Zápský krajánek DUBEN 2017
Zápis dětí do MŠ
Gratulujeme jubilantům
V měsíci dubnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Paní Hynková Anna, Zápy 228
Paní Lišková Olga, Zápy 170
Paní Bambasová Helena, Zápy 136
Pan Šebesta Jaroslav, Zápy 217

Děti a paní učitelky z naší mateřské školky
srdečně zvou všechny malé i velké zájemce
ke hrám při návštěvě naší mateřské školky.
Ve čtvrtek 4.května 2017 se totiž koná
„Den otevřených dveří“, spojený se
ZÁPISEM pro školní rok 2017/2018.
Moc se těšíme na všechny, kdo nás
navštíví. Pro všechny malé kamarády
připravíme s dětmi překvapení v podobě
dárečku.
K zápisu 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

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

5) vyplněnou „Žádost o přijetí do mateřské
školy“
6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého
pobytu dítěte, tu získáte na ÚŘADU
MĚSTYSE ZÁPY.

Ze zasedání zastupitelstva
Vzhledem
k obsáhlejšímu
usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva, které se
konalo 23.3.2017 je usnesení k nahlédnutí
na úřadu městyse Zápy nebo na
www.zapy.cz/urednideska.

Uvedené formuláře Evidenční list,
Přihláška dítěte do mateřské školy a Žádost
o přijetí do mateřské školy lze vyzvednout
v MŠ Zápy nebo stáhnout na webových
stránkách naší mateřské školy –
mszapy.webnode.cz, v odstavci „Přijímací
řízení“ – dokumenty ke stažení.

Informace z úřadu

Rozpis zápasů SK ZÁPY

Dne 22.dubna 2017 pořádá rybářský spolek
při městysu Zápy rybářské závody na údolní
nádrži za hřištěm „v teletníku“. Předprodej
lístků se uskuteční 20.4. a 21.4. v restauraci
„Na hřišti“ v 17:00-19:00 hodin, nebo před
závodem. Zahájení závodů v 6:00 hodin

So 01.04.2017 10:15 TJ Jiskra Domažlice SK Zápy

Pro všechny příznivce Sokolského hřiště,
nohejbalu, volejbalu a dětských her.
Blíží se teplé dny a s nimi i možnost
setkávání se a sportování na Sokolském
hřišti. Sejděme se v sobotu 22.4.2017
odpoledne v 15:00 hod a dejme do pořádku
kurt a popř. i jeho okolí. Nářadí vítáno 😊

Velikonoční odpoledne
Srdečně Vás zveme na 2. ročník
Zápského velikonočního odpoledne, které
se koná v neděli 9. 4. 2017 od 15:00 hodin
v Charvátově statku (na návsi, č.p. 7). Těšit
se můžete na výrobu velikonoční dekorace,
zdobení
perníčků
a
jiné.
Plakát
s podrobnými informacemi najdete na
stránkách
městyse
Zápy
www.zapy.cz/novinky.

22. Ne 09.04.2017 16:30 SK Zápy - FK
Dobrovice
23. So 15.04.2017 10:15 FK Loko Vltavín SK Zápy
24. Ne 23.04.2017 17:00 SK Zápy - SK
Benešov
25. Ne 30.04.2017 17:00 TJ Štěchovice SK Zápy
26. Ne 07.05.2017 17:00 SK Zápy - FC
MAS Táborsko "B"
33. St 10.05.2017 17:00 FK Litoměřicko SK Zápy
27. Ne 14.05.2017 10:15 SK Převýšov - SK
Zápy
28. Ne 21.05.2017 17:00 SK Zápy - FC
Slavoj Vyšehrad
29. So 27.05.2017 10:15 FC Olympia
Hradec Králové - SK Zápy
34. St 31.05.2017 17:00 SK Zápy - SK
Viktorie Jirny
30. Ne 04.06.2017 17:00 SK Zápy - FK
Hořovicko

Pálení čarodějnic
Městys Zápy společně s SDH Zápy Vás
srdečně zvou na tradiční „PÁLENÍ
ČARODEJNIC“, které se uskuteční na
retenční nádrži „MŘENKA“ v Ostrově
v neděli dne 30. dubna 2017 od 18:00
hodin. Zábava pro děti, opékání vuřtů a
hudba budou doprovázet celou akci.

31. So 10.06.2017 10:30 FK Králův Dvůr SK Zápy
32. Ne 18.06.2017 17:00 SK Zápy - FC
Písek

Příměstysový tábor
Příměstysový tábor Zápy se letos bude
konat v termínu od 17. července 2017 do
21. července 2017, mezi 7:00 hodinou až
16:00 hodinou, v prostorách Charvátova
statku, Zápy 7. Téma tábora bychom rády
ještě neprozrazovaly, ale děti se mohou těšit
na spoustu zábavných úkolů, her,
dobrodružství a soutěží.
Přihlášky jsou k dispozici na úřadu městyse
Zápy. Prosíme, přihlašujte své ratolesti co
nejdříve, nejpozději však do konce května,
počet míst je omezen.

Nebezpečný odpad
▪

nebezpečný
odpad
–
oleje,
znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, AKU baterie,
monočlánky, atd.
▪ elektrospotřebiče
–
lednice,
televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče
jelikož lednice, televize a
monitory patří do systému
zpětného odběru, budou tyto
elektrospotřebiče převzaty pouze
kompletní
▪ pneumatiky
–
od
osobních
automobilů bez disků, ostatní
pneumatiky (to znamená s disky,
traktorové
atd.)
nebudou
převzaty!
Dne 29.4.2017d 8:40 do 9:10 na návsi.

Velkoobjemové kontejnery na
směsný odpad, budou přistaveny
na obvyklých místech (Zápy,
Ostrov, Stránka).

Zápské velikonoční řehtání
13.4.2017 – 15.4.2017
Pro ty z Vás, kteří si nepamatujete či již tuto
tradici neznáte, krátké připomenutí:
Velikonoce, tyto dny lidé slavili již od
pradávna, jde vlastně o starobylou tradici,
která byla součástí většího rituálu
spojeného s oslavou jara a s oslavou jarní
rovnodennosti. V pozdější době se tyto dny
staly nejvýznamnějším svátkem křesťanské
církve, spojeným s památkou umučení a
vzkříšení Krista. A řehtání? Jde vlastně o
velikonoční obchůzku obcí s hlučícími
nástroji (řehtačky, hrkačky, trakaře), kdy
zvuk těchto nástrojů nahrazuje bití zvonů,
které „odletěli do Říma. Zvony znějí
naposledy ve čtvrtek před Velkým pátkem,
pak umlknou až do Bílé soboty. A právě
v těchto dnech se řehtá.
Jak probíhá řehtání:
SRAZ NA NÁVSI - rodiče vítáni
Ve čtvrtek 13.4.2017 ve 12.00 hod a v 18.00
hod
V pátek 14.4.2017 v 7.00 hod, ve 12.00 hod
a v 18.00 hod
V sobotu
15.4.2017 v 8.00 hod
„vyřehtávání“ (pochůzka dům od domu,
vybírání vajíček, sladkostí a drobných
peněz pro koledníky).
Informace také na www.zapy.cz/novinky

Ztratila se kočka

Dne 24.3.2017 se ztratila kočka slyšící na
jméno “Zuzanka“.
Jakékoliv informace volejte prosím na
telefonní číslo: 728 481 222 nebo na adrese
Zápy - Ostrov 167
Odměna za nálezné 1.000,Předem děkujeme

