Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2018

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
volbami do zastupitelstva naší obce, které se konaly první říjnový víkend
tohoto roku, pomalu končí mandát stávajícím zastupitelům a také vedení
obce, tedy místostarostovi a starostce.
Na ustavujícím zastupitelstvu, které se pravděpodobně uskuteční ve
středu 31. října 2018 (budou-li definitivně potvrzeny výsledky voleb), pak
složí nově zvolení zastupitelé slavnostní slib a zvolí nového starostu a
místostarostu. Tímto aktem se zároveň ujmou řízení naší obce.
Jak už to v životě bývá, vždy když něco končí, něco nového začíná. Pro
mne osobně končí po dvanácti letech odpovědná práce starostky při
zajišťování každodenního života naší obce a začíná čas na rodinu, zdraví,
koníčky a odpočinek.
Své rozhodnutí dále nekandidovat v letošních volbách jsem oznámila
dlouho před tím, než byly volby vůbec vyhlášeny. Tímto jsem chtěla dát
včas a jasně najevo, že je zde prostor pro nové zejména mladé lidi, kteří
by měli převzít odpovědnost za budoucnost naší obce. Dospěla jsem totiž
k závěru, že po třech volebních obdobích, kdy jsem byla v čele obce, je
potřebná změna v jejím vedení, která by přinesla novu energii, nové
nápady zkrátka nový „svěží vítr“.
Vzpomínám, s jakou chutí jsem vstupovala do každého svého volebního
období. Plná elánu a předsevzetí vytvořit nové hodnoty pro naše
spoluobčany a celkově zvednout kvalitu našeho života. Práci starostky
jsem vždy dělala s chutí a s velkým nasazením a odměnou mi byly
radostné chvíle, když se nám dílo společně se zastupiteli a dalšími
občany dařilo. Měla jsem radost z práce s lidmi a pro lidi. Tato práce mne
vždy naplňovala a dávala mi hluboký smysl.
Bez podpory a pochopení občanů však žádný starosta neuspěje. Dovolte
mi proto, vážení spoluobčané, abych vyjádřila hlubokou vděčnost za vaši
upřímnou podporu a spolupráci, čehož si nade vše vážím. Vážím si každé
ruky, která nezištně pomohla, když to bylo třeba. Byla jsem vždy hrdá na
občany Bernartic, kteří se nebáli zapojit a být aktivní. Ráda bych vám
1

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2018

touto cestou poděkovala a zároveň se rozloučila citátem Jana Wericha:
„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné
dobrodružství.“
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za
spolupráci, všem končícím zastupitelům za práci v minulém volebním
období a také všem popřát hodně úspěchů jak v profesním tak v
soukromém životě.
Děkuji rovněž těm, kteří ač nebyli do zastupitelstva zvoleni, svou přímou
účastí v komunálních volbách vyjádřili svůj zájem o obec a ochotu pro ni
něco udělat.
Nově zvolenému zastupitelstvu, místostarostovi a starostovi přeji v jejich
nelehké práci, která je čeká, mnoho sil, pohody a úspěchů při zvelebování
naší obce.
Těším se, že se všichni budeme i nadále setkávat v běžném životě a při
společenských akcích tak, jak tomu bylo doposud.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Ne
So
10. Pá
Pá
So
So
Pá
So
Čt
So

21.10.
27.10.
11.11.
25.11.
30.11.
1.12.
8.12.
14.12.
15.12.
27.12.
29.12.

Drakiáda
Divadelní představení – Dokud nás milenky nerozdělí
Zájezd zahrádkářů do Velkého Mederu
Dětské divadelní představení - Zlatovláska
Honební společenství
Mikulášská besídka
Myslivecký hon
Adventní koncert
12. ročník mikulášského florbalového turnaje starších žáků
Volejbalový turnaj
Zpívání koled
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou 5. a 6. října 2018
Zvolení zastupitelé

ODS a nezávislí kandidáti
poř. č. kandidát
11
Staněk Tomáš
1
David Roman Ing.

