
Zápský krajánek únor 2016 
 

Informace z úřadu 

České radiokomunikace informují o 

možnosti rušení DVB-T signálu nově 

budovanou mobilní sítí LTE. 

Na stránkách městyse Zápy www.zapy.cz 

je k dispozici informační leták o tom jak 

postupovat při řešení problému. Kdo nemá 

možnost internetu či stažení pomocí 

známých či sousedů může se obrátit na úřad 

městyse Zápy.  

Informace o modernizaci 
telekomunikačních sítí. 

V prosincovém krajánku jsme Vás 

informovali o modernizaci 

telekomunikačních sítí (technologie VDSL) 

v naší obci, kterou prování společnost 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

(zkráceně CETIN). Nyní jsme byli 

informování, že technologie je již spuštěna 

a že nová technologie by měla být dostupná 

v celé obci. V současné době můžete 

informovat u svých operátorů na možnosti 

přechodu na novou technologii. Operátoři 

by již měli vidět možnost navýšení rychlosti 

ve svých systémech. 

 

Valentýnský večer  

V sobotu 13. února 2016 pořádá restaurace 

„v Lázních“ večer „nejen pro zamilované“. 

Od 20:00 hodin – hraje DJ Jaruna. 

 

Společenský večer – ples 

V sobotu 20. února 2016 od 20:00 hodin 

jste srdečně zváni na ples fotbalistů. Místo 

konání Brandýský zámek. Vstupné 100,-. 

Předprodej vstupenek v restauraci „na 

hřišti“.  

V sobotu dne 5. března 2016 od 20:00 

hodin se bude konat ve stodole na Stránce 

Zápy Babský bál.  

Předprodej vstupenek: úterý od 18,00 hod. 

v restauraci „u Bendů“ a středy od 18:00 

hodin v restauraci „v Lázních“ 

POZOR!!! Změna termínu pro hasičský 

ples z 20.února. na 12. března 2016 na 

Statku na Stránce v Zápech od 20:00 

hodin. Předprodej vstupenek ve středu 

18:00 hodin u Bendů. 

 

 

Dětský karneval 

V neděli 6. března 2016 od 14:00 hodin 

pořádají zápští skauti karneval pro naše 

nejmenší. Přijďte se s dětmi pobavit, 

zasoutěžit si a zatančit do stodoly na 

Stránce. 



Poplatky svoz odpadů 2016 

Připomínáme platbu za svoz odpadů na rok 

2016, nejpozději do konce února!!! 

Současně uhraďte poplatek za své miláčky 

psy.  

Místní poplatek za nakládání, svoz, třídění a 

likvidaci komunálního odpadu, dále jen TKO na 

rok 2016 zůstává na stejné výši: osoba 

s trvalým pobytem (i cizinci hlášení 

k pobytu) 500,- Kč / osoba / rok nebo 500,-Kč 

/rekreační objekt, který není trvale obydlen 

/rok. Poslední svoz se známkou na rok 2015 

bude 23. února 2016, pokud po tomto datu 

nebude popelnicová nádoba označena 

identifikační známkou na rok 2016, její obsah 

nebude vysypán. 

Prodej povolenek – nádrž 
za hřištěm 

Povolenky pro rok 2016 se budou 

prodávat dne 2.3.2016, 9.3.2016, 

16.3.2016 a 23.3.2016 od 17:00 do 19:00 

v restauraci „na hřišti“, cena povolenky 

činí pro dospělé 250,- Kč a pro děti 130,- 

Kč. Noví členi platí vstupní poplatek (tzv. 

zápisné) 100,- Kč. Mládež vstupní 

poplatek neplatí. Prodej povolenky mimo 

termín lze individuálně domluvit s 

hospodářem. Povolenku je nutné po 

skončení rybářské sezóny (do 15. ledna) 

vrátit hospodáři.  

Chytání je povoleno od rybářských závodů 

až do konce kalendářního roku a řídí se 

dle rybářského řádu. Od začátku 

kalendářního roku do rybářských závodů je 

rybolov zakázán. Více informací také 

naleznete na stránkách www.zapy.cz. 

