
Zápský krajánek ZÁŘÍ 2018 
 

HOSPODAŘENÍ 

Městys Zápy hospodaří s těmito finančními 

prostředky a majetkem. 

Zůstatek na běžném účtu vedeném u 

Komerční banky je k 28.8.2018  

10.896.336,08 Kč 

Zůstatek na účtu vedeném u ČNB je 

k 28.8.2018 404.594,46 Kč 

Hmotný a nehmotný majetek k 28.8.2018  

114.806.829,23 Kč 

 

V neděli 12.srpna 2018 oslavil své 

kulaté jubileum pan Jiří Mojdl.  

Jako nejstaršímu občanu Záp 

přejeme panu Mojdlovi do dalších 

let hlavně pevné zdraví, štěstí a 

spokojenosti.  

 

 

 

 

Gratulujeme jubilantům 

V měsíci září oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané: 

Paní Balounová Věra, Zápy 20 

Paní Apeltauerová Jana, Zápy 71 

 

Městys Zápy přeje jubilantce pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let.  

 

INFORMACE Z ÚŘADU 

Ze zasedání zastupitelstva 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva, které se konalo 27. června 

2018 je k nahlédnutí na úřadu městyse Zápy 

nebo na webu městyse www.zapy.cz/úřední 

deska 

Poslední veřejné zasedání stávajícího 

zastupitelstva se bude konat 6.9.2018 od 

19:oo hodin na úřadu městyse Zápy 

Připomínáme v sobotu 1.září 

od 16:oo hodin v Charvátově 

statku – „Grilování s hasiči a 

rozloučení z prázdninami“. 

Živá hudba, bohaté 

občerstvení. 

http://www.zapy.cz/úřední


VOLBY  DO 

ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Prezident republiky vyhlásil svým 

rozhodnutím publikovaným ve Sbírce 

zákonů pod č. 85/2018 Sb., volby do 

zastupitelstev obcí, které se budou konat 

v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. 

Pro volby do obecních zastupitelstev 

se nevydává voličský průkaz. 

 

 

LETNÍ AKCE 

V letních měsících se v městysu Zápy 

uskutečnili tyto akce:  

• Fotbalový zápas SK Zápy vs. SV 

Mahring – mezinárodní utkání o 

putovní pohár Michala Rybáře 

• Pouťová diskotéka v 

„Teletníkaréně“  

• „Grilování s hasiči“ v Charvátově 

statku . 

ZÁPSKÁ „Z PRDELE 

KLIKA“ 

SDH Zápy Vás zve na 7. ročník soutěže v 

hasičském sportu  

,,Zápská z prdele klika". 

Pořádá se v sobotu dne 15. září 2018 od 

13:00 hodin na retenční nádrži v Zápech za 

restaurací v Lázních. Přijďte podpořit 

dobrovolné zápské hasiče. 

PŘÍMĚSTYSOVÝ TÁBOR 

Letní dobrodružství  

Letošní tábor se nesl ve znamení 

Olympijských her. V různém sportování 

nám byli nápomocní Asterix, Obelix a 

jejich kouzelný nápoj.  

Na začátku sportovci slíbili, že budou 

sportovat čestně a ze všech sil. Rozhodčí 

zase slíbili, že budou nestranní a 

spravedliví. K řádnému sportování patří 

samozřejmě i dresy. Tak jsme si je vyrobili 

a zápolení vypuklo.  

Soupeřilo se v různých disciplínách, např.: 

Běh, skok, stolní tenis, badminton, 

petanque, štafeta, sumo a málem i plavání, 

ale v potoce za hřištěm bylo tak málo vody, 

že i na závody loděk jsme museli kousek 

potoka vyčistit, aby se loďky daly do 

pohybu… Hrál se fotbal, přehazovaná, 

volejbal, na jelena, plácaná na rekord… O 

poledním klidu se odpočívalo u stolních 

her. Rozdávaly se medaile z čokolády. 

Pamětní medaile nám dokonce Asterix a 

Obelix pozlatili v kouzelné truhle!  

Ve čtvrtek jsme se vypravili na výlet do 

Radonického zooparku. Díky zásobě 

mrkviček, jablíček, chleba a rohlíků, se 

zvířátka chovala přítulně a láskyplně nám 

zobala z rukou.  

O správnou životosprávu sportovců se 

skvěle postarala restaurace V Lázních. Za 

přísun vitamínů také vděčíme rodičům 

našich sportovců.  

Velké poděkování patří panu starostovi a 

zastupitelům městysu Zápy, kteří celou akci 

finančně zajistili. 

 

Informační tiskovinu vydal úřad městyse 

Zápy. 

https://www.google.cz/search?q=obr%C3%A1zky+pro+volby&sa=X&biw=1184&bih=839&tbm=isch&imgil=9SojBpPpc6I3ZM:;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q%3Dtbn:ANd9GcT1tl_p1FJGZOYeymMI9sr7WqpaIrduN0eUYw281GOTmCVTlJ4jSg;273;219;y-ejNWySEiwXbM;http://www.mzv.cz/saopaulo/cz/rozdeleni_pusobnosti/volby/index.html&source=iu&usg=__rpire2ObIRlLsxkM8qC6fNDZB4s%3D&ei=t5LHU9HRA4yO4gTStIF4&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=1974


 

 

 

 

 

 


