
                              

 
 

  

Realizované projekty MAS Šumperský venkov 
 

Název projektu Žadatel 
Kategorie 

žádosti 
Proplacená 

dotace 
Popis realizace 

Rekonstrukce 
fasády věže 
kostela Narození 
P. Marie v 
Novém Malíně 

Římskokatolick
á farnost Nový 
Malín 

NNO 527 855 

Došlo k otlučení omítek vně korunních říms. Bylo očištěno 
stávající zdivo tlakovou vodou od prachu a nečistot, bylo 
provedeno očištění a grafitový nátěr stávajících mříží a 
proběhly restaurátorské práce na 1 ks parapetu hlavní věže a 
1 ks hlavního (vstupního) portálu a oplechování stříšky nad 
hlavním portálem. Byla provedena oprava 4 ks oken věže vč. 
nátěrů a podkladních parapetních desek. Byly pořízeny a 
osazeny ozdoby profilu nadokenní římsy v počtu 4 ks a 
nadpražní římsy (1 ks).  Byla provedena obnova ciferníků 
věžních hodin v počtu 3ks. Následně byl nanesen sanační 
omítkový systém na hlavní věž kostela o výměře 784 m2. 

Kulturní sál 
Dolní Studénky 

Společenský 
život ve 
Studénkách, 
o.s. 

NNO 463 101 

Předmětem projektu byla rekonstrukce kulturního sálu 
v Dolních Studénkách, v rámci které byla vyměněna okna, 
zbroušena a napastována parketová podlaha, vyměněno 
osvětlení a elektroinstalace, natřeno zábradlí, instalovány 
plynové ohřívače vzduchu a v neposlední řadě pořízeny nové 
stoly a židle. 

Stavební úpravy 
kostela sv. Jana 
Křtitele - 
bezbariérové 
sociální zařízení. 

Římskokatolick
á farnost Velké 
Losiny 

NNO 448 769 
Náplní projektu jsou stavební úpravy nevyužitých prostor pod  
oratoří  kostela. Současně zde byla vybudována úklidová  
místnost a bezbariérové sociální zařízení.  

Úprava 
stávajících 
ostatních ploch 
pro výuku jízdy 
na koních a 
hipoterapii 

TJ-Sdružení 
chovatelů a 
přátel koní 
Sobotín, o.s. 

NNO 448 154 

V rámci projektu byla provedena úprava stávající plochy pro 
výuku jízdy na koních v Sobotíně a vybudovala se tak kvalitní 
venkovní jízdárna. Došlo k výsadbě zeleně pro estetičtější 
vzhled, osvětlení plochy pro využití i ve večerních hodinách. 
Pořízené pomůcky a materiály slouží ke kvalitnímu a 
bezpečnému výcviku a vožení na koních. 

Penzion na 
farmě 

Jan Jančík SS 444 000 

Realizací projektu došlo ke změně užívání podkroví na 
ubytování. Bylaa provedena rekonstrukce: vestavba do 
podkroví 2.NP, bourací práce, stavební práce, oddělení 
podkroví od hospodářské budovy, konstrukce vikýřů z 
dřevěných hranolů osazena do stávající krokve, doplněno 
zateplení a zaklopeno SDK deskami, napojení nového pláště 
vikýřů a stávajícího pláště, nová střešní krytina, nová okna, 
nové dveře, nové příčky budou s SDK desek se zvukovou 
izolací, nové omítky, nátěry, nová hygienická zařízení s 
keramickým obkladem, nové venkovní schodiště, zastřešení 
nádvoří, vnější omítky, stavební úpravy 1.NP, vodoinstalace, 
elektroinstalace, vytápění. Dále byla položena krytina cca 130 
m2, podlaha 8m2, obklady 45m2, omítky 70m2. Dále budou 
usazena nová okna 5 ks, dveře 8 ks a posuvné dveře 3 ks. 
Projekt umožní pořízení vybavení:postele, noční stolky, 
lampičky, komody, konferenční stolky, věšáky, matrace, 
sprchové kouty, WC,  umyvadla, radiátory, bojler. 

