Zápský krajánek únor 2020
Informace z úřadu

Společenský večer – divadlo

Od 1.2.2020 jsou v provozu dvě
soukromé zubní ordinace, v nové
budově areálu Charvátova statku.
Objednání dle dohody na tel. čísle
326 320 501.

V sobotu dne 15. února 2020 Vás
zveme do divadla. Spolek Radonických
ochotníků uvádí „Velká Zebra aneb
Jak že se to vlastně jmenujete?“
Komedie o tom, že pojistky se musí
platit včas, protože člověk nikdy neví,
co se třeba už za hodinu může stát!
Začátek představení od 19:00 hodin ve
stodole Charvátova statku.

Rybářský spolek Zápy
Rybářský spolek Zápy pod úřadem
městyse Zápy, zve všechny rybáře na
členskou schůzi výboru, která se bude
konat ve čtvrtek
13. února 2020 od 18.oo hodin
v restauraci U Bendů.

Poplatky svoz odpadů 2020
Připomínáme platbu za svoz odpadů na
rok 2020, nejpozději do konce února.
Současně uhraďte poplatek za své psy.
Místní poplatek za nakládání, svoz,
třídění a likvidaci komunálního odpadu,
dále jen TKO na rok 2020 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.
Děti do 18-ti let včetně a senioři od 80
let neplatí. Poslední svoz se známkou
na rok 2019 bude v úterý 25. února
2020, pokud po tomto datu nebude
popelnicová
nádoba
označena
identifikační známkou na rok 2020, její
obsah nebude vysypán.

Společenský večer – ples
Fotbalový ples
V sobotu 29. února od 20:00 hodin jste
srdečně zváni na fotbalový ples. Místo
konání stodola Charvátova statku, Zápy
7. Vstupné 100,-. Předprodej vstupenek
v restauraci „na hřišti“ v neděli od 17:oo
do 22:oo hodin.
Babský bál
V sobotu dne 7. března 2020 od 20:00
hodin se bude konat ve stodole
Charvátova statku Zápy č.p. 7 Babský
bál. Předprodej vstupenek od 18.2.
každé úterý v hospodě“ u Bendů“ a od
21.2. každý pátek v restauraci „v
Lázních“, vždy od 18,00 hod.

Dětský karneval
V neděli 8. března 2020 od 14:00
hodin pořádají zápští skauti karneval
pro děti. Přijďte se s dětmi pobavit,
zasoutěžit si a zatančit do stodoly
Charvátova statku, Zápy č.p. 7. Hraje
Dj.Termix. Pro děti jsou připraveny
drobné odměny a také tombola. Bližší
info o karnevalu, maskách a tématu
naleznete na plakátech.

Na služebně v Brandýse nad Labem
policisté muži sdělili podezření ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což mu v případě
prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, zákaz činnosti
nebo peněžitý trest.
Policie neustále apeluje na řidiče, aby
za volant usedali vždy odpočatí a při
jízdě se plně věnovali řízení. Každý řidič
by si měl uvědomit, že alkohol a ani jiné
omamné a psychotropní látky za volant
nepatří.
Řidiči pod vlivem návykových látek jsou
v silničním provozu velmi nebezpeční
sami sobě, ale i ostatním účastníkům
silničního provozu. Všichni řidiči
nedodržováním předpisů silničního
provozu a agresivní a nebezpečnou
jízdou ohrožují nejen své zdraví, ale
především zdraví a životy všech
účastníků silničního provozu.

POLICIE INFORMUJE
Dopravní policisté odhalili ve středu 15.
ledna v jednu hodinu odpoledne řidiče
nákladního vozidla, který usedl za
volant
po
požití
alkoholu.
Sedmačtyřicetiletého muže v Zápech
na Praze venkov - Východ zastavila
policejní hlídka za účelem silniční
kontroly.
Nemilé zjištění nastalo po provedení
dechové zkoušky u řidiče, která
opakovaně
prokázala
přítomnost
alkoholu v dechu přes jedno a půl
promile.
Následovalo
zadržení
řidičského průkazu a zahájení trestního
řízení.

Jak ukazují výzkumy, alkohol se
podepisuje na způsobu řízení. Již při
překročení hranice půl promile začíná
převažovat negativní vliv na lidský
organismus.
Člověk
se
stává
apatickým, snadno upadá do depresí a
je celkově v útlumu. Alkohol za
volantem zvyšuje nejenom agresivitu a
přeceňování řidičských schopností, ale
má výrazný vliv na periferní vidění.
Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje
tunelové vidění.
Do alkoholové pasti se přitom zdaleka
nemusí dostat člověk, který usedne za
volant bezprostředně po konzumaci
alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný
je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je
charakteristické omezené vnímání.
Řidič snadno něco přehlédne, je
v útlumu, má opožděné reakce.

INFO - KARTA LÍTAČKA
V letošním roce bude končit platnost
cestujících,“ uvedl k prodloužení
platnosti Lítaček primátor hlavního
města Prahy Zdeněk Hřib.

dopravních karet Lítačka, které se
začaly poprvé vydávat v roce 2016.
Provozovatel Lítačky, pražská městská
společnost Operátor ICT, společně
s Magistrátem hlavního města Prahy
se rozhodly automaticky planost karet
Lítačka prodloužit o tři roky. Cestující,
kterým by karta v letošním roce
propadla, tak budou moci s Lítačkou
cestovat po Praze a Středočeském
kraji až do roku 2023.
Dopravním kartám Lítačka vydaným
v roce 2016, na které si mohou
cestující nahrávat dlouhodobé časové
kupóny a cestovat po Praze a
Středočeském kraji, bude letos
postupně končit platnost. Během
letošního roku by tak měla skončit
platnost asi 450 000 karet.
Provozovatel karty Lítačka ovšem
společně s Magistrátem hlavního
města Prahy rozhodl o automatickém
prodloužení původně exspirujících
karet, a to o tři roky.
„Rozhodnutím prodloužit platnost karet
Lítačka o tři roky chceme vyjít vstříc
všem cestujícím v hlavním městě a
ulehčit jim tak starosti s vyřizováním
nové karty. Navíc tím zabráníme
zbytečným nákladům, které by
vydávání nových karet představovalo.
Do budoucna rovněž plánujeme
prodlužovat platnost i dalších karet
Lítačka, jimž by končila planost v roce
2021 a zvyšovat tak co nejvíce pohodlí