 

Rozpis fotbalových zápasů 
2015/2016 JARO 
 

So 05.03.2016 14:30 TJ Jiskra Domažlice -  

SK Zápy 

Ne 13.03.2016 14:30 FK Čáslav (UMT 

Vodranty) -  SK Zápy 

Ne 20.03.2016 15:00 SK Zápy -  MFK 

Chrudim 

Ne 27.03.2016 15:00 SK Benátky nad 

Jizerou (letní stadion) -  SK Zápy 

Ne 03.04.2016 16:30 SK Benešov -  SK 

Zápy 

Ne 10.04.2016 16:30 SK Zápy -  FK 

Tachov 

So 16.04.2016 17:00 FK Králův Dvůr -  SK 

Zápy 

St 20.04.2016 17:00 SK Zápy -  FK 

Dobrovice 

Ne 24.04.2016 17:00 SK Zápy -  Loko 

Vltavín 

Ne 01.05.2016 17:00 SK Sokol Brozany -  

SK Zápy 

Ne 08.05.2016 17:00 SK Zápy -  FC MAS 

Táborsko "B" 

St 11.05.2016 17:00 TJ Štěchovice -  SK 

Zápy 

Ne 15.05.2016 17:00 FK Baník Most 1909 

(Josefa Masopusta) -  SK Zápy 

Ne 22.05.2016 17:00 SK Zápy -  SK 

Převýšov 

Ne 29.05.2016 17:00 FK Kolín 

(Brankovická) -  SK Zápy 

St 01.06.2016 17:00 SK Zápy -  SK Union 

2013 

Ne 05.06.2016 17:00 SK Zápy -  FK 

Viktoria Žižkov 

Ne 12.06.2016 17:00 SK Viktorie Jirny -  

SK Zápy 

Ne 19.06.2016 17:00 SK Zápy -  FC Písek 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zapy.cz/file/1453634509rybarsky--rad-internet-1454060612.pdf
http://www.zapy.cz/


Novinky v RODINNÉM CENTRU 
 

Během celého února v prostorách rodinného centra probíhá výstava mandal, které si můžete 

prohlédnout, od úterý do pátku od 15:00 hodin -16:30 hodin. 

 

18.února 2016 od 17:00 hodin přijďte k workshopu malování mandal. 

Dozvíte se, co je to mandala, jaké je její využití 

a jednu mandalu si nakreslíte, také vás čeká malý dáreček. 

Vstup zdarma. Zveme děti i dospělé pastelky sebou. 

 

27.února 2016  od 18:00 hodin „PŘESPÁVAČKA“ 

Pro děti od 3 let připravujeme „přespávačku“ s večerním a dopoledním programem :) Na téma 

Masopust, vyrobíme si také svojí vlastní masku. Děti si budete moci vyzvednout v sobotu 

v 11:00 hodin na oběd. S sebou karimatku, spacák, večeři, snídani a dobrou náladu . 

 

28.února 2016 14:00 hodin 1 Masopustní průvod :).  Podmínkou průvodu pro děti je maska 

a hudební nástroj  uvítáme   domácí výrobu). 

Průvod bude vycházet od úřadu městyse Zápy a končit bude v restauraci „v Lázních“.  Kde 

pro Vás dál bude připraven program v podobě hudby, kterou odehraje Michal Termer, různé 

hry pro děti a divadélko :-). 

Věříme, že tento pilotní průvod bude úspěšný a společně odstartujeme tradici, která 

každoročně bude oživovat náš společenský život :). Těšíme se na Vás 

 

Každou středu od 16:30 hodin se můžete těšit na nový kroužek 

Šikovné tlapičky od 5 - 15let 

Tento kroužek se zabývá ručními pracemi, kde se bude pracovat s mnoha výtvarnýma 

technikami. Jedná se o práci s papírem, filcem, plstí, koženkou, razítky, pečicí hmotou, látky, 

korálky, bavlnky, vlny, barvami, s materiálem pro další tvorbu (květináč, truhlička, práce 

s překližkou…) s přírodním materiálem….  A mnoho dalšího co by děti bavilo. 

 

Stále probíhá „cvičeníčko“ 3-6let čtvrtky od 16:30 hodin do 17:15 hodin 

 

V tuhle chvíli se rodí akce na březen, o které Vás budeme informovat příště. 

Chtěla bych poděkovat za hračky, které nám stále nosíte.  Dále platí, že rádi uvítáme Vaší 

aktivitu a dobré nápady. 

Kontaktovat mě můžete na tel: 608 540 604     email:monika.buriankova86@gmail.com 

 

Monika Šindelářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


