ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU MOHELNICE

KLOPINA
Společnost ÚSOVSKO a. s
Akciová společnost ÚSOVSKO byla založena v roce 1995. Sídlo společnosti se nachází
v Klopině, v okrese Šumperk, Olomoucký kraj. Společnost ÚSOVSKO a.s. obhospodařuje
kolem 20 tisíc hektarů v Olomouckém a Plzeňském kraji a zaměstnává 750 zaměstnanců.
Nabízená pracovní místa:
Dělník manipulant, skladník, zástupce vedoucího skladu ovoce, opravář zemědělských strojů, obsluha bioplynové
stanice, technik rostlinné výroby, traktorista opravář, dělník ŽV dojič-naháněč, střídač, ošetřovatel telat, skotu,
obsluha UNC, sezónní brigádníci atd.

Příběh tyčinky FIT
Původní tyčinka FIT šťavnatá byla vyrobená jako první v Českoslovenku a stále je populární.
Od roku 1991 sleduje společnost Úsovsko a.s. moderní trendy zdravého mlsání. Pochlubit se
mohou i tyčinkami bez lepku, v Bio kvalitě, tyčinky v kakaové či jogurtové polevě i s obsahem
ovoce více jak 40%.

Ovoce z Úsovska - regionální produkt
Mohelnická zemědělská a.s. je tradičním a známým pěstitelem ovoce. V současné době s roční
produkcí až 5 500 tun čerstvého ovoce – jablek, hrušek, višní, černého a červeného rybízu. U
některých odrůd v balení má právo využívat i ochrannou známku Klasa. Každoročně prezentují
ovoce na výstavách, na podzimní výstavě Flora Olomouc získali několik let po sobě ocenění
za expozici.
Na pěstební činnost navazuje sklad ovoce na 2000 tun s moderními technologiemi skladování
ovoce. Jsou schopni udržet jablka v čerstvém stavu na skladě v podstatě celoročně.
viz webové stránky: www.usovsko.cz

ÚSOV
Zámek Úsov
Původní gotický hrad, později přestavěný na barokní zámek slouží v dnešní době jako
lovecko-lesnické muzeum. Prezentuje lovecké a
lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století.
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přírodovědné sbírky v původní

Levandulový statek Bezděkov
Bezděkov je malá vesnička nedaleko Úsova. A právě tady se nachází malý levandulový
statek. Na statku v Bezděkově hospodaří celá rodina již po několik pokolení. Daří se
zde v pěstování nejenom levanduli, ale i česneku, jahod, z bylinek měsíčku, mátě, a
meduňce. Většinu produkce z úrody zpracují a nabízí na farmářských trzích nebo
v kavárně. Od počátku jejich působení se přihlásili k BIO certifikaci (hospodaří bez
použití chemických látek).

Bezděkovská levandule – regionální značka
Nachází se v obci Úsov a v regionu Haná.

Levandulová kavárna - regionální značka
Originální Levandulová kavárna v centru města Zábřeha. Ochutnáte třeba levandulovou
bábovku, limonádu, čaj, zmrzlinu a mnoho jiných levandulových dobrot.

Webové stránky: www.levandulovakavarna.cz

POLICE
Pila Fajt, Police, okr. Šumperk
Nabízí zakázkovou výrobu stavebného řeziva, palubky, uměle sušené dřevo, palivové
dřevo, atd.
viz webové stránky: www.pilafajt.aktualni.com

STAVENICE
Lesník, dřevorubec, ochránce
Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (CHKO Litovelské
Pomoraví). Okolí je poměrně kopcovité s lesními háji a je bohaté na výskyt lesní zvěře.
Nedaleko jsou i mohelnická jezera vybízející k rybaření.

