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Nejen pamětníkům, nýbrž 
všem, v nichž vzbuzuje nadpis 
byť jen nepatrnou zvědavost, jsou 
otevřeny prostory kravařského 
zámku v neděli 18. března 2007 
od 15.00 hodin.

Odbor regionálního rozvo-
je a kultury Městského úřadu 
v Kravařích si Vás dovoluje po-
zvat k účasti na Bešedě u peřa, je-
jímiž účastníky mimojiné budou 
Karmašnice z Kravař a Dževuchy 
z Bolatic. Vystoupením smysly 
potěší i Dětský folklórní soubor 

Škrobánek ze Štěpánkovic. Or-
ganizátoři slibují také blíže neu-
přesněné (jak také jinak) překva-
pení a blíže specifikují, co bude 
součástí zaplaceného vstupného: 
„Dvacet korun českých dače ku 
vstupnemu a kafe a kreplu /alebo 
chleba ze sadlem/ dostaněče ku 
temu !“ 

Bešeda u peřa, která se konala 
pod týmž názvem v březnu roku 
2005 zahrnovala veselá vyprávění 
v místním nářečí a připomínala 
lidové zvyky a obyčeje.

Ne všichni dojdeme sho-
dy v názorech na letošní zi-
mu, míru její krutosti a spory 
můžeme jistě vést i na téma 
kvantity spadaného sněhu.

Léta prověřenou tradici 
však jsme oprávněni prakti-
kovat každoročně o Smrtné 
neděli (páté neděli postní), 
abychom zimu – jakkoliv po-
ctivě byla vyvedená – vynesli 
ze vsí a měst a opačnou cestou 

přivedli s sebou jaro, slunce 
a teplo. 

Rituál, při kterém se nu-
ceně ukončuje vláda Morany 
(nebo též Moreny, Mařeny, 
apod.), je jedním z nejstarších 
dochovaných obřadů v čes-
kých zemích. Jeho původ je 
pohanský. 

Morana je postavou před-
stavující slovanskou bohyni 
smrti, loutkou přestrojenou 

do ženských šatů, nastrče-
nou na dřevěnou tyč obalenou 
hadry a slámou.

Oděná do dívčí koši le 
a s namalovaným dívčím ob-
ličejem se navíc přizdobila 
pentlemi a květinami.

Úkolem mládeže bylo vy-
nést ji ze vsi a následně upálit 
nebo shodit z mostu do vody, 
případně obojí. Ze starších 
dob jsou i zprávy o kameno-

vání či zahrabávání do země. 
Ve Slezsku se zachova-

la tradice, podle které měli 
chlapci a dívky zvlášť svoji f i-
gurínu – Mařenu a Macocha. 

S vynášením Morany sou-
visel i obyčej přinášející nové 
léto.

Jeho nedílnou součástí byl 
ozdobený stromek, s nímž 
dívky obcházely stavení s přá-
ním dobré úrody. 

Jak definitivně utopit paní Zimu

Charita hlučín - středisko soCiálně terapeutiCká dílna

Vážení čtenáři, dovolte, aby-
chom Vás seznámili s novou so-
ciální službou Charity Hlučín. 
Na základě zákona o sociálních 
službách jsme od 1. ledna 2007 
převedli naši chráněnou dílnu 
v Ludgeřovicích na dílnu sociál-
ně terapeutickou. 

Co sociálně terapeutická dílna 
nabízí?

Účelem služby je dlouhodobá 
a pravidelná podpora zdokonalo-
vání pracovních návyků a doved-
ností prostřednictvím sociálně 
pracovní terapie.

Příklady činností: keramic-
ká výroba, šicí výroba, odlévá-
ní svíček, malování na hedvábí, 
batikování, výroba papírových 
přáníček, drátkování, práce na 
zahradě (ve skleníku), domácí 
práce atd.

Součástí služby může být dle 
přání uživatele také nácvik zá-
kladních dovedností jako je ob-
lékání, osobní hygiena nebo další 
sebeobslužné činnosti. 

Místo a doba poskytování služ-
by.

Služba je poskytována v pro-
storách Charitního domova sv. 
Mikuláše v Ludgeřovicích (bý-
valá chráněná dílna), a to ambu-
lantně (pondělí – pátek od 7.00 
do 15.00 hodin). 

Komu je služba určena? 
Osobám nad 15 let se sní-

ženou soběstačností z důvodů 
zdravotního postižení, které ne-
jsou z tohoto důvodu umistitelné 
na otevřeném ani chráněném tr-
hu práce. 

Služba je tedy nabízena lidem 
po úraze, upoutaným na invalid-
ní vozík, osobám jiným způso-
bem těžce tělesně postiženým, 
osobám duševně nemocným. 
Dále těm lidem, kteří se z důvo-
du svého zhoršeného zdravotního 
stavu dostali do těžké psychické 
či životní situace a jsou v dů-
sledku toho ohroženi sociálním 
vyloučením a hrozí jim nebo již 
mají narušený kontakt s běžným 
sociálním prostředím.

Blíže se o této službě můžete 
informovat na níže uvedených 
kontaktech.

Kontakty:
Charita Hlučín, Sociálně tera-

peutická dílna Ludgeřovice
Adresa: Domov sv. Mikulá-

še, Hlučínská 1330/7a, 747 14 
Ludgeřovice

Kontaktní osoba: Michal Tvr-
dý, vedoucí

Tel.: 595 053 929,603 502 618
E-mail: chranena.dilna@chari-

tahlucin.cz
Web: www.charitahlucin.cz

Plecovník
Již za starých časů se pékával. 

Recept je velmi jednoduchý. Tak 
zkuste!

Do mísy dáme: 1 kg výběro-
vé hladké mouky, přidáme kvá-
sek ze 2 dl vody, 0,5 l piva 10°, 
1 sušené droždí a trošku cukru, 
vše smícháme, pak ještě 3 vr-
chovaté lžičky soli (2 česnekové 
+ 1 obyčejná), 3 vrchovaté lžičky 
drceného kmínu.

Zpracujeme dobře na vale, 
dáme 1 – 1,5 hod. kynout. 

Mezitím si připravíme plech, 
na který napříč nasypeme asi 
3 mm vrstvu mouky ve tvaru 
dvou chlebových šišek. Vyky-
nuté těsto rozdělíme na dva díly 
a do každého zabalíme dle chuti 

2 – 3 klobásy, proužky uzeného 
masa či bůčku, ztvarujeme do 
chlebových šišek. Položíme na 
připravené ovály z mouky na 
plech.

