
RYCHNOVSKO a okolí

Vesna pod tlakem
couvá. Chce jednat
o platech i smlouvě

Funkce zprostředkovatele
spočívá v hledání kompro-
misního řešení sporu mezi
zaměstnavatelem a odboro-
vou organizací. Ze zákona ho
určuje ministerstvo práce a
sociálních věcí.
Jednání s Vesnou bylo pod-

le odborů ještě složitější než s
řetězcem Ahold, který v Česku
provozuje síť prodejen Albert.
Špatné platové podmínky je-
ho prodavaček se v Česku ře-
šily loni. Prodavačky dostávají
pouze zaručenou mzdu, která
letos činí 13 200 hrubého.

„Vesna navíc v rozporu s
dobrými mravy vyplácí svým
lidem pouze minimální mzdu
a do výše zaručené mzdy ji
dorovnává formou pohyblivé
složky mzdy,“ uvedla před-
sedkyně Odborového svazu
Renáta Burianová.
Prodavačky z hradecké

Vesny doufají, že jednání při-
nese pozitivní výsledek.
„Mluvím za všechny a dou-
fám, že se dočkáme zlepšení a
finančního ohodnocení, které
by nám přineslo záruku sluš-
ného žití,“ uvedla jedna z
nich. „Z deseti tisíc poplatíte
výdaje na bydlení, jídlo a tře-
ba i dojíždění a nezbude nic –
na léky, oblečení. Kvůli těmto

podmín-
kám od-
chází kme-
noví zaměst- nanci. Je
to smutné u firmy, která se
prezentuje na billboardech i
trolejbusech,“ dodala proda-
vačka. Zaměstnanci uvádějí,
že se situace radikálně zhor-
šila v posledních letech, při-
čemž poslední rok je kritický.
Vedení společnosti, která

vznikla v roce 1994 a má v
Česku na 53 prodejen, ve kte-
rých pracuje 133 zaměstnanců,
stížnosti pracovníků odmítá a
jednání odborů považuje za
diktát. „Mzdy navyšovat chce-
me, ale budeme se soustředit
na pohyblivou složku přímo

navázanou na výkon
zaměstnance či kolektivu
každé prodejny, což nám při-
padá více spravedlivé a i více
motivační než přidávat mzdu
plošně,“ uvedla před časem
ředitelka Vesny Dagmar Ha-
vrdová.
S tím ale prodavačky ne-

souhlasí. Podle nich je totiž
úroveň zboží špatná a defacto
nemají co prodávat. Splnit
podmínky pro odměňování
na základě prodeje je pro ně
prý nadlidský úkon.

Více na: hradecky.denik.cz/vesna
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ZMRZLINOVÝ PIKNIK PŘEKONÁVAL BARIÉRY
DIVADELNÍ PŘEDSTA-
VENÍ, ochutnávka cukrář-
ských výrobků, zmrzlina za
deset korun či prosté se-
tkání se studenty a zá-
stupci královéhradecké
Štefánikovy školy, která je
alma mater neslyšících
žáků a studentů od ma-
teřské až po vyšší odbor-
nou školu. To vše bylo k
vidění krátce po středeč-
ním poledni u zmrzlinové-
ho stánku V Lipkách.
Symbolické setkání v den,
kdy se slaví Mezinárodní
den neslyšících, mělo při-
danou hodnotu i v tom, že
autory futuristické pro-
měny stánku byli budoucí
umělečtí truhláři ze Šte-
fánikovy školy. Výtěžek ze
středečního piknikového
setkání věnoval majitel
zmrzlinového bistra právě
škole, jejíž studenti se
postarali na sklonku le-
tošního jara o zrak upou-
távající proměnu starého
kiosku.
Foto: Deník/Pavel Nedbal

08:35 Host ve studiu: Ladislav Zikmund – Lender – Dny
architektury 2017. 11:10 Radioporadna: Helena Vostrovská –
Centrum sociální pomoci a služeb HK – Mezinárodní den
Alzheimerovy choroby 13:04 Česko – země neznámá: soutěžní
populárně-naučný kvíz o naší zemi. Moderuje Pavel Kudrna.

