Hlučínskem za sportem a zábavou

Hlučínskem za přírodou

P

H

ro ty, kteří směřují své kroky do přírody, máme dobrou zprávu. Hlučínsko nemá sice vysoké kopce, ale nabízí širokou škálu rybníků, jezer,
potoků, řek, luhů, hájů i hlubokých lesů.

lučínsko je bohaté nejen na kulturně - společenský život, totéž platí
i pro oblasti relaxace, sportu a zábavy. V každé obci či městě jsou
k dispozici dětská hřiště a sportoviště.

Sportovní letiště Dolní Benešov – Zábřeh - vzneste se do oblak a prohlédněte si shůry krásy
Hlučínska. Odvážní zájemci si mohou skočit z letadla na cvičných padácích.
Bohatá síť cyklostezek – Hlučínsko nabízí množství cyklostezek, po kterých můžete pozorovat
zajímavosti regionu i krásnou přírodu.

Národní přírodní památky – na Hlučínsku jsou dva významné přírodní útvary Landek v Ostravě –
Petřkovicích a Odkryv v Kravařích.

Areál Hlučínského jezera – rozsáhlý areál vodních sportů je umístěn u přírodního jezera o rozloze 140 ha s travnatými plážemi. Nabízí kromě koupání a ubytování i projížďku na loďkách,
vodní lyžování, rybaření, dále volejbal, tenis, fotbal a minigolf.
Hlučínská štěrkovna

Rybníky v Dolním Benešově

malebný region,
který stojí za to navštívit!

Rybníky v Bohuslavicích

Koutské a Zábřežské louky Hněvošický háj

Buly Aréna v Kravařích - nejmodernější sportovně – relaxační komplex v kraji. Kromě krytého
vodního světa nabízí také ledovou plochu, několik tenisových hřišť, fotbalové hřiště s umělým
povrchem, posilovnu, tělocvičnu, bowling, moderní minigolf a nádherné dětské hřiště.

Golfová hřiště - 18-ti jamkové hřiště v Šilheřovicích a Kravařích.

Hlučínskem na koni - nejkrásnější pohled na Hlučínsko je ze sedla koně. Přijeďte se přesvědčit
a navštivte místní jízdárny a hřebčíny, např. v Bělé, Velkých Hošticích, Markvartovicích, atd.
Hřebčín Albertovec ve Štěpánkovicích nabízí kvalitně obsazené dostihy koncem července
a jízdu kočárem.
Dětský ranč v Hlučíně provozuje hipoterapii a rekondiční ježdění pro veřejnost.
Další příležitosti k projížďkám na koni nabízí hřebčín v Bělé, jezdecký klub v Hati, v Šilheřovicích, V. Hošticích, atd.

Koupaliště v Bolaticích

Koupaliště v Píšti

Koupaliště v Darkovicích

Hlučínskem za vodou - kromě velkého Hlučínského jezera nabízí region i řadu rybníků především v Dolním Benešově a Bohuslavicích s několika umělými či přírodními koupališti (Bolatice,
Píšť, Chlebičov, Darkovice, Vřesina u Hlučína).

Rybaření a místní speciality - klid, poskakující splávek na hladině, zabere, nezabere,…
Věříme, že Vás zaujme třeba nabídka rybářských rájů např. v Bohuslavicích, Ludgeřovicích,
Dolním Benešově, Hlučíně nebo na pstruží farmě v Bělé popř. na řekách Opava a Odra.

Hlučínsko nabízí také řadu místních specialit - kromě vyhlášených hlučínských koláčů si můžete pochutnat na skvělých pečených kolenech ve stylové restauraci v Rohově, milovníci piva
jistě ochutnají místní piva Rohan v Rohově a Avar v Hlučíně.

HLUČÍNSKO

Dařanec ve Vřesině u Hlučína

Přírodní rezervace
- Koutské a Zábřežské louky - mokřadní louky; - Hněvošický háj - karpatská květena nížinného lesa; - Černý les I a II v Šilheřovicích - zachovalé bučiny pralesního charakteru; - Dařanec
ve Vřesině u Hlučína - zajímavý dubohabrový porost

Volavka popelavá v Hranečníku u Píště Černý les I a II v Šilheřovicích

Černý les I a II v Šilheřovicích

Přírodní památka Hranečník
v Píšti – nachází se zde jedno
z největších hnízdišť volavky
popelavé.
K procházce vybízí i upravené
zámecké parky v Kravařích, Velkých Hošticích a Šilheřovicích.
Na Hlučínsku se nachází řada
památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin.
Při toulkách hlučínskou přírodou můžete narazit na vzácné rostliny (lilie zlatohlávek, plicník
tmavý atd.) i zvířata (čolek velký, chřástal vodní, bobr evropský, vydra říční).