TŘEŠTINA
Vodní elektrárna Háj
Vodní elektrárna s náhonem a dvěma Francisovými turbínami v Třeštině-Háj byla v roce
2008 zapsána jako národní kulturní technická památka. Elektrárna je dosud v provozu a
tvoří jednotný celek s nedalekou Plhákovou vilou v níž je v současnosti penzion
s restaurací.
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MORAVIČANY
Logaritma a.s.
Hlavní náplní společnosti je výroba a montáž dílů pro automobilový
průmysl, a to od jednoduchých dílů až po kompletní světlomety, které
podléhají náročnému dekorativnímu posuzování. V Moravičanech se
nachází hlavní sídlo společnosti, přičemž další výrobní lokalitou je podnik v Mohelnici.
Pracovní místa: elektrikář, specialista IT, dělník/dělnice výroby

Webové stránky: www.logaritma.cz

Vinbra s.r.o.
Společnost VINBRA je na trhu práce od roku 2000, kdy byla založena jako mladší
sestra strojírenské firmy ZLKL, s.r.o.. Zaměřuje se hlavně na přesné zpracování
plechu do všech tvarů a podob. Mezi produkty a služby patří zejména řezání oceli
laserem, vysekávání, lisování a tváření, bezpřípravkové lisování a ohýbání,
ohraňování, rovnání a krácení drátů.
Webové stránky: www.vinbra.cz

AMBROŽ TRADE s.r.o. - Doubravice
Firma byla založena v roce 1995 Jaromírem Ambrožem, prvním výrobním
produktem byly dřevěné palety a víka pro místní papírnu. S ohledem na
poptávku a úroveň poskytovaných služeb i mimo region severní Moravy
jsou dnes hlavním výrobním produktem dřevěné přepravní palety a víka,
určená pro export do zámoří vyžadující označení a ošetření dřevěného
obalového materiálu.
Obaly se vyrábí pro více odvětví průmyslu, především pro papírenský a polygrafický průmysl, strojírenský průmysl,
elektrotechnický průmysl a chemický průmysl.

Webové stránky: www.ambroztrade.cz

PALONÍN
Chráněná dílna Palonín
Projekt chráněné dílny zřídila Charita Zábřeh v roce 1999. Cílem projektu je pomáhat
řešit lidem se zdravotním či tělesným postižením složité životní situace, do kterých
se dostali důsledkem ztráty zaměstnání. Nejznámějšími výrobky chráněné dílny jsou
krásně zdobené svíce.
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Jedná se o svíčky zdobené plátovým voskem. Realizovali zakázku pro Senát
ČR, kde svíčky používají jako dárkové předměty při reprezentaci naší země a
slavnostních příležitostech. Mezi další zákazníky patří reklamní agentura
Kentaura, pro kterou modelovali svíčky určené pro Český olympijský výbor a
další.
Webové stránky: www.charitazabreh.com/eshop

MÍROV
Věznice Mírov
Hrad Mírov vybudovaný ve 13. století je jedním z nejstarších hradů na
Moravě. Dnešní podobu získal hrad v polovině 19. století a od stejné doby
slouží jako věznice.

LOŠTICE
METRIE spol. s.r.o.
METRIE spol. s r.o. je českou výrobní a obchodní společností, navazující na tradici výroby
měřidel sahající do roku 1922. Ve spolupráci s předními světovými výrobci se snaží o vývoj
nových technologií v oboru měřidel a nářadí.
Webové stránky: www.metrie.cz

Závody lehkých konstrukcí Loštice
ZLKL svým zákazníkům nabízí širokou škálu strojírenských činností, obrábění, lisování,
svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality, vývoj a konstrukci. Přibližně 60 procent
výroby směřuje na export, hlavním odbytištěm je po České republice Francie a Německo.
Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém průmyslu, ve vodohospodářském a
doplňkově i v automobilovém průmyslu.

Sesterská společnost Elbee Mobility
ZLKL má vlastní vývojové centrum. Cílem vývoje světově unikátního vozidla
Elbee je poskytnout fyzicky handicapovaným osobám tolik žádanou svobodu
pohybu. Speciál je přímo vyvinut pro potřeby vozíčkářů, vozidlo je totiž možné
řídit přímo z invalidního vozíku. Pro vývoj vozidla bylo v ZLKL vybudováno vlastní
vývojové centrum, které zajišťuje konstrukci, nákup a výrobu prototypových
dílů, kompletní montáž prototypů a v neposlední řadě jejich testování.
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Pracovní příležitosti:
Manažer projektů od obchodu po výrobu, Marketing – junior specialista – dlouhodobá brigáda, Obsluha
kovoobráběcích strojů, Obsluha konvenční frézky, Dlouhodobá brigáda - tvorba PP, Seřizovač lisu, TRAINEE
projektový manažer ve výrobě, Svářeč, Brigáda ve strojírenství.
Webové stránky: www.zlkl.cz

