
Soutěž o nejhezčí název projektu 

 

Pořadové 

číslo 

Rok Název projektu 

1 2009 Výměna oken v budově bývalého kláštera 
sester Božího srdce v Kravařích

2 2009 Oprava ohradní zdi v areálu kostela v 
Bohuslavicích 

3 2009 Parková úprava veřejného prostranství ve 
sportovně-rekreačním areálu v

4 2009 Rekonstrukce ulice Hlavní v Sudicích

5 2009 Modernizace venkovské infrastruktury ke 
sportovnímu areálu v 

6 2009 Rekonstrukce střechy skladu obilí a výměna 
fasády skladu obilí 

7 2010 Obec Služovice – rozhlas nové generace

8 2010 Bezdrátový rozhlas v obci Bělá

9 2010 Obecní informační mobiliář, osvětlení a zeleň 
na veřejných prostranstvích

10 2010 Veřejný prostor oddechu a setkávání v 
Darkovicích 

11 2010 Revitalizace hřbitova v

12 2010 Schůdněji za vyznáním úcty zesnulým…

13 2010 Baroko v Bohuslavicích

14 2010 Farní kostel sv. Jana Křtitele v
současníkům i budoucím generacím

15 2010 Oprava bočních věžiček kostela sv. Stanislava v 
Bolaticích 

16 2010 Nový čepec pro samosprávu Kravař

17 2010 Lipová alej Velké Hoštice

18 2010 Blíž k sousedům 

19 2010 Rekonstrukce fasády haly pro posklizňovou 
úpravu a skladování obilovin

20 2011 Od znečištěných komínů k
vzduchu 

21 2011 Inovacemi k ochraně zemědělského půdního 
fondu 

22 2011 Od roboty k modernímu zemědělství

23 2011 Evropě to naložíme 

24 2011 Modernizace informačního systému v 
Bohuslavicích 

25 2011 Haló, slyšíme se? – bezdrátový rozhlas 
v Šilheřovicích 

26 2011 Třebom bez hranic, hřiště pro všechny

27 2011 Aby nás kury nevyhrabaly

28 2011 Zvýšení pohodlí pro cestující i pro cyklisty

29 2011 Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska

30 2011 Všude dobře, na štěrkovně nejlépe

31 2011 Novými okny blíže k Bohu

32 2011 Dědictví pro budoucnost 
Třebomi 

33 2012 Zasejem i bez orby 

34 2012 Eroze orat zakáže, náš stroj zasít dokáže

35 2012 Hnojení na evropské úrovni

Soutěž o nejhezčí název projektu – A. Podané realizované projekty 

Záměr projektu 

budově bývalého kláštera 
sester Božího srdce v Kravařích 

Výměna oken 

areálu kostela v Oprava ohradní zdi 

Parková úprava veřejného prostranství ve 
rekreačním areálu v obci Darkovice 

Výsadba zeleně 

Rekonstrukce ulice Hlavní v Sudicích Komunikace IV. třídy

Modernizace venkovské infrastruktury ke 
 obci Rohov – II. etapa 

Komunikace IV. třídy

Rekonstrukce střechy skladu obilí a výměna Rekonstrukce budovy

rozhlas nové generace Rozhlas 

obci Bělá Rozhlas 

Obecní informační mobiliář, osvětlení a zeleň 
na veřejných prostranstvích 

Mobiliář, osvětlení a zeleň

Veřejný prostor oddechu a setkávání v Úprava nádrže 

Revitalizace hřbitova v obci Vřesina u Hlučína Úprava hřbitova 

Schůdněji za vyznáním úcty zesnulým… Oprava chodníku na hřbitově

Baroko v Bohuslavicích Oprava střechy kostela

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích 
současníkům i budoucím generacím 