Než se nám zahřeje trouba 
necháme kynout, pak do dobře 
vyhřáté vsadíme. Po 20 min. 
teplotu snížíme, šišky nama-
žeme vlažnou, mírně osolenou 
(česnekovou solí) teplou vodou. 
Dopékáme ještě asi 25 – 30 min. 
Před vytažením ještě jednou na-
mažeme vlažnou vodou se solí.

Přeji dobrou chuť, a ještě jed-
no malé upozornění. Chléb má 
jen jednu špatnou vlastnost, že 
se příliš rychle sní.                  

M. F. 

„Bešeda u peřa“
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Jarní Práce na zahrádce

Ryby na březen
    1. den - celý den je průměrný
   2. den -  velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
   3. den - je celý docela dobrý

4. den -  celý den je průměrný
5. den - špatný den
6. den - špatný den
7. den - docela dobrý od rána 

do šera
8. den - docela dobrý od rána 

do šera
9. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
10. den - dobrý od rána do 

13.00 hodin
11. den - průměrný zrána do-

cela dobrý po poledni
12. den - dobrý do 13.00 ho-

din
13. den - dobrý do 15.00 ho-

din
14. den - dobrý pouze po po-

ledni
15. den - dobrý pouze po po-

ledni
16. den - docela dobrý po 

poledni
17. den - velice dobrý do 10.00 

hodin
18. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
19. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
20. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
21. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
22. den - je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
23. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
24. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
25. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
26. den -  je dobrý zrána, prů-

měrný po poledni
27. den - celý den je průměr-

ný
28. den - celý den je prů-

měrný
29. den - je dobrý zrána, doce-

la dobrý po poledni
30. den - velice dobrý od 16.00 

hodin do setmění
31. den - docela dobrý

Petrův zdar

Rybáři, pozoR!
Ve druhé polovině března má-

me napilno hlavně s řezem pec-
kovin, ale také s rychlením jak 
zeleniny, tak brambor.

Už vám určitě narostl celer 
tak, že si žádá přepíchání a to 
tak, že kořeny zakrátíme asi na 
1 cm a každou rostlinku samo-
statně vysadíme do sádbovačů  
nebo květináčů. Narostlé bude-
me sázet až začátkem května 
po zmrzlých mužích nebo ještě 
lépe koncem května až začátkem 
června. Celer nesmí nachlad-
nout, ale na to vás upozorňuji 
každé jaro.

Když píši tento článek, tak je 
únor a jarní počasí. Příroda nás 
letos překvapuje různými výkyvy 
počasí, tak nevíme co nám při-
chystá na březen a duben. Plá-
novat můžeme, ale práci musíme 
provádět podle počasí.

Když bude příhodné poča-
sí, tak už také můžeme vysévat 
mrkev a karotku. Také můžeme 
vysévat petržel a to i kadeřavou, 
ředkvičku, cibuli, při teplém po-
časí také hrášek a salát.

Upravte mísy kolem ovocných 
stromů a keřů, přidejte dobrý 
kompost a přihnojte Cereritem 
nebo ledkem, síranem draselným 
a superfosfátem. Upravte také 
záhon jahodníku, odumřelé lis-
ty z trsu odstraňte a přihnojte. 
Ošetřete stromy okousané hlo-
davci. Poškozená místa uhlaďte 
ostrým nožem, desinfikujte 4% 
octem a zatřete stromovým bal-
zámem nebo fermežovou bar-
vou.

Stálezelené keře choulostivé 
chraňte před přímými sluneč-
ními paprsky, které by mohly 
popálit listy.

Pročistěte a prostříhejte 
všechny popínavé dřeviny. Ve 
skalce a v trvalkových záhonech 
prokypřete opatrně zem a upev-
něte rostliny vytažené mrazem. 
Obryjte a nakypřete mísy kolem 
keřů a vyšších trvalek. Do truh-
líků si vysejte semena letniček 
k předpěstování. Nádoby umís-
těte ke světlu a slunečnímu teplu. 
Vysazujte také nové okrasné keře 
a stromečky a dobře je zalijte. 
Okrášlete zase vaši zahrádku no-
vými rostlinami ať vás to zase 
táhne obdivovat tu krásu přírody, 
hlavně naším přičiněním.

Každý milovník zahrady ví, že 
březen a začátek dubna jsou tako-
vé finišové měsíce, kdy musíme 
stihnout mnoho neodkladných 
prací. Když toto zanedbáme, tak 

už se to nedá dohnat. Záleží také 
na počasí. Na vysetou zeleni-
nu použijeme netkanou textilii, 
která nám chrání záhony pro-
ti promrzání výsevu a mladých 
rostlinek. Letošní mírné počasí 
v únoru urychlilo jak růst, tak 
nakvétání některých okrasných 
keřů, ale také květin.

Určitě jste si už zajistili rou-
by pro přeroubování nevhodných 
odrůd, které máte na vaší za-
hradě.

Můžeme také už provést jar-
ní řez peckovin. Jádroviny však 
budeme řezat až po 15. červenci 
letním řezem. Kdo dal na mo-
je rady z minulých let, tak má 
krásné korunky a bohatou úrodu 
jádrovin a nemá žádné vlky, které 
musí pak v létě vytrhávat, nebo 
řezat. Jarní řez jádrovin je pro 
posílení růstu u těch stromů, kte-
ré toto potřebují. Ale nemůžeme 
řezat všechny odrůdy šablonovitě 
a musíme vědět, které odrůdy 
tento jarní řez vyžadují.

Kdo navštěvuje přednášky, 
které pořádají zahrádkáři, tak 
má možnost se na tyto problé-
my zeptat, aby neudělal chyby, 
kterých se dopustil v minulých 
létech. Člověk se musí učit celý 
svůj život.

Také už budeme v dubnu vy-
sazovat do skleníků předpěsto-
vané sazenice papriky a rajčat, 
a proto vám znovu připomínám 
použít před sázením asi 14 dnů 
zapravit do zeminy DUSÍKATÉ 
VÁPNO. Kdo toto dělá každým 
rokem, má také zdravou úrodu. 
Toto vápno zapravíme do vlhké 
půdy mělce hráběmi. Dusíkaté 
vápno desinfikuje půdu a zároveň 
ji také přihnojuje. Když budete 
vysazovat předpěstované rostlin-
ky paprik, tak je třeba otrhat 
všechny květy a květní pupeny, 
popřípadě malé plody. Děláme to 
proto, že paprika potřebuje hod-
ně živin pro dobré zakořenění. 
Po dobrém zakořenění všechno 
dožene a vy budete s úrodou spo-
kojení.