věk poč. hlasů
47
142
35
130

v % poř. zvolení
12,74
1
11,66
2

Občané pro obec Bernartice
poř. č. kandidát
2
Prašivka Michal
3
Šimíček Vlastimil

věk poč. hlasů
55
167
58
132

v % poř. zvolení
14,11
1
11,15
2

NK a KDU-ČSL
poř. č. kandidát
věk poč. hlasů
1
Horut Tomáš
35
351
2
Hanzelka Petr
40
313
3
Košťál Ivan Ing.
52
328
4
Gavlasová Petra Mgr.
38
315
5
Kyselý František
48
293
6
Glogarová Dagmar Ing. Bc 53
332
7
Kroupa Pavel
39
281

v % poř. zvolení
10,48
1
9,35
2
9,79
3
9,41
4
8,75
5
9,91
6
8,39
7
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Poděkování
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám za naši stranu upřímně a moc
poděkovat za vaše hlasy při komunálních volbách. Nesmírně si takové
podpory vážíme. Je pro nás velkou výzvou a zároveň velkou
odpovědností.
Tomáš Horut
Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL

Vážení spoluobčané, rád bych vám poděkoval jménem svým i jménem
ostatních kandidátů za podporu, kterou jste nám vyjádřili v letošních
komunálních volbách a pomohli jste nám se opět dostat do zastupitelstva
obce. Děkuji.
Roman David
ODS a nezávislí kandidáti

Vážení občané, chtěli bychom poděkovat všem
voličům, kteří dali hlas sdružení „Občané pro
zachování tradic a rozvoj obce Bernartice nad Odrou".
Velmi si vážíme Vaší přízně a hlasu, který jste dali
našim kandidátům a programu, se kterým jsme do
voleb šli. Bohužel však výsledek voleb nám nebyl nakloněn. Přesto Vás
chceme ujistit, že se v nadcházejícím volebním období budeme snažit o
co největší zapojení našich zvolených zastupitelů do práce v
zastupitelstvu obce a jejich prostřednictvím prosazovat náš volební
program.
Nově zvolenému zastupitelstvu obce přeji hodně úspěchů, pevnou vůli a
odhodlání v jejich práci.
Za sdružení „Občané pro zachování tradic a rozvoj obce Bernartice nad
Odrou" Václav Brodík
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
V sobotu 22. září v dopoledních hodinách proběhl podzimní sběr
velkoobjemového odpadu, tentokrát již na nové zpevněné ploše za
hřbitovem.
Společnost OZO Ostrava vyvezla z naší obce odpad o celkovém
objemu 84 m3.
Další sběr se bude konat opět na jaře.
Dana Klosová, starostka

Podzimní setkání s důchodci
V pátek 12. října se v našem kulturním době uskutečnilo podzimní setkání
s důchodci. Průběh setkání byl tradiční. Nejprve vystoupili naši nejmenší,
děti z mateřské školy, aby potěšily babičky a dědečky svým zpěvem a
tanečky. Naši školáci nás svým pěveckým vystoupením ujistili, že
ochotnický spolek Bodlák se nemusí o nové členy obávat.
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Děti zavzpomínaly na slavný muzikál „Malované na skle“, který Bodlák
nastudoval a který měl 12.5.2018 derniéru, a zazpívaly nejznámější písně
z muzikálu.
Po večeři následoval večerní program, který v posledních letech připravují
pro naše občany členové divadelního spolku Bodlák. Tématem byly, jak
jinak, než písně z první republiky. Zazněly známé melodie z doby Oldřicha
Nového. Černobílá scéna, černobílé oblečení a celkový noblesní duch
vystoupení byly důstojnou vzpomínkou 100 let od výročí založení
Československé republiky. Své hudební a filmové znalosti si mohli všichni
přítomní prověřit v připraveném vědomostním kvízu.
A jak se společenský večer líbil, jsme se zeptali přímo některých
zúčastněných:
„Líbilo se mi úplně všechno, od těch nejmenších až po ty nejstarší.
Jsem nadšená. Byla to nádhera.“
Jarmila Prašivková
„Beseda s důchodci udělala pěkný dojem už vstoupením do krásně
upraveného sálu. A program? No super! Děti ze školky i ze školy byly
úžasné. A Bodláci? Nemají v okrese Nový Jičín konkurenci. Paráda!“
Alois Šimíček
„Program byl velmi zdařilý. Nejvíce se mi líbily děti z mateřské a
základní školy. Školáci zpívali s chutí a velkým nasazením. Bylo vidět, že
je vystoupení baví. Oceňuji rovněž práci pedagogů. Sama jsem ve škole
učila a vím dobře, jak náročná je práce s dětmi.“
Ludmila Kelnarová
Děkuji všem, kteří se na přípravách a organizaci podzimního setkání
zúčastnili.
Na shledanou zase příští rok.
Dana Klosová, starostka
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Vítání občánků
V neděli 14.10. jsme do naší obce slavnostně uvítali nové malé občánky.
Do pamětní knihy, v níž má každý nově narozený občánek uvedeno své
jméno doplněné krásnou ilustrací, byli zapsáni: Diana Bršťáková, Kristián
Marčík, Adam Palička, Kryštof Čuberka, Tobiáš Bajtek, Robin Jochec,
Jonáš Tomáška a Ondřej Glogar.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
slavnostního aktu a zvláště pak dětem a paní učitelce z MŠ, kteří svým
milým vystoupením vykouzlili úsměv na tváři všem zúčastněným.
Závěrem chceme popřát všem maličkým občánkům, aby se jim na světě
krásně žilo!
Za Komisi pro občanské a sociální záležitosti
Radka Bayerová