Výmalba vnitřku kostela

Oprava bočních věžiček kostela sv. Stanislava v Oprava bočních věžiček

Nový čepec pro samosprávu Kravař Oprava střechy 

Lipová alej Velké Hoštice Výsadba lipové aleje

Stavba nové cesty 

Rekonstrukce fasády haly pro posklizňovou 
úpravu a skladování obilovin 

Rekonstrukce budovy

Od znečištěných komínů k evropskému Kotel na biomasu 

ochraně zemědělského půdního Zemědělská technika 

modernímu zemědělství Zemědělská technika 

Zemědělská technika

Modernizace informačního systému v Rozhlas 

bezdrátový rozhlas Rozhlas 

hranic, hřiště pro všechny Dětské hřiště 

Aby nás kury nevyhrabaly Oplocení kolem hřbitova

Zvýšení pohodlí pro cestující i pro cyklisty Rekonstrukce zastávek 

Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska Naučná stezka 

Všude dobře, na štěrkovně nejlépe Rekonstrukce sociálního zázemí

Novými okny blíže k Bohu Oprava vitrají 

Dědictví pro budoucnost – kostel sv. Jiří v Oprava zdiva a výmalba kostela

Zemědělská technika 

Eroze orat zakáže, náš stroj zasít dokáže Zemědělská technika 

Hnojení na evropské úrovni Zemědělská technika 

 

Komunikace IV. třídy 

Komunikace IV. třídy 

Rekonstrukce budovy 

Mobiliář, osvětlení a zeleň 

Oprava chodníku na hřbitově 

Oprava střechy kostela 

Výmalba vnitřku kostela 

Oprava bočních věžiček 

Výsadba lipové aleje 

Rekonstrukce budovy 

Zemědělská technika  

Zemědělská technika  

Zemědělská technika 

Oplocení kolem hřbitova 

Rekonstrukce zastávek - čekáren 

Rekonstrukce sociálního zázemí 

Oprava zdiva a výmalba kostela 

Zemědělská technika  

Zemědělská technika  

Zemědělská technika  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 2012 Šetrné a efektivní hnojení Zemědělská technika  

37 2012 Včil vám to naložím Zemědělská technika  

38 2012 Rychle naložíme, snadno a lehce vyklopíme Zemědělská technika  

39 2012 Prevencí k vyšší kvalitě – Oprava dvoulodní 
haly-štítové stěny 

Rekonstrukce budovy 

40 2012 Do parku na špacír i na odpust Rekonstrukce parku 

41 2012 Sportovat  a aktivně žít jde i po setmění Výměna osvětlení 

42 2012 Aby se nám tu dobře čekalo Rekonstrukce zastávek - čekáren 

43 2012 Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic Výměna osvětlení 

44 2012 Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku Kurzy, semináře  

45 2012 Cesta kolem světa na Dětském ranči v Hlučíně Naučná stezka 

46 2012 Suchou nohou za poznáním Bolatických poldrů Naučná stezka 

47 2012 Sportovní vercajk pro všechny Prajzáky Stavba půjčovny  

48 2012 Koně pod kapotou pro Dětský ranč Hlučín Mobilní technika 

49 2012 Rozšíření expozice skanzenu v Bolaticích Rekonstrukce expozice skanzenu 

50 2012 Generální oprava střechy farní budovy 
Ludgeřovice 

Oprava střechy 

51 2012 Hudbou k zachování a rozvoji tradic 
Hlučínského regionu 

Oprava varhan 

52 2012 Robka ber džecka a poč na relax ku špilplacu Rekonstrukce hřiště 

53 2012 Ať to hraje ve Vřesině Nákup ozvučovací techniky a party stanu 

54 2012 Protančíme společně střevíce v Ludgeřovicích Rekonstrukce sálu 

55 2013 Kůň je minulost, traktor to je budoucnost Zemědělská technika  

56 2013 S dobrým kypřičem i do hloubky půjdeme Zemědělská technika  

57 2013 Postřik 21. století Zemědělská technika  

58 2013 Válku s plevely vyhrajeme Zemědělská technika  

59 2013 Pro správně udělanu robotu – nový secí stroj Zemědělská technika  

60 2013 Rekonstrukce střechy víceúčelové haly a 
ekologický ohřev vody 

Rekonstrukce budovy 

61 2013 Bude-li pršet nezmoknem aneb tady chceme 
nastupovat 

Rekonstrukce zastávek - čekáren 

62 2013 Odpočinek v pokoji v naší nové aleji Výsadba zeleně 

63 2013 Abychom nebyli počmaku Výměna osvětlení 

64 2013 Zicher nám to budou susedi závidět Výsadba zeleně a nákup zahradní techniky 