A.W., spol. s.r.o - Loštické tvarůžky
Přírodní měkký pod mazem zrající sýr s nezaměnitelnou jemně pikantní chutí se v
Lošticích v prostorách A. W. spol. s. r. o. vyrábí nepřetržitě od roku 1876.
Webové stránky: www.tvaruzky.cz

Tvarůžková cukrárna
Poštůlkovy tvarůžkové moučníky – regionální produkt
Poštůlkovy tvarůžkové moučníky z Loštic jsou originální slanou pochoutkou, která se
připravuje podle rodinné receptury již od roku 2009. Skládají se převážně z listového těsta
vlastní výroby a jemné pěny z Olomouckých tvarůžků. Moučníky jsou zdobeny tradičními
ingrediencemi např.: povidly, perníkem, brusinky či oříšky. Tvarůžková cukrárna a její
produkty získaly několik ocenění jako Česká chuťovka, Regionální potravina či Výrobek OK.

Webové stránky: www.tvaruzkovacukrarna.cz

Kavárna Galerie U lišky Bystroušky
Původní autor lišky Bystroušky akademický malíř a myslivec Stanislav Lolek (1873 - 1936) se
narodil poblíž Loštic - v Paloníně. V srpnu roku 1889 nastoupil do nedalekého Veselí na
předškolní lesnickou praxi. Zde jej učil revírník Gustav Kořínek základům myslivosti a vyprávěl
mu veselé příhody o nezbedné lišce, jež se údajně přihodily na střítežské hájovně. Vyprávění
inspirovalo Lolka k vytvoření souboru kreseb, které se později staly podkladem spisovateli
Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování. Příhody lišky Bystroušky zapůsobily na hudebního skladatele Leoše
Janáčka tak, že zkomponoval stejnojmennou operu, která měla v roce 1924 premiéru v Brně a již v příštím roce
byla uvedena v Národním divadle v Praze.
Nápad pojmenovat po lišce kavárnu a galerii iniciovala podle majitele Romana Činčary jeho teta Hana
Heidenreichová, která v roce 2006 připravila v Muzeu v Mohelnici k poctě akademického malíře Stanislava Lolka
výstavu. Kopie původních autorových kreseb, které po výstavě zbyly, dnes tedy najdete v Kavárně Galerii U lišky
Bystroušky na loštickém náměstí. Stejně jako fotografie z několika zákoutí naučné stezky.
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Interiér kavárny, která slouží současně jako galerie i koncertní sál, evokuje atmosféru dvacátých let minulého
století a nabídnou vám tady kromě nápojů zmrzlinu, zmrzlinové dorty a tvarůžkové speciality studené kuchyně:
tvarůžkové panini, tvarůžkovou pomazánku, nakládané tvarůžky i tvarůžkový dort.

Tvarůžková zmrzlina
Jako jediná na světě je netradiční zmrzlina vyrobená z olomouckých tvarůžků a
tvarohového základu. Tento recept si nechal majitel kavárny patentovat. Také se může
pochlubit vlastní výrobou sladkých zákusků a ostatních tvarůžkových specialit studené
kuchyně.
Webové stránky: www.kavarna-lostice.cz

PALOMO, a.s.
Zemědělská společnost PALOMO, a.s. se sídlem v Loštice. Hospodaří na
více než 2 000 ha na území Loštice, Moravičany, Pavlov a Palonín. Výroba je
zaměřená především na pěstování obilovin, cukrovky, výrobu mléka a
vepřového masa.
Webové stránky: www.palomo.cz

Kamenolom Kozí Vrch
Patří pod společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. zajišťuje těžbu, výrobu a prodej drceného
kameniva pro betonové směsi, asfaltové směsi, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro
kolejová lože a regulaci.
vodních toků.

