
Trhy v Přerově lákaly na domácí produkty
Přerov – Náměstí T. G. Ma-
saryka v Přerově ožilo. Vče-
ra zde již posedmé a v le-
tošním roce naposledy pro-
běhly farmářské trhy. Ty
pořádá město ve spolupráci
s agrární komorou.
Tentokrát se do města

sjelo asi osmadvacet stán-
kařů, kteří zde od 9 do
16 hodin nabízeli například
pletené košíky, výrobky z
medu, frgály, uzeninu nebo
koření. Pravidelně jezdí do

Přerova nabízet své pro-
dukty také Blanka Chmelo-
vá ze Zábřehu. „Máme do-
cela široký sortiment, lidé u
nás mohou zakoupit nalo-
žená masa, přírodní sirupy,
paštiky nebo marmelády. A
protože je houbová sezona,
dnes nově prodáváme také
naložené hřiby. Všechny
výrobky jsou bez konzer-
vantů – zavařené do skla.
Jezdím do Přerova pravidel-
ně. Za tu dobu mám stálou

klientelu. Největší zájem je
tradičně o paštiky a mar-
melády,“ popsala.
Poslední letošní trhy pro-

vázelo teplé a slunečné po-
časí, díky kterému na ná-
městí proudilo mnoho lidí.
Ti si trhy pochvalovali.
„Chodím se na trhy dívat
pravidelně. Doba, ve které
se zde prodává, mi nevadí.
Dneska mě tu asi nejvíce
zaujal stánek s bioprodukty,
protože jsem příznivec
zdravé stravy,“ řekla Alena
Ježíková z Prosenic u Přero-
va.
Za jistým cílem přišla ta-

ké Jitka N. z Přerova. „Mi-
nule jsem si zde vyhlédla

pletený košík, ale říkala
jsem si, že ho letos už ne-
využiji. S manželem jsme
milovníci houbaření, takže
jsem dneska měla jasno v
tom, co si koupím, protože z
lesa stále nosíme plné koší-
ky. Ten, co jsem měla doma,
už má nejlepší roky za se-
bou, proto si dnes domů
nesu úplně nový,“ řekla
spokojeně.
V minulých letech byli

Přerované zvyklí na městské
trhy, které se konaly vždy v
pátky a soboty. Jejich na-
bídka ale nebyla tak pestrá
jako na trzích farmářských,
kde své produkty nabízejí
regionální výrobci. (job)

FARMÁŘSKÉTRHY.Stánkaři nabízeli například pletené košíky, vý-
robky zmedu, frgály, uzeninu nebo koření. Foto: Deník/Jana Obšnajdrová
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Přerovská škola získá
náhradu za zrušenou třídu
Kraj posvětil otevření
třetí třídy oboru
obchodní akademie

PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ

Přerov – Náhradu za zruše-
nou třídu oboru ekonomic-
ké lyceum získá Obchodní
akademie a Jazyková škola v
Přerově. Rada Olomouckého
kraje na svém zasedání v
říjnu posvětila otevření třetí
třídy oboru obchodní aka-
demie se zaměřením na za-
hraniční obchod. Učitelé
školy jsou s výsledkem jed-
nání spokojeni.
Škola,
spokojeni.

Škola,
spokojeni.
jejíž absolventi ne-

mají problém najít profesní
uplatnění, by zrušení jedné
třídy oboru ekonomické ly-
ceum výrazně pocítila.
„Pokud by se od září roku

2018 neotevřela jedna třída,
může přijít během dalších
let o práci až sedm učitelů,“

vyjádřila už dříve obavy
jedna z pedagožek Magda
Štukheilová,
jedna
Štukheilová,
jedna pedagožek
Štukheilová,

pedagožek
která přišla

spolu s ostatními učiteli
vyjádřit svůj nesouhlas na
jednání městského zastupi-
telstva v Přerově.
Utlumení oboru je navíc v

rozporu s dlouhodobým zá-

měrem koncepce rozvoje
ministerstva školství, ale i
krajského akčního plánu
pro období 2016 až 2018,
kde se zdůrazňuje podpora
odborného a polytechnic-
kého vzdělávání.
Po jednání se zástupci

vedení kraje se ale podařilo
nebezpečí odvrátit – škola
sice přišla o třídu lycea, ale
jako náhradu získá třetí tří-
du oboru obchodní akade-
mie se zaměřením na za-
hraniční obchod.
V současné době jsou tří-

dy dvě – jedna se zaměře-

ním firemní management a
druhá se zaměřením mana-
žer informačních technolo-
gií. Pro školní rok 2018/2019
může škola přijmout do
všech tří tříd devadesát žá-
ků.
„Třetí třída oboru ob-

chodní akademie bude za-
měřena na zahraniční ob-
chod s rozšířenou výukou
cizích jazyků a ve srovnání s
nepovoleným oborem eko-
nomické lyceum zde bude
vyšší hodinová dotace od-
borných předmětů a delší
odborná praxe,“ nastínila
ředitelka Obchodní akade-
mie a Jazykové školy v Pře-
rově Hana Štěpanovská.