Autobusové 
zastávky a 
doprovodná 
infrastruktura v 
místní části 
Králec 

Obec Dolní 
Studénky 

VS 440 001 

Byly vybudovány 2 autobusové zastávky včetně vydláždění 
plochy zastávek zámkovou dlažbou včetně podkladu, obrub. 
Dále vybudování dešťové kanalizace,  vybudování dvou míst k 
přecházení a svislého dopravního značení. 



                              

 
 

  

V údolí se 
nenudíme 

Spolek pro děti 
a mládež - SOL 

NNO 439 804 

Projekt řeší vnitřní vybavení víceúčelového sálu na faře v 
Sobotíně a pořízení vybavení k venkovním akcím, které bude 
sloužit nejen pro potřeby Spolek pro děti a mládež - SOL, ale 
také pro potřeby dalších subjektů v obcích údolí Desné. Došlo 
k vybavení víceúčelové místnosti na faře v Sobotíně a 
k zakoupení vybavení, které využívají všechny subjekty ležící 
na území MAS ke kulturním, církevním i sportovním aktivitám 
(zahradní altán, skákací hrad, florbalové mantinely). 

Přístavba 
sociálního 
zařízení 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dolní 
Libina 

NNO 425 945 

V rámci projektu bude vybudováno nové sociálního zařízení v 
současné hospodářské budově. Tyto prostory budou sloužit 
jako zázemí pro pořádáí různých akcí. Díky projektu bude 
vybudováno Wc pro muže a ženy, včetně umyvadel, dále 
bude vystavěna spojovací chodba a WC pro invalidy.  

Revitalizace 
veřejného 
prostranství 
Obce Dolní 
Studénky 

Obec Dolní 
Studénky 

VS 418 798 

Realizace projektu umožnila vydláždění části veřejného 
prostranství zámkovou dlažbou, vybudování závlahového 
systému, zatravnění a výsadbu stromů, výstavbu dřevěné 
pergoly a nákup obslužných stánků. 

Revitalizace 
veřejného 
prostranství a 
výsadba veřejné 
zeleně - park pro 
rodiče s dětmi 

Obec Nový 
Malín 

VS 416 815 

Realizací tohoto projektu dojde k vybudování jednoho 
veřejného prostranství - upraveného parku pro rodiče s 
dětmi, i celou širokou veřejnost, slouží k trávení volného času 
a snížení patologických jevů v obci. 

Zdravé učení - 
výukový altán a  
cvičební 
pomůcky pro ZŠ 
Nový Malín 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Nový Malín, 
příspěvková 
organizace 

NNO 412 042 

Realizace projektu umožnila postavit dřevěný altán v areálu 
ZŠ Nový Malín sloužící pro výuku dětí prvního i druhé stupně 
jako venkovní učebna. Zároveň byly pořízeny cvičební 
pomůcky pro správné držení těla. 

"Krásné hřiště, 
zdravá mládež!" 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Dolní Studénky, 
okres Šumperk, 
příspěvková 
organizace 

NNO 410 443 

V rámci projektu bylo provedeno: stržení drnu v ploše 312 
m2, úprava plochy včetně zemních prací, drenáže, štěrkové 
podkladní vrstvy, osazení obrubníků do betonového lože 
včetně podsypu, položení umělého povrch 20 mm trávník s SI 
vsypem včetně lajnování. Dále byl zakoupen koš na streetball 
s konstrukcí, deska s obroučkou a síťkou, byly vybudovány 
základy pro sloupky na volejbal, nohejbal a soft tenis a byly 
pořízeny sloupky na volejbal, nohejbal a soft tenis, branky 3 x 
2 m, 2 x vestavěná kopaná. 