9

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2018

10

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2018

11

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2018

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Podzimní pohledy na Moravskou bránu
V sobotu 6. října se uskutečnil 43. ročník turistického pochodu
Podzimní pohledy na Moravskou bránu. Letos, stejně jako v několika
posledních letech, nám počasí přálo. Zřejmě i tato skutečnost přispěla
k vysoké účasti turistů, jakou jsme již dlouhá léta nezažili. Na „startovní
listinu“ se zapsalo celkem 153 účastníků. Zajímavostí tohoto ročníku byl
věkový rozdíl nejmladšího a nejstaršího zapsaného účastníka, a to
rovných 70 let. Velmi nás těší, že tento pochod má oblibu u tak široké
věkové skupiny. Poděkování patří všem účastníkům, kteří svou dobrou
náladou přispěli a vytvořili pro mnohé nezapomenutelný turistický
prožitek. Velké díky patří i samotným organizátorům, bez kterých by
nebylo zajištěno dostatečné množství občerstvení v podobě čaje, oplatků
či výtečných perníčků, a dalších drobností potřebných k uspořádání této
akce. Již teď se těšíme na další ročník pochodu.
TJ Sokol Bernartice nad Odrou
Lukáš Kutěj
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R ŮZNÉ
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Objevujeme znovu krásu a užitek hlavatých vrb
V polovině října jsme vás společně s ZO ČSOP Studénka pozvali na
ukázkové ošetření vrbových porostů. Podobné pozvánky budeme lidem z
Poodří posílat několik následujících let. Ráda bych vás proto seznámila s
projektem Ochrana páchníka hnědého v Poodří, který byl podpořen z
prestižního programu LIFE Evropské unie a z grantu Ministerstva
životního prostředí České republiky.
Bernartice nad Odrou jsou součástí krajiny Poodří s pestrou mozaikou
vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, tůní a močálů. Jedním z
nejkrásnějších a ekologicky nejcennějších krajinných prvků jsou vrbové
porosty, které lemují vodní toky. Takový porost je i podél bezejmenné
vodoteče, kterou protíná silnice z Bernartic nad Odrou směrem na Hůrku.
Hlavatá vrba byla tak typickým prvkem v Poodří, že ji zachytil i neznámý
malíř na vedutě z roku 1737 zachycující Studénku a okolí.
Vrbové porosty byly ještě v nedávné minulosti hospodáři pravidelně
ořezávány na hlavu, zejména kvůli využívání dřeva na otop. Dnes je velká
část z nich ponechána svému osudu. Prastaré vrby s přerostlými větvemi
se rozlamují. Není to na pohled hezké ani bezpečné pro vlastníky
okolních zemědělských pozemků či pro turisty procházející krajinou.
Děje se však ještě něco, při zběžném pohledu neviditelného. Pokud se
vrby pravidelně neořezávají, přicházíme o jeden z významných biotopů.
Dutiny v kmenech starých stromů jsou domovem hmyzu, ptáků i drobných
savců. Staré stromy s dutinami v naší krajině mizí. Tím se stávají jejich
obyvatelé velmi vzácní. Je tomu tak i v případě brouka páchníka hnědého,
který je chráněný naší i evropskou legislativou. Patří mezi tzv. deštníkové
druhy. Znamená to, že tam, kde se daří páchníkovi, daří se mnoha dalším
živočichům.
Arnika je nezisková organizace, která již více než 15 let působí v České
republice. Usilujeme o to, aby naše krajina byla nejen krásná, ale i funkční
a zdravá. Jsem ráda, že se nám podařilo dát dohromady skvělý tým
tvořený místními lidmi z Českého svazu ochránců přírody, experty
z Ostravské univerzity a kolegy z polské neziskovky Fundacja Ekorozvoju.
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Co budeme dělat následujících 5 let? Ořezávat vrby tradičně „na hlavu“ a
sázet původní druhy stromů – vrby, topoly, duby a hrušně. Chceme, aby
si lidé z Poodří uvědomili význam ochrany biodiverzity a aby ve větší míře
používali hospodářské postupy pro její zachování. Ořezávání vrb na hlavu
umožní využívat dřevní hmotu z ořezů a zároveň je návratem k
původnímu šetrnému stylu hospodaření.

