
 

Po stopách práce a víry regionu Hlučínska a Glubczycka 

     Ve středu 6. 2. 2013 naše Místní akční skupina Hlučínsko pořádala seminář s názvem Po 

stopách práce a víry regionu Hlučínska. V rámci semináře probíhal také workshop k oběma 

tématům.  

     Po úvodních slovech začala první část semináře, a to po stopách víry. Víra a současnost – 

tohoto tématu se zhostil děkan hlučínského děkanátu pan Mgr. Jan Svoboda. Po přednášce se 

rozběhla široká diskuse, která téměř po dvou hodinách vyústila ve společné resumé. Tento 

výstup, na kterém se shodli všichni účastníci workshopu, představuje víru hlavně ve dvou 

rovinách: víra jako tradice a víra jako životní cesta. 

     V druhé části semináře se pan Petr Kozák ve své přednášce věnoval tématu tradiční 

řemesla a současnost. Od konce slezský válek spadalo Hlučínsko pod pruský stát.  Typické 

řemeslo, které by bylo charakteristické a klíčové pro tuto oblast zde nebylo. Důvodem byl i 

poměrně roztříštěný pracovní styl celého regionu.   Zatímco západ regionu byl typickou 

zemědělskou oblastí, ve středu území působili podomní obchodníci (okolí Kravař) a obživu 

východního území zajišťovaly doly v ostravsko-katovické pánvi. Řemesla, která se zde 

vyskytovala, byla poplatná tehdejším životním potřebám a nijak nevybočovala z typických 

řemesel minulosti. Kovář, kolář, košíkář, zedník, zahradník,…. Hlučínsko bylo typické také 

svými domkaři – byla to malá hospodářství zajišťující obživu celé rodině. Jedná krásná 

tradice pracovního umění, která září jako perla hlučínského regionu, je pečení „prajzkých“ 

koláčů. Koláče jako slavnostní pečivo je charakteristické pro každou určitou oblast. Pro 

Hlučínsko jsou makové, tvarohové a povidlové koláče s masivní posypkou tradičním 

pokladem, který se těší širokému zájmu. A to zájmu nejen konzumentů, ale i pekařů, většinou 

amatérských. A každý srpen již po několik let se koná v Hlučíně festival koláčů – 

Koláčobraní, jehož součástí je i předávání dovedností v přípravě této laskominy. 

     Je zde tedy stále otevřený námět pohledu na řemesla Hlučínska – na ty,  která zjišťovala 

každodenní potřeby života vesnického hlučinského obyvatelstva. Námětem k zamyšlení je možnost 

jejich obnovy, oživení a dodržování. Připojte se i vy svými náměty, postřehy a připomínkami. 

Děkujeme- Vaše MAS Hlučínsko 
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