Hlučínsko

– region tradic a bohatého kulturního života
Hlučínsko je malebným koutem nacházejícím se mezi řekami Opavou
a Odrou, v blízkosti měst Opava a Ostrava a hranic s Polskem.
Hlučínsko je známé svými tradicemi, pohostinností a přátelským
duchem.

Rozloučení s masopustem

Maškarní průvody, maškarní zábavy spojené s pochováním basy na ukončení období zábavy a plesů (Bolatice, Kobeřice, Chlebičov atd.).

Stavění máje

Slavnost postavení „Májky“, ozdobeného stromu, symbolu života, jeho ochrany a růstu, na konci dubna či 1. máje, je spojena s lidovou
zábavou i nočním hlídáním (Štěpánkovice, Kravaře, Kozmice atd.).

Kácení máje

Na konci května se scházejí lidé z obce i okolí, aby pokáceli „Májku“ a společně se pobavili (Bolatice, Kravaře, Kozmice, Štěpánkovice atd.).

Odpusty

Slavnosti svátků patronů kostela lákají desítky tisíc lidí do Kravař a tisíce do Píště či Kobeřic (srpen).

Dožínky

Slavnosti po ukončení žní, dožínková mše na poděkování za úrodu, lidové slavnosti, předání dožínkového věnce hospodáři. Bolatice
(konec srpna), Hať (konec srpna), Dolní Benešov, Hlučín - Darkovičky, Vřesina (září).

Velikonoční výstavy

Tradiční velikonoční výstava se koná v zámku v Kravařích, také některé další obce pořádají výstavy s velikonoční tematikou.

Vánoční trhy a Živé betlémy

Druhý adventní víkend navštěvují největší vánoční trhy na Hlučínsku v Kravařích tisíce lidí. I v dalších obcích a městech Hlučínska se konají vánoční výstavy a trhy (Velké Hoštice, Bolatice, Bohuslavice, Ludgeřovice atd.). Živé betlémy můžete navštívit v Bohuslavicích či Strahovicích.

Folklorní a jiné přehlídky

Vystoupení folklórních souborů z Hlučínska a dalších souborů:
- Festival kultury Hlučínska a řemesel v Hlučíně (červenec)
- Kolaja v Hati (listopad, 1x za dva roky)
- Setkání chrámových sborů (září)
- Štěrkovna Open Music (červenec) - hudební festival v Hlučíně

Na Hlučínsku se během roku koná na 2000 různých
akcí a pokud je chcete navštívit, informujte se
na www.hlucinsko.eu nebo se inspirujte záběry
na www.hlucinsko.tv.
Čeká Vás spousta zábavy, dobrého jídla a pití!

