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Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

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

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

České stavebniny s dlouholetou tradicí!

Přijďte si k nám pro

zákaznickou kartu
s výraznými slevami
na celý sortiment!

Neváhejte a zastavte se u nás ve Stavebninách Čihák,
samozřejmostí je:
• kompletní sortiment stavebních materiálů za příznivé ceny
• doprava a vykládka materiálů vlastními automobily s hydraulickou rukou
• kvalifikovaný a ochotný personál
• pomoc při řešení stavby
a výběru materiálů
• individuální přístup,
poradenská péče
• kompletace zakázek
• množstevní a objektové slevy
• sobotní prodej včetně možnosti
dopravy zboží
• zemní a výkopové práce

AUTO MICHÁLEK S.R.O., TÁBORSKÁ 2119, BENEŠOV,
TEL.: 733 381 154, E-MAIL: KABICEK@CITROENBN.CZ

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

Reklamní agentura

Grafické
a reklamní
služby
Více informací na: 724 136 556
info.inzert@seznam.cz www.luciadesign.cz

724 136 556 / info.inzert@seznam.cz / www.infoinzert.cz / facebook.com/infoinzert

SOUTĚŽ SUDOKU
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

Vý h e rc e m
minu léh o č ís la se stala paní
Linda Kletečková z Prahy.
G r at u lu je m e !
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PŮJČOVNA SVATEBNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

a vyhrávejte
báječké ceny!
Řešení SUDOKU z č.246 jsou čísla 21, 19..
Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci.

Inzerci objednávejte
do 15. 3.

Nově v nabídce:
prodej látek

na 724 136 556
nebo na
info.inzert@seznam.cz

775 179 047

www.pujcit-saty.cz

• horizontální meziskelní
• vertikální látkové

plastové

• interiérové

• látkové rolety
• předokenní rolety

Kvalita za skvělé ceny!
tel.: 603 768 357
e-mail: karelmachac@volny.cz

www.infoinzert.cz
PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE
NEDROPLAST okna s.r.o.

www.nedroplast.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

6

ŽALUZIE

Sedlčany

půjčovna
prodej
zakázka
opravy oděvů
pánské obleky
prodej látek
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Luštěte SUDOKU

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

9

Y

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

Svatý Jan 32,
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce,
dále okrasné dřeviny a RRD pro podzimní zalesňování 2020

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

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice
Informace, objednávky: 603 935 403 Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz

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

Domov seniorů Sedlčany:
1/ Můžete, prosím, čtenářům přiblížit, jak moc se změnil
provoz domova od doby, kdy se objevil Covid-19 a začala
platit omezení související s ním?
Režim našeho Domova se výrazně změnil. Museli jsme se
rychle podřídit době a zavést novou koncepci, která zahrnovala všechna vládní nařízení a zároveň nesnižovala kvalitu péče o
klienty. Rychle jsme zavedli nové hygienické požadavky. Již
27.2.2020 jsem zřídila krizový štáb a tak jsme se mohli s
předstihem na tzv. horší dobu připravovat. Jsem hrdá na to, že
i když jsme největším Domovem ve Středočeském kraji,
dovedli jsme vždy zajistit dostatek materiálu, ochranných
pomůcek i dezinfekce. Dodnes jsme vděční všem našim
podporovatelům, kteří nám poskytovali roušky, štíty nebo i
finanční dary. Naše děvčata po službách neúnavně šila ústenky
a vrchní sestra se naučila výborně připravovat desinfekci dle
doporučeného návodu. Darem jsme dostali termokameru.
Ani s přesčasy nebyl problém. Když bylo potřeba, všichni byli
připraveni nastoupit a pomoci. Doposud nejsme nuceni, když
se u nás nákaza objeví, obracet se na pomoc jiných složek.
Jsem opravdu hrdá na svůj tým, jsou prostě úžasní.
Začátky byly opravdu náročné. Klientům jsme museli neustále
vysvětlovat důležitost a hlavně nutnost výměny roušek.
Respirátory se staly součástí pracovního oděvu celého
personálu. Umíte si představit, jak je náročné pro zaměstnance
oblečeného v OOP vykoupat imobilního klienta?
Za to patří celému personálu můj velký obdiv a dík.
Po ekonomické stránce celá covidová doba není jednoduchá.
Stojí nás kromě náročné práce i mnoho finančních prostředků.
Každý měsíc se provádí ve všech prostorách plošná dezinfekce.
Naše pracovnice úklidu neustále vytírají, otírají dveře, madla..
Museli jsme zavést 10% izolace na všech odděleních a tím se
naše kapacita snížila z 300 na 270 lůžek. Jsem ráda, že stát a
Kraj nám z velké části náklady kompenzují.

