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  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

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
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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.
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LETNÍ
SLEVY

21. 11. 2020
Festival dětské psychologie

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

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

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

Grafické a reklamní služby
Webové stránky

Reklamní agentura

Více informací na: 
724 136 556

info.inzert@seznam.cz
 www.luciadesign.cz
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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

Řešení SUDOKU z č.127 jsou čísla 12, 16.. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci.

 Výhercem 
minulého č ís la se sta la paní

E l iška Nováková z Prahy.
Gratu lu jeme!
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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!

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

MILAN PONCAR, KOSOVA HORA 77
( za hřištěm ), SEDLČANY

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

KANADSKÁ KAMNA

30% ÚSPORA PALIVAWWW.LUMIAL.CZ

PO - PÁ  7:00 - 17:00
SO 8:00 - 11:00

Mob.: 603 266 297 / 603 286 328

- boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
- kompletní sortiment KORADO
- čerpadla do vrtaných studní GRUDFOS, SIGMA, PEDROLO, DAB
- domácí vodárny GRUDFOS, SIGMA, PEDROLO, DAB
- kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
  DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM, KOVARSON, BENEKOV aj.
- TEPELNÁ ČERPADLA, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- SOLÁRNÍ SYSTÉMY,  kompletní REKONSTRUKCE KOUPELEN

VZORKOVNA KOUPELEN NA 400 m² Návrhy koupelen ve 3D zdarma.

S koup
elnam

i od n
ás

už do
 drah

ých w
ellnes

s nem
usíte!

Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce, 
dále okrasné dřeviny a RRD pro jarní 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
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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

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
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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

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

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

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA VŠECHNY PILY + 1 ROK

Zvýhodněná nabídka výrobků Husqvarna

PODZIMNÍ 
AKCE
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Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 18. 11. 2020. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto 
si vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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AuAutorizovaný prodej a sertorizovaný prodej a servis - Lvis - Lebeda Joseebeda Joseff
Vlasákova 222,Vlasákova 222, V Vlašilašimm

TeTel.: 602 653 117 l.: 602 653 117 wwwww.w.lebedavlasim.czlebedavlasim.cz


