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A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  Z 

 

A 

  

Agrisen, s.r.o. 

http://www.agrisen.cz/ 

Společnost hospodařící v podhůří Králického Sněžníku na zhruba 100 ha travních porostů. Farma je 

zaměřena na ekologický chov ovcí s produkcí jatečných jehňat, jako doplněk jsou chovány kozy hnědé. 

Koncem roku 2006 byl zaveden chov ryb s možností přímého prodeje čerstvých ryb. 

 

Areál Pivoňka, o.p.s. 

www.arealpivonka.cz 

Obecně prospěšná společnost se sídlem v Zábřehu, místní části Pivonín, je nevládní nezisková 

organizace, která vznikla v roce 2006. Poskytuje především služby hiporehabilitace prováděné 

prostřednictvím koní. Jízda na koni ovlivňuje funkci pohybového aparátu, ale nemalý význam má i pro 

psychiku klientů. Zážitek z jízdy na koni a kontakt s přírodou ve venkovní jízdárně působí na klienty velmi 

pozitivně. Obecně prospěšná společnost vznikla 14.ledna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Chod organizace zajišťuje správní rada. Statutárním 

zástupcem je předseda správní rady. Kontrolu organizace provádí dozorčí rada. Odbornou rehabilitační 

práci a přípravu koní vykonávají zaměstnanci. 

 

 

B  [nahoru] 
 

Bratrušovské seniorky 

beruna.evina@seznam.cz 

Občanské sdružení Bratrušovské seniorky mělo v roce 2010 47 členek, s průměrným věkem 68 let, naše 

nejmladší členka se narodila v roce 1961, dvě nejstarší oslavily 88 narozeniny. Občanské sdružení řídí 

sedmičlenný výbor a je zde zvolena i tříčlenná revizní komise, která kontroluje hospodaření. Každoročně 

30. dubna pořádáme akci „Slet čarodějnic“, v roce 2010 to byl již 7. ročník. Pravidelně se též naše členky 

účastní akcí pořádaných základní a mateřskou školou, např. zahájení školního roku, pasování prvňáčků 

(kterým jsme věnovali na památku knihu) i velikonočního jarmarku.  

http://www.agrisen.cz/
http://www.arealpivonka.cz/
http://www.arealpivonka.cz/
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C  [nahoru] 
 

Cimala Pavel, Ing. 
www.vcelimed.cz 

Rodinná farma, která v roce 2011 vstupuje do 15. roku své profesionální činnosti. Hlavní 

produkty chovu včel je med a včelí matky. Včelnice jsou rozmístěny na loukách a v lesích mezi 

masivem Kralického sněžníku a Hrubého Jeseníku, kde včelstva zimují v poměrně tvrdých 

klimatických podmínkách. Včelaří se 160 včelstvy, která jsou rozmístěna na několika 

stanovištích v okruhu 15 km, v nadmořské výšce 500 – 600 metrů. Ročně se odchová 1600 kusů 

včelích matek, které jsou rozesílány po celé ČR. 
 

CK PRADĚD INTER 

www.ckpraded.cz 

 Kancelář byla založena v roce 1990. Specializuje se na vojensko-historické zájezdy po Evropě a USA. 

Mimo tuto specializaci pořádají cykloturistické zájezdy po České republice a Evropě, horskou turistiku na 

Slovensku. Také pořádají jednodenní sportovní zájezdy na běžkách po českých horách, jednodenní výlety 

do Vídně a nákupní zájezdy do polských měst. Nabízí a provádí pobytové poznávací zájezdy 

renomovaných cestovních kanceláří, k dispozici je i každodenní nabídka aktuálních last-momentů. 

Zajišťují letenky a autobusové jízdenky Student Agency a EuroLines po celé Evropě. 

 

 

  

http://www.vcelimed.cz/
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D  [nahoru] 
 

Diviš František 

horskafarma@seznam.cz 

Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství. Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné výrobě; 

terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch. 

 

Diňa Josef 

www.nerezdimont.cz 

Firma Dimont byla založena roku 1992 a od samého počátku se zabývá kovovýrobou se zaměřením na 

stavební zámečnické práce. V roce 1998 jsme naši výrobu rozšířili o zpracování ušlechtilé oceli. 

 

Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh 

http://ddm.zabreh.cz/ 

Stejně jako dětská hračka krasohled nabízíme dětem činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou 

různých variant, překvapení, tajemství a možností, činnost, která bude směřovat k výchově kreativního 

člověka s kreativním přístupem k životu.  

Už sám název našeho školního vzdělávacího programu „Krasohled“ může napovědět, co všechno náš 

dům dětem a mladým lidem nabízí.  