Webové stránky: www.kamenolomy.cz

Dřevopar s.r.o.
Dřevopar s.r.o. Loštice je dřevařská firma s dlouholetou tradicí. Nachází se na
severní Moravě asi 30 km od Olomouce. Vznikla v roce 1927 jako firma Jan Štencl
– kolářství, která se zabývala výrobou lyží, saní a dřevěných parket. Po roce 1948
byla znárodněna a do roku 1992 změnila několikrát majitele. V roce 1992 firma opět
přechází do soukromého vlastnictví rodiny Štenclů a nadále pokračuje ve dřevařské výrobě pod názvem
Dřevopar s.r.o.
Výroba klasických celodřevěných parket, průmyslové mozaiky a masivních prken. Přířezy na výrobu jsou před
zpracováním vysoušeny v 7 sušárnách s nejmodernější technologií a dále zpracovávány na špičkovém strojním
zařízení, které zaručuje nejlepší přesnost a kvalitu výrobků.

Webové stránky: www.drevopar.cz
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MOHELNICE
Hella Autotechnik, s. r. o.
V roce 1992 byla v Mohelnici založena firma HELLA AUTOTECHNIK zaměřená na výrobu
světlometů, zadních svítilen, blinkrů a ostřikovačů světlometů.
Hella nabízí studentům odbornou praxi, trainee program – vypracování bakalářských a
diplomových prací, exkurze. Spolupracuje se školami a také nabízí práci absolventům.
Volné pracovní pozice naleznete na stránkách: www.hella.com

Siemens, s.r.o. - odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Závod

SIEMENS

Elektromotory

patří

mezi

přední

světové

dodavatele

nízkonapěťových asynchronních elektromotorů, jehož hlavními zákazníky jsou
výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. V Mohelnici zaměstnává
přes dva tisíce zaměstnanců.
Siemens spolupracuje také se školami, zejména se Střední školou technickou a zemědělskou Mohelnice. Nabízí
studentům možnosti praxe, spolupráce při studiu, nabízí i stipendijní program, možnost zpracovat bakalářské a
diplomové práce. Již po devatenácté ocenila společnost Siemens ČR talentované studenty, mladé vědce a
vysokoškolské pedagogy. Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a
Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.
Volné

pracovní

pozice

naleznete

na

stránkách:

www.siemenselektromotory.cz/mohelnice/volne-pozice

např.: Dělník v navijárně, Elektromechanik, Mechanik/Elektronik; Montážní dělník; Nástrojář; Obsluha CNC;
Provozní elektrikář; Soustružník/brusič; SW specialista, atd.
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SIEMENS NÍZKONAPĚŤOVÁ SPÍNACÍ TECHNIKA S.R.O.

Společnost Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o má 4 závody působící v následujících lokalitách:
Trutnov, Mohelnice, Vrchlabí, Zábřeh. Závod Mohelnice vyrábí přípojnicové systémy.
Webové stránky: www.siemens.cz
MEZ STROJE s. r. o
Společnost MEZ STROJE s. r. o. se zaměřuje na kvalifikovanou strojírenskou výrobu v oboru
produkce pro navíjárenské technologie pro elektromotory a generátory, manipulace k těmto
technologiím, v oboru jednoduchých převodovek a v kooperační výrobě náročných
strojírenských dílců a strojních skupin.
Webové stránky: www.mezstroje.cz
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BILL s. r. o.
Zakázková výroba z plastů a vlnité lepenky. Nabízejí vakuové tvarování desek a fólií –
kryty točivých částí strojů, proložky, misky, kapotáž… Vyrábí blistry pro balení zboží,
tácky, vaničky, misky pro potraviny. Na zakázku vyrobí i obaly z vlnité lepenky a výrobky
z plastové kartonáže. Jedná se o chráněnou dílnu.
Webové stránky: www.bill-plasty.cz

