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Železný císařák – lidový triatlon
Ostrava, 28. 7. 2018

Maraton Klub Seitl
Ostrava pořádá v Ji-
lešovicích za spolu-
práce s místními

hasiči již osmý ročník lido-
vého triatlonu Železný císa-
řák. Koná se v sobotu
28. července, přičemž zázemí
s prezentací (od 14 do 15
hodin) je v penzionu Kame-
nec. Startuje se v 16 hodin
z jilešovické strany hlučín-
ské štěrkovny. Plave se při-
bližně 150 metrů, na kole se
jede sedm kilometrů a běží
se necelé tři kilometry. „To-
to platí pro hlavní závod, je-

hož se mohou zúčastnit
jednotlivci už od patnácti
let. Máme ale připraven i
duatlon pro děti s méně ná-
ročnými trasami, který od-
startujeme po doběhnutí
posledního z triatlonistů,“
upozorňuje za organizátory
Jiří Brož s tím, že na kolo
jsou povinné ochranné cyk-
listické přilby. Kdo se regis-
truje předem na mobilu
+420 605 569 340, má lev-
nější startovné! Tento triat-
lon je jediným podnikem
svého druhu na Ostravsku
a v okolí.

Redaktor
Moravskoslezského
deníku
Radek Luksza
doporučuje tyto akce

  Tipy 
deníku

Kam vyrazit v našem kraji za zábavou?
Tipy Deníku čtěte na straně 13

Hygienici pokutovali stánkaře
na Coloursech

Ostrava − Přes padesát stánků s nejrůznějším sorti-
mentem zkontrolovali na letošním hudebním festi-
valu Colours of Ostrava hygienici. V nabídce stánkařů
byly například grilovanámasa a uzeniny, hambur-
gery, langoše, hot dogy, bramborové placky, karba-
nátky, asijské i indické speciality, vegetariánská ku-
chyně, zmrzlina, ovoce i krémové dezerty. „Přestože
většina stánkařů prošla kontrolou bez úhony,
u sedmi prodejců jsme odhalili závady týkající se ne-
dodržení skladovacích teplot u potravin, prošlé doby
použitelnosti, ale také nedodržování provozní hygi-
eny (znečištěné vybavení),“ informovala ve své zprá-
vě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje.
Za zvlášť závažné označili hygienici takzvané kří-

žení, kdy syrovémaso bylo skladováno v lednici
společně s tatarskou omáčkou a zeleninovou přízdo-
bou. Za porušení povinností byli hříšníci potrestáni
pokutami v celkové výši 25 tisíc korun. (lap)
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Večerní komentované prohlídky
jsou skoro vyprodány

Ostrava – Jak to vypadá v zoologické zahradě po
zavírací době a jak se chovají zvířata po soumraku?
To mohou zájemci zjistit během večerních komen-
tovaných prohlídek, které se v ostravské zoo konají
každý prázdninový pátek. O tuto akci je ale tak
velký zájem, že kapacita je již v podstatě naplněna.
Posledních pár míst je ještě na večerní komento-
vání, která se uskuteční v pátky 27. července
a 3. srpna. Kapacita následujících čtyř srpnových
akcí je pak již zcela naplněna. Večerní komentova-
né prohlídky začínají ve 20 hodin, trvají kolem
dvou až tří hodin a nutná je rezervace prostřednic-
tvím rezervačního systému na webových stránkách
zoo. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Ná-
vštěvníci zaplatí cenu běžného vstupného, tj. do-
spělí 110 korun, děti do 15 let (pouze v doprovodu
dospělé osoby), studenti do 26 let a senioři pak
80 korun. (mrš) m
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Lidé si mohou nechat udělat
rozbor vody v bazénu

Ostrava – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě na-
bízí rozbor vody z domácích bazénů a vířivek. Jejich
majitelé se tak mohou spolehnout na to, že jim při
koupání nehrozí žádná zdravotní rizika. Výhodná
cena za testování platí do konce prázdnin a činí
545 korun. Rozbor vody z bazénu si lze objednat na
e-shopu www.laboratornisluzby.cz nebo telefonicky
s pracovníky obchodního oddělení zdravotního
ústavu. Pro Moravskoslezský kraj platí telefonní
číslo 731 691 568. (mrš)

NEPŘEHLÉDNĚTE

staňte se fanouškem Deníku
www.facebook.com/msdenik.cz

Nejlepší doba na nákup uhlí už brzy skončí
I když právě vrcholí léto,
zkušení obyvatelé
rodinných domků vědí, že
pokud ještě nenakoupili
topivo na zimu, měli by
tak učinit co nejdříve.
S blížící se topnou sezonou
totiž každoročně uhelné
sklady upravují své ceníky
směrem nahoru.

