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Andělský jarmark v Glubczycích 

      V neděli 2. října za slunečného podzimního počasí pořádala naše polská partnerská Místní 
akční skupina – LGD PŁASKOWYś DOBREJ ZIEMI již druhý ročník Andělského jarmarku 
v okresním městě Glubczyce. A protože naše spolupráce s touto organizací se vztahuje také 
na všechny oblasti kulturního života, přijala MAS Hlučínsko pozvání k účasti na této akci. 

     Program, který jsme přeložili do češtiny a poslali všem obcím, nabízel zajímavě strávený 
den. Pozvánku na dopolední mši obdržely včetně programu také téměř všechny farnosti 
našeho regionu. Sami jsme byli zvědaví, co vše si máme představit pod pojmem andělský 
jarmark.  

     Po dopolední mši ve františkánském kostele následovalo požehnání sv. Františkem 
zvířatům. Průvod, který prošel od kostela na hlavním náměstí v Gluczycích, se zastavil před 
nádhernou dominantou okresního města, kterou je nově vybudovaná radnice podle starých 
plánů. Součástí radnice je i Okresní Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Jako symbol pro zvířecí 

požehnání bylo vedeno v čele průvodu telátko, za ním následovali účastníci průvodu se svými 
mazlíčky. Vedle pejsků a kočiček jsme mohli vidět také morče a papouška. Zvířatům po 
krátké modlitbě požehnal františkánský kněz za spoluúčasti našeho faráře z farnosti Sudice a 
Třebom, pana Mgr. Lucjana Jana Lasoně. Další program se odehrával na náměstí a 
v prostorách radnice. Soutěže s tématikou anděl se však k naší smůle mohli zúčastnit pouze 
obyvatele polské okresu. Dva zástupci naší Místní akční skupiny, a také pan farář Lasoň, byli 
nominováni do hodnotících komisí pro soutěžní produkty a svých úloh se všichni zhostili 
velice zodpovědně. Bohatý kulturní program provázel návštěvníky jarmarku až do večerních 
hodin. Pro zájemce bylo po celý den otevřeno Okresní muzeum, odvážlivci mohli vystoupat 
na radniční věž a rozhlédnout se do širokého okolí. 

     A čím se prezentoval náš region prostřednictvím Místní akční skupiny Hlučínsko? 
Samozřejmě nemohl chybět gurmánský klenot našeho regionu – hlučínský koláč. I když jsme 
oslovili několik organizací pro prezentaci našeho Hlučínska, iniciativy se nakonec chopil 
Klub seniorů z Velkých Hoštic za podpory místního obecního úřadu. Zástupci hoštických 
seniorů nabídli vlastnoručně upečené koláče s tvarohem, mákem a povidly. V nabídce byla 
také vynikající tlačenka pana Vitáska, minizákusky pani Pudové a originální marcipánové 
figurky paní Tomíčkové. Zpestřením byla také nabídka výrobků klientů terapeutické dílny 
Charity Hlučín. Náš stánek s celou svou nabídkou byl neustále obklopen zájemci a troufáme 
se říct, že touto prezentací se náš region nesmazatelně zapsal především do žaludků našich 
sousedů. 
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     Rádi bychom veřejně poděkovali za účast a prezentaci všem seniorům z Velkých Hoštic a 
domácím výrobcům, kteří se na prezentaci podíleli. Dík patří také Charitě Hlučín za 
poskytnutí výrobků svých klientů. Veliké poděkování patří také panu faráři Jasoňovi. Jeho 
přítomnost na celé akci dodala v očích návštěvníků důstojnosti našemu regionu. 

   A nakonec pár záběrů. Více fotografií je ke zhlédnutí v naší sekci Fotogalérie. 

      

 

 

  Vaše MAS Hlučínsko. 


