Zápský krajánek BŘEZEN 2019
Gratulujeme jubilantům

Dětský karneval

V měsíci březnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:

Připomínáme konání karnevalu pro děti,
v neděli dne 10.března 2019 od 14:00
hodin ve stodole u Burdů na Stránce.

Janoušková Sonja

Informace z úřadu
Veřejné zasedání

Hladík Petr
Kohout Václav

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Zápy se uskuteční ve středu 27. března
2019 na úřadu městyse Zápy, Zápy 71 od
17.oo hodin. Program bude vyvěšen na
úřední desce úřadu městyse Zápy, nebo na
stránkách www.zapy.cz/úřední deska.

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

Nová firma v městysu Zápy
BORGY CZ, a.s.
Při nákupu přes e-shop borgy.cz získají
místní
obyvatelé
slevu
20%
z maloobchodní ceny uvedené na stránkách.
Podmínkou k získání slevy je vložení
slevového kódu v kroku číslo 3 objednávky,
který je 25001. Úhrada je možná pouze
převodem, zboží je možné vyzvednout
druhý den po připsání na účet na adrese:
BORGY CZ, a.s., Zápy 4.
Zboží není možné z technických důvodů
vydávat na počkání s ohledem na
velkoobchodní zaměření společnosti, proto
v případě nákupu vyzvedávejte vždy druhý
den na recepci firmy.
Veškerý sortiment a
společnosti
najdete
www.borgy.cz.

informace o
na
stránce

Vítání občánků
V sobotu dne 23. března 2018 proběhne od
15:00 hodin vítání nových občánků
městyse Zápy narozených v roce 2018.
Místem konání je sýpka Charvátova statku,
Zápy 7.

Informace pro rybáře
Povolenky pro rok 2019 se budou prodávat
dne 13.3., 20.3., 27.3. a 3.4. od 17:00 do
19:00 hodin v restauraci „Na hřišti“.
Cena povolenky činí pro dospělé 250,- Kč a
pro děti 130,- Kč. Noví členové platí
vstupní poplatek (tzv. zápisné) 100,- Kč.
Termíny brigád pro rok 2019 – Vodní nádrž
za hřištěm (teletník):
30.3.2019, 6.4.2019 a 13.4.2019
8:00-12:00 hodin (brigády řídí p. Cerha Vít)

ZÁPIS DO MŠ ZÁPY
Děti a paní učitelky z naší mateřské školky
srdečně zvou všechny malé i velké zájemce
ke hrám při návštěvě naší mateřské školky.
„Den otevřených dveří“ spojený se
ZÁPISEM pro školní rok 2019/2020
proběhne v těchto dnech:
7. května 2019 - od 10.00 do 12.00 hodin
a
9. května 2019 - od 15.00 do 16.30
hodin.
Moc se těšíme na všechny, kdo nás navštíví.
Pro všechny malé kamarády připravíme
s našimi dětmi překvapení v podobě
dárečku.

K zápisu do MŠ nezapomeňte vzít
s sebou:
1) občanský průkaz jednoho z rodičů
2) rodný list dítěte
3) vyplněnou „Přihlášku dítěte k zápisu do
mateřské školy“ – potvrzenou razítkem od
dětského lékaře
4) vyplněný „Evidenční list“ - potvrzený
razítkem od dětského lékaře
5) vyplněnou „Žádost o přijetí do mateřské
školy“
6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého
pobytu dítěte a kopii trvalého pobytu
v Zápech jednoho z rodičů / tu získáte na
ÚŘADU MĚSTYSE ZÁPY.
Dokumenty Evidenční list, Přihláška dítěte
do mateřské školy a Žádost o přijetí do
mateřské školy lze stáhnout na webových
stránkách naší mateřské školy – mszapy.cz
v sekci přijímací řízení.
Upozorňujeme všechny rodiče, pokud se
oni, či jejich pověření zástupci nedostaví v
termínech zápisu do mateřské školy
s vyplněnými a potvrzenými dokumenty,
jejich děti nebudou zapsané pro školní rok
2019-2020 do Mateřské školy Zápy.

