směr
Partutovice

Osobní autovláček
trasa, vyznačení směru jízdy
zastávka na trase
4

S

4

Jsme ryze česká soukromá výrobní společnost. Podnikáme v oboru zakázkové strojírenské výroby a to
již od roku 1993. Za naši více než dvacetiletou historii jsme zrealizovali mnoho různorodých zakázek
a dnes Vám tedy můžeme nabídnout praxí ověřené
zkušenosti se strojírenskou výrobou.

Hlavní výrobní činnosti
společnosti Strojírny Olšovec
Výroba strojů
Výroba svařenců
Obrábění odlitků, výkovků, svařenců
Zámečnická výroba
Skružování tlustých plechů

směr
Potštát

Strojírny Olšovec
areál Dílny

P
440

směr
Střítež nad Ludinou

3

u příležitosti oslav 500 let
od první písemné zmínky o obci Olšovec

1

Škola, Klub seniorů

2

Obecní úřad, hasiči, včelaři

3

Rybníček, Strojírny Olšovec s. r. o.

Strojírny Olšovec
areál Statek

výstava obrazů A. Šindlera, prohlídka školy
den otevřených dveří, prohlídka požární techniky,
prohlídka včelařského zařízení,
prohlídka výroby a ochutnávka medoviny

programové pódium, atrakce pro děti, občerstvení,
Den otevřených dveří - prohlídka provozu

4

2

Rybářství, lom

1

prohlídka rybářského vybavení, ochutnávka rybích specialit,
adrenalinová lanovka

23 let na trhu
pro Vás!

Široké možnosti
strojírenské výroby

5

Seřadiště na průvod obcí

6

SV Olšovec s. r. o.

P Parkoviště
48 vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců

6
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440
výjezd

Památník T. G. M.

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

vjezd

směr
Hranice

30. červenec 2016
od 8:00 do 13:00 hodin

Vážení hosté,
srdečně Vás vítáme na dni otevřených dveří ve firmě
STROJÍRNY OLŠOVEC s. r. o. Využíváme příležitosti
oslav 500 let od první písemné zmínky o obci Olšovec
a chceme Vám být dnes dobrým hostitelem.

STROJÍRNY OLŠOVEC
DÍLNY

Areál strojíren na adrese Olšovec, č. p. 77
na orientační mapce označeno bodem 3

STROJÍRNY OLŠOVEC
STATEK

Areál strojíren na adrese Olšovec, č. p. 37
na orientační mapce označeno bodem 2

Vstup zdarma
Každý, kdo se účastní srazu a řazení průvodu
(sraz účastníků průvodu v 9:30 u č. p. 59), získá
vstup do areálu rybníček na celý den zdarma.

Tato pozvánka Vám umožňuje
• soutěžit na kole štěstí o reklamní předměty
• jako kupón na občerstvení v obou areálech
Bezpečnostní upozornění
V areálu výrobního závodu, pokud bude probíhat provoz na strojích, neopouštějte s ohledem na vlastní bezpečnost trasu vytyčenou
průvodcem.
Nabízíme Vám možnost prohlídky našeho areálu a seznámení s minulostí a současností firmy. Chceme Vám
ukázat, jaké možnosti výroby naše firma nabízí a jaké
výrobky dodáváme na trh. Zveme Vás na prohlídku
našeho výrobního provozu a po prohlídce na malé
občerstvení. Věříme, že spojením účasti na oslavách
500 let obce a současně prohlídkou naší firmy můžete strávit hezký a zajímavý den a odnést si zajímavé
poznatky nejen z činnosti strojírenské firmy, ale také
s ochutnáním výrobků malého včelařského provozu.
Za STROJÍRNY OLŠOVEC s. r. o.
Ing. Pavel Stupárek a Ing. Lukáš Stupárek
jednatelé společnosti

V tomto areálu Vás čeká následující program:
• Prohlídka areálu s průvodcem a odborným
výkladem o historii podniku, sortimentu výroby
a nabízených službách.

Na jednotlivých pracovištích pak uvidíte:
• ukázky na CNC obráběcích soustruzích
• ukázky na CNC obráběcích frézkách
• skružování tlustých plechů na speciálním zakružovacím lisu
Po ukončení prohlídky můžete získat drobné reklamní předměty účastí ve hře na kole štěstí.
Malé pohoštění pro děti i dospělé ve formě bramborových spirál, točené zmrzliny a domácího kvasnicového piva „Strojírenský ležák“.

V tomto areálu Vás čeká následující program:
• Prohlídka naučné včelařské, obrazové galerie
s odborným včelařským výkladem.
• Prohlídka malé včelnice a speciálního prohlídkového úlu „Medná kráva“.
• Prohlídka s výkladem o výrobě medoviny za
studena a domácí výrobě kvasnicového piva.
• Ochutnávka medu, medoviny a medového likéru.

Malé pohoštění pro děti i dospělé ve formě grilovaného selátka a domácího kvasnicového piva „Strojírenský ležák“.

užitečné informace
Osobní doprava obcí autovláčkem
Pro pohyb po obci v den oslav lze využít vláčku, který
bude vozit účastníky oslav po trase vyznačené v orientační mapce na druhé straně tohoto letáku. Autovláček bude v provozu od 8:00 do 13:00 hodin.
Pro návštěvu našich areálů můžete využít zastávky
vláčku v bodě 2 (Areál STROJÍRNY OLŠOVEC s. r. o. č. p. 37) a bodě 3 (Areál STROJÍRNY OLŠOVEC s. r. o. č. p. 77).
Parkování v obci a vjezd do obce v den oslav
V den oslav bude od 8:00 do 14:00 hodin hlavní silnice od Hranic po odbočku k Rybníčku pro veškerou
dopravu zcela uzavřena. Objízdná trasa bude vedena
přes Střítež nad Ludinou.
Na louce nad Rybníčkem bude zřízeno dočasné parkoviště s příjezdovou trasou kolem Rybníčku viz orientační mapka.

