Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 9. 2016

Firma SKALICKÝ

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180

SUPER CENA

www.frantisekskalicky.cz

Sprchový set

Září 2016 / č.193

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

SEDLČANY, Kňovická 338
PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135

Tel./fax: 318 820 310 / Mob.: 606 759 530

Vše pro stavbu za skvělé ceny!

Doprava a skládání hydraulickou rukou.
S tímto kupónem u nás nakoupíte vše se slevou – 12 % !



Slevový kupón
na celý sortiment

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 30. 9. 2016 na celý sortiment:

- zdící materiály, omítky, štuky, betony
- střechy, střešní okna, komíny
- tepelné izolace, hydroizolace
- zámkové a betonové dlažby,
plotovky, obrubníky ...
- dveře, okna, zárubně
- obklady a dlažby,
sanitární keramika, lepidla
- sádrokartony
- hutní materiál, písky
- nářadí, barvy,
stavební chemie atd.

PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135
Tel./fax: 318 695 355
Mob.: 731 465 600
Po -Pá 7:00 - 17:00
So 7:30 - 12:00





-12%

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310
Mob.: 606 759 530
Po -Pá 7:00 - 17:00
So 7:30 - 12:00

Cena

8 580,- vč. DPH

Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600

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



Kvalitní skleněný sprchový kout
+ vanička z litého mramoru
včetně nožiček

Prodej a montáž čistíren
odpadních vod značky ENVI-PUR
největšího výrobce a dodavatele v ČR
včetně všech povolení, záručního,
pozáručního servisu a údržby.
Dále nabízíme plastové
akumulační nádrže
a vodoměrné šachty.

tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791
▪ různé druhy ventilátorů čerpadla, vodárny
a nautily značek Sigma, Grundfos, atd.
▪ zahradní technika a zahr. hadice
▪ podlahové vytápění Rehau
▪ podlahové vytápění Ivar včetně zapůjčení
lisovacích kleští
▪ prodej svařovací techniky
▪ svářecí dráty, prodej elektrod
▪ sanitární keramika, koupelnový nábytek,
vany, masáž. boxy a panely, sprchové
vaničky a kouty
▪ chemické kotvy
▪ boilery Dražice, Tatramat - el. a kombi.,
náhradní díly do boilerů
▪ montážní pěny, silikony a tmely
▪ řezné a brusné kotouče
▪ ohebné připojovací nerezové trubky systém
CATS
▪ potrubí odpadní PVC, HT, KG vodovodní
plast. PPR, pozink a potrubí UT měd, Fe
▪ prodejci celonerezových čerpadel od českého
výrobce NORIA

MONTÁŽE

- instalatérské, topenářské
- obkladačské
- kompletní rekonstrukce
koupelen a bytových jader

Koupelny

Kotle

ETKA 31
kotle na plyn,
pevná paliva,
elektrické

PRODEJ

- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky

Allianz pojišťovna
vás zve do pojišťovací
kanceláře v Sedlčanech
Komplexní nabídka pojištění
• životní pojištění
• penzijní připojištění
• cestovní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti
• autopojištění
Tomáš Kuba, Nádražní 91, 264 01 Sedlčany
GSM: 603 806 768, 318 820 267
E-mail: tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Hledáme spolupracovníky do týmu:
Nabízíme:
• časovou flexibilitu
• atraktivní odměňovací systém s garantovanou motivační složkou
• zázemí obchodního místa v Sedlčanech
• možnost osobního i profesního růstu
Nástup:
• možný ihned, vhodné i pro ženy na MD
• umožníme zapracování i v průběhu MD

Požadavky:
• min. SŠ vzdělání s maturitou

Benefity:
• bonusy / prémie

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na mail:
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz
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POZVÁNKA

ŽALUZIE

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340

• horizontální meziskelní
• vertikální látkové

Express
plastové nebankovní půjčky
• interiérové
pro zaměstnance,

ženy na MD, důchodce.
Volejte: 602 465 003

• látkové rolety
• předokenní rolety

Zelená podnikatelům

zve všechny absolventy „zétéšky“ - „zemědělky“ v Březnici,
bývalé zaměstnance školy, zájemce o studium i širokou veřejnost

skvělé
ceny!
-Kvalita
půjčky i proza
začínající
podnikatele,
pouze na OP, bez prokazování příjmů

k

výročí otevření školní budovy

v pátek 30. září 2016 od 14 - 17 hodin
v sobotu 1. října 2016 od 9 - 17 hodin
v neděli 2. října 2016 od 9 - 13 hodin

Rychlá půjčka

na vyplacení exekucí
BEZ prověřování registrů a
ověřování příjmů.
Volejte : 602 465 003

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE
NEDROPLAST okna s.r.o.
- OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
- ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
- TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
- ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

90.

na dny otevřených dveří

tel.: 318 822 007, 603 768 357
Volejte: 602 465 003
e-mail: karelmachac@volny.cz

www.nedroplast.cz

Prohlídka tříd a učeben školy, domova mládeže,
venkovního areálu školy včetně naučné stezky.
Výstava tabel maturitních ročníků.
Výstava zemědělské techniky a drobného zvířectva.
Možnost návštěvy a prohlídky Špejcharu.
Výstava ovoce a zeleniny.