Domově to neustále žilo, pořádalo se mnoho akcí, bylo veselo.
Snažíme se hodně naše klienty rozptylovat. Rozmazlujeme je
dárkovými balíčky Covid, které obsahují kromě oblíbených
potravin i přípravky na podporu imunity. Kus práce odvádí
naše aktivizační a rehabilitační pracovnice. Hodně aktivit
provádíme na pokojích. Snažíme se omezit styk mezi klienty a
tím předcházet rozšíření nákazy. Hodně využíváme místního
rozhlasu a televize. Každé ráno probíhá rozhlasová relace
zakončena Cvičme v rytme. Odpoledne jsou písničky na přání.
Na víkend sociální pracovnice připravují Soutěžní kvízování.
Spolupracujeme s místní ZUŠ, ZŠ i Gymnáziem. Děti i mladí lidé
vymýšlí pro naše klienty krásné programy i projekty. Klienti si s
nimi dopisují a vyměňují si dárky. Moc nám to pomáhá a
hlavně těší.
Oblíbené jsou i Koncerty pod okny.
3/ Jak obyvatelé snášejí omezení návštěv?
Velice těžko. Vždy se na každou návštěvu svých blízkých
nesmírně těšili.
Uvítali jsme, když byly návštěvy za přísných podmínek opět
povoleny. Jako jeden z mála Domovů, jsme se rozhodli
poskytovat i testování návštěv. Ani si možná blízcí neuvědomují, jak je pro nás náročné udělat rozpisy, obsadit služby a mimo
jiné nám testování zatěžuje rozpočet. Testování návštěv
nemusíme dělat, ale chceme. Chceme umožnit setkávání
našich klientů s blízkými a dělat jim tím radost.
4/ Vím, že bohužel ani domovu se Covid-19 nevyhnul a
onemocnění propuklo. Jak jste vše zvládli?

2/ Všichni se nacházíme v těžké době, jak ji zvládají senioři
domova?

Dlouho jsme se nákaze úspěšně bránili. Bohužel se Covid-19
přes všechna výše uvedená opatření dostal i k nám. Upřímně
jsem se divila, že jsme vzhledem k počtu 270 klientů a 177
zaměstnanců byli mezi posledními Domovy, kde se toto
nebezpečí vyskytlo. Zatím vše zvládáme vlastními silami.
Přiznávám, že je to pro všechny značně vysilující.
Pravidelným testováním se snažíme včas odkrýt nákazu a
izolovat pozitivní klienty i personál. Vhodnou stravou i
potravinovými přípravky, které klientům i zaměstnancům
zajišťujeme, se snažíme podpořit imunitu.
Nemohu opomenout práci našich a praktických lékařů, kteří se
obětavě klientům i zaměstnancům věnují.

Ano, doba je opravdu velice těžká pro všechny. U nás v

5/ Jste domov s nejvíce rizikovou skupinou lidí, přesto není

domov spojován s úmrtím s Covid-19. Jaká opatření
považujete za nejdůležitější?
Důležité je dodržování veškerých opatření. Nejdůležitější je,
aby si všichni uvědomili, jak je Covid nebezpečný, aby situaci
nezlehčovali. Důležitá je trpělivost a ohleduplnost k ostatním,
dodržování pravidel. Musíme si uvědomit, že ignorací nařízení
nemusíme nakazit sebe, ale ostatní a můžeme být odpovědni i
za jejich smrt.
Důležité je očkování, musíme věřit odborníkům. Jsem ráda, že
nemocnice
Mediterra si nás vzala za své a díky tomu, máme již naočkovány
1.vakcinou klienty i zaměstnance. Ti, kteří prodělali Covid-19
budou ihned očkováni po uplynutí 90 dní. Harmonogram
pečlivě sledují vedoucí sestry a personalistka. Spolupráce s
Mediterrou je výborná. Poděkování patří i Středočeskému Kraji
za to, že zatím náš Domov nedostatek vakcín nepociťuje a
doufám, že ani nebude. U nás se přihlásilo k očkování celkem
250 klientů a 146 zaměstnanců.
Věřím, že se po skončení vakcinace život v Domově bude
vracet k normálu a budeme se moci zhluboka nadechnout.
Všem přeji hodně trpělivosti, pevné zdraví a když někoho
potkáte věnujte mu úsměv, i když nebude vidět, oči se umí
krásně smát. Zkuste to..
Chci vám i celému týmu domova poděkovat za péči, kterou v
současné náročné době obyvatelům věnujete.
Domov seniorů v Sedlčanech má výborné reference a
hodnocení. Naši starší spoluobčané zde najdou nadstandardní
péči a příjemný personál, který jim tuto těžkou dobu pomáhá
zvládat s co možná nejmenšími obtížemi.