 

Čech Přemysl, Ing.  

www.farmacechovi.cz 

Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství. Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné výrobě; 

terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti v živočišné výrobě kromě 

veterinárních činností. Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. 

Poradenství v oblasti podnikání a řízení. 

 

 

Dřevostav Svoboda 

www.drevostavsvoboda.cz 

Firma vznikla v roce 1991. Hlavní činností firmy jsou stavebně-truhlářské práce spočívající v následujících 

činnostech:výroba oken EURO, masiv různé typy řeziva dle požadavku, renovace oken, výroba dveří typu 

EURO, vnitřní dveře masiv, výroba nábytku z masivu a i DTD různé vzory, renovace nábytku, podlahářské 

práce, sklenářské práce a rámování obrazů, zasklívání izolačním sklem, klíčová služba. 

 

 

Dubická zemědělská, a.s. 

dubicka@dubicka.cz 

Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství). Rostlinná výroba; 

zelinářství, zahradnictví, sadařství. Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, 

parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních činností. Výroba 

zámků a kování. Výroba a opravy ostatních účelových strojů. Výroba a opravy jiných účelových strojů j. 

n. Výroba elektrických zařízení j. n. Příprava staveniště. Maloobchodní prodej pohonných hmot. Ostatní 

velkoobchod.  

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Maloobchod s masem a masnými výrobky. Restaurace. 

mailto:horskafarma@seznam.cz
http://www.nerezdimont.cz/
http://ddm.zabreh.cz/
http://www.farmacechovi.cz/
http://www.drevostavsvoboda.cz/
http://www.drevostavsvoboda.cz/
mailto:dubicka@dubicka.cz


Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava. Silniční nákladní doprava. Poradenství v oblasti podnikání 

a řízení. 

 

E  [nahoru] 

 

 

F  [nahoru] 

 

Farma Branná 

farmavs@seznam.cz 

Rozprostírá se na rozloze 735 ha zemědělské půdy s bonitou půdy 8 a 9 v horské oblasti. Vzhledem k 

velmi krátké vegetační době je hospodaření zaměřeno převážně na živočišnou výrobu, výrobu 

statkových krmiv a v malé míře výrobu konzumních brambor. Od roku 1995 hospodaří farma v systému 

ekologického zemědělství se zaměřením na ekologické výrobky: mléko, brambory konzumní, jehněčí 

maso, hovězí maso, zástavový skot. Jako doplňkový produkt živočišné výroby je produkce zvířat plemene 

HEREFORD a GALLOWAY, tato zvířata působí v chovech v celé ČR a v Sasku. 

 

Farma Morava, spol. s r.o. 

www.farma-morava.cz 

 Podnik hospodaří ekologicky na celé výměře 1900 ha, chov masného skotu, chov mléčného skotu - 

dodávky biomléka do OLMY. Pěstování obilovin (pohanka, špalda), provozování vlastní restaurace. 

 

Fotbalový klub Hanušovice 

 fk.hanusovice@email.cz 

Fotbalový oddíl vznikl jako součást Sokolu Hanušovice, který navázal na svoji činnost před okupací první 

poválečnou schůzí 27.7.1945. Fotbalový odbor (oddíl) byl ustanoven 7.3.1949. Do roku 1996 fotbalový 

oddíl nesl název Sokol Hanušovice a po roce 1996 nese současný název FK Hanušovice. V současnosti má 

FK 225 členů. Do soutěží jsou přihlašována mužstva: dospělí (okresní přebor), dorost (okresní přebor), 

starší a mladší žáci (krajská soutěž), přípravka (okresní přebor). FK spolupracuje se školami a jinými 

organizacemi a podílí se na pořádání různých sportovních akcí. Soustavně vylepšuje podmínky jak pro 

fotbal, tak i celkový vzhled sportovního areálu. 

 

G  [nahoru] 
 

H  [nahoru] 

 

Farma Jandrt s.r.o. 

jandrtvlasta@seznam.cz 

Pozemky se nachází v podhůří Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor v průměrné nadmořské výšce 600 

m n.m. Území je řazeno do klimaticky chladnější oblasti.  

