Zápský krajánek
„PŘED“VÁNOČNÍ ČAS 2022
Vážení a milí spoluobčané,
už zase se blíží konec kalendářního roku. Zase se dny zkrátily, už zase budou
Vánoce. Ve slově zase v předvánočním čase cítíme trochu jiný nádech než jen
prostý koloběh našich životů. Je v něm možná trocha nostalgie a povzdechu, že jsme
o rok starší, ale zároveň i trocha naděje a radosti. Než definitivně skončí rok 2022,
nastane neopakovatelná atmosféra adventu. Taková naše zvláštní jistota, že se
alespoň na malou chvíli svět zastaví. Během adventu a vánočních svátků se v nás
propojuje minulé s tím, co je právě teď, a také s tím, co bude.
Vzpomínáme na Vánoce našeho dětství, na krásně prožité chvíle s našimi
milovanými. Dodržujeme rodinné tradice, a tak propojujeme generace. Toužíme
uvěřit v možnost zázraků stejně, jako jim věří děti. Snažíme se o to lepší v nás.
Cítíme naději a odvahu. Během Vánoc zase dostaneme šanci pochopit, co je v
lidském životě důležité.
Krásné Vánoce naplněné láskou a porozuměním a vše nejlepší v novém roce Vám
přeje
Váš starosta Vladimír Vlček

Informace z úřadu
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva tohoto roku se bude konat ve středu 7.
prosince 2022 od 17:00 hodin v Sýpce Charvátova statku, pozvánka
s programem bude vyvěšena na úřední desce městyse Zápy. Pokud se chcete
dozvědět reálné informace o dění v městysu Zápy a okolí, rozpočet na rok 2023
chystaných akcích (stavebních, dopravních…atd.) jste vítáni.
Uzavírka dálnice D10 – ze soboty 19.11.na neděli 20.11. od 19:00 – 10:00 hodin
bude úplná uzavírka dálnice D10 v obou směrech z důvodu bourání mostu
ev.č.01011-1, který převádí komunikaci III/0101 přes dálnici na Dřevčice.
! UPOZORŇUJEME !, že dne 27.12.2022 bude úřad městyse Zápy UZAVŘEN.

Nové výsadby ovocných stromů a keřů
Na cyklostezce mezi Zápy a Dřevčicemi jsou nově vysázené ovocné stromy a keře,
které budou plnit funkci jak užitkovou, tak ochrannou. Výsadba proběhla na začátku
listopadu. Městys Zápy po dohodě s neziskovou organizací „Sázíme stromy, z.ú.
(www.sazimestromy.cz)“, jejíž posláním je ozeleňovat místa všude tam, kde to má
smysl, sází za pomoci dobrovolníků, finance získává od firem a pozemky si vybírá s
obecními úřady.

Střípky z práce obecní policie
Krátce po půlnoci jsem dostal oznámení od občana Záp, že na kamerovém systému
svého domu vidí u souseda na zahradě cizí osobu, která baterkou prosvěcuje dům a
leze do zahradního domku. Na místo jsem se neprodleně dostavil, jenže osoba se na
místě již nenacházela. Prohledáním nejbližšího okolí však přineslo úspěch a osobu
jsem na místě zadržel. Osoba byla vyzvána k prokázání totožnosti z
důvodného podezření na spáchání trestného činu. Následnou lustrací přes Polici ČR
bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Zadržená osoba byla na místě předána
policistům, kteří si ji převezli k provedení dalších úkonů.
Při měření rychlosti před budovou úřadu bylo řidiči motorového vozidla naměřeno
překročení rychlosti o 25 km/h. Řidiče jsem zastavil na konci obce směrem ke
Kabelínu. Řidič byl vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů
předepsaných k řízení a provozu motorových vozidel. Řidič na místě nepředložil
řidičský průkaz. Lustrací přes Policii ČR bylo zjištěno, že má soudem vyslovený
zákaz řízení. Řidič byl proto předán policistům k provedení dalších úkonů.

Sokolské hřiště
Na sokolském hřišti byla nainstalována nová Street workoutová sestava. Nosná
konstrukce sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je chráněna proti korozi
úpravou zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT. Výbava sestavy je složena
z hrazdy, šikmého ručkovadla, bradla, žebřík, šikmá lavice.

Vánoční trhy
V sobotu dne 26. listopadu od 10:00 - 17:00 hodin Vás všechny srdečně zveme na
8. ročník vánočních trhů, které se budou konat v CHARVÁTOVĚ STATKU.
Přijďte nasát vánoční atmosféru. Těšit se můžete, na vánoční dekoraci a jiné dárkové
předměty. Pro děti bude připravena dílnička a divadélko od 15:00 hodin, na zahřátí
teplé nápoje a malé občerstvení.

Rozsvěcení vánočního stromu
Drazí spoluobčané městyse Zápy, v první adventní neděli 27.listopadu bude
rozsvícen vánoční strom městyse Zápy, zapomeňte na shon a užijte si předvánoční
atmosféru. Od 15:00 hodin si přijďte vychutnat šálek teplého čaje nebo svařeného
vína, potkat se s přáteli a sousedy v areálu Charvátova statku. Společně si
poslechneme vánoční koledy a říkanky od dětí z mateřské školy Zápy. Po setmění
společně rozsvítíme náš strom. Akcí Vás bude provázet hudební kapela COLOSEUM

Adventní koncert
Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás zveme do kostela sv. Jakuba Staršího na
benefiční akci Adventní koncert (výtěžek akce bude věnován na opravu střechy
kostela), a to v sobotu 3. prosince 2022 od 17:00 hodin.