Zázemí stabilního zaměstnavatele
Firemní stravování Beneﬁt karta

EUROFORM
Interiérové dveře a zárubně
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
E-mail: dvorakova@nedroplast.cz
www.oknapribram.cz
www.dverepribram.cz

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

24. LETNÍ TÁBOR

VÝKUP KOVŮ

- pod odborným pedagogickým vedením
- program je zaměřen i na rozvoj dětí
se specifickými vzdělávacími potřebami aj.

PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ

- rozvoj vědomostí a dovedností
- počítače, pracovní listy, plavání aj.
- strava 5x denně, pitný režim
- pro děti od předškolního věku do 15 let

(v areálu zemědělské společnosti)

DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ
AUTOVÁHA

Místo: Častoboř - Slapská přehrada
Termín: 21. 8. - 28. 8. 2021
Tel.: 603 147 161
Mail: s.drabova@prodys.cz

MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

www.prodys.cz

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

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

Nejnovější a nejmodernější
technologie v oblasti

I SedlčaNy I Votice
I BeNešoV I Týnec

VÝKUP EUR PALET!!!

www.vykupkovu.eu

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

299,Kč

od
ceny tarifů již

za měsíc

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe

KValitNÍ
PodPoRa

227 023 023 www.uvtnet.cz

UVT inzerce 98x66.indd 1

Realizace staveb

Tel.: +420 602 150 222
8/10/16
www.cmrealizacestaveb.cz
Působíme v Praze a Středních Čechách

Pořádná zima začíná,
nezapomeňte
objednat uhlí



Volejte ZDARMA

800 340 340

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

www.palivasedlcany.cz
Teplo s tradicí od roku 1972












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

AUTODOPRAVA STIBŮREK
PŘIJME ŘIDIČE SK. C + E

NA MALÉ ODTAHOVÉ VOZY
PŘEPRAVA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ

TEL.: 602 478 169

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

5:11 PM

Jsem realitní makléř a bydlím tady s Vámi.

Účetnictví a daně
Mzdy a personalis�ka
Podniková ekonomika
Kontakt: 724 136 568, machac@dk-mm.cz
Kanceláře: Sedlčany, Vrchotovy Janovice, Praha

Více informací: www.dk-mm.cz

Ráda Vám pomohu s prodejem Vaší nemovitosti
nebo hledáním Vašeho nového domova.

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)

KOUPÍM

Zpracuji pro Vás ocenění nemovitosti
např. pro účely pozůstalostního jednání
nebo rozvodového mimosoudního
vypořádání manželů.

TATO KŘESLA, tuto stěnu a chromový nábytek

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

Napište SMS, nebo prozvoňte!
Ozvu se zpět

776 599 696

Tel.: +420
Email: slavoj.pikovice@seznam.cz

Ing. Elen Kadeřábková
Na Potůčku 43, Sedlčany

604 481 735

Power

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

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

Uskladnění uhlí v suché hale!
V dešti rozvoz pod plachtou!
Skládání uhlí dopravníkem!

Nejlepší služby na trhu - co slíbíme, to splníme.

27

607 825 372

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

Nabízíme dlouhodobé pronájmy
vozů Peugeot Boxer L3H2
denní sazba od 890 Kč

PROVOZOVATEL SLUŽBY CHYTRYINTERNET.CZ

INTERNET
TELEVIZE

249

za

100
Vozy jsou maximálně 2 roky staré. Přistavení po celé celé ČR.

Máte internet od
někoho jiného?
Zavolejte si o ještě
výhodnější nabídku!

V případě zájmu nás kontaktujte na

603 432 463

MÍSTN
Í
SERVIS
NÍ
TÝM

internet@backer.cz

www.chytryinternet.cz

Reklamní agentura

volejte zdarma

800 40 30 20

Grafické
a reklamní
služby
Více informací na: 724 136 556
info.inzert@seznam.cz www.luciadesign.cz

ulice Pražská, Votice
vedle čerpací stanice Shell

CHCETE UŠETŘIT???

Začněte s námi už od základů.

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

STAVEBNINY
Cenové nabídky a rozpočty

Stavebniny Votice
Votice 958, Votice 259 01
733 133 600
stavoplus@stavoplus.cz

ZDARMA

Stavebniny Sedlec-Prčice
Ke Stadionu, Sedlec-Prčice 257 91
603 159 238
zdenek.typta@stavoplus.cz

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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