Zemědělská farma zahájila činnost v roce 1993 po privatizace státního statku Hanušovice. Hospodaříme 

v katastrálním území obcí Hanušovice, Habartice  u Jindřichova, Vikantice, Pusté Žibřidovice a 

Potučník na celkové výměře 788 ha.  

mailto:farmavs@seznam.cz
http://www.farma-morava.cz/
http://www.farma-morava.cz/
mailto:fk.hanusovice@email.cz
mailto:jandrtvlasta@seznam.cz


Halenková Eva, Bc. 

www.chrastice.cz 

 Jeden z největších chovů královského koně na Moravě v hřebčíně Chrastice se nachází v malebném kraji 

Jeseníků, nedaleko Starého Města pod Sněžníkem. Počátky hřebčína jsou spojeny s rokem 2000, kdy 

jsme se pokusili o záchranu zbědovaného stáda čítajícího 19 koní starokladrubského vraníka. O tom, že 

se nám v našem úsilí daří, svědčí zvyšující se počty plemenných klisen, kvalita odchovávaných hříbat a 

výsledky výkonnostních zkoušek a soutěží. Chlouba našeho chovu, hřebec Romke-Rosinanta, vyhrál 

celorepublikové výkonnostní zkoušky starokladrubských koní. 

 

Hospodářství Valbeřice s.r.o. 
office@btls.cz 

Ostatní podnikatelské činnosti. Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství. Živočišná výroba. 

Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti 

související s pěstováním lesa a těžbou dřeva. Chov ryb a související činnosti. Výroba ostatních 

potravinářských výrobků.  Výroba pilařská a impregnace dřeva. Vydavatelství. Příprava staveniště. 

Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla. Ostatní dokončovací stavební činnosti. 

Zprostředkování velkoobchodu. Maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Kempy a jiná zařízení pro 

krátkodobé ubytování. Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur. Pronájem výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnost.  Architektonické a inženýrské činnosti a související technické 

poradenství. Reklamní činnosti. 

 

Hrabcová Eva 

goldwarden@gmail.com 

Hospodaření v obci Vojtíškov. 

 

Hrdlička Michal 

firmahrdlicka@seznam.cz 

Výroba čerstvých sýrů z nepasterovaného mléka, tvarohů a zrajících sýrů. Sýry jsou vyráběny ručně bez 

použití přídavných látek dle tradičních postupů.  Suroviny jsou získávány z vlastního chovu ovcí a krav. 

 

 

CH  [nahoru] 
 

Charita Zábřeh 

www.zabreh.caritas.cz/cs/index.php 

 Posláním organizace je projevovat milosrdnou lásku skutky, a tak naplňovat křesťanské učení o lásce k 

člověku. Vyhledává potřebné a poskytuje pomoc lidem bez rozdílu vyznání, rasy,… v nepříznivé životní 

situaci a podporuje jejich začlenění do běžného života. Služby poskytuje především na území děkanátu 

Zábřeh a podle možností kdekoliv u nás i v zahraničí. 

 

 

I  [nahoru] 
 

 

http://www.chrastice.cz/
http://www.chrastice.cz/
mailto:office@btls.cz
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J  [nahoru] 

 

Jandrt Vlastimil 

www.jandrt.sumpersko.com 

Ekologická farma, hospodařící na výměře 840ha v katastrech Vikantice, Hanušovice, Habartice a Pusté 

Žibřidovice. Nosným programem je chov skotu bez tržní produkce mléka. Rostlinná výroba slouží 

převážně k produkci krmné základny a na ploše cca 5ha pěstuje konzumní brambory. 

 

Jelínek Lubomír 

b.slimackova@centrum.cz 

Výroba brašnářského a sedlářského zboží. Podnikání v oboru již téměř 11 let. Poptávka po 

sedlářských produktech se stále zvyšuje a v okrese Šumperk se jedná o jediného producenta 

v tomto oboru.Zpracování výrobků z kůže. 

 

Jokl Václav 

www.hvjdesign.eu 

 Komplexní webové služby, tvorba internetových prezentací, software - hardware, správa počítačů a 

počítačových sítí.  Instalace - servis - zálohování - zabezpečení - údržba dat - internet – voip. 

 

Jurenka Aleš 

jurenkaales@seznam.cz 

Soukromá farma se sídlem v Jakubovicích u Šumperka, zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Zaměřuji 

se na chov masného skotu- produkce zástavového skotu. Hlavním programem je tradiční pastevní 

odchov krav bez tržní produkce mléka se snahou o zavedení ekologického hospodaření. 

 

 

K  [nahoru] 
 

Kameníček, a.s. Ruda nad Moravou 

mazak@spk.cz 

Společnost Kameníček a.s. byla založena v roce 1997 k provozování zemědělské výroby v katastrech obcí 

Ruda nad Moravou a Bohdíkov. K hlavním činnostem společnosti patří chov mléčného a masného skotu, 

obhospodařování zemědělských pozemků, trvale udržitelný rozvoj a údržba kulturní krajiny, jakož i 

rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie a technologií v ochraně životního prostředí. Heslem 

společnosti je vyrábět kvalitní potraviny v krásné a zdravé krajině. 