65 2013 Zahrada plná plodů a radosti Kurzy, semináře 

66 2013 Všude dobře, na štěrkovně nejlépe II. Rekonstrukce záchodů 

67 2013 Penzion Kravaře Stavba penzionu 

68 2013 Po stopách němých svědků minulosti Rekonstrukce sochy, křížů 

69 2013 Ganz fajna kaple na Dvořisku Rekonstrukce kaple 

70 2013 Nechte maličké přijíti ke mně Vybudování místnosti pro rodiče s dětmi 

71 2013 Bruslení či pinkání to nás všechny zabaví Rekonstrukce hřiště 

72 2013 Podřistame dokupy Dovybavení centra volnočasových aktivit 



Soutěž o nejhezčí název projektu 

Pořadové 

číslo 

Rok Název projektu 

1 2009 Oprava kostelní zdi kostela sv. Martina v

2 2010 Vesnická posezení ve Štěpánkovicích

3 2010 S křížkem po funuse aneb jak opravit ohradní hřbitovní zeď u 
chrámu sv. Mikuláše a moc se nenadřít

4 2010 Bezpečně kolem Juliánka aneb realizace spojovacího chodníku 
mezi ul. Hlavní a K Točně

5 2010 Bezpečně do práce, do školy i za zábavou

6 2010 Po chodníku domů 

7 2010 Opraveným chodníkem na pstruží farmu do historické oblasti 
regionu 

8 2010 Zase protančíme střevíce aneb opravíme podlahu obecňáku

9 2010 Rekonstrukce sklepa Charitního domu sv. 

10 2010 Živá tradice-cesta k domovu

11 2010 Okna do starých časů 

12 2011 Pastva pro oko 

13 2011 Aby se nám tu dobře čekalo

14 2011 Nové zelené srdce Oldřišova

15 2011 Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic

16 2011 Modernizace sportovního areálu v

17 2011 Darkovické setkávání pod společnou střechou

18 2011 Mladí a staří spolu 

19 2011 Zelený ostrov vzpomínek a setkávání

20 2011 Nové osvětlení pro lepší bydlení

21 2011 Levnějším světlem k většímu bohatství

22 2011 Bezpečně a bez bariér k bohoslužbám

23 2011 Bezpečnější zebry pro Hlučín

24 2011 Domácím i přespolním, generacím všem
prostranství v Kozmicích

25 2011 Promenáda po nábřeží pro maminky a děti

26 2011 Kdo si hraje nezlobí 

27 2011 Vybavení turistické základny Vesmír Bolatice

28 2011 Renovací varhan zkvalitnit nejenom průběh bohoslužeb, 
koncertů duchovní hudby

29 2011 Světlo a teplo mezi lidmi

30 2011 Protančíme společně střevíce

31 2011 Vstupní brána ke kultuře a setkávání

32 2011 Živá tradice-cesta k domovu

33 2011 Anglický park slavné historie Hlučínska

34 2012 Šetrně k půdě aneb bratři Veverkové by se divili

35 2012 Zelené Štěpánkovice 

36 2012 Revitalizace zeleně místního 

37 2012 Barvy a světlo jenž duši povznášejí

38 2012 Oprava soklu kostela sv. Stanislava v Bolaticích

39 2012 Bez oken to neidě 

40 2012 Důstojné sbohem 

41 2012 Protančíme společně střevíce v Ludgeřovicích

42 2012 Mladí i staří na jednom písečku

43 2013 Hnojení řízené z nebe 

44 2013 Tentokrát už žádný úlet

45 2013 Za kosou patří pluh 

46 2013 Rýč už tu byl 

název projektu – B. Podané nerealizované projekty 

Záměr projektu

Oprava kostelní zdi kostela sv. Martina v Dolním Benešově Oprava kostelní zdi

Vesnická posezení ve Štěpánkovicích Oddychové zákoutí

S křížkem po funuse aneb jak opravit ohradní hřbitovní zeď u 
Mikuláše a moc se nenadřít 

Oprava ohradní zdi

Bezpečně kolem Juliánka aneb realizace spojovacího chodníku 
mezi ul. Hlavní a K Točně 

