Zápský krajánek ŘÍJEN2016
Gratulujeme jubilantům
V měsíci říjnu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Pan Morávek Miroslav, Zápy 92
Pan Hynek Jiří , Zápy 228



FOB-okamžité zjištění možného
okultního krvácení z trávicího
traktu, TK Holter-24 hodinová
monitorace
krevního
tlaku,
glukometrie,
otoskopie..).
Realizujeme také hematologické,
biochemické
i
imunologické
laboratorní vyšetření.

Provádíme
pravidelné
preventivní
prohlídky, kurativu (akutní i dlouhodobou
zdravotní péči), očkování (jak vyhláškou
stanovená, tak i dobrovolná), výpisy
z dokumentace, posudky (řidičský, zbrojní
průkaz, k výkonu zaměstnání, ke studiu,
sportovní prohlídky), vydáváme zdravotní
průkazy, připravujeme návrhy na lázeňskou
péči.

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

PRAKTICKÝ
LÉKAŘ
PRAHA-VÝCHOD, s.r.o.
2/11/2016
PACIENTY.
OD

REGISTRUJEME

NOVÉ

MUDr. Lenka Holasová, Ordinace - Zápy 4,
250 01, tel. 776 814 042, (2 km od Brandýsa
nad Labem, u sjezdu na D 10).


Moderně vybavená ordinace (EKG,
z kapky krve vyšetření CRPokamžitá moderní diagnostika
možného bakteriálního onemocnění
pro stanovení léčby antibiotiky,
Quickův test z kapky krve pro
warfarinizované pacienty jen malý
vpich do prstu a okamžitý výsledek,

Provádíme závodní prohlídky v rámci
pracovně lékařské služby (vstupní,
periodické, mimořádné, výstupní).
Ošetříme neregistrované pacienty v rámci
mimořádné péče.
Zasíláme elektronické Rp. mailem, šetříme
Váš čas. Návštěvní služba pro imobilní
pacienty.
Celostní individuální přístup. Fytoterapie.
Spolupráce se specialisty.

ORDINAČNÍ HODINY OD 2/11/2016
Pondělí: 8:00 - 13:00
Úterý: 8:00 - 10:00
(10:00 - 13:00 DD Dřevčice)
Středa: 8:00 - 13:00
Čtvrtek:13:00-18:00
Pátek: 8:00 - 13:00

KULTURNÍ AKCE
Dýňobraní
Srdečně Vás zveme na 2. ročník
zápského„Dýňobraní“, které se bude konat
v neděli dne 16. října 2016 od 16:00 hodin
na Sokolském hřišti.
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. Vítáme
prezentaci vlastních domácích produktů
z dýní .
V případě špatného počasí (déšť) se tato
akce
neuskuteční.
Děkujeme
za
pochopení.

1.ročník soutěže o nejlepší domácí
halloweenský moučník či dýňovou
specialitu (soutěž nejen pro maminky)

Informace

Halloweenská párty pro děti i rodiče
Kdy: v so 29.10.2016 od 14:00 hod
Kde: Rodinné centrum Zápy (u obecního
úřadu)
halloweenské
kostýmy
vítány
–
vyhodnocení nejhezčích masek, spousta
zábavy a strašidelna, hudba, strašidelná
stezka odvahy (baterky a čelovky s sebou) –
za špatného počasí se neuskuteční.
dílnička pro děti (perníčky, bubákoviny aj.)

přerušení

dodávky elektřiny
Ve středu 12.října 2016 od 7:30 do 16:00
hodin bude omezena dodávka elektrické
energie v městysi Zápy.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu dne 15.10.2016 bude od 8:40
hodin - 9:10 hodin přistaven kontejner na
nebezpečný odpad na návsi.


Svíčkový průvod
V neděli 30. října se koná již 5. ročník
Svíčkového průvodu městysem Zápy. Se
všemi zájemci se sejdeme v 16:00 hod. v
restauraci "V Lázních", kde bude
připraveno něco dobrého na zub a na
zahřátí. Odtud kolem 17:00 hod. společně
vyrazíme směrem ke hřbitovu, kde uctíme
památku zesnulých. Každý účastník, malý i
velký, s sebou bude potřebovat lampion,
svíčku nebo jiné světýlko. A na konci naší
cesty bude čekat překvapení :-). Těšíme se
na Vás!

o

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!

Od pátku 14.10. do neděle 16.10. budou na
obvyklých místech přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad – u úřadu Zápy,
Ostrov, Stránka.