 

Klub vojenské historie Kralka o.s., Šetina Tomáš, Mgr. 

tomas.setina@akpzl.cz 

Klub vojenské historie Kralka provozuje od roku 1994 Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38 v pěchotním 

srubu K-S 5 „U potoka“. Expoziční objekt byl vybudován v roce 1936 jako jeden z pevnostních objektů 

určených k obraně hranic proti německému útoku u obce Malá Morava.  Pěchotní srub se nachází 

v pokročilé fázi rekonstrukce: v interiéru lze shlédnout původní výzbroj (včetně protitankového kanonu 

vz. 36, lehkých i těžkých kulometů apod.), technické vybavení pevnosti (např. jediné dochované 

http://www.jandrt.sumpersko.com/
mailto:b.slimackova@centrum.cz
http://www.hvjdesign.eu/
http://www.hvjdesign.eu/
mailto:jurenkaales@seznam.cz
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pevnostní čerpadlo Buldog) i výstroj původní osádky objektu. Expozice je kromě všeobecných informací 

o pevnostech zaměřena také na opevnění Kralického Sněžníku (oblast Sušiny a Staroměstska), které je 

prezentováno množstvím modelů, výkresové a fotografické dokumentace. Po stavební stránce je 

rekonstrukce objektu téměř dokončena, vytržené pancéřové zvony (věže) byly nahrazeny kvalitními 

betonovými maketami, okolí objektu bylo upraveno do podoby z roku 1938 a doplněno původními 

protitankovými a protipěchotními překážkami. Muzeum K-S 5 „U potoka“ je jedním z nejstarších muzeí 

tohoto typu v České republice a patří množstvím exponátů i kvalitou rekonstrukčních prací ke špičce 

vojenských muzeí.  

 

Kreller Milan 

www.arivaranch.cz 

Od roku 1992 se zabývá provozováním zemědělství, chovem koní a hovězího dobytka, 

obhospodařováním horských luk a pastvin o výměře cca 60 ha v lokalitě Podlesí, obec Malá Morava. V 

roce 2005 rozšířil svoji činnost o ubytovací služby spojené s agroturistikou, vyjížďkami na koních apod. 

Od roku 1996 je podnikání v zemědělství jeho hlavní pracovní náplní. 

 

 

L  [nahoru] 
 

 

M  [nahoru] 
 

MARWIN, v.o.s. 

www.marwin-pretoria.cz 

 Podnik se sídlem v Hynčicích nad Moravou je soukromou společností, zabývající se zemědělskou 

prvovýrobou. Nosným programem je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v podhorské oblasti 

podhůří Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních 

technologií při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům. 

Chov skotu, ovcí a koní. 

 

Mazák Alois, Ing. 

http://www.farmamorava.cz 

Soukromá farma, celkem 52 ha trvalých travních porostů. Chov masného skotu a koní. Možnost 

ubytování v budově zrekonstruované původní farmy (celkem 14 lůžek). K dispozici je kuchyně s 

jídelnou. V okolí podmínky vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku, v zimě běžecké stopy, vlek 

100 m od farmy. Farma nabízí vyjížďky na koních a výuku jízdy na koni. 

 

Mazák Jiří, Ing. 

www.farmamorava.cz 

Soukromá farma, celkem 52 ha trvalých travních porostů, chov masného skotu a koní. Agroturistika - v 

budově zrekonstruované původní farmy jsou tři apartmány, každý po dvou pokojích s celkovým počtem 

14 lůžek (s přistýlkami 19 lůžek). K dispozici je plně vybavená kuchyně s jídelnou. V okolí podmínky 

vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku, v zimě běžecké stopy, vlek 100 m od farmy, farma nabízí 

vyjížďky na koních a výuku jízdy na koni. 

http://www.arivaranch.cz/
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Mičík Radek 

micikradek@seznam.cz 

Vlastní podnikatelská činnost – truhlářství. Od roku 1991 podnikání v tomto oboru. V průběhu 

let specializace na výrobu včelařských potřeb (včelích úlů).  

 

Mika Dalimil 
mikadalimil@seznam.cz 

Angažování se v oblastech zemědělství a cestovního ruchu v rámci společností, které podnikají v těchto 

oborech na území Starého Města pod Sněžníkem. 