Nezapomeňte také na jarní 
řez růží. Jak řezat jsem už vysvět-
loval minulý měsíc.

Také je třeba keře přihnojit 
a to nejlépe dobrým kompostem. 
Prohlédněte si také cibuloviny 
a hlíznaté květiny, které budete 
vysazovat po zimním uskladnění 
a vysazujte jen zdravé, nenahnilé 
a nepoškozené. Nakupujte také 
nové rostlinky, které ještě ne-
máte na zahrádce a tím si zase 

obohatíte celkový vzhled o tyto 
novinky.

Už můžete vyvěsit ptačí bud-
ky a staré vyčistit. Ptáci, kteří 
nám na zahrádce na jaře zazpíva-
jí, jsou také dobrými pomocníky 
při likvidaci škůdců.

Kdo na jaře kupoval nové 
stromky a vysazoval je, musí tyto 
korunky zakrátit tak, že boční 
obrost zkrátí jen na dva pupeny 
a terminál na čtyři až pět. To 
proto, že stromek sázený na ja-
ře musí zároveň kořenit a růst. 
Do léta všechno dožene, ale vy 
máte jistotu, že dobře zakořenil. 
Vinnou révu jste už určitě stačili 
ořezat a už můžeme vyvazovat 
prodlužující výhony potřebným 
směrem ať máme keře řídké a ty-
to netrpí nemocemi jako je plíseň 
a podobně.

Když bude v dubnu teplé po-
časí, tak už také pěstitelé kaktusů 
mají své rostliny v teplém pro-
středí a můžou začít se zálivkou. 
Je dobré 14 dnů před zálivkou 
kaktusy rosit a pak teprve zalé-
vat. Zalévat až tehdy, když začí-
nají středy rostlin dostávat svěží 
zelenou barvu a to už je vidět, 
že kořeny už rostou. Už může-
me kaktusy přesazovat a při tom 
upravujeme kořeny. Po přesázení 
nezaléváme alespoň týden, aby 
se kořeny zahojily a začaly růst. 
S roubováním kaktusů počkáme 
až do května, to je nejvhodnější 
doba pro tento úkon.

Pak zase budeme obdivovat 
během léta nádherné květy, kte-
rým se nevyrovnají jiné okrasné 
rostliny. A zase znovu připo-
mínám, že kaktusy nepokazíte 
suchem, ale nadměrnou zálivkou. 
Také je třeba bojovat proti škůd-
cům, nejvíce proti kořenovce. Je 
dobré použít buď přípravek BI-
58 nebo také SUMITHION.

Na okrasné zahrádce pama-
tujte na řez těch keřů nebo stro-
mečků, které nám kvetly na jaře.

S řezem živého plotu počkejte 
až od poloviny června, ale toto 
vám ještě připomenu. Když bude 
vhodné počasí v dubnu, tak mu-
síme pamatovat na postřik stro-
mů proti přezimujícím škůdcům 
ať zase máme zdravé stromky 
a dobrou úrodu po celý rok.

Tento jarní postřik na takzva-
né myší ouško je velice důležitý.

Přeji vám, ať se podaří na va-
šich zahrádkách provést dobrou 
práci pro ještě lepší úrodu než 
v loňském roce.

Erich DUXA z BOROVÉ
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KřížovKa

pRoGRaM KiNa MíR HLUČíN
břEzEN 2007

sobota 10. 3. v 19.30 a neděle 11. 3. v 17.00 hod.
DOKONALÝ TRIK
MP od 12 let, USA – thriller.

neděle 11. 3. v 15.00 hod.
BROUČCI
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky.

úterý 13. 3. a středa 14. 3. v 17.00 hod.
NOC V MUZEU
MP, USA – dobrodružná komedie.

úterý 13. 3. až čtrtek 15. 3. v 19.00 hod.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
MP od 12 let, ČR, SR – adaptace, smutná komedie.

sobota 17. 3. v 19.30 a neděle 18. 3. v 17.00 hod.
KRVAVÝ DIAMANT
MP od 12 let, USA  - válečné drama, politický.

pátek 23. 3. v 19.30 hod., sobota 24. 3. v 17.00 hod.
DÉJA VU
MP od 12 let, USA – sci-fi thriller.

pátek 30. 3. v 19.30, sobota 31. 3. a neděle 1. 4. v 17.00 hod.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
MP od 12 let, ČR, SR – adaptace, smutná komedie.

využití prodlouženýCh úředníCh hodin

Co k čemu sloužilo?
Výstavní prostory Muzea Hlučín-

ska budou až do 22. dubna 2007 obý-
vat předměty účelu krajně záhadného. 
2. výstava letošního roku, která byla 
slavnostně zahájena 13. února, nese 
název To tu ještě nebylo!!! …aneb co 
k čemu sloužilo. 

Muzeum Hlučínska zde snad po-
prvé nestaví návštěvníka do role více-
méně pasivního pozorovatele, který 
kráčí okolo vystavených exponátů až 
s posvátnou úctou. Výstava má skuteč-
ně interaktivní charakter. Již při vcho-
du obdržíte záznamový arch s dvanácti 
předměty zastoupenými jednoduchý-
mi symboly, které visí též na přiřa-
zených exponátech. Každý z nástrojů 
měl své využití v každodenním životě 
našich předků a úkolem návštěvníka 
je vybrat, k čemu mohly sloužit. Při 
rozhodování má na výběr ze tří al-
ternativ. Pohled zúčastněného může 
spočinout na věšáku na klobouky, tašce 
na zeleninu, pračce, lisu na bonbony 
i historické toaletě. K dispozici je i hra-
cí karta vydaná Moravským zemským 
muzeem v Brně, kde výstava probíhala 
v loňském roce. Absolvováním hry si 
údajně ověříte vlohy pro práci „muzej-
ního odborníka“. Předměty jsou zde 
označeny pouze popisem a návštěvník 
je má v muzeu sám vyhledat a správ-
nou odpověď označit. Po nalezení 
všech předmětů se karta s označenými 
odpověďmi přiloží na tzv. desku prav-
dy, která dle počtu získaných bodů 
prorokuje směr vaší kariéry.  K před-
mětům ve vitrínách i mimo ně, které 
nejsou předmětem hravého přiřazová-
ní, obdržíte taháček. 

