Darkovice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Správní obvod: Hlučín

GPS souřadnice: 49.935920N, 18.222127E

Nadmořská výška: 250 m n. m.

První pís. zmínka: 1250 (772 let)

Počet obyvatel: 1 360

PSČ: 747 17

Adresa URL: www.darkovice.cz

O obci
Darkovice leží v malebném údolíčku zhruba 5 km od Hlučína. Z nejvyšších míst, od pevnosti Orel, je
výhled otevřen k severovýchodu do Polska a na jižní straně se nám otevírá panoramatický pohled na
město Hlučín.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Je to listina papeže Inocence, která dokládá, že
český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě. Je pravděpodobné, že už
před tím zde existovala...

Ubytování a restaurace
V obci jsou restaurace a prodejny potravin a smíšeného zboží.

Okolí a příroda
Katastrem vede mezinárodní cykloturistická trasa č. 5 - Moravská brána neboli tzv. Jantarová stezka, na niž
navazuje hustá síť dalších cykloturistických tras. Ty propojují celý region a vedou i kolem vojenských
pevností, které jsou součástí Muzea čsl. opevnění ...

Současnost obce
Ves je občansky velmi dobře vybavena, poskytuje bohaté možnosti pro sportovní, kulturní i společenské
vyžití. Jsou zde dvě velká hřiště, tenisové kurty, dětské hřiště s průlezkami, fitcentrum a
víceúčelová hala. V Darkovicích se čile rozvíjí společenský ...

Sportovní možnosti
Jsou zde dvě velká hřiště, tenisové kurty, dětské hřiště s průlezkami, fitcentrum a víceúčelová
hala.

Památky a zajímavosti
Nejstarší budovou je hostinec Na Zastávce, který byl postaven v roce 1754 z cihel zbořeného zámečku
hlučínské vrchnosti. Kaple sv. Floriána byla vybudována roku 1815 jako poděkování za zrušení
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poddanství. Hned vedle ní se nachází obecná škola z roku ...

Doprava
Do Darkovic zajíždí autobus. Obcí prochází komunikace č. 4698.

Ocenění obce
Obec Darkovice získala ocenění v soutěži Vesnice roku a v soutěži Obec přátelská rodině.
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