 

Mika Miloslav 

www.paprsek.net 

 Soukromá farma v oblasti Kralického Sněžníku s celkovou výměrou 170 ha, chov masného skotu - 

produkce zástavového skotu, vlastní biohovězí se využívá pro zásobování hotelu PAPRSEK, který Mikovi 

provozují. Agroturistika - Horský hotel PAPRSEK, nabízí ubytování pro cca 40 osob s veškerým 

vybavením, možnost stravování, restaurace, sauna, kulečník. U hotelu je vlastní lyžařský vlek, upravené 

tratě, pěší turistika (Staré Město, Smrk, Ramzová, Kralický Sněžník), možnost jízdy na koni. 

 

Miška Antonín, Ing. 

antonin.miska@delfortgroup.cz 

Výstavba pozemních a inženýrských staveb. Pozemní a inženýrské stavitelství. Ostatní stavební činnosti 

zahrnující speciální řemesla. 

 

MŠ Malá Morava 

ms.malamorava@atlas.cz 

Mateřská škola Malá Morava se nachází v místní části Vysoký potok. Mateřskou školu navštěvují 

děti ze všech místních částí obce. Mateřská škola je jednotřídní a každoročně ji navštěvuje 

v průměru 20 dětí. V průběhu akce se ve školce konají nejrůznější akce (např. vánoční besídka, 

oslava „Dne dětí“, drakiáda, výstavky prací atd.) či výtvarné a řemeslné dílničky. 
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Občanské sdružení Dětský svět Zábřeh 

http://dmd.zabreh.cz/index.php?ID=8 

Toto sdružení je zařízení pro děti a mládež, které poskytuje ambulantní a částečně i terénní služby 

dětem a mládeži ohroženými sociálním vyloučením. Cílem sdružení je zlepšit kvalitu života dětí a 

mládeže, předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik související s jejich způsobem života a 

umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Služba se poskytuje bezúplatně. 

 

Okresní Agrární komora 

www.oaksumperk.cz 

 Okresní Agrární komora Šumperk je samosprávným nestátním sdružením, zřízeným dle zákona č. 

301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a zákona č. 

121/1993 Sb., kterým se tento zákon mění a doplňuje. Posláním komory je podpora podnikatelských 

aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých 

členů.  

 

Olwin sport s.r.o. 
www.skinavrsi.cz 
Olwin sport je provozovatel ski areálu Stříbrnice-Návrší, který se nachází v mikroregionu Staroměstsko. 
Ski areál má dlouholetou tradici a je spjat s chatou Návrší, která byla postavena již v roce 1928. Středisko 
nabízí lyžařům i snowboardistům lehkou a středně těžkou sjezdovou trať. Středisko je vybaveno 
moderním odbavovacím zařízením. V okolí se nachází spousta upravených běžeckých tras. 
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Penzion Windy - Ondřej Wind 

www.windy.vrchniprchni.cz 

 Penzion Windy se nachází při vjezdu do horského městečka Staré Město pod Sněžníkem. Oblast 

Kralického Sněžníku je vyhledávaným turistickým místem vhodným jak pro letní, tak pro zimní období. Je 

zde nepřeberné množství lyžařských vleků, běžkařských stezek, turistických a cykloturistických možností. 

 

 

PRO-BIO RC Jeseníky  

www.pro-bio.cz/jeseniky 

Je součástí celostátní nevládní organizace sdružující rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, 

spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství a uplatnění jeho produktů. 

Působí v bývalých okresech Šumperk, Bruntál, Jeseník a Olomouc. 

 

PRO-BIO s.r.o. 

www.probio.cz 
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Obchodní společnost PRO-BIO s.r.o. se zabývá výkupem, zpracováním a prodejem produktů EZ. 

Specializuje se zejména na suché produkty (pohanka, špalda, oves, žito, proso a jiné druhy obilovin) a 

hotové výrobky z obilovin (vločky, extrudované výrobky, těstoviny, müsli, pekařské výrobky a jiné). PRO-

BIO s.r.o. je největším zpracovatelem biopotravin v České republice. Vlastní mlýn na zpracování surovin 

(celozrnná mouka, zpracování obilovin), ve kterém nabízí také posklizňové úpravy pro zemědělce 

(sušení, čištění a uskladnění). Součástí firmy je i balírna, skladovací prostory a vzorková prodejna ve 

Starém Městě. 

 

Procházka Rostislav 

www.proskil.cz 

Těsně při vstupní bráně do Jeseníků v obci Branná jsme pro vás vybudovali ski areál PROskil s několika 

sjezdovými tratěmi sedačkovou lanovku, dva vleky a dětské tahátko. Možnost parkování osobních 

automobilů je hned u vleků,pro autobusy 60 m před areálem. 
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Raušová Lenka 

www.k2hyncice.estranky.cz 

Občanské sdružení K2 Hynčice bylo založeno 11. 4. 2008 a to jako dobrovolné sdružení, jehož 

cílem je především rozvoj aktivit pro děti a občany a rozvoj místní části Hynčice nad Moravou. 