BEST, a. s.
BEST, a.s., je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a
zahradní architekturu.
BEST, a.s., vlastní 8 výrobních a prodejních areálů s 24 továrnami ve všech regionech Čech
a Moravy. Vlastní také 3 štěrkopískové lomy. Exportuje do Německa, Rakouska, Polska a na
Slovensko.
Volné pracovní pozice naleznete na stránkách: www.best.info např.: elektrikář, obchodní reprezentant, strojní
zámečník, obsluha míchacího centra, atd.
Webové stránky: www.best.info

MAS Mohelnicko,z.s.
Místní akční skupina MAS Mohelnicko byla založena 18. 7. 2007. Dřívější
označení MAS Mohelnicko, o.s. (občanské sdružení) bylo v roce 2015 změněno
na MAS Mohelnicko, z.s. (zapsaný spolek).
Smyslem činnosti MAS Mohelnicko je především usilování o zprostředkování a
poskytování služeb podporujících rozvoj venkova včetně přípravy námětů,
návrhů a iniciace pozitivních růstových trendů.
Cíle sdružení jsou následující:
•

ochrana nejvýznamnějších hodnot regionu Mohelnicko, kterými jsou zejména venkovské prostředí,
zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí,

•

podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni,

•

zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území včetně podpory malého a středního
podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o
památky, informatika aj.,

•

zabezpečení koordinovaného postupu členů Sdružení při všestranném rozvoji výše uvedeného území
(zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje),
soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti
jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.

Území MAS Mohelnicko se rozkládá na území 14 obcí v srdci Olomouckého kraje a jeho rozloha je totožná s
územím Mikroregionu Mohelnicko. Přirozeným centrem regionu je město Mohelnice.

8

Mikroregion Mohelnicko
Oficiální název zní Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko.
Jedná se o dobrovolný svazek obcí, které spojují společné aktivity či akce.
Mikroregion Mohelnicko je tvořen 14 obcemi: Klopina + místní část Veleboř,
Krchleby, Líšnice + místní část Vyšehorky, Loštice + místní části Žádlovice a Vlčice, Maletín + místní části Strarý
Maletín, Nový Maletín a Javoří, Mírov + místní části Mírovský Grunt a Míroveček, Mohelnice + místní části Újezd,
Podolí, Libivá, Květín, Řepová, Křemačov a Studená Loučka, Moravičany + místní části Doubravice a Mitrovice,
Palonín, Pavlov + místní části Radnice, Veselí, Vacetín, Zavadilka, Svinov a Lechovice, Police, Stavenice, Třeština
+ místní část Háj, Úsov + místní část Bezděkov.

KÁMEN Zbraslav, a.s.- Pískovna
Základy organizace byly položeny v roce 1953, kdy Těžba štěrkopísku n.p.
vybudoval v Mohelnici a uvedl do provozu nové zařízení. Proběhlo několik
rekonstrukcí. V současné době se štěrkopísek těží z vody drapákovými bagry do
tlačných lodí, odtud do přístavu, kde se štěrkopísek korečkovými bagry nabírá a
putuje pomocí dopravníkových pásů na meziskládku a úpravnu. Ze skládek hotových frakcí se štěrkopísek nakládá
na auta a do vagónů. Firma byla v roce 1990 delimitována na s.p. Pískovna Mohelnice, v roce 1994 byla
zprivatizována, několikrát změnila majitele a název. Nynějším vlastníkem je KÁMEN Zbraslav, a.s.

Řemesla

o

Sklenářství - Smetanova 910/13

Nabízí veškeré sklenářské práce. Okamžité zasklívání (oken, dveří, výloh), broušení řezání skla. Provádí
sklenářské práce i na místě u zákazníka. Rámování obrazů, řezání, lepení zrcadel. Akvária, terária na míru.

o

Čalounictví Pavel Šurýn

Opravy čalouněného nábytku, výroba taburetek, zhotovení matrací na míru, opravy starožitného nábytku,
možnost velkého výběru potahových látek, čalounění dveří.
http://www.calounictvi.mohelnice.sweb.cz/

o

Jaroslav Brixi - nožířství

Nožířství, výroba loveckých nožů.
http://www.knifemaker-brixi.cz/

o

Jiří Pur - Obrábění-kovo

Soustružení, frézování, broušení - nakulato, naplocho. Vrtání a dělení materiálu.

