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VYŘEŠ 
SVÉ FINANCE S NÁMI

–	spolupráce	s	předními	
poskytovateli	finančních	produktů	

–	nabízíme	hypotéky	a	úvěry,	
stavební	spoření,	investice

–	porovnáme	s	Vámi	nabídky	 
na	jednom	místě	

Tomáš Kuba
603	806	768,	318	820	267																																												
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz
Nádražní	91,	264	01	Sedlčany

  Výstavba a rekonstrukce rodinných domů
  Domy na klíč
 Zemní, výkopové a bourací práce
  Rekostrukce koupelen
  Provedení rozvodů všeho druhu 
     (elektroinstalace, vodoinstalace, atd.)
  Zednické a obkladačské práce
  Montáž zařizovacích předmětů
  Štukatérské práce
  Malířské práce
  Úklidové práce

Tel.: +420 602 150 222
www.cmrealizacestaveb.czRealizace staveb 

Působíme v Praze a Středních Čechách

Prodej hutního materiálu 
- roxory, kari sítě, nosníky, jekly, trubky, 

plechy, hlazenky, dráty apod. 

Kovovýroba 
– zámečnické práce, soustružení, vrtání, 

frézování, stříhání a ohýbání plechů

Kamenice 3, Nedrahovice
264 01 Sedlčany
Tel.: 318 877 131
Mobil: 739 019 678

Pracovní doba:
Po - pá 7:00-11:30 a 12:00-17:00

So 7:00-12:00

E-mail: prodej@lacina.cz  www.lacina.cz

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 30. 9. 2020 na celý sortiment 

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

 

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz

• zdící materiály, pytloviny
• betonové výrobky, dlažby, ploty a prvky zahradní architektury
• tepelné izolace, hydroizolace, fasádní zateplovací systémy
• komínové systémy, střešní krytiny a doplňky
• kanalizace a odvodnění, hutní materiál
• sádrokarton a doplňky
• koupelny, obklady, dlažby
• dveře, zárubně, okna, kování
• stavební chemie, nářadí, ochranné a pracovní pomůcky
• barvy, laky, nátěry
• písky, drtě, oblázky, dřevo, zahrada, atd.

SLEVOVÝ KUPÓN
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AUTO MICHÁLEK S.R.O., TÁBORSKÁ 2119, BENEŠOV,

TEL.: 733 381 154, E-MAIL: KABICEK@CITROENBN.CZ



     Příjem  inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz         Příjem  inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz 

Vyplňte  mřížku tak, aby každý řádek,  
každý sloupec a každý čtverec o 3x3 
políčkách obsahoval čísla od jedné 
do devíti. Posílejte součet čísel v 
označených polích vždy do 15. v měsíci 
na e-mail: info.inzert@seznam.cz 

SOUTĚŽ SUDOKU

inzerci objednávejte na 
724 136 556

Řešení SUDOKU z č. 239 jsou čísla 44. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci.

 Výhercem 
minulého č ís la se sta l  paní 

Miros lava Čechová z Př íbrami.
Gratu lu jeme!
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5–6 porcí / lze servírovat jako vegan (pokud použĳete jen olej
a místo vajíčka dáte opečené marinované tofu) / bez lepku
1 kg světlé zeleniny v biokvalitě nebo z dobrého zdroje
(600 g oloupané cukety, 200 g cibule, 200 g brambor)
3 lžíce přepuštěného másla (www.ceskeghicko.cz) 
nebo olivový olej a kousek másla 50 g opraných a okapaných jáhel 
(například z dm drogerie nebo bioweb.cz)
1,5 l vody
2 lžičky mořské soli
3 kuličky pepře
2–3 lžíce umeocta (běžně koupíte v prodejnách zdravé výživy)
velká hrst čerstvého kopru

možnosti k dochucení:
100 ml smetany na vaření nebo kousek másla vajíčko natvrdo, 
ztracené vejce nebo kostičky marinovaného tofu

1 Očistěte si veškerou zeleninu a nakrájejte ji na velké kusy.
2 Jáhly properte a nechte okapat v cedníku.
3 Na přepuštěném másle a na mírném ohni pomalu opékejte osolenou zeleninu cca 5–10 minut, 
   přidejte jáhly a také je za stálého míchání mírně osmahněte.
4 Poté zalĳte horkou vodou, osolte, přidejte pepř a vařte cca 15–20 minut. Všechna zelenina 
    i jáhly by měly být měkké.
5 Rozmixujte výkonným ponorným mixérem do hladkého krému a poté polévku propasírujte přes síto, 
    aby byla úplně jemná. (Pokud máte supervýkonný mixér, starost s pasírováním odpadá.)
6 Teď máte hotový jemný zeleninovo-jahelný krém, který dochutíte umeoctem, koprem kouskem másla 
   či ghíčka, případně můžete přidat také smetanu, není to ale vůbec nutné. Dle potřeby ještě dolaďte solí 
   či čerstvě mletým pepřem.
7 Servírujte s vajíčkem natvrdo, ztraceným vejcem nebo s kostičkami opečeného marinovaného tofu.