 

Reichl Karel, JUDr. 

www.jeseniky-vysoka.cz 

 Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství). Restaurace. Ostatní 

pravidelná osobní pozemní doprava. 
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Sbor dobrovolných hasičů Bohdíkov  

www.bohdikov.cz/index.php?id=sdh 

V loňském roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů Bohdíkov 120. výročí založení. Koncem roku 2006 má 

sbor 31 členů činných a 8 přispívajících. Činnost sboru je zaměřována zejména na práci s mládeží a 

pořádání různých kulturních a společenských akcí.  

SDH Bohdíkov vzorně pečuje o areál letního divadla a kuželny v Bohdíkově, který je centrem kulturního a  

společenského života obce v letním období. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Hanušovice 

www.hanusovice.info/index.php?id=sdh.html 

 Sbor dobrovolných hasičů v Hanušovicích byl založen 3. 9. 1945. Po celou dobu své existence se aktivně 

podílí na kulturním a společenském dění zejména při pořádání akcí pro děti, ale i spolupořádání 

divadelních představení a dalších kulturních akcích.  
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Ze členů Sboru dobrovolných hasičů je ustanovena jednotka SDH, která v rámci svého zařazení mezi 

jednotky plošného pokrytí JPO II zajišťuje pomoc občanům při požárech, dopravních nehodách a jiných 

technických zásazích,ke kterým je náležitě vybavena a vycvičena. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Raškov 

www.bohdikov.cz/index.php?id=sdh_raskov 

Sbor dobrovolných hasičů Raškov oslavil v loňském roce 125. výročí založení. V současné době má sbor 

20 členů činných a 32 přispívajících. Z toho 7 člennou zásahovou jednotku, která se pravidelně 

zúčastňuje okrskových hasičských soutěží. Tato během roku 2006 zasahovala 2x při požáru rodinných 

domů a dvou lesních požárech v okolí obce. SDH Raškov se rovněž stará o areál „Podhradí“, kde se 

pořádají různé společenské a kulturní akce pro místní část obce Raškov. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostice 

www.ruda.cz 

 Sbor dobrovolných hasičů Hostice. 

 

Schneider Rudolf 

www.penzionzamecek.cz 

Penzion Zámeček se nachází v malebném podhůří Jeseníků a Králického masivu v nadmořské výšce 500 

m. Díky své atraktivní poloze na skále nad řekou Moravou, byl již v minulosti znám pod názvem „ Orlí 

hnízdo“, jako výletní místo při procházkách v okolí Hanušovic. V součastné době již vegetace přerostla 

tuto dominantní stavbu, přesto je možno využít vyhlídkovou terasu, která vám poskytne pohled na 

okolní panoramata. 

 

 

Spolek Metoděj Zábřeh 

www.katak.cz 

 Spolek Metoděj Zábřeh (dále jen spolek) je křesťanským, nepolitickým občanským sdružením, zřízeným 

podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Jeho účelem je zajišťování nevýdělečné činnosti v oblasti 

kultury, sportu a vzdělávání s cílem zachovávání, podpory a rozvoje křesťanských, mravních a sociálních 

hodnot. 

 

ST Hanušovice 

www.sthanusovice.cz 

Občanské sdružení stolního tenisu Hanušovice zajišťuje pro své členy i zájemce z řad veřejnosti možnost 

zahrát si 1x týdně stolní tenis. Vlastníme kompletní vybavení, profesionální stoly, pálky a míčky, 

pořádáme každoroční vánoční turnaj ST Hanušovice Open, pořádáme výlety a podílíme se aktivně na 

sportovním a společenském životě ve městě Hanušovice. 

 

Stáj Kyselý o. s. 

www.miky.euweb.cz 

 Jezdecká sportovní stáj Kyselý Zábřeh vznikla v roce 1990 po zrušení jezdeckých stájí u státních statků v 

Postřelmově. Začali se věnovat jezdeckému odvětví vytrvalostních dostihů nebo také Endurance. Již v 

roce 1991 a hned v roce 1992 získali s jezdkyní Vladimírou Kyselou titul Mistra ČSFR a ČR. Od roku 1991 

začali také s pořadatelstvím těchto soutěž. Od roku 2002 jsou jediní pořadatelé MČR seniorů a juniorů a 
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od roku 2003 pořadatelé Mezinárodních vytrvalostních dostihů CEI*** v ČR. V roce 2001 se zúčastnili 