Komunikace IV. třídy

Bezpečně do práce, do školy i za zábavou Komunikace IV. třídy

Komunikace IV. třídy

Opraveným chodníkem na pstruží farmu do historické oblasti Rekonstrukce chodníku

Zase protančíme střevíce aneb opravíme podlahu obecňáku Rekonstrukce sálu

Rekonstrukce sklepa Charitního domu sv. Mikuláše, I.etapa Rekonstrukce sklepa

cesta k domovu Rekonstrukce sálu

 Rekonstrukce budovy

Zemědělská technika

Aby se nám tu dobře čekalo Obnova zastávek

zelené srdce Oldřišova Rekonstrukce parku

Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic Výměna osvětlení v obci

Modernizace sportovního areálu v obci Závada Rekonstrukce hřiště

Darkovické setkávání pod společnou střechou Zpevněná 

Relaxační hřiště

Zelený ostrov vzpomínek a setkávání Výsadba zeleně

Nové osvětlení pro lepší bydlení Výměna osvětlení

většímu bohatství Výměna osvětlení

Bezpečně a bez bariér k bohoslužbám Zpevněná plocha s parkovištěm

Bezpečnější zebry pro Hlučín Přechody pro chodce

Domácím i přespolním, generacím všem-obnova veřejného 
prostranství v Kozmicích 

Obnova veřejného prostranství

Promenáda po nábřeží pro maminky a děti Rekonstrukce břehů

Rekonstrukce hřiště

Vybavení turistické základny Vesmír Bolatice Vybavení turistické základny

Renovací varhan zkvalitnit nejenom průběh bohoslužeb, ale také 
koncertů duchovní hudby 

Renovace varhan

Světlo a teplo mezi lidmi Výměna oken

Protančíme společně střevíce Rekonstrukce sálu

Vstupní brána ke kultuře a setkávání Rekonstrukce budovy

cesta k domovu Rekonstrukce obřadní síně

Anglický park slavné historie Hlučínska Výsadba zeleně

půdě aneb bratři Veverkové by se divili Zemědělská technika

 Výsadba zeleně

Revitalizace zeleně místního hřbitova v obci Ludgeřovice Revitalizace zeleně

Barvy a světlo jenž duši povznášejí Výměna oken

Oprava soklu kostela sv. Stanislava v Bolaticích Oprava soklu

Výměna oken a  vchod.dveří

Oprava hřbitovní kaple

Protančíme společně střevíce v Ludgeřovicích Rekonstrukce sálu

Mladí i staří na jednom písečku Relaxační zóna

 Zemědělská technika

Tentokrát už žádný úlet Zemědělská technika 

Zemědělská technika 

Zemědělská technika 

  

Záměr projektu 

Oprava kostelní zdi 

Oddychové zákoutí 

Oprava ohradní zdi 

Komunikace IV. třídy 

Komunikace IV. třídy 

Komunikace IV. třídy 

Rekonstrukce chodníku 

Rekonstrukce sálu 

Rekonstrukce sklepa 

Rekonstrukce sálu 

Rekonstrukce budovy 

Zemědělská technika 

Obnova zastávek 

Rekonstrukce parku 

Výměna osvětlení v obci 

Rekonstrukce hřiště 

Zpevněná plocha a přístřešek 

Relaxační hřiště 

Výsadba zeleně 

Výměna osvětlení 

Výměna osvětlení 

Zpevněná plocha s parkovištěm 

Přechody pro chodce 

Obnova veřejného prostranství 

Rekonstrukce břehů 

Rekonstrukce hřiště 

Vybavení turistické základny 

Renovace varhan 

Výměna oken 

Rekonstrukce sálu 

Rekonstrukce budovy 

Rekonstrukce obřadní síně 

Výsadba zeleně 

Zemědělská technika 

Výsadba zeleně 

Revitalizace zeleně 

Výměna oken 

Oprava soklu 

Výměna oken a  vchod.dveří 

Oprava hřbitovní kaple 

Rekonstrukce sálu 

Relaxační zóna 

Zemědělská technika  

Zemědělská technika  

Zemědělská technika  

Zemědělská technika  



 

 

47 2013 Úspornost a výkonnost-recept úspěšného hospodáře Zemědělská technika  

48 2013 Pro spravně udělanu robotu-nový podmítač Zemědělská technika  

49 2013 Helfr na naše polo Zemědělská technika  

50 2013 Nový vuzek do naší šopy Zemědělská technika  

51 2013 Naše bečka pojede i z kopečka Zemědělská technika  

52 2013 Louky s nimi upravíme a koně pak nakrmíme Zemědělská technika  

53 2013 Záchrana fresek kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích Restaurování fresek 

54 2013 Andělská hudba ať zní Rekonstrukce varhan 

55 2013 To šče ešče něvidželi Technické vybavení sálu 

56 2013 Zajímavé rozcvičky pro dědy i babičky Pořízení cvičebních prvků pro 
seniory 