autor fotografie: Ivan Bartoš
Takhle to vypadalo v Bernarticích nad Odrou před ořezem. Zajděte se
podívat, jak to vypadá teď. Na jaře vyraší mladé vrbové proutky a za 3-5
let je bude možno znovu ořezat.
V sousedních vrbových porostech na ploše chráněného území páchník
žije. Najdeme ho za pár let i v ošetřených vrbách v Bernarticích nad
Odrou?
Marcela Klemensová, manažerka projektu
Arnika – Centrum pro podporu občanů marcela.klemensova@arnika.org
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Připomínka I. Světové války
Seznam padlých občanů Bernartic nad Odrou
Rok 1914

den úmrtí

místo úmrtí

Antonín Šimíček č. 24
Maxmilián Šimíček č. 46
Jan Horák č. 90
Jindřich Bayer č.106

13. 9. 1914
30. 9. 1914
25.10.1914
10.12.1914

na ruském bojišti
v boji na srbském bojišti
u Augustowa Ruské Polsko
u Pencova Ruské Polsko

35 let
27 let
26 let
21 let

na Monte St.Michele u Gradina

26 let
32 let
25 let
21 let
22 let
35 let

Rok 1915
Eduard Hájek č. 102
Jan Šimíček č. 71
Karel Šlezar č. 8
Alois Kelnar č. 73
Květoslav Glogar č. 40
Augustýn Handrych č. 103

22.7.1915
8.5.1915

Biecz, bitva u Gorlice, Halič

1916
Josef Šlezar č. 72
Jarolím Bayer č. 19
Jan Zelenka č. 65
Josef Klos č. 88

3.12.1916

na italském bojišti u Mohorini

30.6.1916

Dobrovody, okr.Podhájce, Halič

26 let
26 let
38 let
27 let

Rok 1917
Josef Šimíček č. 24
Bohumil Bayer č. 58
František Horut č. 61
Jan David č. 66
Martin Jokl č. 117
Josef Trval č. 93

v Albánii

37 let
29 let
35 let
21 let
42 let
40 let

Rok 1918
Alfred Holaus č. 104
Stanislav David č. 84

10.2.1918 na Piavě, Itáli
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Josef Grussmann č. 18
Jan Klos č. 4
František Klos č. 109
František Glogar č. 53
František Kuchař č. 37
Alfons Glogar č. 100
Klement Kunetka č. 7

1.7.1918 v boji u Asiaga, Itálie
23.6.1918 na Monte di Val Bella, Itálie

13.11.1918 Distaca Poli dig Lucera, Itálie
24.6.1918 v boji na italském bojišti

50 let
22 let
27 let
26 let
20 let
29 let
20 let

1919
František Šlezar č.8

34 let

1920
Jan Petr Klos

19.2.1920 Grivenskaja, Rusko

41 let

Augustin Glogar č. 53

prohlášen za mrtvého Krajským soudem v Novém Jičíně.
Den úmrtí stanoven na 4.7.1918 (vojenský pěší pluk č. 31)
Narozen r.1895

Václav Grussmann č. 5

prohlášen za mrtvého Krajským soudem Nový Jičín.
Den úmrtí stanoven 3.11.1920 (vojenský pěší pluk č. 31)
Narozen v roce 1900.

