Zápský krajánek ÚNOR 2017
Gratulujeme jubilantům

OPRAVA – Hospodaření!!!

V měsíci únoru oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:

Omlouváme se, za tiskovou chybu, která byla
otištěna v lednovém krajánku. Jedná se o stav
hmotného a nehmotného majetku. Správný
údaj je: 112 361 919,06 Kč

Paní Kratochvílová Věra, Zápy 134
Paní Sokolová Miloslava, Zápy 67
Paní Kosinová Jana, Zápy 128

Informace z úřadu
že
informace z úřadu městyse Zápy jsou
poskytovány prostřednictvím SMS zpráv,
Připomínáme

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

Poplatky svoz odpadů 2017
Připomínáme platbu za svoz odpadů na rok
2017, nejpozději do konce února!!!
Současně uhraďte poplatek za své miláčky
psy.
Místní poplatek za nakládání, svoz, třídění a
likvidaci komunálního odpadu, dále jen TKO na
rok 2017 zůstává ve stejné výši: osoba
s trvalým pobytem (i cizinci hlášení
k pobytu) 500,- Kč / osoba / rok nebo 500,-Kč
/rekreační objekt, který není trvale obydlen
/rok. Poslední svoz se známkou na rok 2016
bude 28. února 2016.

spoluobčanům,

všem

které nahradily veřejný rozhlas.
Přihlásit se k této službě může každý tím, že
nahlásí telefonní číslo, na které budou zprávy
zasílány.
Přihlašovací údaje může zájemce sdělit
písemně, telefonicky na čísle 326 903 186,
602 200 128, e-mailem mestys@zapy.cz nebo
na webových stránkách městyse Zápy
www.zapy.cz, pomocí webového formuláře.
V případě nutnosti informovat širokou
veřejnost, je to nejrychlejší způsob, jak Vás
všechny spoluobčany upozornit na nebezpečí,
nebo informovat o různých akcích a aktivitách.

telefonním čísle
777 151 000 si může každý občan přivolat
Zásahovou jednotku SCSA Security
k ochraně Vašeho života, zdraví nebo
majetku. Stanoviště Zásahové jednotky je
přímo v katastru naší obce.
Další společně nabízenou službou je
zvýhodněná cena nepřetržité ostrahy Vašich
domů připojením k PCO. Společnost SCSA
Security Vám v současné době nabízí tuto
službu už za 300,-Kč bez DPH měsíčně.
Připomínáme,

že

na

Zárověň připomínáme tel. číslo na obecní
policii 725 378 590.

Společenský večer
Pořádaný SK Zápy v sobotu dne 4. března
2017 „u Burdů“ na Stránce, Zápy od 20:00
hodin. Předprodej vstupenek v restauraci
„Na hřišti“.

Dětský karneval
V neděli 12.března od 14:00 hodin
pořádají zápští skauti karneval pro naše
nejmenší. Přijďte se s dětmi pobavit,
zasoutěžit si a zatančit do stodoly na
Stránce.

Rybářský spolek Zápy
Rybářský spolek Zápy, pod úřadem městyse
Zápy, zve všechny rybáře na členskou schůzi
výboru, která se bude konat ve čtvrtek
23.2.2017 od 18.oo hodin v restauraci „Na
hřišti“ v Zápech. Předpokládaný termín
rybářských závodů je plánován na sobotu
22.4.2017 (v případě špatného počasí se o

týden odloží)
termíny brigád pro rok 2017:
8.4.2017 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p.
Moník)
15.4.2017 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí
p. Moník)

Úplná uzavírka komunikace
Vzhledem k nutné opravě na plynové
přípojce v komunikaci č II/101 bude
provedena od 20.3.2017 do 31.3.2017
úplná uzavírka této komunikace!!! Bližší
informace budou uvedeny v březnovém
krajánku a na stránkách www.zapy.cz

Prodej povolenek – nádrž za
hřištěm
Povolenky pro rok 2017 se budou
prodávat dne 8.3.2017, 15.3.2017,
22.3.2017 a 29.3.2017 od 17:00 do 19:00
v restauraci „Na hřišti“, cena povolenky
činí pro dospělé 250,- Kč a pro děti 130,Kč. Noví členi platí vstupní poplatek (tzv.
zápisné) 100,- Kč. Mládež vstupní
poplatek neplatí. Prodej povolenky mimo
termín lze individuálně domluvit s
hospodářem. Povolenku je nutné po
skončení rybářské sezóny (do 15. ledna)
vrátit hospodáři.
Chytání je povoleno od rybářských závodů
až do konce kalendářního roku a řídí se
dle rybářského řádu. Od začátku
kalendářního roku do rybářských závodů je
rybolov zakázán. Více informací také
naleznete na stránkách www.zapy.cz.

Úseky dálnic bez poplatku
Vážení občané,
víte, že od prvního ledna se otevře 11 úseků
dálnic v okolí velkých měst pro řidiče, kteří
nemají dálniční známku. V souvislosti se
snížením intenzity provozu ve městech
přišlo ministerstvo dopravy s tím, že na
některých úsecích českých dálnic zmizí
povinnost jezdit s platnou dálniční
známkou. Bude se jednat například o vjezdy
do Prahy a část pražského okruhu, dálnici
kolem Plzně, Ústí nad Labem, Olomouce,
Prostějova nebo kolem Berouna. V našem
okolí se jedná o úsek od Staré Boleslavi do
Prahy. Stát chce tímto způsobem alespoň
trochu ulevit složité dopravní situaci v
jednotlivých městech a zabránit tomu, aby
se řidiči kvůli zpoplatnění dálnic vyhýbali a
ucpávali městské ulice, kde se pak díky
tomu zhoršuje ovzduší a zvyšuje hluk.