Všechny karty Lítačka, kterým končí
planost během letošního roku, budou
automaticky v databázi provozovatele
karty Operátora ICT prodlouženy.
Cestující nebudou muset provést
žádný úkon, tak jak tomu bylo v
minulosti například vložením karty do
validátorů, které již od konce srpna
2018 nejsou pro cestování v Praze a
Středočeském kraji potřeba.
Cestujícím, kterých se původní konec
platnosti v letošním roce bude týkat,
budou rozesílány informační e-maily a
SMS zprávy podle toho, jaký kontakt
uvedli při registraci.
„V současnosti je v našem systému
registrováno něco málo přes 859 000
karet Lítačka a na více než 630 000 je
poté nahrán dlouhodobý časový
kupón. Doufáme, že prodloužení
platnosti cestující ocení. Naším cílem
je odbavování v dopravě v Praze co
nejvíce liberalizovat a digitalizovat.
Cestující mají od prosince 2019
možnost mít dlouhodobý časový kupón
pouze v mobilní aplikaci PID Lítačka a
odbavovat se jen prostřednictvím
obrazovky mobilu. Od srpna 2018 si
navíc všichni cestující mohou kupóny
převést na bezkontaktní bankovní karty
či In Kartu,“ doplnil generální ředitel
městské společnosti Operátor ICT
Michal Fišer.
Podrobné informace týkající se
prodlužování platnosti karet budou
komunikovány na webu pid.litacka.cz,
sociálních sítích Lítačky a rovněž i na
výdejních místech Lítačky.

LÍTAČKA LIMITOVANÁ
EDICIE
Od začátku února 2020 si budou moci
všichni cestující v Praze
a Středočeském kraji pořídit na
přepážkách ve Škodově paláci kartu
Lítačka s novými motivy Maappi.
Všichni zájemci o tyto limitované edice
karty Lítačka budou mít na výběr ze tří
barevných variant, které nakreslil Matěj
Hošek.
Od pondělí 3. února 2020 se na
zákaznických přepážkách Lítačky ve
Škodově paláci začnou vydávat karty
se speciálním designem od Maappi,
který symbolizuje podobu pražského
metra v budoucnosti tak, jak ji vidí
autor projektu, talentovaný mladý
autista a milovník veřejné dopravy,
Matěj Hošek. Cestující si budou moci
vybrat mezi zelenou, bílou nebo
růžovo-červenou variantou motivu
Lítačky.
„Vydáním limitované edice karty
Lítačka s designem Maappi jsme chtěli
podpořit nejen Matějův projekt, ale
také nabídnout Lítačku v nové,
zábavnější podobě. Jsem přesvědčen,
že se cestujícím nové motivy budou
líbit a že se z nich stanou třeba i
sběratelské kousky,“ dodal k nové
limitované edici Lítaček primátor
hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.
Pořízení speciálního designu bude
možné pouze v kontaktním centru
Lítačky ve Škodově paláci
v Jungmannově ulici v Praze a bude
na cestujících, zda si budou chtít
pořídit klasickou zelenou Lítačku, nebo
nový motiv s podobou sítě pražského
metra od Maappi. „Za nový speciální
design karty Lítačka naši zákazníci
nebudou platit nic navíc. Za vystavení

karty tak zaplatí částku, která je
uvedena v našem ceníku, to znamená
od 200 do 50 korun
v návaznosti na způsobu rychlosti
vydání karty. V současnosti bude
k dispozici zatím 20 000 kusů
limitované edice karet Lítačka
s Maappi,“ doplnil praktické
podrobnosti o novém designu karty
Michal Fišer, generální ředitel pražské
městské společnosti Operátor ICT,
která má provoz a rozvoj karty Lítačka
na starosti.
Speciální edice karet Lítačka je dalším
prohloubením spolupráce mezi Prahou
a dobročinným projektem Maappi.
V loňském roce vyjely na linkách
Pražské integrované dopravy první
autobusy se sedadly potaženými
vzorem, jehož autorem je právě Matěj
Hošek.
Produkty s motivy Maappi je možné
nově zakoupit a přispět tak na dobrou
věc i prostřednictvím fanshopu
Dopravního podniku hlavního města
Prahy na fanshop.dpp.cz.
Maappi je dobročinný projekt, jehož
hlavní tváří je patnáctiletý Matěj Hošek,
který je „tak trochu jiný“. Matěj trpí od
malička těžkou formou Aspergerova
syndromu s hlubokými úzkostmi.
Rodiče si s ním dlouho nevěděli rady,
až mu jednou do ruky dali mapu
pražské MHD. Matěj si mapy okamžitě
zamiloval a našel v nich tolik hledaný
klid.Od té doby Matěj kreslí své vlastní
mapy, které jsou pod dobročinnou
značkou Maappi umisťovány na různé
předměty a prodávány. Podstatnou
část zisku chce rodina investovat zpět
do systému a zlepšit především
psychiatrickou péči pro děti s PAS a
vzdělávání, které nyní stojí školy
značné peníze.