Cuketová koprovka s jáhlami 

Hanka Zemanová je vystudovaná učitelka, ale místo dětí ve škole, učí lidi téměř 20 let, jak 
jíst zdravěji a přirozeněji. Napsala tři bestsellerové knihy: Biokuchařku, BioAbecedář 
a Novou Biokuchařku. Stála u zrodu Pro-BioLigy a Biopekárny Zemanka. Má ráda 
rčení: „I když je otec nemoci neznámý, matkou je vždy strava“, a proto považuje poctivé 
jídlo za nejjednodušší cestu ke snížení „chemického koktejlu“ v těle i v přírodě. Pochází 
z Prahy a od roku 2006 žĳi na venkově nedaleko Sedlčan. Je maminkou dvou dcer, Natálky a Elišky.
Více o Hance najdete na jejím webu: www.biokucharka.cz a jejím Instagramu.

vyhrajte Novou biokuchařku

Soutěž sudoku 
Info inzert

kniha vyšla v naklatelství Smart Press,
 www.smartpress.cz

Od 1. 9. 2022 začnou platit podmínky umožňující 
topit tuhými palivy pouze v kotlích splňujících 
nařízení Evropské komise č. 2015/1189, které 
stanoví požadavky na Ekodesign kotlů v oblasti 
účinnosti a emisí. Topit uhlím tedy bude možné 
jen v moderních kotlích plnících třídu 3-5 třídu 
jmenovitého výkonu a emisí dle normy ČSN. Toto 
opatření nepředstavuje v žádném případě konec 
spalování hnědého uhlí. Severočeské doly a.s. 
disponují dostatečnými zásobami kvalitního 
nízkosirnatého uhlí, ale také perspektivou jeho 
těžby minimálně do roku 2040.  
Jak bude vypadat situace s topením v kotlích 
na tuhá paliva po roce 2022?
Cílem legislativy není omezovat spalování uhlí, 
ale ukončit veškerý provoz kotlů třídy 1 a 2, bez 
ohledu na to, jestli v nich lidé topí dřevem nebo 
uhlím. Do konce roku 2019 si jednotlivé státy EU 
mohly upravovat podmínky prodeje samy. 
Od 1. 1. 2020 platí nová směrnice, která je závazná 
pro všechny členské státy bez výjimek. Jedná 
se o tzv. Ekodesign-nejpřísnější verze pravidel 

prodeje kotlů. Modely, které Ekodesign splňují, se 
mohou prodávat dále. Kotle neplnící tyto přísné 
požadavky musejí být staženy z trhu. Ale 
například �rma BENEKOV už v roce 2015 uvedla 
na trh první český automatický kotel na uhlí 
splňující Ekodesign s účinností až 90 %, který patří 
k nejvíce prodávaným kotlům v ČR. 
Jaké kotle bude možné pořídit po roce 2022?
Podle normy ČSN EN 3035:2012 se kotle dělí do 
tříd 1-5, dle jejich účinnosti a emisí. Parametry 
kotlů jsou měřeny při 100% a 30% jmenovitém 
výkonu a dle dosažených měřených výkonů je 
kotel zařazen do příslušné kategorie. V současné 
době je zakázán prodej kotlů třídy1 a 2 od 1.9.2022 
se tyto kotle nebudou smět provozovat. Kdo to 
poruší, se vystavuje riziku opakované pokuty až 
50 tis. korun. Stát dal majitelům těchto kotlů 
vykazujících negativní vliv na životní prostředí 
lhůtu 10 let, aby je nahradili modernějšími a 
ekologičtějšími zařízeními. Proto vznikly kotlíkové 
dotace, které rozdělí více než 10 miliard na výměny 
zdrojů tepla v domácnostech.

Od roku 2017 platí povinnost nechat u všech 
kotlů na tuhá paliva jednou za tři roky provést 
odbornou kontrolu. Od roku 2020 kontrolující 
servisní �rma zaeviduje výsledek do centrálního 
registru ISPOP. Příslušní úředníci tak nemusí 
domácnosti osobně navštěvovat a zjišťovat, 
v čem topí. Stačí nahlédnout do registru ISPOP. 
Také v tomto případě platí, že ten, kdo nebude 
mít včas provedenou kontrolu, riskuje 
opakovanou pokutu až 20 tis. korun. 
Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu 
Karla Havlíčka, budeme v ČR uhlí potřebovat, 
dokud nebudou rozšířeny kapacity jaderných 
elektráren o další bloky. Využívání kvalitního 
Bílinského nískosirnatého uhlí je zakotveno ve 
strategickém dokumentu ČR v oblasti energetiky 
– Aktualizované státní energetické koncepci. 
Kvalita a cenová dostupnost tuzemského 
energetického paliva znamená další perspektivní 
uplatnění Bílinského uhlí, a to minimálně 
až k horizontu roku 2040. 