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava – Podle oslovených
provozovatelů uhelných
skladů je letos zatím po-
ptávka po uhlí mírně vyšší
než ve srovnatelném období
uplynulého roku. „Zkušení
domkaři už dobře vědí, že se
jim vyplatí nakoupit uhlí ve
druhém kvartálu roku. To
bývají ceny pro zákazníky
nejvýhodnější,“ uvedl Karel
Holuša z uhelných skladů
Jan Maria v Ostravě.
Podle Ivany Klepkové byla

v uhelných skladech společ-

nosti Ridera letos v květnu
a červnu poptávka po uhlí
zhruba o deset procent vyšší
než ve srovnatelném období
minulého roku.
Provozovatelé dalších

uhelných skladů dodávají, že
na zvýšený počet domkařů,
kteří se letos rozhodli na-
koupit uhlí s předstihem,
může mít vliv zkušenost
z letošního února a března,
kdy republiku sužovaly silné
mrazy. „Ta poslední zima
hodně lidí zaskočila. Hodně
zákazníků jezdilo ještě
v březnu dokupovat uhlí
s přívěsnými vozíky. Nebo
brali uhlí balené, protože
jim došly zásoby. To jim
prodražilo náklady na tope-
ní,“ vysvětlil Karel Holuša
z uhelných skladů Jan Maria.
Manažer prodeje uhlí

společnosti Kalman Trade
v Orlové-Porubě Pavel Laj-
toch uvedl, že letní slevy,
které mají podpořit prodej,

trvají ve většině uhelných
skladů do konce srpna. „Lze
předpokládat, že s blížícím
se začátkem topné sezony
producenti a následně
i uhelné sklady začnou mír-
ně zdražovat,“ doplnil Pavel
Lajtoch.
Uhelné sklady Ridera

v Ostravě podle ceníku zve-
řejněného na webových
stránkách prodávají metrák
hnědého uhlí ořech 2 (do-
dávaného z Komořan) za
309 korun za metrák, dodá-
vané z Bíliny je o 20 korun
na metrák dražší. „Od po-
čátku srpna se bude cena
navyšovat řádově o 50 ko-
run za tunu, další zvýšení

ceny se uskuteční od počát-
ku října,“ dodala Ivana
Klepková ze společnosti Ri-
dera.
Podle Karla Holuši

z uhelných skladů Jan Maria
v Ostravě se v posledních
letech stále zvyšuje podíl
zákazníků, kteří nakupují
hnědé uhlí menších
zrnitostí. Souvisí to s kotlí-
kovými dotacemi a tím, že
lidé si nakupují automatické
kotle, ve kterých topí právě
hnědým uhlím zrnitosti
ořech 2. Ivana Klepková ze
společnosti Ridera upřesnila,
že uhlí zrnitosti ořech 2
tvoří zhruba 60 procent cel-
kových prodejů.

Orientační ceny uhlí (za metrák)
černé uhlí (kostka) 510 až 539
černé uhlí (hrášek) − do automatických kotlů 460 až 510
hnědé uhlí (kostka) 329 až 340
hnědé uhlí (ořech 2) − do automatických kotlů 305 až 330

Kombajny berou pole útokem, žně
v kraji jsou v plném proudu

VERONIKA BERNARDOVÁ

Kraj, Opavsko – Sklizeň
obilí na polích jede na plné
obrátky. Kvůli teplému po-
časí letos vyrazily stroje do
polí dříve, než bývá zvykem,
a výjimkou není ani Morav-
skoslezský kraj. Extrémně
uspíšeny nebyly žně pouze v
podhorských oblastech Bes-
kyd a Jeseníků. Jaká letos

bude úroda? Ředitel Okresní
agrární komory Opava Ro-
bert Kučera se pokusil od-
povědět. „V celém kraji se
může na kvalitě obilovin
negativně projevit jarní su-
cho. Na některých polích
jsou porosty nízké, obilky
malé, chybí hektolitrová
hmotnost. Z tohoto důvodu
očekáváme úrodu o deset
procent nižší než loni. Pro-

