentaci naší 

obce. 

 



 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů 

určených ke zpětnému odběru 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Odpady, které budou přebírány: 
 
▪ nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné 

tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, 
mono články, atd. 

 

▪ elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné 
elektrospotřebiče 
-      jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, 

budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní  
 

▪ pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to 
znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty! 

 

 

 

 

 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na místech Zápy u úřadu, Ostrov a 

Stránka od pátku do neděle. 

 Tiskovinu vydal úřad městyse Zápy 

Obec Zápy 

Den a datum sobota  
stanoviště čas 

Náves 12.října 2019 8:40 – 9:10 

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán 

od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, 

linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