Pro nejmenší jsou  připraveny obec-
ně známé předměty ukryté v uzavře-
ných boxech. Tyto předměty si lze 
„prohlédnout“ pouze hmatem.

Výstava je atraktivní zejména pro 
dětské návštěvníky, kteří tu mají mož-
nost uplatnit veškerou svoji fantazii 
a propojit vzdělávací aspekt výstavy se 
zábavnými aktivitami. Exponáty však 
aspirují i na to, aby řádně zamotaly 
hlavu i dospělým návštěvníkům.

Muzeum se kolemjdoucím otevírá 
od pondělí do pátku od 8:00 do 12:30 
a od 13:00 do 17:00 hodin. O víkendu 
je výstava zpřístupněna od 9:00 do 
11:30 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto 
objevování sebe mimo nás je to, …(tajenka).        Thákur

VODOROVNě: A. I když (nář.); hned (nář.); tlapka; lžíce (nář.); 
zeď (nář.). B. Babička (nář.); podnik v Dolním Benešově; předložka; paběrky 
(nář.); sláva; SPZ Rožňava. C. Rýpat (nář.); spojení; iluze; vysokoškolský 
titul; označení gramofonové desky; ženské jméno. D. Hvězda v souhvězdí 
honák; název firmy zabývající se prodejem aut; ryba; šílenství; popravčí. E. 
Rychle jísti; vytáhni; úzké (nář.); paní (nář.); setina hektaru. F. Nevolník; 
šroubek (nář.); spz bratislava-město; odplata; semeno. G. Nerost; solmizační 
slabika; nemít víru; barva; snížený tón; je (angl.). H. Socha; planetka; nasekl 
(nář.); popěvek; roční období; hovorový souhlas (angl.). CH. Chléb; pouze; 
textilní výrobek; nepohoda; kus ledu.

SVISLE: 1. Je těhotná (nář.). 2. Mrzutá (nář.); kořist. 3. Jíst hltavě 
(nář.); SPZ Břeclavi; zvratné zájmeno. 4. Zašpinit (nář.); značka joulu. 5. 
Chemický prvek; ostravská televize; samohláska. 6. Duh; římská 1; chemický 
prvek. 7. Automobily; Veřejná bezpečnost; plod africké rostliny. 8. Tradice; 
pouze (nář.). 9. Trpět; předložka; chemická značka neptunia. 10. Jak (slo-
ven.); zbabělec; udělej oběd (imerativ). 11. TAJENKA. 12. Souhláska; živo-
čišná tlama; ořezání. 13. Důraz; samohláska; SPZ Košice-město. 14. Pták; 
satelitní stanice. 15. Tlačítko klávesnice; nula; chemická značka hliníku. 16. 
Duchovní píseň; značka pro forte; výplň okna. 17. SPZ Kladna; podobizna. 
18. Klekání; obal knih. 19. Planeta; protivník. 20. Schránka; částice; nebo 
(angl.). 21. Rvačka (nář.); ztroskotaná loď.

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 28. 3. 2007. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za únor je Anna Moravcová, Kravaře.  Blahopřejeme.

Už podruhé mohli občané využít 
prodloužených úředních hodin Měst-
ského úřadu v Hlučíně. V pondělí 6.3. 
jich na úřad přišlo v době od 17 do 19 
hodin vyřizovat své záležitosti o 14 
více než minule. Úředníci obsloužili 
tentokrát celkem 25 klientů, přičemž 
největší invazi zažil odbor správních 
agend, kde úsek občanských průkazů 

a cestovních dokladů a matriku na-
vštívilo 14 občanů.

Jak se zdá, zájem občanů a pro-
dloužené úřední hodiny roste. K vy-
tvoření závěru zbývá třetí zkušeb-
ní den, kterým bude první pondělí 
v dubnu. Jedná se prozatím  o první 
pondělky v měsíci. Ne o každé pon-
dělí!

motorka
Včera rano na dvorku, 
nastartnul sem motorku.
Když jsem na ňu nasednul
švigerfoter poblednul,
dymem byl otraveny
tak řval jak pomateny:
Než na take rachotě,
radši umřu v robotě
nebo se dam na chlast,
a potem padnu za vlast.

Roba hledi jak morus,
ja vystrojeny jak Gorus
na nohach gumaky,
po mamě teplaky.
Jak sem přidal plynu,
tak z modreho dymu,
kyvu na sušeda
a ten křičí: Běda!
Potem tempem hlemyždím,
na Kravaře ujíždím.

Muter ze střediska
oknem na mě vřiska,
něch to tak nehasim,
bo coš vymamlasim.
Dochtor ten se směje,
ja řvu muter zle je !
Brzdy něfunguju,
ja kajšik zlanduju.
U obchodu vzduchem,
do křaku lečim břuchem.
 
Jak lezu zpod křaka,
četka na mě kdaka,
že sem pohlupavy
a šustnuty do hlavy.
Misto na motorce,
mam išč ku dochtorce,
něch mě da do kupy!
Ja poslal ju do dupy.
Doma sem motorku odstavil,
nasrany na lavku se posadil.

Synek na mě Co je tato?
Dyč si sama trava, blato.
Malem byla ze mě vdova,
křiči na mě moja roba.
Něstaraj se, jod to spravi.
Přines vodku a Na zdraví! 
Jak zavodnik bez kuraže,
chodim sem tam do garaže 
na motorce utřeč prach. 
Muh sem byč už na marach! 

René Peterek z Bolatic
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pozdRavy z HLUČíNsKa ZAHRADNICKÁ PRODEJNA

ŠTENCEK
NA VALECH 13, HLUČÍN
Pro jarní sezónu Vám připravila

velký výběr
zeleninových a květinových semen 

sazenice zeleniny do pařeniště

pažitku 10,- kč

sazečku, sadbové brambory, cibuloviny,
pokojové rostliny, trávní semena,

exotické sušiny,
aranžerské potřeby, svíčky, hnojiva,
postřiky, keramiku, květináče, obaly,
truhlíky, balkónové květiny, trvalky, 

okrasné keře a ovocné stromky,
zeminy a velikonoční dekorace

Těší se na Vás zaměstnanci prodejny!