Vikýřovice- 
hřiště na ul. 
Okružní 

Obec Vikýřovice VS 384 477 

Díky realizaci projektu došlo k modernizaci stávajícího hřiště 
na míčové hry s pískovým povrchem ve Vikýřovicích. Hřiště je 
odvodněno drenážními šachtami a pokryto umělým 
povrchem.  

KINO NA VSI - 
MOBILNÍ LETNÍ 
KINO PRO 
ŠUMPERSKÝ 
VENKOV 

Film For 
People, o.s. 

NNO 381 915 

Díky projektu Kino na vsi bylo pořízeno mobilní nafukovací 
plátno 10 m x 5 m, které je možno naistalovat během 
pouhých 2 hodin, dále se pořídila zvuková aparatura, počítač 
s dataprojektorem doplněným o speciální optiku a plastové 
židličky, které jsou pro filmová představení dostatečně 
komfortní a zároveň mobilní a skladné. 

Stavební úpravy 
chodníku k 
nádraží ČD 
Libina 

Obec Libina VS 370 821 

V rámci projektu došlo k dokončení opravy stávající 
komunikace pro pěší - chodníku k nádraží ČD, který sloužení 
pro spojení obce Libina s odlehlým vlakovým nádražím a 
současně jako turisticky značená cesta. Chodník byl rozebrán 
a ve stejné trase byl položen ze stávajícího materiálu. 
Zábradlí bylo demontováno, narovnáno, natřeno a 
instalováno. 

Bezdrátový 
systém - rozvod 
místního 

Obec Bludov VS 369 472 
Projekt zahrnuje dodávku a montáž bezdrátového místního 
rozhlasu ve středu obce a v západní a jižní části obce Bludov. 



                              

 
 

  
rozhlasu v 
Bludově 

Obnova 
vnitřního 
oplocení a 
údržba 
"kuchyňské 
zahrady" v 
zámeckém 
parku v Loučné 
nad Desnou 

Obec Loučná 
nad Desnou 

VS 367 604 

Realizace oplocení záhonů kolem dvou kašen a dvou branek a 
zakoupení techniky pro údržbu veřejné zeleně v části 
zámeckého parku „kuchyňská zahrada“, a to zahradního 
traktoru a plotostřihu. 

Zkvalitnění 
hasičského 
areálu, 
kulturního 
centra obce 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Hrabišín 

NNO 340 000 

Cílem projektu bylo zkvalitnit kulturně-sportovní areál v 
Hrabišíně a rozšířit jeho využití. Areál byl doplněn o zábavné 
prvky pro využití volného času rodičů s dětmi, včetně osazení 
laviček pro odpočinek a relaxaci. Dále bylo vybudováno 
oplocení pro zabezpečení areálu a byla zakoupena potřebná 
technika pro jeho údržbu. Také došlo k rekonstrukci 
zastaralého osvětlení včetně elektrické přípojky. 

"Ať nám to lépe 
tancuje" - 
rekonstrukce 
podlahy v 
Kulturním domě 
v Bludově 

Obec Bludov VS 324 823 

Projektem byla provedena rekonstrukce podlahy hlavního 
sálu, kdy stávající dožité parkety byly zdemontovány, byla 
provedena  izolace proti vodě a   položeny nové dubové 
parkety. Nový povrch byl ošetřen konzervačním 
prostředkem. 

Nová 
společenská 
místnost v 
budově OÚ 
Petrov nad 
Desnou 

Obec Petrov 
nad Desnou 

VS 321 054 

Díky projektu byla v budově OÚ v Petrově nad Desnou 
vybudována nová společenská. Místnost je využívána pro 
aktivity Obce - např. konání veřejných zastupitelstev, vítání 
občánků, školní akce apod. Dále je nabízena neziskovým 
organizacím a spolkům pro jejich aktivity, setkávání, besedy; 
prostory je možno využít i pro příležitostné pořádání výstav 
nebo některé sportovní aktivity. 

"POHÁDKA O 
ŠÍPKOVÉ 
RŮŽENCE" aneb 
rekonstrukce 
fary v Bludově. 