Mistrovství světa v Itálii a v roce 2003 Mistrovství Evropy v Irsku. Od roku 2000 začali vrcholově 

sportovně soutěžit i děti Jakub a Kateřina Kyselých. V roce 2001 získal Jakub 2.místo na MČR juniorů na 

klisně Lavina. V roce 2002 v Polském Koczku dojela Kateřina na 2.místě s Karinou a o měsíc později 

vyhrál Jakub s klisnou Lavinou CEI**100 km. V roce 2003 v červnu na Mistrovství Polska se umístila na 

3.místě, v srpnu vyhrála Kateřina MČR a Mezinárodní dostih CEI**80 km a Jakub se umístil na 3.místě s 

hřebcem Vesmírem. Na podzim roku 2003 získali od společnosti Doubravský arab s.r.o. 3 plnokrevné 

arabské klisny do tréninku. V roce 2004 jako jediná stáj provozující tento sport v ČR absolvovali 7 

zahraničních soutěží v Maďarsku, Slovensku, Holandsku,Polsku, 2x Německo,Francii a pravidelně se do 

těchto států včetně Belgie a Španělska vrací. Také se účastnili Evropského poháru v kterém se umístili na 

2 pozici. V roce 2006 uspořádali Mistrovství Evropy Open v Zábřehu za účasti 18 států včetně Spojených 

Arabských Emirátů,které od té doby pravidelně se svými jezdci navštěvují a umisťují se na úrovni 

královské rodiny Al Nayan v Abu Dhabi V roce 2004 a 2008 získala titul jezdce a sportovce roku České 

Jezdecké Federace Kateřina Kyselá. Ve své stáji připravují i cizí koně pro tento extrémní sport. Díky 

společnosti MAS dosáhli i na finanční podporu pro stavbu tréninkového kolotoče a regeneračního solária 

pro koně. 

 

Stará škola Vysoké Žibřidovice  - Penzion 

staraskolavysokezibridovice@seznam.cz 

Nově zřízené ubytovací zařízení v podhůří Jeseníků. Zrekonstruovaná budova staré školy slouží 

jako penzion k ubytování. Apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním zázemím, kuchyňkou, 

ložnicí s obývacím pokojem.  

 

Statek Vitošov s.r.o. 

ceresnova@seznam.cz 

 

 

Sýkorová Anna 

oms.sumperk@cmail.cz 

Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství. Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné výrobě; 

terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti v živočišné výrobě kromě 

veterinárních činností. 
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TJ LOKO Zábřeh (Skalička) 

milos.unzeiting@email.cz 

Tělovýchovná jednota. Provoz oddílu stolního tenisu a šachu. 

 

TJ OLPA Jindřichov 

www.jindrichovsu.cz/?jm=fotbal_muzi 

 Tělovýchovná jednota OLPA Jindřichov byla založena v roce 1947 pod názvem TJ Sokol Jindřichov, poté 

TJ Tatran Jindřichov a nyní pod názvem TJ OLPA Jindřichov . V současné době má do soutěží přihlášena 
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pouze fotbalová mužstva a to Dospělí I.B třída – krajská soutěž , Dorost - okresní přebor, Starší žáci – 

okresní přebor, Přípravka – okresní přebor. 

 

TJ SOKOL Hrabenov 

www.hrabenov.cz 

TJ Sokol Hrabenov byl založen v roce 1908 a v současné době má čtyři oddíly. Jsou to ASPV, volejbal, 

běžci na lyžích a florbal. 

 

 

TJ Sokol Chromeč 

www.sokolchromec.cz 

 TJ Sokol Chromeč je nezisková organizace patřící pod Severomoravskou župu ( Zábřeh na Moravě). V 

současné době má cca 170 členů, kteří se scházejí v následujících oddílech: všestrannosti, aerobiku, 

kalanetiky, cvičení rodičů s dětmi. K registrovaným oddílům patří: malá kopaná, florbal mladší žáci a 

starší žáci. 

 

TJ SOKOL Malá Morava 

sokolmalamorava@seznam.cz 

Tělovýchovná jednota Malá Morava. 

 

TJ SOKOL ŠTÍTY 

ivarsmesny@seznam.cz 

Tělovýchovná jednota, sdružující všechny zájemce o sportovní aktivity. V rámci TJ SOKOL Štíty působí 

následující oddíly – kopaná, tenis, stolní tenis, ASPV – cvičení ženy, šachy, mažoretky. 