Hnědým uhlím budou domácnosti topit
i po roce 2022

• horizontální meziskelní
• vertikální látkové 
   plastové
• interiérové

• látkové rolety
• předokenní rolety

Kvalita za skvělé ceny!

tel.: 318 822 007, 603 768 357  
e-mail: karelmachac@volny.cz

ŽALUZIEŽALUZIEŽALUZIE

Nejnovější a nejmodernější 
technologie v oblasti 
I SedlčaNy I Votice 
I BeNešoV I Týnec

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe

KValitNÍ
PodPoRa

299,- Kč

za měsíc

227 023 023 www.uvtnet.cz
ceny tarifů již od

UVT inzerce 98x66.indd   1 8/10/16   5:11 PM

Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce, 
dále okrasné dřeviny a RRD pro podzimní zalesňování 2020

Informace, objednávky:  603 935 403
Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice

Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz

Nečekejte s objednáním sazenic na poslední chvíli!  Platí pouze do vyprodání sazenic.

Svatý Jan 32,
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

NEDROPLAST okna s.r.o.

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
Mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

 ALUPLAST 
– pro�ly IDEAL 4000, 
IDEAL 7000, IDEAL 8000

VOLEJTE ZDARMA
800 138 428

- OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
- ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
- TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
- ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE 

Nedrahovice 52, 264 01  Sedlčany

 

Y

Převedu záznamy 
ze starých videokazet 
na DVD nebo �ešku.
Levně. 
Tel. 777 554 484.

KOUPÍM
Tato KŘESLA a tento TYP KŘESEL
a NÁBYTEK do roku 1980

Tel.: +420 776 599 696
E-mail: slavoj.pikovice@seznam.cz

STAČÍ NAPSAT SMS ČI PROZVONIT, OZVU SE!

koupím nábytek v provedení ohýbaný trubkový
a chromový nábytek

  4. 9.  20:00 Havel
  5. 9.  20:00 Bourák
11. 9.  20:00 V síti 18+
12. 9.  20:00 Jumanji: další level
18. 9.  20:00 Proxima
19. 9.  20:00 3Bobule
25. 9.  20:00 K2 vlastní cestou
26. 9.  20:00 Šarlatán

20. 9.  15:00 Mlsné medvědí příběhy
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Dodáváme a montujeme:
-  interiérové dveře a zárubně značek PRÜM, SOLODOOR, INVADO, LIPBLED
- dveře celoskleněné, dveře posuvné, dveře dvoukřídlé 
- posuvné dveře do stavebního pouzdra 
- stavební pouzdra ECLISSE a JAP

Vzorková prodejna Příbram
OKNA * DVEŘE / EUROFORM s. r. o.

Vrbová 622, 261 01 Příbram III
Telefon: +420 728 468 512

 Interiérové dveře a zárubně 

EUROFORM

E-mail: dvorakova@nedroplast.cz
www.oknapribram.cz

www.dverepribram.cz

VVÝÝKKUUPP  KKOOVVŮŮ
PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ
(v areálu zemědělské společnosti)

DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ 

AUTOVÁHA
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

STŘELTE SVŮJ ODPAD
 železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez, 

katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd... 

www.vykupkovu.eu

VÝKUP EUR PALET!!!

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977

tel.: 318 822 432, mob.: 722 340 340
www.palivasedlcany.cz

KAČÍRKY •  PÍSKY •  MULČOVACÍ KŮRA

Volejte ZDARMA800 340 340
MRAZUVZDORNÁ

ZAHRADNÍ KERAMIKA A NÁŠLAPY

Z E M I NA  •  D RT Ě •  O K R AS N É  K A M E N Y
AUTODOPRAVA STIBŮREK

PŘIJME ŘIDIČE SK. C + E
NA MALÉ ODTAHOVÉ VOZY

PŘEPRAVA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ

TEL.: 602 478 169

AUTODOPRAVA STIBŮREK
PŘIJME ŘIDIČE SK. C + E

607 825 372
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Jsme držiteli zlaté známky prověřených prodejců Bílinského uhlí,

u nás můžete získat až 6.000,- Kč 

s využitím akce Finanční podpora SD.

hnědé, černé uhlíbrikety, koks
písek - maltový i betonovýdrtě, kačírek
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Jsme držiteli zlaté známky prověřených prodejců Bílinského uhlí,

u nás můžete získat až 6.000,- Kč 

s využitím akce Finanční podpora SD.