Mikulášská diskotéka
Připomínáme Mikulášskou diskotéku, která se bude konat v sobotu 10.prosince
2022 od 18:00 hodin ve stodole Charvátova statku, Zápy 7. Občerstvení zajištěno,
DJ Michal Vinický. Vstup 100,-Kč.

Koledování pro Ježíška
Na Štědrý den bude od 14:00 do 16:30 hodin otevřen kostel svatého Jakuba
Staršího v Zápech. Přijďte se s dětmi podívat na jesličky a zapálit svíčku. Pokud
budete chtít Ježíška podarovat ještě více, zůstaňte na malé pásmo vánočních koled
v doprovodu kostelních varhan od 15:00 do 15:45 hodin.

Štědrovečerní mše
Štědrovečerní mše svatá bude tento rok v kostele sv. Jakuba Staršího v Zápech od
22:00 hodin. Mši bude sloužit p. Josef Hurt.

Novoroční přípitek
Přijďte si společně připít a popřát hodně zdraví do Nového roku v neděli 1. ledna
2023 od 16:00 hodin na zahradě Charvátova statku.

Volba prezidenta České republiky
je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna.
Současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března
2023. Termín volby prezidenta vyhlásil předseda senátu Miloš Vystrčil 27. června
2022. Volba probíhá podle čl. 56 až 58 Ústavy České republiky a prováděcího
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Adventní kalendář pomoci
Všichni si uvědomujeme, jak je důležité pomáhat druhým. Jsme moc rádi, že se
v našem městě a okolí najde mnoho lidí, kteří se zajímají o život kolem sebe a chtějí
pomoci tam, kde je potřeba.
Již pátým rokem jsme připravili Adventní kalendář pomoci. Tento kalendář nabízí 24
okének možností konkrétní pomoci, která poslouží potřebným lidem v našem
regionu. Prostřednictvím kalendáře můžete těmto lidem, kteří se nachází v nějaké
tíživé životní situaci, pomoci. Vždy oslovujeme místní organizace, které působí ve
čtyřech základních oblastech: rodiny s dětmi, senioři, lidé ohrožení sociálním
vyloučením a lidé se zdravotním znevýhodněním.
Sbírku organizuje MAS – Střední Polabí z. s. a Město Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav. Sbírka je řádně registrována na KÚ Středočeského kraje a vždy řádně
vyúčtována. Veškeré prostředky jsou předány organizacím na základě darovacích
smluv a organizace pokaždé dokládají faktury a fotografie pořízeného vybavení.
Případné dotazy ráda zodpoví Lenka Balounová, tel. 326 653 806, 778 521 813, email: lenka.balounova@brandysko.cz, oddělení sociálního zabezpečení MěÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. V loňském roce se nám podařilo vybrat 64 683,Kč. Pro tento rok máme opět registrovanou sbírku na Středočeském kraji a pevně
věříme, že nám pomůžete opět zaplnit všechna políčka a překonat částku vybranou
v loňském roce. Do letošní sbírky se můžete zapojit příspěvkem na transparentní
účet č. 2900376993/2010.
Informace o sbírce najdete na https://obchod-dobromysl.cz/adventni-kalendar-2022/.

Informační tiskovinu vydal úřad městyse Zápy.

Vážení spoluobčané,
Zápská firma LORD, s kterou dlouhodobě úzce spolupracujeme, nyní podporuje
i Vás, občany městyse Zápy možností zakoupit výrobky stejnojmenné značky se
slevou 20%.
LORD Vám navíc poskytne 5letou záruku bez nutnosti registrace zabezpečenou
vlastním servisem. Německá kvalita garantuje dlouhodobou životnost s téměř nulovou
poruchovostí.
Spotřebiče LORD vynikají technickými parametry, energetickou úsporností a snadnou
obsluhou. Elegantní nadčasový design a vysoká spolehlivost jsou dalšími výraznými
rysy této značky, důraz je kladen na osvědčené technologie a budování vztahu se
zákazníky. Mnohé spotřebiče LORD dosahují té nejlepší možné energetické třídy,
některé pak dosahují i nejlepší energetické třídy na trhu ve své kategorii. To vše
přispívá k nízkým provozním nákladům a snižuje dopad na životní prostředí.
To můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, protože výrobky LORD jsme vybavili i naše
vlastní prostory jako je Charvátův statek nebo mateřská školka.
Objednávku lze učinit prostřednictvím stránky www.lord.eu, kde po vložení kódu Zápy
do určeného pole v košíku obdržíte výjimečnou slevu 20% z hodnoty zboží. Sleva a 5ti
letá záruka se vztahuje na veškerý sortiment značky LORD. Tato nabídka není časově
omezena. Doprava zboží je zdarma, při hodnotě objednávky velkých spotřebičů nad
10.000,- Kč Vám spotřebiče vynesou až na místo jejich použití a odvezou obalový
materiál. Při objednání si můžete také zvolit, zda chcete zdarma svést a ekologicky
zlikvidovat starý spotřebič.
Zájemci o koupi mohou využít bezplatné telefonické nebo osobní konzultace přímo ve
značkové prodejně LORD, Na Poříčí 27 v Praze, nebo na info lince
724
147 096, kde Vám proškolení prodejci kvalifikovaně poradí a pomohou doporučit
vhodný model, a to vždy v pracovní dny mezi 10:00–19:00 hodinou.