Čtení na pokračování.
Toto úsilí však nemělo valný 

úspěch. Obyvatelstvo Hlučínska 
si sice uchovalo svůj původní ja-
zyk (silně však promíšený germa-
nismy), ale politicky se většinou 
přimklo k pruské státní ideolo-
gii, což bylo bezděčným výsled-
kem jeho hospodářské závislosti, 
ale také osobního rozhodnutí 
a projevu svobodné vůle. Skuteč-
ný zlom přinesla 70. léta 19. sto-
letí. Prusko se po vítězství nad 
Francií přetvořilo v mohutnou 
německou říši a kancléř Bismark 
zahájil 1871 otevřený boj proti 
opozičním silám v zemi, zvláště 
proti katolické církvi a jejímu 
politickému uskupení - straně 
centra. Protože „Moravci“ na 
hlučínsku byli převážně kato-
lického vyznání, postihla také 
je tíha kulturkampfu. Opolská 
vláda 1872 zakázala češtinu jako 
vyučovací jazyk na školách. Od 
90. let směli být do funkcí farářů 
ustanovováni pouze absolventi 
pruských kněžských seminářů, 
kteří většinou už česky neznali. 
Tak se v průběhu druhé polo-
viny 19. a na počátku 20. století 
prosadila z historických alter-
nativ zapojení širokých vrstev 
občanů Hlučínska do politic-
kého vývoje ta, která směřova-
la k splynutí se státně politic-
kým národem pruským. V tom 

smyslu se vývoj etnika českého 
odlišoval od etnika polského. 
Porážkou centrálních mocností 
v 1. světové válce, rozpadem ně-
meckého císařství a habsburské 
monarchie vznikla potřeba no-
vého státoprávního uspořádání 
středoevropského prostoru. Za 
těchto okolností se zrodila také 
Československá republika. Poli-
tičtí představitelé Čechů a Slo-
vanů v zahraničním i domácím 
protirakouském odboji uvažova-
li o budoucích hranicích státu. 
Vznikly koncepce, které počítaly 
s připojením rozsáhlých oblastí, 
které kdysi v minulosti byly sou-
částí českého státu, např. Horní 
a Dolní Lužice, Kladska, ale 
i Hlubčicka a Ratibořská, kde se 
předpokládal souhlas tamního 
obyvatelstva.

Z jižního Ratibořska se do-
konce již v roce 1915 a potom 
1918 ozvaly signály: poprvé 
z bořutínské fary hlas hlučín-
ských duchovních, podruhé me-
morandum podepsané několika 
faráři, učiteli, podnikateli a ob-
chodníky, které žádaly české 
politiky a v roce 1918 zástupce 
vítězných mocností na pařížské 
mírové konferenci, aby se ne-
zapomnělo na tyto oblasti, jež 
tradičně patří k českému národ-
nímu majetku“. 

Pokračování příště

Pokračování z minulého čísla
Ploty tady nemají, nanejvýš 

živé, nízké a dokonale sestřižené, 
předzahrádky a záhony květin 
pečlivě upravené, trávníky vy-
sečené.

Cesta nás vedla kolem horské 
říčky, přešli jsme několik kamen-
ných mostů až k osamělé restau-
raci a ejhle! Tam se na terase 
ládoval náš Bumbrlíček a nožem 
a vidličkou nám kynul na po-
zdrav. Že by mu došly zásoby?

Zase se trošku zamračilo, ale 
z toho mráčku tentokrát nesprch-
lo. V pokojíčku jsme ještě pose-
děli i s našimi známými a dělili 
se o dojmy dnešního dne. Polízli 
jsme i ušetřené Becherovky a ulo-
žili se s posledním pohledem na 
setmělé hory ke spánku. Když 
jsem zavřela oči, tak jsem ještě 
chvíli plula po smaragdové vodě 
Konigsee a slyšela ozvěnu.

Po snídani připravené ve sty-
lové jídelně jsme se rozloučili se 

sympatickou majitelkou penzionu 
a přesunuli se ven pokochat se 
ještě naposledy krásným okolím. 
Přišel se rozloučit i náš přítel pes. 
Pobíhal mezi námi, vrtěl ocasem, 
skákal po lidech, čichal k zavaza-
dlům a samozřejmě loudil. Přijel 
autobus, a kdo byl v něm první? 
Psisko! Už jsme byli všichni na-
stoupeni, ale pes nejevil zájem 
dobrovolně opustit autobus. To 
bylo smíchu. Panička si pro něj 
osobně musela přijít.

Průvodce nám po nastoupení 
do autobusu sliboval zajímavou 
atrakci v Bad Aussee, ale brzy 
nás upozorňoval na různé krás-
né výhledy při průjezdu Solnou 
komorou. Opět jako minulé dny 
šmolkově modrá obloha, zářivý 
den a neodbytný společník těchto 
dnů - horko.

V malebném údolí mezi masí-
vy Dachsteinu a Totesgebirge leží 
lázně Bad Aussee. Tam už byl 
náležitý cvrkot a chvíli jsme mě-

li problém zaparkovat, ale díky 
pořadatelům se vše zvládlo. Toto 
městečko je proslulé svým Nar-
zissenfestem - Slavností narcisů, 
letos dokonce jubilejním čtyřicá-
tém.V ulicích, u domů, zkrátka 
v každém koutku stály nádoby 
různých velikostí s množstvím 
drobných narcisů, kterým určitě 
v tom horku také nebylo příliš 
dobře. Narcisy byly vyzdobené 
výklady, vchody do domů, do-
konce i projíždějící auta a sanitky 
měly za zrcátky kytičky těchto 
kvítků. A té vůně!

Přesto, že bylo teprve krátce 
po deváté a vlastní slavnost měla 
být zahájená až v deset hodin, 
průvod dokonce až v jedenáct, 
byla ulice, kudy se měl ubírat, 
po obou stranách hustě lemova-
ná diváky, které policisté drželi 
na chodnících za provizorním 
zábradlím z tlustého lana. Něko-
likrát přešla krojovaná dechovka, 
lidé se drali sem a tam, marně 

hledajíce výhodné místo ve stínu. 
Podle řeči, pokud jsem dobře ro-
zuměla, ti, co stáli vpředu několik 
řad před námi, tam prý byli již od 
8 hodin ráno a trpělivě čekali.

Konečně vyšel průvod. Za 
cedulí s názvem vesnice po-
chodovala nezbytná krojovaná 
dechovka. Za ní na valnících, 
tažených auty se jménem sponzo-
ra, se vezly obrovité pohádkové 
postavy a výjevy či stavby sesta-
vené z tisíců drobných narcisů. 
Základem postavy, kupříkladu 
čtyřmetrového kocoura v botách, 
byl korpus z drátěného pletiva 
vyplněný mechem a vše zakrý-
valy tisíce napíchaných drobných 
kvítků narcisů. Boty měl z kůry 
kombinované zeleným mechem. 
U jeho nohou seděli děti i dospě-
lí, většinou ti, kteří se podíleli na 
jeho zhotovení, a všichni házeli 
přihlížejícím narcisy. 