Express
nebankovní půjčky
Koupím
housle
pro smyčcové
zaměstnance,
a jiné
nástroje
ženy na MD,
důchodce.
v jakémkoliv
stavu
i poškozené.
Volejte: 602 465 003

Tel.: 728 279 034

VOLEJTE ZDARMA

Zelená podnikatelům

800 138 428

- půjčky i pro začínající podnikatele,
pouze na OP, bez prokazování příjmů

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Volejte: 602 465 003

Express nebankovní půjčky
pro zaměstnance,
ženy na MD, důchodce.
Volejte: 602 465 003

Koupím podnikatelům
les a zemědělské
Zelená
pozemky. Platba ihned v hotovosti!
- půjčky i pro začínající podnikatele,
Tel.:
608prokazování
66 77 08 příjmů
pouze na
OP, bez

Volejte: 602 465 003

Rozhoduješ o svém povolání? Zvol řemeslo, budeš za vodou.

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

Rychlá půjčka

Y

na vyplacení exekucí
s tradicí
vzdělávání
BEZŠkola
prověřování
registrů
a
ověřování příjmů.
Volejte : 602 465 003

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

Stojí Vám za zahradě,
či před domem staré auto?
Vykoupíme váš autovrak, ještě tento týden.
Peníze ihned na ruku.
Prověřte si vaši výkupní cenu za vaše nepojízdného vozu
na bezplatné lince 800 10 12 15 volejte nonstop !!!

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

Nejnovější a nejmodernější
technologie v oblasti

I SedlčaNy I Votice
I BeNešoV I Týnec

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

299,Kč

UVT inzerce 98x66.indd 1

BEZ prověřování registrů a
ověřování příjmů.
Volejte : 602 465 003

Na Červeném Hrádku 766

Vzdělávací nabídka
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)

Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod
a technologiíve výuce. Žákům učebních oborů
poskytujeme pro školní i domácí
přípravu moderní multimediální zařízení.
Na Červeném Hrádku 766
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Rychlá oborech
půjčka
v řemeslných
na vyplacení exekucí

ěsíc

KValitNÍ
PodPoRa

Odborné stáže v zahraničí
odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami v Horním Rakousku
přináší žákům 2.a 3. ročníků důležité zkušenosti.
Kontakty: Tel.: 318 821 680, mob.: 731 169 372 www.souch.sedlcany.cz
E-mail: souch@sedlcany.cz, reditel.souch@sedlcany.cz

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
8/10/16 5:11 PM

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ
PRÁCE
- stavební práce
- zednické práce
- práce s betonem
- ploty a oplocení
- fasády
- kompletní péče o váš dům
604 189 557

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

s.kvadra@seznam.cz

Zelená úsporám

www.skvadra.eu

TO PRAVÉ OVOCE PRO VÁS PRÁVĚ DOZRÁVÁ!

PŘIJĎTE SI SKLIDIT ŠŤAVNATÉ MOTOOVOCE I VY
JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 317 726 837

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Volejte ZDARMA

800 340 340

Připravte se
na zimu

„Topit s námi se vyplatí “

tel.: 318 822 432, mob.: 722 340 340

www.palivasedlcany.cz
Teplo s tradicí od roku 1972

Autopotřeby HP s.r.o.
602 473 701

Příprava vozidel a vyřízení STK
AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Komenského nám. 82
259 01 Votice
Tel: +420 722 111 093
autopotreby.votice@seznam.cz

Hana Pítová - HP Holub a Pítová
Nádražní 99
26401 Sedlčany
Tel: +420 318 820 126
+420 603 822 479
autopotrebysedlcany@seznam.cz

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Areál horního autoparku 212
262 63 Kamýk nad Vltavou
Tel: +420 728 606 710
autohpz@volny.cz

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

MNÍKŮ

Akční CENY PO

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

603 234 589
4

Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

www.kamenictvibroz.cz





- prodej náhradních dílů pro vozy škoda
- náhradní díly pro zahraniční
vozy do 24 hod.
- prodej příslušenství a nářadí

602 473 702

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE, PLYNOFIKACE,
TEPELNÁ ČERPADLA, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, AUTOMATICKÉ KOTLE

Automatický litinový kotel
5. emisní třída
dřevo, pelety, uhlí
ZDARMA vypracujeme
žádost o kotlíkovou dotaci
kotel uvedeme do provozu
a zajistíme záruční
a pozáruční servis

intop.sedlcany@tiscali.cz
www.intop.sedlcany.cz

( u zimního stadionu - budova INTOP )

pro podzimní zalesňování 2016!

