Zápský krajánek 2022 - Podzim
Gratulujeme jubilantům
V měsíci říjnu a listopadu oslaví
v městysu Zápy významné životní
jubileum narození tito občané:
Pan Novotný Jan, Zápy 103

Informace z úřadu
Ustavující zasedání zastupitelstva se
bude konat dne 13.10. od 17:00 hodin
v Sýpce Charvátova statku.

Pan Šimáně Břetislav, Zápy 31

KULTURNÍ AKCE

Paní Srbová Miroslava, Zápy 232

Dýňobraní

Paní Šimůnková Hana, Zápy 139

Srdečně Vás zveme na 7. ročník
zápského „Dýňobraní“, které se bude
konat v sobotu dne 22. října 2022 od
16:oo hodin ve stodole Charvátova
statku.

Pan Šťastný Václav, Zápy 161
Paní Mendlová Viera, Zápy 153
Paní Stehlíková Marie, Zápy 130

Dýně
(omezený
počet)
budou
k dispozici, kdo může přinese vlastní
dýni, nástroje na dlabání a vyřezávání,
popř. příkrasy na dozodbení (jeřabiny,
rákos, lýko, koření…). Občerstvení a
hudba zajištěna. Těšíme se na Vás. Za
všechny organizátory Váš starosta.
Městys Zápy přeje jubilantům pevné
zdraví a hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
Volby
Zvolení zastupitelé pro období
2022-2026
Vladimír Vlček, počet hlasů 269
Jana Křížová, počet hlasů 216
Jan Uhlíř, počet hlasů 208
Pavel Mašek, počet hlasů 202
Zdeněk Hrdlička, počet hlasů 177
Radka Cerhová, počet hlasů 159
Josef Jalovec, počet hlasů 147

Svíčkový průvod
V neděli 6. listopadu 2022 se koná
10. ročník Svíčkového průvodu
městysem Zápy.
Sejdeme se v 16:oo hod. v restauraci
"V Lázních", kde bude připraveno
tradičně
občerstvení
ve
formě
chlebíčků, řízků a štrůdlu
, na zahřátí
čaj a svařené víno. Odtud kolem 17:oo18:oo hod. společně vyrazíme směrem
ke hřbitovu, kde uctíme památku
zesnulých. Každý účastník, malý i
velký, s sebou bude potřebovat
lampion, svíčku nebo jiné světýlko.
Na ukončení svíčkového průvodu bude
na hřišti malý ohňostroj.

Adventní odpoledne
Městys Zápy Vás srdečně zve na tradiční adventní odpoledne a večer. V neděli dne
27.listopadu 2022 od 15:oo hodin. Děti z MŠ Zápy vystoupí s vánočními písněmi.
K poslechu i tanci Vám bude hrát kapela KOLOSEUM. Občerstvení zajištěno.
Mikulášská diskotéka
Městys Zápy Vás srdečně zve na první Mikulášskou diskotéku, která se bude
konat v sobotu 10.prosince 2022 od 18:oo hodin ve stodole Charvátova statku,
Zápy 7. Občerstvení zajištěno, DJ Michal Vinický.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
V sobotu 22. října 2022 na návsi v Zápech, čas 8:00 – 8:30 hodin
Odpady, které budou přebírány:
▪

nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie,
mono články,atd.

▪

elektrospotřebiče
elektrospotřebiče
-

▪
▪

–

lednice,

televize,

monitory,

zářivky,

drobné

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!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd) –
nejedná se o nebezpečný odpad!

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech, Zápy u MŠ
v Ostrově a na Stránce, od pátku 21.10.do neděle 23.10.2022.
Tiskovinu vydal úřad městyse Zápy