Římskokatolick
á farnost 
Bludov 

NNO 319 540 

Díky projektu prošel objekt fary v Bludově rekonstrukcí. 
Úpravou části topení, výměnou oken a dveří a opravou 
podlah došlo k vytvoření nových prostor pro setkávání, 
vzdělávání a modlitbu. Současně zde vyrostla farní knihovna s 
náboženskou i běžnou literaturou. 

Oprava 
dřevěného 
kostela sv. 
Michaela v 
Maršíkově 

Obec Velké 
Losiny 

VS 315 360 

Kostel sv. Michaela v Maršíkově je cennou renesanční 
roubenou stavbou z roku 1609. V rámci projektu byla 
provedena demontáž a oprava poškozených podlah a lavic, 
vč. výměny podkladové vrstvy a montáže nových a 
opravených konstrukcí, dále došlo k impregnačnímu nátěru 
štítu, pořízení venkovního mobiliáře a údržbě zeleně. 
Součástí projektu byla také výměna konopného lana ke zvonu 
kostela. 

Oprava místní 
komunikace v 
obci 
Dlouhomilov 

Obec 
Dlouhomilov 

VS 305 513 
Byla opravena místní komunikace v katastrálním území obce 
Dlouhomilov, která byla před opravou ve velice 
nevyhovujícím stavu. 

Rekonstrukce 
prostor 
kosmetiky a 
kadeřnictví 

Helena Veselá SS 297 472 

Realizace projektu spočívala ve výměně tří výloh, vstupních 
dveří, dveří na rampu a sedmi oken v zadní části za plastová, 
vakuovaná okna a dveře, včetně zapravení. Dále v celém 
objektu bylo provedeno snížení stropu minerálními podhledy 
se zabudovaným osvětlením pro lepší prosvětlení prostor. 
Stropy byly zaizolovány 20cm izolace nad současnou 
konstrukci dřevotřískového stropu v kovovém rámu. 
Provozovna byla vybavena dvěma WC pro zákazníky a 
personál. Stávající vytápění objektu krbovými kamny s 
teplovodním rozvodem, bylo doplněno o akumulační nádrž 



                              

 
 

  
500l, se solárním ohřevem teplé vody, s dvěma kolektory 
umístěnými na střeše objektu.  

Inovace provozu 
autoservisu 
Kašpar Rapotín 

Jaromír Kašpar SS 274 200 

Předmětem projektu bylo pořízení nového čtyřsloupového 
elektrohydraulického zvedáku pro měření geometrie 
s hydraulickým přízdvihem. Druhou částí byla realizace 
úsporných opatření na budově servisu – jednalo se o výměnu 
garážových vrat a výměnu oken.  

Stavební úpravy 
chodníku k 
nádraží ČD 
Libina 

Obec Libina VS 270 000 
Rekonstrukce stávajícího dlážděného chodníku z drobných 
dlažebních žulových kostek do kamenných obrubníků v délce 
195 m v k.ú. Horní Libina. 

Vybudování 2 
buněk veřejných 
WC s 
přístřeškem v 
centru lázeňské 
obce Velké 
Losiny a u 
Areálu zdraví 

Obec Velké 
Losiny 

VS 250 032 

V rámci projektu byly pořízeny 2 nové buňky veřejného WC s 
dřevěným zastřešením s PVC krytinou. Každá buňka obsahuje 
2 samostatné WC, které jsou napojeny na vodovod a 
splaškovou kanalizaci. 

Dětské hřiště v 
Hraběšicích 

Obec Hraběšice VS 243 000 

 V rámci projektu bylo současné travnaté hřiště osazeno 
herními prvky (klouzačka, houpačky, pískoviště apod.), byly 
by vybudovány kůly na uchycení volejbalové sítě, lavičky, 
zakoupeny dvě fotbalové branky a vybudována síť proti 
padání balónů na silnici. 