Pořádáte zajímavou kulturní, sportovní
či společenskou akci?
Přidejte ji do nové rubriky Tipy Deníku,
kterou najdete na stránce:

www.rychnovsky.denik.cz/tipy/pridat/
Stačí, když zde do kolonky Přidat akci připojíte
facebookovou adresu vaší události.

Dejte o sobě vědět

Kulturní dům Klub Rokytnice v
Orlických horách srdečně zve na
Setkání s lidovkou v Rokyt-
nici, aneb harmo-
nikáři pošesté.
Uskuteční se v so-
botu 23. září od 14
hodin. Akce se koná
pod záštitou Rady města
Rokytnice v Orlických horách.
Vstupné je 70 Kč.

Setkání harmonikářů

Rychlé šípy
Ve středu 20. září 2017
Slovácké divadlo z
Uherského Hradiště
představí v Rychnově nad
Kněžnou svou
nejúspěšnější hru Rychlé
šípy. Není divu, že se hra
hned po premiéře stala
hitem. Vidět na vlastní oči
Mirka Dušína i s jeho věrnými
přáteli stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky
se nepodaří každý den. Představení začíná v
Pelclově divadle v 19:30.

Neděle 24. září
Do Pelclova divadla přijede
loutkoherecká skupina
Loudadlo z Prahy, která
spolupracuje s Českou
televizí na populárním
programu pro děti „Studio
Kamarád“. V představení Na
paloučku jsou do děje
zapojeni všichni diváci a jako
hosté se představí známí kamarádi z
televizní obrazovky, Jů a Hele. Vstupné: 100 Kč;
dítě 80 Kč. Více informací najdete na
www.loudadlo.cz

Jů a Hele
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Silničáře už tlačí čas a brzdí špatné počasí

Zcela jiný itinerář bude mít
také oprava silnice na ná-
městí v Kopidlně.
„To je katastrofa, archeo-

logové zastavili práce do 1.
října. Technicky se celá za-
kázka nedá zvládnout, do-
končíme tak polovinu vo-
zovky, po které pustíme
provoz, a pokračovat bude-
me na jaře. Místo dokončení
v prosinci máme nový ter-
mín na červen 2018,“ po-
steskl si Miroslav Gregor.
V termínu by měli stav-

baři zvládnout dokončení
hlukové stěny na silnici I/16
v Jičíně u Nového Města
(příjezd od Poděbrad). Ho-
tovo prý bude do konce říj-

na, zbývá instalovat odvod-
ňovací žlaby a vysadit popí-
navé rostliny.
S omezenou rychlostí

musíte počítat hned při
vjezdu do Jičína v Hradecké
ulici, kde byl aplikován nový
živičný nátěr a silnice čeká
na vodorovné značení.

Větší zpoždění naberete
na výpadovce do Lomnice
(II/286). Silnice druhé třídy
už má nový povrch směrem
od Jičína na Valdice. Stroje
se nyní zakously do vozovky
ve Valdicích a v dalším
úseku Železnice – hranice
okresu s Libereckým kra-

jem. V úsecích Valdice –
Těšín a Železnice – hranice
okresu je provoz řízen ky-
vadlově v jednom pruhu.
Průjezd do Jičína je ome-

zen i ve směru z Liberce na
silnici I/35, kde se opravuje
vozovka od Podůlší až ke
kruhové křižovatce u Holí-
na.
„Od pátku počítáme s vy-

frézováním kolem kruháku
a položením části koberce
směrem na Liberec,“ popi-
suje Miroslav Gregor práce
na silnici I/35. Kvůli opravě
je zde vyznačena objízdná
trasa po obchvatu. Kruhák
je nyní průjezdný, od pátku
tu budou řidiči kroužit jen
po jedné jeho polovině.
Zakázka má být dokončena
do 30. listopadu.

Omezení dopravy na Jičínsku
Silnice II/286 – Jičín – Lomnice nad Popelkou – doprava ří-
zena kyvadlově – omezení do 22. října
Silnice I/35 – Jičín – Podůlší – doprava řízena semafory,
pracovníky firmy – omezení do 30. listopadu
Silnice Lázně Bělohrad – Lužany – oprava v Kotykově aleji –
silnice na Lužany uzavřena do 31. října
Silnice III/2861 Valdice – Studeňany – uzavřena kvůli opravě
do 4. listopadu.
Silnice I/32 Kopidlno – provoz přes náměstí omezen do
prosince.
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