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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Rouškám odzvonilo, zůstávají
jen v dopravě a ve zdravotnictví
lépe uslyším, co si zákazník
přeje,“ říká.
Začátek bezrouškového
období těší i Evu Novotnou z
Broumova, která sama provozuje obchod. „Jasně, že si
oddechneme. Ale myslím si,
že lidé, kteří jsou nachřapaní,
tak by měli chodit do obchodu v roušce s ohledem na
ostatní,“ říká. Na dotaz, jestli
se na podzim ochrany dýchacích cest zase vrátí, odpoví bez váhání: „Jo. Jsou to
vlny respiračních onemocnění, takže si myslím, že na
podzim se to vrátí. Ale snad
se s tím už lépe vypořádáme,“
věří.

JIŘÍ ŘEZNÍK

S

úlevou přijali bezrouškový život například prodavačky
a prodavači v obchodech, kteří měli
poslední měsíce celou pracovní dobu respirátorem nebo nanorouškou zakrytou
polovinu obličeje.
Trutnovské OBI, náchodský Kaufland či královéhradecký Aupark o víkendu
skýtaly podobný pohled –
mezi nakupujícími viditelně
přibylo lidí, kteří si s rouškami hlavu nelámali. Přitom
jejich povinné nošení v obchodech končí až dnes.
„Určitě se na to těším až ji
sundám. Není to nic příjemného mít ji celý den na obličeji. Chybět mi rozhodně nebude,“ říká paní Monika za
pultem obchodu s potravinami. Jak sama ale vzápětí
doplňuje, pocit volného dý-

RADOST U VOTROKA

ROUŠKOVNÍK. Jeden ze symbolů pandemie koronaviru v Královéhradeckém kraji. Na jejím začátku ho vytvořila Jana Rábová u
svého domu v Hvozdnici na Hradecku. Dámská krejčová ušila v
době jejich nedostatku přinejmenším stovky roušek a nabízela je
zdarma všem zájemcům. Foto: archiv Jany Rábové

chání doprovází i lehká obava. „Mám doma starého člověka, tak se obávám, abych si
něco domů nepřinesla,“ je si
vědoma i této možnosti.
V posledních dnech už

Konec roušek potěšil také
hospodského z baru U Votroka Martina Ságnera. „Bude
to pro mě úleva hlavně v
práci,“ sundává si při odchodu z obchodu roušku. „Jsem
rád, že to končí a pořádně se
nadechnu, když budu potřebovat. Obdivoval jsem prodavačky, které v tom musely
být celý den,“ doplnil ho Jindřich Syrovátko.

zpoza pultu vnímala, že někteří zákazníci se už s jejich
nasazováním neobtěžovali.
Se sundáním roušky se těší i
na další nečekané zlepšení.
„Bude se mi dobře dýchat a

Příchod jara zvěstují požáry
v přírodě, hasiči jsou ve střehu
Pokračování ze strany 1
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Konec roušek uleví především lidem, kteří museli
mít zakrytý obličej dlouhé
hodiny v práci.

Aktuálně z regionu

O den dříve – v pátek večer – likvidovali hasiči ze
čtyř jednotek požární ochrany v Trutnově – Poříčí.
Po příjezdu na místo kolem půl sedmé večer bylo
nutné ve spolupráci s velitelem zásahu vymyslet
způsob, kterým by šla dopravit voda na místo požáru, kde se předtím těžilo dřevo. Požár se rozšířil
nejen po povrchu, ale i kořenovým systémem na
ploše asi 50 krát 90 metrů, které bylo v těžko dostupném terénu. Bylo vytvořeno cca 300 metrů
dlouhé dopravní vedení na místo požáru, kam vedly
dva útočné proudy. Hasební práce komplikovala
prudká stráň, na které hořelo. Na místě zasahovali
hasiči z HZS PS Trutnov, SDH Trutnov – Horní Staré
Město, JSDH Mladé Buky, JSDH Úpice a s materiálem
pomohli i strážníci MP Trutnov.
„Pamatujte, že plošné vypalování je zakázáno. Pálení hlaste hasičům dopředu přes internet na stránkách HZS kraje v aplikaci pálení klestí,“ připomínají
hasiči, že při pálení klestí, listí a dalšího biologického odpadu se nemá nechávat požářiště bez dozoru.
„Musí být ohraničené. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od budov, mějte vždy připravené základní hasební prostředky. A kdyby se vám to vymykalo z rukou, hned volejte 112,“ připomínají základní opatření. (řez) Foto: HZS KHK

Primky pro Ukrajinu zmizely za čtyři minuty
Pokračování ze strany 1
„Každý dělá, co může a umí.
My umíme hodinky a nápad,
že dáme standardnímu typu
hodinek design nesoucí prvky agresivně okupované země, vznikl velmi rychle. Náklady spojené s výrobou neseme my,“ dodala ředitelka.

VÍKENDOVÝ NÁPAD
„Ukrajinského“ modelu se
jeho majitelé dočkají v květnu. Design hodinek s prvky a
znaky Ukrajiny je již zpracovaný. Na zadním víku hodinek je v azbuce vygravírován
název ukrajinské hymny „Šče
ne vmerla Ukrajini i slava, i
volja“ (Ještě nezemřela
Ukrajina, ani její sláva, ani
její svoboda). Zákazníci jsou
o době dodání informováni.
„Vzhled těchto hodinek
vznikl přes víkend a vyšel z
hotového modelu Prim Pilot

právě jemu. Třeba by se novoměstským primkám dostalo celosvětové pozornosti.
„Pokud by byla příležitost,
tak proč ne,“ usmívá se generální ředitelka.