Nevěříte, že Hlučínsko je krajem, který stojí za to navštívit? Věřte!
Kdo jednou navštívil náš region, rád se do něj vrací!
Hlučínsko je příjemným domovem pro své obyvatele a regionem nových
turistických možností.
Více informací o Hlučínsku naleznete na www.hlucinsko.eu;
www.hlucinsko.tv; www.i-kravare.info; www.info.hlucin.com
Tento materiál byl vydán za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR
SOH v roce 2012

H

lučínsko je malebným koutem nacházejícím se mezi řekami
Opavou a Odrou, v blízkosti měst Opava a Ostrava a hranic
s Polskem. Je krajinou rozlehlých úrodných lánů, zelených lesů
a vodních ploch, oplývající nejen přírodními krásami, ale také
množstvím dochovaných kulturních památek, pestrou škálou architektonických a řemeslných zajímavostí, folklorními tradicemi,
pohostinností a přátelským duchem.
Hlučínsko je fenoménem moderních českých dějin. Region
prošel specifickou vývojovou cestou především po r. 1742, kdy
přešel z majetku Rakouska-Uherska do majetku Pruska, později
i Německa. A to se samozřejmě podepsalo na osudech, kultuře
a myšlení zdejšího obyvatelstva. Především během dvou světových válek přišlo Hlučínsko o mnoho svých mužů, kteří padli
na f rontách a obyvatelé si užili spousty strádání.

Hlučínskem za historií a poznáním

Sakrální stavby

Z

H

ajímají Vás dějiny, odkrýváte rádi historické vazby a poznáváte významné
osobnosti? Hlučínsko Vám nabízí bohatou kolekci historických budov
se zajímavými expozicemi, muzeí a další objekty, které Vám mohou odhalit
dějinné souvislosti a vývoj tohoto regionu.

Hlučínskem za folklórem a tradicemi

lučínsko se může pochlubit desítkami větších i menších sakrálních staveb a nádhernými architektonickými stavbami kostelů.

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích – ve starém selském stavení z 18. stol. je jedinečná ukázka života na vesnici před více jak 100 lety.

Zámek v Hlučíně - v zámku je sídlo Muzea Hlu- Zámek Kravaře - v zámku je expozice života vesnicčínska, které pořádá řadu tematických výstav. kého lidu a majitelů panství Eichendorffů z 18. resp.
19. stol. a pořádá se zde řada tematických výstav.

Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla
v Hněvošicích (18.stol.)

Kostel sv. Jiří v Třebomi (18.stol.)

Přes všechny problémy si však obyvatelé Hlučínska zachovali
své typické vlastnosti, jako jsou pracovitost a smysl pro pořádek.
Lidová architektura
Na Hlučínsku se nachází řada zajímavých dokladů lidové architektury, které představují historii
a život obyvatel regionu v minulosti, např. areál statku z 19. století v Rohově, dřevěný srub
v Markvartovicích, špýchary v Kobeřicích, Chuchelné, Rohově nebo Strahovicích.

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně (16.stol.)
Areál čs. opevnění v Hlučíně – Darkovičkách Muzeum OKD v Ostravě – Petřkovicích – Landek
- ojedinělý obranný systém s autentickým vyba- – největší hornické muzeum v České republice.
vením z roku 1938.

Kostel sv. Vavřince v Píšti (18. stol.)
- významné Mariánské poutní místo

Odpust v Kravařích

1)

2)

3)

4)

K významným stavbám na Hlučínsku patří i 1) hrobka knížat Lichnovských v Chuchelné, některé opravené budovy šlechtického rodu Rotschildových jako 2) hájenka či hřebčín v Bělé
nebo také památkově chráněná 3) stodola s cihlovou ohradní zdí v Kozmicích a také z části
dochované 4) městské hradby v Hlučíně.

Chrám sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chuchelné

Odpust v Píšti

Dožínky v Hati

Chrám sv. Jana Křtitele v Sudicích

Kostel svatého Bartoloměje v Kravařích

Honění krále v Ostravě - Lhotce Dožínky v Bolaticích

Hudební Jaro na Hlučínsku
v Dolním Benešově

Kolaja v Hati

Velikonoční Tragáčování – Klepání v Rohově a Strahovicích

Festival kultury
a řemesel v Hlučíně

Lidové slavnosti
Na Hlučínsku se každoročně koná na 2 000 různých akcí, nejznámějšími jsou srpnové odpusty
v Kravařích, Píšti a Kobeřicích; Dožínky v Hati, v Bolaticích; Festivaly kultury – Festival kultury
a řemesel v Hlučíně (červenec), Kolaja (1x za 2roky v listopadu) v Hati