Rozšíření služeb 
zimní údržby 
komunikací a 
sklizňových prací 
prováděných 
externím 
odběratelům 

Zdeněk 
Hubáček 

SS 238 905 

V rámci projektu byla pořízena čelní hydraulika, využitelná 
pro snadnější manipulaci s různými materiály a plošinový 
dvouosý přívěs, který slouží k přepravě nákladu např. balíků 
slámy. Dále byla pořízená šípová radlice, která bude využita v 
zimě při zimní údržbě komunikací. 

Inovace části 
pekařství 

Pekařství 
Šimbera, s.r.o. 

SS 237 209 

Projekt byl zaměřen na modernizaci Pekařství Šimbera 
v Libině. Byla zakoupena 3 etážová pec se zapařováním, která 
je vhodná i na jemné pečivo. Byla provedena estetizace 
exteriéru pekárny, interiér byl doplněn o skleněnou vitrínu, 
policové regály a prodejní pult. 

Pořízení 
překážek pro 
požární sport a 
mobilního 
zázemí pro 
diváky, 
pořadatele a 
soutěžící 

SH ČMS - 
okresní 
sdružení hasičů 
Šumperk 

NNO 227 472 

V rámci projektu byly pořízeny překážky pro požární sport 
(bariéry, kladiny, tunely CTIF a žebříkové stěny) a mobilní 
zázemí pro diváky, pořadatele a soutěžící (stany a zahradní 
sety). 

Pořízení lesnické 
techniky a 
turistického 
značení pro 
navigaci k 
pohádkovému 
lesu v Koutech 
n.Desnou 

Obec Loučná 
nad Desnou 

VS 217 000 

Projekt obsahuje zakoupení 1 ks štěpkovače a 3 ks 
křovinořezu pro obnovu a výchovu lesních porostů a realizaci 
turistického značení k pohádkovému lesa, jež zahrnuje 4 
turistická zastavení s infotabulí. 

Autobusové 
zastávky - 
výměna 
poškozených 

Obec Oskava VS 215 219 

Došlo k výměně  3 ks autobusových zastávek, umístění 3 ks 
vývěsních tabulí (š - 1m,v - 0,5m), 3ks odpadkových košů a 3 
lavice v prostorách autobusových zastávek. Byla zpevněna 
plocha o výměře cca 15 m2 u každé autobusové zastávky. 
Nové autobusové zastávky byly vyrobeny ze dřeva. 

Zvýšení výrobní František SS 201 990 Smyslem projektu bylo rozšíření výrobní kapacity rodinného 



                              

 
 

  
kapacity 
rodinného 
pivovaru Bravůr 

Halaxa pivovaru Bravůr v Loučné nad Desnou, zejména kapacity 
technologického procesu ležení a zrání piva. K tomuto účelu 
byl pořízen 500 litrový ležácký tank, 8 ks 100 litrových 
ležáckých kegů, mačkadlo na slad, mladinové pumpy, 10 ks 
30 l a 3 ks 10 l kegů. 

Oprava fasády 
Kulturního 
domu v 
Rejcharticích u 
Šumperka, 
vybavení sálu a 
multifunkční 
klubovny. 

Obec 
Rejchartice 

VS 188 907 

V rámci projektu byla opravena fasáda Kulturního domu 
v Rejcharticích a byla opravena část římsy. Došlo k 
dovybavením sálu Kulturního domu a nově zřízené 
multifunkční klubovny o nové stoly, židle, žaluzie, nábytek a 
digitální projektor. 

Rozšíření služeb 
pěstitelské 
pálenice o 
nabídku 
sudových vín a 
jiných 
regionálně 
tradičních 
produktů 

Radek Stloukal SS 188 001 

Realizace projektu umožnila vybudování parkoviště pro 
zákazníky, výměnu podlah 13,8m, opravu omítek 109m, 
výměna elektroinstalace, provedení vedení a umístění 
radiátorů, odpady, dvoudřez 1 ks, umyvadlo 1 ks, výplně 
otvorů provozovny 6ks, pořízení počítače, výměna WC 
zařízení 2ks, průtokový ohřívač 1ks. 