Jazykové
Štěpanovská.

Jazykové školy
Štěpanovská.

školy

Nabízí se tedy nové mož-
nosti pro studenty, kteří se
chtějí věnovat zahraniční-
mu obchodu a studovat cizí
jazyky. Vyučovat se zde bu-
dou tři cizí jazyky.
Rada Olomouckého kraje

otevření nové třídy oboru
obchodní akademie posvě-
tila. „Ředitelka školy od nás
již písemnou informaci má.
Podmínkou je samozřejmě
dostatek zájemců ze strany
žáků devátých tříd,“ kon-
statoval šéf odboru školství
kraje Miroslav Gajdůšek.

„Třetí třída oboru obchodní akademie bude
zaměřena na zahraniční obchod s rozšířenou výukou
cizích jazyků a ve srovnání s nepovoleným oborem
ekonomické lyceum zde bude vyšší hodinová dotace
odborných předmětů a delší odborná praxe.“
Hana Štěpanovská, ředitelka Obchodní akademie a Jazykové školy v Přerově

PÁTEK 13. ŘÍJNA
Obřadní síň městského hřbitova v Přerově:
11.00 Marta Zbranková (1934) – Přerov
Kostel v Majetíně:
14.00 Josef Novotný (1925) – Majetín
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hranicích:
13.00 Bedřiška Hašová (1928) – Hranice

Poslední rozloučení

DopravníDopravní uzavírkyuzavírky
Úplná uzavírka krajské silnice III/0555,
ul. 9. května (od křiž. s I/55A po odbočení na
I/55 Gen. Štefánika) – do 27. 10.

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Dvořá-
kova – chodník (v úseku od ul. Vsadsko po par-
koviště u nemocnice) – od 2. do 21. 10.

Úplná uzavírka silnice I/55, ul. 17. listopadu,
Komenského (od křiž. s ul. Komenského
a Wurmova za kruhový objezd u Tesca).
Od 9. do 19. 10.

FARMÁŘSKÁ PRODEJNA BRAMBOR
V Přerově – Lýskách u hlavní silnice

PRODEJ OD 2. října 2017
13 odrůd ve velmi dobré kvalitě a se zárukou  

Ceny se pohybují od 7 Kč/kg dle odrůd,
množství a délky skladovatelnosti.

Při odběru 50 kg a více - doprava
k zákazníkovi zdarma.

Odrůdy žlutomasé
 žlutá slupka: Adéla, Antonia, Belana, Bernadette,

Colette, Dali, Ditta, Krone, Princess, Soraya a další
 červená slupka: Laura, Red Anna, Rosara

VELMI KVALITNÍ

brambory 

na uskladnění

Prodejní doba: 
Po–Pá 

8.00–16.00 hod.
So 

8.00–12.00 hod.

Objednávky na 
tel.:  581 793 374, 

mob.: 606 777 595

MÍR VE SVĚTĚ,
SPRAVEDLNOST
A BEZPEČÍ DOMA
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•  výrobce a dodavatel 
tepelné energie, 
provozovatel tepelných 
zdrojů

•  kvalifi kovaný dodavatel 
a nositel profesního 
oprávnění k montáži kotlů 
v rámci tzv. „kotlíkových 
dotací“

NABÍZÍ V RÁMCI SVÝCH
KAPACIT

•  dodávky a instalaci kotlů 
na pevné a plynné palivo

•  odborné montáže kotlů, 
servis a revize

•  úpravy systémů vytápění 
objektů

•  instalatérské práce
•  zajištění montáže systémů 

měření a regulace

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., Na Bečvě 1398,
751 31 Lipník nad Bečvou, tel.: 581 773 752
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Pronájem plně vybavené 
zajeté Restaurace Racek

i s diskotékou
v Chropyni na koupališti

Hanácké náměstí 807
Více informací na tel.

602 525 525, 603 758 176

Dne 16. října oslaví své 90. narozeniny

paní

Miroslava Gajdošíková 
z Přerova.

Hodně štěstí, lásky a zdraví přejí 
syn Lubomír s manželkou, 

dcera Radomíra s manželem, 
vnoučata i pravnoučata.

Nic z toho dobrého a krásného, 
co jsi pro nás tatínku učinil, se neztratilo. 

Vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 18. října si připomeneme 1. výročí úmrtí 
pana

Rostislava Jurečky 
z Újezdce.

Rostislava Jurečky 
z Újezdce.

Rostislava Jurečky 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

S láskou manželka a dcery s rodinami.
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