Zápský krajánek léto 2020
Gratulujeme jubilantům

Provoz úřadu městyse Zápy

V měsíci červnu, červenci a srpnu oslaví
v Zápech významné životní jubileum
narození tito občané.

Od 18.května jsou upraveny úřední hodiny.
Pondělí a středa od 8:00-11:30
Od 13:00-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek od 8:00-11:30

Paní Polívková Věra, Zápy 234
Paní Mašková Libuše, Zápy 129
Pan Novák Antonín, Zápy 34
Pan Marhula Alexandr, Zápy 254

Pošta Partner nadále v omezeném režimu.
Pondělí a Středa od 14:00-17:00
Úterý a Čtvrtek od 8:00-10:30
Pátek zavřeno

Pan Martinic Josef, Zápy 144
Pan Mendl František, Zápy 153
Pan Šístek Josef, Zápy 236
Pan Králík Josef, Zápy 59

Kostel sv. Jakuba Staršího
Ekumenické setkání
V neděli 7. června se v kostele sv. Jakuba
Staršího v Zápech od 17:30 hodin uskuteční
ekumenické setkání s modlitbami a zpěvy z
Taizé. Všichni jsou srdečně zváni.

Noc kostelů

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

Bioodpad
Žádáme občany, aby pytle na Bioodpad
nepřeplňovaly a nezavazovaly, náš
technický pracovník, který je nakládá je jen
člověk. Děkujeme

Noc kostelů se letos koná v pátek 12.
června. Tradičně je do festivalu zapojen i
zápský kostel sv. Jakuba Staršího. Kostel
bude otevřen všem návštěvníkům včetně
zvonice a márnice od 18:00 hodin do 21:00
hodin, k prohlídkám, ztišení, meditaci,
nebo prostě jen k setkání s druhými.

www.nockostelu.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

DOPRAVNÍ INFO

14. května 2020 se konal zápis do mateřské
školy. Poprvé, z důvodu pandemie, proběhl
bez účasti dětí i rodičů. V letošním roce
mateřská škola eviduje 13 žádostí o přijetí
dětí pro příští školní rok 2020-2021.
Výsledky přijímacího řízení budou
vyvěšeny v mateřské škole, na úřední desce
Městysu Zápy dále také na školních
webových stránkách mszapy.cz.

Od pondělí 27. dubna 2020 probíhá
rekonstrukce mostu ev. č. 245-002 na silnici
II/245
přes
Zelenečský
potok.
Rekonstrukce bude probíhat cca 6 měsíců
při úplné uzavírce. Z tohoto důvodu bude
probíhat výluka na lince 655. Autobusy
budou mezi zastávkami Brandýs nad
Labem, U Soudu a Lázně Toušeň
odkloněny přes zastávku Brandýs nad
Labem, Pekárny. Zastávka Lázně Toušeň,
Zastávka bude zcela bez obsluhy. Zastávka
Lázně Toušeň ve směru do Brandýsa bude
přemístěna do ulice Nehvizdská za vjezd do
domu č.p. 2. Pro Královice a Zápy bude
zřízena náhradní autobusová linka X655,
která bude jezdit okružně z Brandýsa do
Královic a přes Prefu a Zápy, U Pomníku
zpátky do Brandýsa. Na lince X655 platí po
Brandýse tarif MHD Brandýs nad LabemStará Boleslav stejně jako u všech ostatních
linek. Současně budou na lince 376 zrušeny
spoje jezdící z Brandýsa pouze do zastávky
Zápy, U Pomníku – tyto spoje budou plně
nahrazeny linkou X655, která jede v čase
zrušených spojů. Výlukové jízdní řády,
platné od pondělí 27. dubna k nahlédnutí na
www.zapy.cz/novinky, nebo na úřadu
městyse Zápy.

Děti se vrátily do mateřské školy 25. května
s určitými omezeními, ale mateřská školka
v Zápech funguje.

AKCE MĚSTYSE
Vzhledem k současné situaci se akce
městyse Zápy, které byly plánované od
března zrušily, znovu začínáme 29. srpna
2020 akcí „ukončení prázdnin“. Svatby a
oslavy v Charvátově statku do 300 lidí, se
začínají konat od června.

Dálnice D10
Akce „ukončení prázdnin“
Pokud situace dovolí a bude nadále příznivá
v souvislosti s probíhající, ale již jistě
ustupující pandemií a nemocí COVID-19,
Vás městys Zápy srdečně zve do stodoly
Charvátova statku dne 29. srpna od 16:00
hodin. Rozloučíme se zde s prázdninami,
pro
děti
připravíme
překvapení.
Občerstvení a hudební doprovod zajištěn.
Těšíme se na Vás.

Silničáři budou dvacet dní od 1.6. provádět
úpravy na 13. kilometru dálnice D10, kde
budou opravovat svodidla, frézovat
vozovku a další práce, které předchází
opravě mostu u Staré Boleslavi. Ta je
plánována na jaro příštího roku. Provoz
bude veden ve dvou provizorních jízdních
pruzích, tedy v každém směru jízdy budou
řidičům k dispozici 2 provizorní jízdní
pruhy.
Informační tiskovinu vydal úřad městyse
Zápy.