Uskladnění uhlí v suché hale!

V dešti rozvoz pod plachtou!

Skládání uhlí dopravníkem!

Uskladnění uhlí v suché hale!

V dešti rozvoz pod plachtou!

Skládání uhlí dopravníkem!

Nejlepší služby na trhu - co slíbíme, to splníme.

hnědé, černé uhlí
brikety, koks
písek - maltový i betonový
drtě, kačírek
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LETNÍ
SLEVY

Power

Když se domluvíme na výhradním zastoupení, zdarma:
∙ zpracuji ocenění Vaší nemovitosti
∙ nechám profesionálně nafotit fotky
∙ zajistím prohlídkové video nebo záběry z dronu
∙ vypracuji vizualizaci nemovitosti
∙ zajistím oběma stranám hypoteční servis
∙ nechám zpracovat a zafinancuji kupní smlouvy
∙ uhradím kolky, ověření podpisů,  vklady na katastr 
  nemovitostí i právní poradenství
∙ zajistím převedení sítí (elektrika, plyn, voda)

Jsem realitní makléř a bydlím tady s Vámi.
Ráda Vám pomohu s prodejem Vaší nemovitosti 
nebo hledáním Vašeho nového domova.

Ing. Elen Kadeřábková
Na Potůčku 43, Sedlčany
604 481 735

 Zpracuji pro Vás ocenění nemovitosti
např. pro účely pozůstalostního jednání

nebo rozvodového mimosoudního
vypořádání manželů.

Prostě pracuji pro Vás „na klíč“! O nic se nemusíte starat.
Ušetřím Vám nervy, zklamání i čas.

Veškeré kamenické a pomníkářské práce
- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky
- více jak 200 pomníků skladem 
- nápisy - nové, přípisy, obnova písma, 
  renovace a čištění starších hrobů

www.kamenictvibroz.cz 603 234 589

Akční CENY POMNÍKŮ

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA
Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

21. 11. 2020
Festival dětské psychologie

Kongresové centrum Hotelu Olšanka,
Táboritská 23/1000, Praha 3 www.detskapsychologie.cz

•Veškeré mechanické opravy vč. zajištění STK,
servisní prohlídky
•Značková diagnostika VW, Škoda,
multiznačková pro ostatní vozidla
•Pneuservis - prodej, montáž, opravy pneu
•Klimatizace - plnění, údržba, opravy
•Geometrie náprav - osmi bodový laserový přístroj
•Závěsné zařízení - prodej, montáž včetně potvrzení
•Prodej náhradních dílů - originálních i levnějších
náhrad, stáčené oleje, autobaterie, sněhové řetězy
• Karosářské opravy, stříkání spodků karoserií a dutin

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO

Při koupi akumulátoru zdarma 
otestujeme nabíjecí soustavu
Výroba a programování 
autoklíčů

www.novotny-autoservis.webhelp.cz

AUTOSERVIS JIŘÍ NOVOTNÝ

Sedlčany, křižovatka u ZZN směr Votice
Tel.: 603 502 395, 603 895 473
Mail: novotny.autodilna@seznam.cz

Prodej náhradních dílů

a další značky ...

Otevírací doba:        Po - Pá 
                          7:00 - 12:00
polední pauza 12:00 - 12:30 
                        12:30 - 16:00

Široká nabídka autobaterií od třech 
výrobců na skladě ihned k montáži
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INTERNET
TELEVIZE

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

100
za249

PROVOZOVATEL SLUŽBY CHYTRYINTERNET.CZ

internet@backer.cz   
www.chytryinternet.cz

volejte zdarma

800 40 30 20

Máte internet od 
někoho jiného? 

Zavolejte si o ještě 
výhodnější nabídku!

Začněte s námi už od základů. 
CHCETE UŠETŘIT???

STAVEBNINY

Cenové nabídky a rozpočty ZDARMA

ulice Pražská, Votice
vedle čerpací stanice Shell

Stavebniny Votice                 Stavebniny Sedlec-Prčice
Votice 958, Votice 259 01                Ke Stadionu, Sedlec-Prčice 257 91
733 133 600                                      603 159 238
stavoplus@stavoplus.cz                 zdenek.typta@stavoplus.cz

Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov

OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU

Ojetá vozidla Citroën a Peugeot se zárukou
 Autobazar s výkup vozidel všech značek

 Autoservis vozidel všech značek
 Čištění interiérů 

 Příprava a zajištění STK
 Pneuservis

OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU

Kontakt : tel.731 414 811 , e-mail : automichalek@email.cz
Provozní doba : po-pá 8.30-17.00 so 9.00-12.00

Skvadra
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Grafické
a reklamní

služby

Reklamní agentura

Více informací na:   724 136 556
info.inzert@seznam.cz   www.luciadesign.cz