Z knihy Jany Schlossarkové
Pokračování příště

CEsta do MozaRtova Rodiště a oKoLí
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záMECKé paRKy Na HLUČíNsKU (ČtENí Na poKRaČováNí)

Celoroční reportážní foto-
soutěž nazvaná „365 dní Hlučín 
2006“ vyvrcholila 1. března 2007 
slavnostním večerem, jehož vr-
cholem se stal křest knihy „Kroni-
ka jednoho roku“.

Vyhlašovatele soutěže, Kultur-
ní centrum Hlučín, zastoupil jeho 
ředitel Mgr. Zdeněk Kačor, jehož 
nesnadnou úlohou bylo celým ve-
čerem provádět a seznámit obe-
censtvo s osobami odpovědnými 
za hladký průběh a korektnost ce-
lé soutěže. Garanty soutěže se sta-
li Petr a Monika Gattnarovi, kteří 
se ujali úlohy připravit veškeré 
snímky k hodnocení a vzali na svá 
bedra administrativní záležitosti 
s organizací soutěže spojené. 

Sál kulturního domu, naplně-
ný zhruba ze tří čtvrtin, si vysle-
chl, že nejčastějšími náměty pro 
fotografie bylo hlučínské náměstí, 
přilehlá Ostravská ulice a příro-
da, a to za všech ročních období. 
Mimojiné i fotografie osobního 

charakteru zde měly své hojné 
zastoupení. Trocha cenných údajů 
statistických vypověděla o tom, že 
fotografií, které splnily náležitě 
všechna stanovená kritéria, bylo 
5660 a na jejich pořizování se 
podílelo 71 fotografů.  

Nominací na titul Fotograf 
roku byli poctěni tito účastní-
ci: Ladislav Karvanský, Ingrid 
Křižáková, Ján Markovič, Jana 
Hantkeová, Jiří Kinďura a Marie 
Drobíková. Všichni převzali cer-
tifikáty a upomínkové předmě-
ty. Nejcennější dar – fotoaparát 
– náležel pouze vítězi, a tím byl 
v závěru programu vyhlášen pan 
Jiří Kinďura. 

Pozornosti se dostalo také fo-
tografům, kteří věkem vybočovali 
z řady účastníků, proto byli cer-
tifikátem obdarováni i desetiletý 
nadějný fotograf Daniel a třiase-
dmdesátiletý Ján Markovič.

Ve dvou hodinách programu 
v Kulturním domě Hlučín zpest-

řila předávání ocenění nominova-
ným řada vystoupení uměleckého 
charakteru. S písní Memory vy-
stoupily Kateřina Kulová a Mag-
daléna Grygarčíková, děvčata ze 
Základní umělecké školy pod ve-
dením Kláry Krejčířové ztvárnily 
tanečně melodii z filmu Pomá-
da. Žákyně základní školy Niko-
la Martincová vystoupila za do-
provodu Ondřeje Lipuse s písní 
Stín katedrál. Slušivými doplňky 
programu byly i mažoretky. Pro-
tentokrát byly využity k prome-
nádě s křtěnou knihou v prostoru 
jeviště, jejich rozsáhlé pohybové 
dovednosti jistě dostanou prostor 
při jiné kulturně-společenské pří-
ležitosti.   

Vydáním unikátní knihy ma-
pující život v Hlučíně den po dni 
během jednoho roku se Hlučín 
zapsal také do databanky rekor-
dů Agentury Dobrý den Pelhři-
mov. Zástupce agentury Dobrý 
den – Miroslav Marek byl jedním 

z kmotrů knihy. Stejného úkolu 
se ujal současný starosta města 
Hlučína Ing. David Maňas. Ten 
projevil přání, „aby byl Hlučín 
čím dál pěknější“. Bývalý staros-
ta a současný náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Bc. Petr 
Adamec při této příležitosti ozna-
čil Hlučín za „město, ve kterém 
stojí za to žít“, a René Baloušek, 
zástupce firmy Baloušek Tisk 
s.r.o., knize popřál: „..aby ji vidělo 
mnoho očí a aby byla prohlížena 
mnoha generacemi“.

Několik vylosovaných šťastliv-
ců přišlo ke knize zdarma, všichni 
ostatní účastníci kulturního pro-
gramu mohli využít slevu 15 % 
z ceny knihy. 

Kniha „Kronika jednoho ro-
ku“, obsahující také DVD se všemi 
fotografiemi, je v prodeji od 2. 
března 2007 v Městské knihovně 
v Hlučíně, v KD Hlučín a v Infor-
mačním centru Muzea Hlučínska 
za cenu 299 Kč.

Známe fotografa roku

Zámecký park v Dolním 
Benešově 

Park kolem zámku v Dolním 
Benešově má dlouhou historii. 
Součástí všech šlechtických sídel, 
která v minulosti v Dolním Be-
nešově vznikla, byla uměle pře-
tvořená krajina.

Na místě dnešního zámku, 
na mírné vyvýšenině v nivě řeky 
Opavy, stávala kdysi tvrz. Její 
existence je doložena už k ro-
ku 1411, ale pravděpodobně zde 
stála ještě dřív. Tvrz byla chrá-
něna rybníky napájenými z řeky 
Opavy. 

Pravděpodobně koncem 16. 
století, v době, kdy panství vlast-
nil rod Mošovských, byl objekt 
přebudován na renesanční zámek. 
Nový zámek byl zděný a v porov-
nání s tvrzemi a zámečky v okolí 
velmi rozsáhlý. V polovině 17. 
století zřídila vrchnost nedaleko 

zámku oboru a dva chovné ryb-
níčky.

V letech 1660-1670 byl zámek 
znovu přestavěn. Po této pře-
stavbě se zámek stal komplexem 
budov, kolem nichž byl upraven 
park s mnoha dřevinami.

O dalších přestavbách se ne-
dochovaly písemné záznamy, ale 
do 19. století měl zámek velmi 
reprezentativní ráz. Soudíme tak 
podle dobových kreseb, které za-
chycují zámek s arkádovým ná-
dvořím.