o

L.T.Nábytek Mohelnice

Nabízí zdarma zaměření, 3D návrhy koupelen, kuchyní, celého bytu. Výroba kuchyní na míru, vestavných skříní,
dětských pokojů, vybavení kanceláře; nabídka spotřebičů; prodej interiérových dveří Gerbrich; provedou zaměření
podlah se vzorníky u Vás doma i následné položení; tapetování, výmalba interiéru.

o

Plastová okna, renovace dveří, žaluzie, nábytek na míru
•

Ladislav Bílený WofH, tel.: 724 187 019

•

MM renovace dveří, tel.: 777 212 919
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o

•

Relat s. r. o., tel.: 583 456 898

•

Rudolf Hanák - žaluzie, vrata, nábytek, tel.: 602 475 434

•

Plastová okna Buriánek, tel.: 777 300 143

Módní průmysl
•

Luděk Hanák: Prodej a návrhy originální dámské mody na všechny příležitosti a ve všech
velikostech. Hlavně se specializujeme na plesy, svatby, promoce, maturity. Pořádáme módní
přehlídky TOP STYL s předními českými návrháři a vítězkami soutěží miss.

o

Malíři a natěrači
•

Malířství a natěračství Jan Wagner, tel.: 585 346 187

•

Malířství Miroslav Krejčí, tel.: 602 781 416

Výroba potravin, zemědělské výrobky, zahradnictví
Jatka Mgr. František Keprt
Jatka, výroba masa, řeznictví a uzenářství.

Zahradnictví Oldřich Dobrozemský
Výroba květinové, zeleninové sazby, dušičková a vánoční vazba, výroba krouhaného
zelí.

LIŠNICE
Občanské sdružení Ryzáček
V roce 2006 vzniklo Občanské sdružení Ryzáček zabývající se hiporehabilitací dětí
i dospělých. Cílem sdružení je hiporehabilitací napomáhat lidem, kteří se ocitají v
obtížných životních situacích, zdravotně postiženým dětem, mládeži a seniorům.
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MALETÍN
Maletínský pískovec
V okolí obce Maletín bylo v minulosti vyhlášené těžební místo na kvalitní pískovec. Je z
něj vytesána i památka UNESCO, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci!
Pískovec se zde těžil od 13. století. Po celé Moravě jsou sochařská díla, které kameníci
vytvořili z maletínského pískovce. Pískovcové lomy ztrácely na významu v 19. století a
koncem druhé světové války zanikly. V současnosti jsou zakonzervované, částečně
zatopené, uvažuje se však o jejich dalším využití.

Větrná elektrárna
Kdo projíždí krajinou Mohelnické brázdy zhruba od Mohelnice až k Zábřehu, nemůže
přehlédnout obrovskou větrnou elektrárnu na západním obzoru v kopcích Zábřežské
vrchoviny. Najdeme ji nad Starým Maletínem. Elektrárna je postavena mezi vrchy Skalníku
(587m) a Jahodnice (590m) zhruba ve výšce 580m. Elektrárna není žádný drobeček, podle
údajů na tabuli je vysoká 105m, a rotor má průměr 90m, čili při poloměru 45m je celková
výška asi 140m. Provozovatelem elektrárny je firma Eldaco Olomouc.

KRCHLEBY
Firma ECODECMAN s.r.o., A. Jiráska 819, Orlová, Poruba
Výroba laminátových komponentů pro průmysl, zemědělství, stavebnictví, zahradu a jiné; zastoupená Ing. Keno
Dimovem.

FERRY-cargo s.r.o., Branická 540/5, 147 00, Praha - Braník
Zemědělská BIO činnost v oblasti rostlinné a živočišné zastoupená jednatelem Petrem Urbanem.

PAVLOV
BEFATEAM s.r.o. – Autoslužby
Autoservis, autoslužby, odtahová služba, rychloservis, renovace veteránů, lakovna, ruční lakovna, lakýrnické
práce, svařování plastů, stavební a dokončovací práce, výkopové a zemní práce. Pro regiony Mohelnice, Litovel,
Šumperk, Zábřeh.
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