Informace pro občany
Jste běžným občanem a hodila by se Vám
dotace na zateplení domu nebo na využití
dešťové vody?
MAS – Střední Polabí, z.s. ve spolupráci se
Stáním fondem životního prostředí ČR
pořádá dne 12. 3. 2019 v 17.00 hod. na
zámku v Brandýse nad Labem seminář
k dotačním programům „Nová zelená
úsporám“ a „Dešťovka“. Pracovníci
fondu účastníky semináře přehledně
seznámí s informacemi o obou programech,
určených občanům a profesionálně zodpoví
veškeré dotazy.
Program „Nová zelená úsporám“ je
určený majitelům a stavebníkům obytných
budov a pomáhá s financováním částečného
nebo celkového zateplení, s výměnou oken
a dveří, se stavbou domů s nízkou
energetickou náročností či s pořízením
ekologických doplňkových zdrojů energie,
jako jsou solární a fotovoltaické systémy.
Příspěvek lze získat i na některou z „eko“
vychytávek, ať jsou to zelené (vegetační)
střechy či řízené větrání (rekuperace).
Společně se zateplením lze žádat o dotaci na
venkovní stínicí techniku, naopak i bez
zateplení na výměnu starých kamen za nový
ekologický zdroj vytápění. Nově lze
program využít i při úpravách a výstavbě
prováděných
svépomocí.
Program
„Dešťovka“ je dostupný majitelům
obytných domů a nově pak i těm, kteří
trvale žijí v rekreačních objektech.
Finančně podporuje tři základní systémy –
zachytávání dešťové vody na zalévání
zahrady, systém zachytávající dešťovou
vodu k zalévání a současně ke splachování
toalet v domě a do třetice podpoří také
systémy využívající přečištěnou odpadní,
tzv. šedou vodu. Seminář se koná
v prostorách MAS – Střední Polabí, z.s. na
brandýském zámku, rezervace je možná na
http://www.polabsketoulky.cz/seminarsfzp/, více informací poskytuje Ing. Mgr.
Eva Neubergová na tel. 730 182 815. Účast
na semináři je bezplatná.

Plánované uzavírky a opravy
komunikací
Vážení občané,
V přilehlých obcích během letošního roku
plánuje Středočeský kraj a Ředitelství silnic
a dálnic několik zásadních oprav
komunikací. V rámci těchto akcí dojde k
uzavírkám a komplikacím v provozu. S
tímto jsou samozřejmě spojeny i úpravy
jízdních řádů autobusových linek a
plánované objízdné trasy pro autobusové
linky. O těchto úpravách budete průběžně
informováni. V současné době jsou od
Středočeského kraje a od ŘSD následující
informace:
od 25. 3. 2019 má dojít k úplné uzavírce
mostu přes dálnici D10 na komunikaci č.
33310, spojující obce Svémyslice a
Zeleneč. Demolice a výstavba nového
mostu je plánována po dobu cca 6 – 8
měsíců. Při demolici dojde i k úplnému
uzavření dálnice D10 v době od 18.00 hod
do 10.00 hod ve dnech 30. – 31. 3. 2019 a 6.
– 7. 4. 2019. K dalšímu uzavření dálnice
D10 potom má dojít opět přes noc ze soboty
na neděli někdy asi v polovině měsíce
července 2019 a v polovině měsíce září
2019.

asi od poloviny měsíce dubna 2019 dojde k
úplné uzavírce komunikace č. 610 v ulici
Pražská v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi v úseku od křižovatky ulic
Výletní a Tyršova po křižovatku ulic
Seifertova a Průmyslová. Poté bude
následovat i výstavba nového kruhového
objezdu na křižovatce ulic Seifertova,
Průmyslová a Pražská. Doba realizace
opravy a výstavby je plánována po dobu 14
měsíců a bude členěna do několika etap.
asi od poloviny měsíce dubna 2019 má dojít
k opravě povrchu komunikace č. 101 v obci
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v
rozmezí od křižovatky ulic Petra
Jilemnického a Michalovická až za hranice
našeho města, tedy až za odbočku na obec
Polerady. Oprava má být realizována po
etapách s celkovou dobou trvání 1 měsíc.
v měsíci říjnu 2019 je plánována
rekonstrukce železničního přejezdu v
Brandýse nad Labem-Stará Boleslav na
ulici Zápská. Tato rekonstrukce přinese
úplnou uzavírku daného přejezdu po dobu
asi 4–5 dnů.