V 70. letech 19. století, tehdy 
byl zámek v majetku Rotschil-

dů, došlo k rozsáhlé 
přestavbě, která da-
la zámku velkolepý 
vzhled. Zámek byl 
v té době obehnán 
kamennou zdí, která 
oddělovala od města 
zámecký park. Park 
byl koncipován jako 
anglický, s vysoký-
mi a cizokrajnými 
stromy a květinami. 
Park a celé okolí 

zámku byly udržovány v bezvad-
ném stavu. 

Poslední přestavba zámku 
proběhla ve 20. století, v letech 
1921-1924. Při této přestavbě by-
lo objeveno mohutné podsklepení 
zámku. Pozdější výkopy pro vo-
dovodní řád odkryly zdiva dří-

vějších staveb i zlomky nádob 
z 15. století. Archeologicky je 
tak doloženo časté přebudovávání 
zámeckého sídla.

Rotschildovy statky byly za 
2. světové války za-
brány jako židovský 
majetek. V zámku 
v Dolním Benešově 
byl zřízen internační 
tábor. Při přechodu 
fronty dostal zámek 
několik dělostře-
leckých zásahů, ve 
východní části bylo 
granátem proraže-
no sklepení. Byla 
poškozena střecha 
a veškeré okenní sklo. Po odcho-
du německých vojenských jed-
notek zůstal zámek pustý. V ná-
sledujících letech byl vyrabován 
a znehodnocen povětrnostními 
vlivy. Zámecký park pustnul. 

V letech 1948-1949 byl zá-
mek částečně opraven a prosto-
ry pronajímány k bydlení. Poz-
ději zámecké prostory sloužily 
knihovně, školní družině, mateř-
ské škole.

V 60. letech došlo k rozsáh-
lému průzkumu zámeckých cho-
deb. Zámek v Dolním Benešo-
vě byl vždy opředen pověstmi 
o prostorném sklepení a spoustě 
tajných chodeb ústících mimo 
objekt zámku. Některé pověs-

ti lokalizují východ ze zámec-
kého podzemního labyrintu až 
do Hrabyně. Prováděné sondáže 
však existenci rozsáhlých chodeb 
nepotvrdily.

Koncem 80. let došlo ke ge-
nerální opravě budovy zámku, 
sídlí v něm městský úřad a je zde 
obřadní síň. Péče byla věnována 
i zámeckému parku.

Dnes zámecký park svými 1,7 
ha obklopuje budovu zámku ze 
všech světových stran. Park je 
obehnán kamennou zdí, vysoké 
stromy vytvářejí kolem zámku 
příjemnou klidovou zónu, širo-
ké cesty lemují lavičky. Zámecký 
park v Dolním Benešově patří 
k menším, ale velmi příjemným 
parkům. Navíc, díky tomu, že 
obklopuje zámek, v němž sídlí 
městský úřad, je přístupný široké 
veřejnosti.

Eva Tvrdá
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Je označování hranic oddělova-
ných pozemků vždy nutné?

Katastrální zákon stanoví 
vlastníkům nemovitostí povinnost 
označit ve stanovené lhůtě trva-
lým způsobem a na vlastní náklad 
nesporné hranice svých pozemků. 
Označování hranic pozemků tr-
valým způsobem je dosud v praxi 
hrubě podceňováno a velmi často 
jsou jako hraniční znaky používá-
ny dřevěné kolíky, krátké železné 
trubky apod. Tento stav je nepřija-
telný a je nutné působit na vlastní-
ky nemovitostí, aby hranice svých 
pozemků nechávali při vyhotovo-
vání geometrických plánů řádně 
označit. Vlastníci nemovitostí si 
tak vytvářejí nejen dobré podmín-
ky pro ochranu svých vlastnických 
práv, ale mohou zamezit i případ-
ným budoucím sousedským spo-
rům o průběh hranice pozemků. 
Obecně lze doporučit, aby žádné 
měřické práce v terénu spojené 
s vyhotovením geometrického 
plánu nebyly v terénu ukončeny, 
aniž by hranice pozemků nebyly 
označeny předepsaným trvalým 
způsobem. O označení (stabili-
zaci) hranic pozemků je nutno se 
domluvit již při uzavírání smlou-
vy.

Vytyčování hranic pozemků.
Vytyčování hranic pozemků je 

zeměměřická činnost, při které se 
v terénu vyznačuje poloha lomo-
vých bodů hranic pozemků podle 
jejich zobrazení v katastrální ma-
pě, popř. v jiné mapě dřívějších 
pozemkových evidencí, která vy-
jadřuje právní vztahy k nemovi-
tostem. Jedná se o činnost velice 
náročnou zejména v oblasti map 
sáhových měřítek, která vyžadu-
je značné znalosti a delší praxi 
v práci s katastrálním operátorem. 
Je nutné znát, jakým způsobem 
byly katastrální mapy, které jsou 
podkladem pro vytyčovací práce, 
vytvářeny a udržovány, předpo-
kládat vývoj drobných, pozvol-
ných přirozených posunů hranic 

v terénu, vzít v úvahu možné dílčí 
změny částí pozemků realizované 
během let mezi sousedy pouze 
v terénu, problematiku části po-
zemků pod okapy atd.

Vytyčování hranic pozemků 
je technický proces realizova-
ný s využitím všech dostupných 
(dochovaných) dokumentačních 
fondů katastru nemovitostí i dří-
vějších pozemkových evidencí. Je 
nezbytné, aby vždy byly využity 
ty dokumenty, které zabezpečují 
dosažení nejvyšší možné přesnosti 
vytyčení hranic. Pokud se vyty-
čují neznatelné hranice pozemku, 
který je zobrazen pouze v mapách 
dřívějších pozemkových evidencí 
a má být zobrazen v katastrál-
ní mapě, vyhotovuje se v těchto 
případech na vytyčované hranice 
geometrický plán.

S výsledkem vytyčovacích pra-
cí, tj. s průběhem a s označením 
(stabilizací) vytyčených hranic 
pozemku musí být přímo v terénu 
seznámeni vlastníci všech dotče-
ných pozemků. Výsledek tohoto 
seznámení je zaznamenán v pro-
tokolu o vytyčení hranice, ve kte-
rém mohou dotčení vlastníci uvést 
svá vyjádření k výsledku vytyčení 
hranice. Pokud se někteří vlastníci 
nedostavili k seznámení s výsled-
kem vytyčení hranice pozemků, 
ač byli řádně pozváni, musí jim 
být zaslána kopie protokolu i kopie 
vytyčovacího náčrtu (kopii tohoto 
náčrtu i protokolu o vytyčení hra-
nice pozemku je povinen předat 
vytyčovatel též územně příslušné-
mu katastrálnímu úřadu).