PETROVSKÉ 
STUDÁNKY 

Obnova 
kulturního 
dědictví údolí 
Desné 

NNO 182 700 

Projekt je zaměřen na vybudování nové naučné stezky v dolní 
části obce Petrov nad Desnou, jež spojuje čtyři studánky a 
upozorňuje na výskyt vzácných druhů orchidejí a kapradin. 
Součástí projektu je rovněž pořízení nových laviček a tzv. 
piknikových sad. Na trase dlouhé přes 9 km tak vznikla i nová 
jednoduchá odpočívadla, na kterých si turisté mohou 
vychutnat nádherné výhledy výhledy na okolní hory. 

Oprava střechy 
kostela sv. 
Mikuláše v 
osadě 
Mladoňov, obec 
Nový Malín 

Římskokatolick
á farnost Libina 

NNO 181 794 

Realizací projektu byla provedena oprava a sanace krovu, 
včetně ošetření nátěrem proti hmyzu, dřevokazným houbám 
a plísním. Následně byla položena nová střešní krytina, a to 
břidlice, která lépe vyhovuje daným podmínkám i rázu 
krajiny. 

Poskytování 
technických 
služeb 

Zdeněk 
Hubáček 

SS 181 100 

Projekt umožnil pořídit velmi výkonný malotraktoru, který je 
dovybaven sběracím košem, předním i zadním závěsem 
sloužícím pro využití přídavného nářadí jako např. rozmetadlo 
hnojiv a posypového materiálu. Kromě rozmetadla byl dále 
pořízen provzdušňovač trávníků, křovinořez, sněhová radlice 
a sklápěcí přívěs, který slouží pro převoz samotného 
malotraktoru a odvoz rostlinných zbytků, radlice na sníh 
apod. 

Obnova fasády, 
zřízení archivu 
OÚ a zřízení 
zázemí JSDHO v 
budově 
Obecního úřadu 
Vernířovice 

Obec 
Vernířovice 

VS 151 859 

Byla provedena obnova fasády a to odstraněním stávající 
omítky a provedení nové nezateplené fasády 140 m2 s 
osazením 2 dřevěných oken. Při obnově fasády byla 
provedena demontáž stávající okapové dlažby, po dokončení 
obnovy fasády došlo ke zhutněného podkladu ze štěrkodrti a 
zpětnému položení dlažby do pískového lože. Dále se 
uskutečnil nákup  6 regálů spisové služby archívu. Osazení 1 
dřevěných uzamykatelných dveří a pořízení 4 šatních 
dvouskříní do šatny JSDHO. Dále dočlo k výměně 3m odpadní 
trouby a pořízení litinového lapače střešních splavenin. 

Obnova 3 ks 
autobusových 
zastávek  v obci 
Sobotín 

Obec Sobotín VS 147 651 

Došlo k výměně 3 ks stávajících plechových zastávek za 
zastávky ze dřeva, dále došlo k výměně  cca 96 m2 starých 
betonových dlaždic za zámeckou dlažbu o ploše za cca 96 
m2. 

Molo u Obec Loučná VS 140 713 Realizace projektu umožnila postavení mola na rybníce a 



                              

 
 

  
zámeckého 
rybníka v 
zámeckém 
parku v Loučné 
nad Desnou 

nad Desnou vytvoření bezpečného vyhlídkového a odpočinkového místa 
pro návštěvníky v zámeckém parku v Loučné nad Desnou. 

"Tvořivou prací 
ke komunikaci a 
sblížení občanů 
všech věkových 
skupin" - 
zařízení 
keramické dílny 

ŽENY 
SOBOTÍNA, o.s. 

NNO 125 279 

Realizací projektu došlo vytvoření keramické dílny v Sobotíně. 
Součástí dílny je pec, odkalovač pod dřez, velký dvojdřez 
včetně příslušenství, pracovní stůl s židlemi, regály, plastové 
nádoby a dózy, formičky a další pomůcky nezbytné pro 
keramickou tvorbu. 

