Zápský krajánek
BŘEZEN – DUBEN 2020
Gratulujeme jubilantům
V měsíci březnu oslaví v Zápech
významné životní jubileum narození
Paní Bezvodová Alena
Paní Lukášová Marie

Informace pro rybáře
Povolenky pro rok 2020 pro rybaření na
vodní nádrži za fotbalovým hřištěm
(Teletník) se budou prodávat dne 18.3.,
25.3. a 1.4. 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. Mládež vstupní poplatek
neplatí.

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

Termíny brigád pro rok 2020 – Vodní
nádrž za hřištěm (teletník):
28.3.2020 8:00-12:00 hodin (brigádu
řídí

Informace z úřadu
Vítání občánků
V sobotu dne 21. března 2020
proběhne od 15:00 hodin vítání nových
občánků městyse Zápy narozených
v roce 2019. Místem konání je Sýpka
Charvátova statku, Zápy 7.

Veřejné zasedání
Veřejné
zasedání
zastupitelstva
městyse Zápy se uskuteční ve čtvrtek
26. března 2020 v Sýpce Charvátova
statku Zápy, Zápy 7 od 19.oo hodin.
Program bude vyvěšen na úřední desce
úřadu městyse Zápy, nebo na
stránkách www.zapy.cz/úřední deska.

p.

Cerha)

4.4.2020 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí
p.

Cerha)

Závody:
Závody v roce 2020 se uskuteční v
sobotu 18.4.2020 od 6:00 do 12:00
hodin. Prodej lístků na rybářské závody
(registrace) bude dne 16.4.2020 a
17.4.2020 od 17:00 do 19:00 v
restauraci na hřišti a před zahájením
závodu. Cena lístku (startovné) je 100
Kč na osobu

Informace pro občany
Stavební akce
•

•

•

•

V měsíci
únoru
prošly
rekonstrukcí schody ze zámkové
dlažby na Stránku, které byly
kompletně
rozebrány
a
srovnány.
U stodoly Charvátova statku
probíhá v současné době stavba
zádveří, které má chránit před
nepřízní počasí a také jako
izolace při vstupu do stodoly.
Praktická
lékařka
MUDr.
Holasová od 24. února ordinuje
v nových prostorách ordinace na
adrese Zápy 6.
Počátkem března se započnou
práce na obchvatu kolem
městyse Zápy. Staveniště bylo
předáno stavební společnosti
Strabag.

Country večer
Městys Zápy Vás srdečně zve na
country večer v sobotu dne 21. března
2020 od 19:00 hodin. Do stodoly
Charvátova statku. K tanci a poslechu
zahraje 5 členná kapela Dobrá parta madolína, kytara, basová kytara.

Zápisy do základních škol
Termíny zápisů do 1. tříd základních
škol pro školní rok 2020/2021
Město Brandýs nad Labem - Radonice
•

ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750

ve dnech 7. a 8. dubna od 13:00-17:00
hod.
Den otevřených dveří dne 31. března
8:00-17:00 hod.
Kompletní informace na stránkách ZŠ
Na
Výsluní

https://www.zsnavysluni.cz/zakladniskola-1/zapis-do-1-trid/kompletniinformace-k-zapisu-1068cs.html
•

ZŠ Palachova, Palachova 337

v dnech 21. dubna od 14:00-18:00 a
22. dubna od 14:00 do 17:00 hod.
Den otevřených dveří 2.dubna od 8:0016:00 hod.
Kompletní informace na stránkách ZŠ
Palahova
https://www.fzspalachova.cz/index.php?type=Post&id
=940&ids=823
•

ZŠ Radonice, Kaštanová 473

ve dnech 1. dubna od 13:30-17:00
hod.a
2. dubna od 13:30-16:00 hod.
Náhradní termín zápisu – úterý 7.
dubna 2020, místo stejné v čase od
13:00 do 14:00 hod. Na tento termín je
nutné ohlásit se předem telefonicky
nebo emailem.
Den otevřených dveří.od 8:00-12:00
hod.
Kompletní informace na stránkách ZŠ
Radonice
https://www.skolaradonice.cz/zakladniskola/zapis-do-1-tridy/

Sport – Florbal
Zápský florbal opět pokračuje!
Blíží se jaro, a tak my, nadšení zápští florbalisté, brzy zahájíme další sezónu a opět
vyrazíme hrát na 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 přijdou si zahrát
s námi.
Ideální je spojit se s námi prostřednictvím facebookové stránky „Florbal Zápy“,
nebo můžete kontaktovat přímo jejího správce Petra Truschána, informace také
získáte i na zápském úřadu, nebo prostě rovnu přijďte rovnou v daný termín na hřiště.
Těšíme se, že se naše skupina letos opět rozroste, přijďte mezi nás.
Důležité informace na závěr: hrajeme v Zápech na malém hřišti s umělým
povrchem u fotbalového hřiště každý čtvrtek od 18 hodin (případné změny
probíráme na facebookové stránce, popř. posíláme sms). Není třeba žádné
vybavení, máme erární. Začínáme od 19.3.2020!

ČFL B - SK Zápy - Jaro

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
➢ Více na www:diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V týdnu od 30 března. do 3. dubna 2020
na úřadu městyse Zápy

V úředních hodinách úřadu městyse Zápy