 

 

U  [nahoru] 
 

Ústav sociální péče pro mládež Olšany 

www.ustavolsany.cz 

 Hlavním předmětem činnosti našeho ústavu je zajišťování komplexních služeb sociální péče dětem a 

mládeži s mentálním postižením. Ústavní péče spočívá v poskytování pomoci směřující k zajištění 

psychické a fyzické soběstačnosti osob, provozování a zprostředkování podpůrných služeb především v 

oblasti komunikace, bydlení, sociální přizpůsobivosti, vzdělávání, sebekontroly, péče o zdraví a 

bezpečnost, využití volného času. 

 

 

V  [nahoru] 
 

Veterán klub Severního Pomoraví 

www.veteranklubsp.wz.cz 

 Klub byl založen 17. 10. 2008 pod názvem Veterán Klub Severního Pomoraví a je začleněn do Českého 

klubu historických vozidel působící v rámci celé České republiky,programovou náplní klubu je konat 

pohodové akce pro majitele a přátele historických vozidel,které se konají na území naší Místní akční 
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skupiny,pořádáme ročně několik akcí, které jistě stojí za zhlédnutí, jako je Veterán piknik v Olšanech, 

Oldtimer festival v Šumperku, klubové výlety s historickými vozidly,také snahou klubu je pořádat pro 

motoristickou veřejnost burzy náhradních dílů které jsou pro majitele historických vozidel přínosem. 

 

VOBUS, v.o.s. 

www.vobus.cz 

 Rodinná firma, založená v roce 1993. Hlavní náplní firmy je tuzemská a zahraniční doprava autobusy a 

minibusy, nákladní doprava do 3,5t a přeprava kusových zásilek, provozování cestovní agentury. 
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Weisnerová Květa 

kvetidlo@centrum.cz 

 

 

Z  [nahoru] 
  

Základní a mateřská škola Olšany 

www.skola.olsany.cz/ 

 Základní škola vyučuje podle vyučovacího programu Základní škola. Je dvoutřídní a od 3. ročníku 

vyučujeme anglický jazyk. Spojené zařízení základní škola a mateřská škola napomáhá k 

bezproblémovému přechodu dětí z mateřské do základní školy. 

 

Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov 

www.bohdikov.cz/index.php?id=zs_bohdikov 

 Obecní málotřídní škola, spojené zařízení mateřské školy, základní školy (1. - 5. ročník), školní družiny, 

školní jídelny a výdejny stravy. 28 dětí v MŠ, 37 žáků v ZŠ, 6 pedagogických zaměstnanců a 4 provozní. 

MŠ: práce podle vlastního školního vzdělávacího programu " Jen se děti, koukněte, co je krásy na světě", 

fungování kroužku angličtiny pro nejmenší a přípravy pro předškoláky, klubu maminek a dětí "Klubíčko" 

ZŠ: práce podle vzdělávacího programu "Obecná škola", realizace činnostního vyučování, individuální 

integrace handicapovaných dětí, zajištění výuky podle vzdělávacího programu speciální školy, 

přítomnost pedagogického asistenta, důraz na zájmovou činnost /HŠ YAMAHA, nepovinné předměty 

sborový zpěv a pohybová výchova, kroužky výtvarný, sportovní, přírodovědný/. 

 

Základní škola Zábřeh, 406/11, okres Šumperk 

3zs.zabreh.cz 

 Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Vyučování ve škole probíhá podle 

učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem. ZŠ tedy poskytuje základní vzdělání a 

připravuje žáky pro další studium a praxi. Škola má 3 budovy. K dispozici mají žáci tělocvičnu, aulu a 

venkovní hřiště. Mimo jiné jsou ve škole zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami 

učení (2. – 9. ročník) a třídy s rozšířenou výukou jazyků (3. – 9. ročník). 

 

ZEAS Březná, a.s. 

zeas@atlas.cz 
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 Výroba a prodej produktů zemědělské výroby. Výroba mléka, produkce zástavových býčků, rostlinná 

výroba, výroba krmiv – obiloviny, objemná krmiva. 

 

Zemědělská společnost Jedlí, a.s. 

tylsar.l@centrum.cz 

Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství). Rostlinná výroba; 

zelinářství, zahradnictví, sadařství.  Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, 

parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních činností. Obchod s 

motorovými vozidly (kromě motocyklů). Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů). 

Ostatní velkoobchod. Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování. Restaurace. 

 

ZŠ a MŠ Olšany 

http://www.skola.olsany.cz/o_skole.php 

Základní škola je dvoutřídní a od 3. ročníku se vyučuje anglický jazyk. Spojené zařízení zakladní 

škola a mateřské škola napomáhá bezproblémovému přechodu z mateřské školy do základní 

školy. 
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