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

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

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA POZICI

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
14 000 - 17 000 HRUBÉHO

VE VÝROBĚ

MZDA:
LOKALITA: BENEŠOV

Benefity:
- příspěvek na závodní stravování
- výkonnostní prémie
- 5 týdnů dovolená
- benefity ve výši 500kč / za kalendářní měsíc
3-SMĚNNÝ PROVOZ
DLOUHODOBÁ PRÁCE
FIREMNÍ DOPRAVA Z OKOLÍ BENEŠOVA ZAJIŠTĚNA
(Vlašim, Votice, Sedlčany, Týnec nad Sázavou)

POŽADUJEME:
- základní vzdělání (vhodné i pro absolenty)
- dobrý zrak
- zručnost (práce s malými součástkami)
- svědomitost
- čistý trestní rejstřík
Jedná se o dlouhodobou práci.
Nástup možný dle domluvy.

Kontakt: 608 284 515 E-mail: karkosova@etimoshuman.cz

VÝKUP KOVŮ
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...

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977
VÝKUP EUR PALET!!!

www.vykupkovu.eu

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO
Přezouvání pneu za skvělé ceny
Široká nabídka autobaterií od třech
•Veškeré mechanické opravy vč. zajištění STK,
výrobců na skladě ihned k montáži
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
Při koupi akumulátoru zdarma
•Závěsné zařízení - prodej, montáž včetně potvrzení
otestujeme nabíjecí soustavu
•Prodej náhradních dílů - originálních i levnějších
Výroba a programování
autoklíčů
náhrad, stáčené oleje, autobaterie, sněhové řetězy
• Karosářské opravy, stříkání spodků karoserií a dutin

NOVĚ:
-prodej a výměna běžných náhradních dílů
na motocykly a skútry (filtry, destičky,oleje,gufera,řetězy,svíčky atd.)
-příslušenství a doplňky
-krátké dodací lhůty
AUTOSERVIS JIŘÍ NOVOTNÝ

Sedlčany, křižovatka u ZZN směr Votice
Tel.: 603 502 395, 603 895 473 / Mail: novotny.autodilna@seznam.cz
Otevřeno: Po - Pá 7:00 - 16:30, So - po dohodě
www.novotny-autoservis.webhelp.cz

PODLAHOVÉ KRYTINY
prodej • montáž

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

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

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

Dvořák-elektro.com

ořá

k
ele
k

Požadujeme:
- minimálně vyučení v oboru
- řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
- HPP
- flexibilní pracovní doba
- příjemný pracovní kolektiv
- nástup možný ihned

tro

Pro více informací volejte na tel.: 723 805 953
nebo pište na e-mail.: info@dvorak-elektro.com

SPORT & OUTDOOR
Na Potůčku 43, Sedlčany
(proti kostelu sv. Martina)

volnočasové oblečení a obuv
turistika - camping - cestování
e-shop: www.sportaoutdoor.cz

! VÝPRODEJ KOLEKCE LÉTO 2016 !
LOAP, NELL, NORTHFINDER

- trika, tílka, šaty, sukně, kraťasy, košile, mikiny
obuv pro volný čas, sandále, plážová obuv
stany, spacáky, samonafukovací karimatky

BĚHEM ZÁŘÍ A ŘÍJNA
NOVÁ KOLEKCE
PODZIM/ZIMA 2016/17
Lahve BOTANELA
600ml
nezávadný plast
teplé i studené nápoje

Výprodej plavek LITEX

DÁLE NABÍZÍME:

- batohy, cestovní tašky, karimatky, plážová lehátka
- turistické hole, ešusy, kotlíky, vařiče plynové a lihové
- cestovní ručníky a mýdla, švýcarské nože, impregnace
- mapy ČR+SR- turistické, cyklo, vodácké atd.
- turistická obuv, funkční prádlo MOIRA, čelenky, šátky
- houbařské nože, pláštěnky, kompasy, rolničky proti medvědům
- ponožky od 19Kč, kožené peněženky

Těšíme se na Vaši návštěvu

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

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