od 15. 4. 2019 má dojít k úplné uzavírce
komunikace č. 0107 z důvodu opravy
mostku při výjezdu z obce Radonice
směrem na Jenštejn. Demolice a výstavba
nového mostku je plánována po dobu asi 4
měsíců.

v termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má
dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému
uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru
z Prahy na Mladou Boleslav. V této době
tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs
nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet
na dálnici ve směru od Záp na Mladou
Boleslav.

v průběhu letních měsíců má být
realizována oprava povrchu komunikace č.
610 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav a Dřevčice, Dřevčice a Podolanka.

v termínu od dubna do října 2019 bude
zároveň probíhat oprava povrchu dálnice D
10 ve směru z Ml. Boleslav do Prahy, mezi
exitem č. 14 Stará Boleslav a exitem č. 3
Radonice.

Zápisy do základních škol

Sport – fotbal – jaro 2019
So 9.3. 10:30 FK Litoměřicko-SK Zápy

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2019/2020

Ne 17.3. 15:00 SK Zápy-Olympia Radotín

Město Brandýs nad Labem - Radonice

So 30.3. 10:30 FK Loko Vltavín-SK Zápy

•

ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750

Ne 24.3.15:00 TJ Jiskra ÚnO-SK Zápy
Ne 7.4.16:30 SK Zápy-TJ Jiskra Domažlice

ve dnech 16.4. a 17.4.od 13:00-17:00 hod.

Ne 14.4. 17:00 FK Králův Dvůr-SK Zápy

Den otevřených dveří 9.4. 8:00-17:00 hod.

Ne 21.4.17:00 SK Zápy-SK Benešov

•

ZŠ Palachova, Palachova 337

ve dnech 15.4. a 16.4. od 14:00-17:00 hod.
Den otevřených dveří 10.4.od 8:00-16:00
hod.

Ne 28.4.17:00 TJ Slovan Velvary-SK Zápy
Ne 5.5 17:00 SK Zápy-FC Slavia KV
St 8.5. 10:15 FC Slavoj Vyšehrad-SK Zápy
So 11.5. 17:00 FK Dobrovice-SK Zápy
Ne 19.5. 17:00 SK Zápy-SK Převýšov

•

ZŠ Radonice, Kaštanová 473

Ne 26.5. 17:00 SK Viktorie Jirny-SK Zápy

ve dnech 9.4. od 13:30-17:00 hod.

St 29.5. 17:00 SK Zápy-TJ Sokol Živanice

a 10.4. od 13:30-16:00 hod.

Ne 2.6. 17:00 SK Zápy-SK Sokol Brozany

Den otevřených dveří 20.3.od 8:00-12:00
hod.

Ne 9.6. 17:00 TJ Štěchovice-SK Zápy
Ne 16.6. 17:00 SK Zápy-FC Písek fotbal

Sport – Florbal
Zápský florbal opět začíná!
Blíží se jaro, a tak my, nadšení zápští
florbalisté, brzy zahájíme sezónu a opět
vyrazíme hrát na malé umělé trávě u
fotbalového hřiště. Vyzýváme všechny
muže, velké i malé, kteří by se k nám rádi
přidali, protože mají rádi pohyb, sport a
dobrou náladu, ať neváhají a spojí se s námi
prostřednictvím facebookové stránky
„Florbal Zápy“, nebo kontaktují přímo
jejího správce Petra Truschána, informace
získáte i na zápském úřadu, nebo můžete
přijít rovnou hrát. Těšíme se, že se naše
skupina letos opět rozroste, přijďte mezi
nás. Důležité informace: co = FLORBAL,
kde = malá umělá tráva u fotbalového
hřiště, kde = ČTVRTEK, v kolik =18h.