Foto: Elton hodinářská

40 Q. Pokud jde o zcela nový
model, který zařazujeme do
obchodní nabídky, cesta od
prvních návrhů je delší, může trvat řádově měsíce. V
tomto pracují naši designéři
a konstrukce hodně s předstihem a již nyní se zamýšlejí
nad modely pro rok 2023,“
říká k výrobě.
Vzhledem k tomu, jak nyní
většina světa projevuje sympatie k ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, tak se
nabízí myšlenka jedny
„ukrajinské pilotky“ poslat

nabídce na hodinky s ukrajinskou symbolikou dostal.
Podle jeho slov byla klika, že
seděl zrovna u počítače, když
mu přišla zpráva. „Neváhal
jsem ani minutu. Hned jsem
jim napsal, že jedny na sto
ŠŤASTNÝ MAJITEL
procent beru. Vzápětí mi obJedním z desítky šťastlivců,
jednávku potvrdili s tím, že
kteří po obdržení nabídky
byly všechny kusy během
primek v ukrajinských barčtyř minut rozebrané. Kdyvách zareagovali, byl
bych minutu váhal, tak
i Michal Vanický z
bych je asi neměl,“
„Neváhal
Provodovapopisuje s úsmějsem ani minutu.
Šonova. „Jsem
vem, že měl
Hned jsem napsal, že opravdu štěstí.
srdcem eltoňák. Před
jedny beru. Vzápětí mi Velký podíl v
časem jsme
objednávku potvrdili jeho rozhodsi nechali k
nutí hrála prás
tím, že byly všechny vě
výročí svatby
skutečnost,
kusy během čtyř mi- že koupí hodiudělat s
nut rozebrané.“
manželkou
nek podpoří
Michal Vanický
hodinky, a od té
Ukrajinu. „To už
doby mi chodí z Eljsem sice udělal i
tonu do emailové pošty
předtím, ale Elton je naše
novinky nebo zajímavé nasrdeční záležitost, tak nebylo
bídky,“ prozrazuje, jak se k
co řešit,“ dodává.

Postup rekonstrukce starých
eternitových střech:
1. Odstraňte starou střešní krytinu –
Sundejte ze střechy staré eternitové
šablony nebo plechy a obnažte střechu až na dřevěné bednění. Zkontrolujete stav prken, v případě nutnosti
poškozená vyměňte.
2. Zkontrolujte nebo vytvořte odvětranou mezeru pod bedněním
– Vzduch musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy.
Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním nebo odvětrání
v hřebeni chybí, dodělejte je. To vše
je nutné zajistit především u střech
se zatepleným podkrovím.
3. Instalujte podkladní pás – Na

bednění instalujete lehký pojistný
hydroizolační pás IKO Armourbase
Pro. Tento lehký bitumenový pás vyrovná případné nerovnosti záklopu
a ochrání střechu před případným
zatečením.
4. Instalujte lehkou střešní krytinu
IKO Cambridge Xtreme 9,5° – Šindele nové generace se instalují na
startovací řadu, která se vytvoří z obdélníkových šindelů, a nainstaluje na
okapové plechování. Díky nepravidelnému tvaru a 3D vzhledu moderních šindelů Cambridge je instalace
extrémně rychlá a zamezuje vzniku
chyb během instalace. Každý odřezek širší než 15 cm může být během
instalace ve střeše opět použit, čímž
se ušetří za materiál.

Takto instalovaná střecha odolá hurikánům, bouřkám, krupobití
a všem dalším extrémům už od sklonu 9,5°. Navíc na ni výrobce IKO poskytuje záruku v délce 30 let.
Lehká střešní krytina IKO Cambridge Xtreme 9,5° jsou asfaltové šindele nové generace, které jsou vyráběny jako laminované – dvouvrstvé.
Tento způsob výroby nabízí kromě
dlouhé životnosti, dlouhých záruk
a extrémní odolnosti proti vlivům
počasí významné úspory při použití
materiálů. Při rekonstrukci staré eternitové střechy můžete využít stávající bednění staré střechy, plechování,
okapy a případně i střešní okna. Rekonstrukci střechy tak urychlíte a za
tyto materiály nebudete muset zbytečně platit.
Chcete získat více informací nebo
zjistit, kde IKO Cambridge Xtreme
9,5° se zárukou 30 let můžete nakoupit. Podívejte se na www.iko.cz nebo
www.sindel-cambridge.cz.
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Velké množství starých eternitových nebo plechových střech potřebuje
nutně rekonstrukci. Pro rekonstrukci takových střech je nutné použít
lehkou střešní krytinu, kterou unesou staré krovy. Rekonstrukce střechy
by také neměla být zbytečně předražená. Všechny tyto předpoklady
splňuje lehká střešní krytina IKO Cambridge Xtreme 9,5°, jež je navíc nabízena s 30ti letou zárukou a cenami od 290 Kč/m2.
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Jak rekonstruovat starou eternitovou střechu