Pořízení 
techniky pro 
zimní a letní 
služby v Loučné 
nad Desnou 

PAR-INVEST, 
v.o.s. 

SS 120 000 

Nákup techniky s parametry profesionální techniky pro zimní 
a letní údržbu. 1 traktor kolový Mitsubishi  MTX 28  (pořízen 
bez dotace) s čelním nakladačem, 1 dvoububnová rotační 
sekačka 135 + náhon. 

Pořízení 
technologie na 
úklid komunikací 
a zařízení na 
drcení větví 

David Tempír SS 98 040 

V rámci projektu byla pořízena technologie, která umožní 
odklízení sněhu ze silnic a na jaře zajistí úklid posypového 
materiálu ze silnic.  Pořízen byl traktorový zametač, kartáče 
válcové, kartáče válcové kombinované a drtič větví za traktor 
s pravoúhlou převodovkou. 

Rozšíření služeb 
kosmetického 
salónu 

Vladimíra 
Ryšavková 

SS 72 000 
V rámci projektu bylo pořízeno elektrické kosmetické 
polohovací křeslo a kosmetická věž s příslušenstvím - 
kosmetický masážní přístroj včetně příslušenství. 

Pořízení nářadí a 
vybavení pro 
stolařskou dílnu 

Jan Klimeš SS 63 471 

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení stolařské dílny: 
excentrická bruska 1ks, hoblík 1ks, pokosová pila 1ks, 4 dílná 
sada dlát, stolářské svěrky 14 ks, schůdky 4 ks, žebřík 1ks, 
akumulátorový šroubovák 1ks, motorová pila 1ks, bubnový 
naviják 1ks, vodní váha 3ks, ponorná pila 1ks včetně 
příslušenství (svěrky 2ks), pásová bruska 1 ks. 

Modernizace 
vybavení 
kadeřnictví 

Jana Řoutilová SS 60 000 

V rámci projektu bylo pořízeno 2x křesla,1x konferenční stůl, 
1x mycí box , 1x hydraulické křeslo, 1x stříhací obsluha, 
skřínka závěsná s policí, závěsná skřínka, 1x kadeřnická sušící 
helma na rameni , 1x vozík na nářadí, 1x prádelní skříňka, 1x 
police na zeď, 1x dvoumístná pohovka, 1x kadeřnické nůžky, 
1x nůžky efilační, 1x žehlička na vlasy, 1x stříhací strojek, 1x 
kadeřnický fén 

Rodinné 
centrum Vikýrek 

Přátelé 
KOPRETIN o.s. 
Vikýřovice 

NNO 44 880 

Hlavním cílem projektu je rozšíření činnosti Mateřského 
centra na Rodinné centrum Vikýrek a zvýšení kvality jeho 
nabídky volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi na území 
MAS Šumperský venkov. Bylo pořízeno vybavení herny a 
atrakce jako molitanové stavebnice, hračky, knížky a další 
pomůcky pro vedení kroužků v herně.  

Pořízení nářadí a 
vybavení 

Martin Ficek SS 42 000 

V rámci projektu bylo pořízeno, 1x presovací mašina včetně 4 
lisovacích čelistí, 1x plnící pumpa, 1x řezací kolečko na měď 
aku, 1x křížový laser, 1x sada akumulátorové vrtačky (vrtačka, 
2xzdroj, nabíječka), 1x vysavač průmyslový, 1x refraktometr, 
1x tablet včetně klávesnice a adaptéru pro nabíjení v autě 
(pro práci v terénu) 

Pořízení lesnické 
techniky v obci 
Dlouhomilov 

Obec 
Dlouhomilov 

VS 29 941 
V rámci dotace obec Dlouhomilov pořídila 3 křovinořezy a 
jednu řetězovou pilu. 
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