pad by oproti loňsku neměl
být u řepky olejné,“ přiblížil.
Jestliže vydrží počasí, měla
by hlavní sklizeň skončit do
poloviny příštího týdne.
Moravskoslezský kraj přitom
patří k těm, kde mají žně
zpoždění. Koncemminulého
týdne bylo sklizeno jen 13,7
procent ploch obilí, hůře už
je na tom s 3,5 procenty jen
Karlovarský kraj. Naopak
tradičně nejrychleji se sklízí
na jižní Moravě, kde je pose-
čeno už 80,5 procenta ploch.
Jisté tak je, že se určitě

nebude opakovat loňská
nadprůměrná sklizeň.
I v opavském okrese očeká-
vají zemědělci úrodu nižší.
„Důležité je říci, že vše závisí

na vláze. Pokles totiž může
být ještě vyšší než těch deset
procent u sklizně, která pro-
bíhá v kopcovitém terénu,“
uvedl vedoucí střediska
rostlinné výroby při Školním
statku Opava Miroslav Frkal.
Více než třetinu obilí už

má sklizeno také ZEMĚDĚL-
SKÁ, a. s., Opava-Ky-
lešovice. „U nás jsme začali
asi o deset dní dříve než loni.
Výnosy se zatím rýsují jako
podprůměrné hlavně
u pšenice pěstované ve vyš-
ších polohách. Zatím neví-
me, jaká bude sklizeň v níži-
nách, uvidíme,“ konstatoval
předseda představenstva
zmíněné společnosti Dušan
Schreier.

Odva týdnydřívenež vminulých letech
začaly na většiněúzemíMoravskoslezské-
hokraje žně. Výjimkou jsouoblasti Beskyd
a Jeseníků. Zemědělci očekávají asi deseti
procentní pokles výnosů.

Policisty pózující s Kajínkem stihl kázeňský trest
Fotografie na sociální síti spustila lavinu, před kterou ochránci zákona nedokázali utéct

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Ředitel ostravské
policie potrestal tři ochránce
zákona, kteří
v březnu pózovali s omi-
lostněným vrahem Jiřím
Kajínkem. Toho zastavili
v rámci silniční kontroly
v Ostravě-Porubě a náhod-
ného kolemjdoucího požá-
dali o pořízení společné fo-
tografie. Kajínek s tím sou-
hlasil. Snímek poté jeden ze
členů hlídky zveřejnil na
sociální síti. Trojici policistů
nyní stihl kázeňský trest.
„Ředitel

nyní
„Ředitel

nyní
Městského ředi-

telství policie Ostrava
v rámci neveřejného řízení
ve věcech služebního po-
měru uznal vinnými z ká-
zeňského přestupku tři po-
licisty a uložil jim kázeňský
trest dle ustanovení § 51
odstavce 1 zákona o služeb-
ním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů. Roz-
hodnutí jsou pravomocná,“
konstatovala mluvčí mo-

ravskoslezské policie Gab-
riela Pokorná. O jaký kon-
krétní trest jde, ale neuved-
la. „Vedená kázeňská řízení
jsou neveřejná,“ sdělila
mluvčí.

Samotné vedení krajské
policie se již dříve od cho-
vání příslušníků distanco-
valo a hovořilo o ohrožení
profesní cti. „S jednáním
policistů nesouhlasíme, jed-

nání vnímáme jako ohrože-
ní profesní cti,“ konstatovala
již v březnu moravskoslez-
ská policejní mluvčí.
K fotografii se v březnu

na dotaz Deníku vyjádřilo
i policejní prezidium. „Za
policejní prezidium lze sdě-
lit, že takovou fotografii po-
važujeme za nevhodnou,“
uvedl mluvčí Jozef Bocán.
Fotografie se objevila na

Instagramu jednoho z členů
hlídky a dále se šířila. Uži-
vatelé sociálních sítí nad
snímkem vyjadřovali údiv.
Poukazovali nejen na to, že
Kajínek byl pravomocně
odsouzený za dvojnásobnou
vraždu, ale také na jeho
dřívější případy. Jeden z pi-
satelů uvedl: „Vzhledem
k tomu, že v 90. letech pře-
padl se zbraní v ruce poli-
cisty a ukradl jim auto,
u jiného zatýkání jednoho
skopl ze schodů, tak tato
fotka opravdu vyhrává
v kategorii nejbizarnějších
fotek.“

ÚSMĚV. Tato fotografie se šířila po sociálních sítích.
Reprofoto:www.facebook.com/DominikFeri
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