Vytyčená hranice pozemku 
je platnou hranicí podle katastru 
nemovitostí. Vytyčením hranice 
nevznikají, nemění se ani neza-
nikají právní vztahy k dotčeným 

nemovitostem. V případě, že ně-
který z vlastníků má proti prů-
běhu vytyčené hranice pozemku 
v terénu námitku (jedná se o tzv. 
„spornou hranici“), může o ní roz-
hodnout pouze soud na základě 
žaloby podané jedním z vlastníků 
pozemku o určení vlastnictví po-
zemku ohraničeného předmětnou 
hranicí. Proto jakékoliv názory 
vytyčovatelů hranic pozemků na 
jejich „právní závaznost“ nemají 
žádné opodstatnění a nelze jim 
přikládat žádnou váhu. Vytyčené 
lomové body hranic pozemků se 
v terénu označují hraničními zna-
ky obdobně jako hranice pozemků 
při vyhotovování geometrických 
plánů, pokud již nejsou trvale 
označeny (např. zdí).

Hranice nových pozemků 
se vytyčují též podle schválené-
ho návrhu pozemkových úprav. 
V tomto případě není podkladem 
pro vytyčení katastrální mapa 
nebo grafický podklad dřívějších 
pozemkových evidencí, ale pro-
jekt pozemkové úpravy zpraco-
vaný v souřadnicovém systému 
SJTSK.

Označování hranic pozemků.
Jako hraniční znaky lomových 

bodů hranic pozemků se používa-
jí kameny s opracovanou hlavou, 
znaky z plastu nebo znaky žele-
zobetonové o rozměru nejméně 
8 × 8 × 50 cm. Jako hraničního 
znaku lze použít i zabetonovanou 
ocelovou trubku alespoň  60 cm 
dlouhou nebo lomový neopraco-
vaný kámen (značka o rozměrech 
hlavy 12 – 15 × 12 – 15 cm, výška 
50 – 60 cm, temeno hlavy  hrubě 
zarovnané, boky a spodek hrubě 
lámané).  Na tvrdých podkladech 
(např. beton, skála) se označí hra-
nice pozemků zapuštěným hře-

bem nebo jiným vhodným kovo-
vým předmětem nebo vytesaným 
křížkem na opracované ploše. 
V bažinatých územích lze použít 
kůlů z tvrdého dřeva o tloušťce 
alespoň 10 cm. Pokud se používají 
znaky z plastu, musí být jejich 
noha opatřena zařízením proti vy-
tažení znaku ze země. Neoznačují 
se hranice pozemků, které jsou 
v terénu označeny jiným trvalým 
způsobem, například zdí. Je-li tře-
ba označit hranici pozemku, která 
končí na státní hranici, umístí se 
její hraniční znak ve vzdálenosti 
stanovené příslušnou mezinárodní 
smlouvou. Dočasným způsobem 
lze označovat (např. kolíkem) pou-
ze hranice zemědělských a lesních 
pozemků sloučených do půdního 
celku a evidovaných v katastru ne-
movitostí ve zjednodušené eviden-
ci. Také nové hranice pozemků, 
které jsou bezprostředně ohroženy 
stavební činností, která na od-
dělení pozemku (po dokončení 
stavby se hranice vytyčí a trvale 
stabilizují). 

Řádné označování lomových 
bodů hranic předepsaným způ-
sobem je dosud v praxi hrubě 
podceňováno a velmi často jsou 
jako hraniční používány dřevě-
né kolíky, krátké železné trubky 
apod., jejichž „životnost“ v terénu 
je minimální. Tento stav je v pří-
mém rozporu se zásadami vedení 
katastru nemovitostí a je třeba 
znovu zdůraznit nutné působe-
ní na vlastníky nemovitostí, aby 
hranice svých pozemků nechávali 
označit při vyhotovování geome-
trických plánů i při vytyčování 
hranic pozemků předepsaným 
způsobem. 

Ing. Štefan Mikulášek (bývalý 
soudní znalec v daném oboru)
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 Vychází v druhém týdnu v měsíci 

Od 9. března do 20. dubna 
2007 vystavuje v Galerii Čer-
vený kostel v Hlučíně malíř 
Michal Singer (47 let). Galerie 
bude dostupná pro zhlédnutí 
autorových děl každý pátek od 
14 do 16 hodin a každou neděli 
od 14 do 17 hodin. 

Singerova tvorba stojí mimo 
oficiální proudy.

Mezi nejlepší, co v české 
malbě současnosti je, ho řadí 
„nekonvenční přístup, svobo-
da tvorby, tvrdá práce na svém 
vývoji, nezávislost na okolí, 
absence akademismu a potřeba 
sdělení“. 

Michal Singer se narodil v ro-
ce 1959, vystudoval Filosofickou 
fakultu Karlovy univerzity, praco-
val jako topič v kotelně Fakultní 
nemocnice Prahy 1. Po pádu ko-
munistického režimu působil jako 
grafik a výtvarný redaktor v týde-
níku RESPEKT a od roku 1993 
se věnuje výlučně volné tvorbě. 
V roce 1997 vydal knížku svých 
kreseb (Co jsem viděl, co jsem snil, 
co jsem slyšel, kde jsem byl! píše 
básnické texty a eseje (publikoval 
mj. v Revolver Revue a Literár-
ních novinách). V roce 2002 vydal 
v nakladatelství Argo básnickou 
sbírku Shell – námořnická trilo-

gie, doplněnou vlastními litogra-
fiemi. Uspořádal více než dvacet 
samostatných výstav v Čechách 
i v zahraničí. Jeho obrazy jsou na 
první pohled dobře rozpoznatelné, 
výrazné, žhavé a naléhavé.

V Reflexu o jeho osobě u pří-
ležitosti výstavy děl z let 1999 
- 2002 napsali: „Michal Singer 
je z rodu malířských solitérů: jde 
si svou cestou, nekouká, co se 
právě v galeriích nosí. Neopisuje. 
Maluje jen to, čemu věří. Váží 
si klasické moderny…. Libuje si 
v sytých, divokých barvách, na 
plátno je klade s dnes už málo 
vídanou odvahou a vervou…“

miChal singer v galerii červený kostel

vytyčování a oZnačování hraniC poZemků