První Světová válka přinesla do naší obce hodně bolesti. Narukovat
muselo na dvě stovky mužů, kteří bojovali na různých frontách, v legiích,
byli zajati, ale také sloužili v zázemí. 33 vojáků bylo zraněno a 33 mužů
se již nevrátilo, padli v boji. U některých ani nevíme, kde jsou jejich
hroby…..
Připomeňme si jejich jména. Pro věčnou památku jsou vyryta na Pomníku
padlých před kostelem a každoročně jim vzdáváme čest při jarním
lampionovém průvodu a v listopadu o Dni veteránů.
(čerpáno z obecní kroniky, knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa,
pamětí Eduarda Bayera a Ústředního vojenského archívu Praha).
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U některých padlých se mi nepodařilo dohledat místo a datum jejich úmrtí.
Pokud bude mít někdo ze čtenářů Zpravodaje tyto informace, ráda je
zaznamenám.
Děkuji
Ilona Stavinohová

Vzpomínky
Úvod
Když lidem naskakují léta nad nějaký produktivní věk, uchylují se
zpravidla do oblasti vzpomínek, ale i tato činnost má svá úskalí.
Třeba když jsme byli slavit 96 let mého prastrýce, docela živě vyprávěl,
jak v polovině 19. století chytali na dvoře kohouty s obecními dráby a
vytrhávali jim dlouhá ocasní péra, která měli na kloboucích, ale nemohl si
vzpomenout, kde nechal po obědě pantofle. Stejně tak mně vyprávěla
spolužačka, dcera vysokoškolského profesora, že táta dovede spočítat, o
kolik se prohne most, když na zábradlí sedne vrabec, ale nevzpomene si,
co měl k večeři.
Tak toto jsou ta hlavní úskalí, ale jsou i podružná, jako že se nechce,
nebo z nějakých, převážně zdravotních důvodů, nemůže. Přesto však
jsou určitá údobí, kdy se zachce připomenout si zážitky nebo události a to
převážně zábavnějšího charakteru, které mohou spíš pobavit než
ponaučit i mladší pokolení a tak nezapadnou někdy až neuvěřitelné, ale
zábavné příhody.
Během delšího pobytu na tomto světě je všelijakých příhod množství a
některé si vyžadují i vysvětlení jak z hlediska času tak okolí, aby pointa
správně vyzněla, a některé události jsou zajímavé pouze pro osoby, které
je prožily. Jsou to zážitky ze širšího pracovního i osobního údobí, tak jak
se jeví třeba po časovém nebo současném společenském odstupu.
Nejsou nijak časově nebo návaznostně sladěné nebo profesionálně
zpracované, proto je musí čtenáři trochu omluvit, pro pisatele jsou to však
většinou zajímavé vzpomínky. Takto je třeba nahlížet na příhody uváděné
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v této slohové úloze, neboť na slohové úlohy dávala naše profesorka
třídní mimořádnou váhu a já jsem v těchto úlohách měl sice jen někdy, ale
přece úspěch.
Ještě je třeba zveřejnit někdy neradostně slyšenou pravdu a to:
„Budoucnost je stejná, ale minulost se mění“. A přes takovéto brýle se
mnohdy díváme zpět a něco vidíme černěji, něco růžověji, ale asi nikdy
s odstupem času stelně.
Kdysi se ptali skvělého novináře v Anglii Karla Kincla, že třeba něco vidí
trochu jinak a on odpověděl: „To je moje Anglie, to je Anglie, jak ji vidím
já“.
A pohled s odlišnostmi obecně platí, tak i v tomto vyprávění mohou být
odlišnosti způsobené buď časem, názorem nebo současnou
společenskou orientací. A uvedené zážitky jsou jak z mládí v mé rodné
vesnici, tak osobní, zájmové i pracovní a nemusí být vše zajímavé.
Také mladší a plně vytížení občané se už na některé zážitky dívají jiným
pohledem, neboť dnešek je jiný, dynamický a nesmlouvavý, takže
některým současným zážitkům nelze věnovat pozornost, jsou už mnohdy
nezajímavé.
Rakousko 1954
část první
Moje matka, narozená 1905, když byla malá, jezdívala ke svému strýci,
který byl farářem v jedné vsi vedle Štramberku (v Ženklavě) na prázdniny,
protože její nejstarší setra tam byla služebnou. Vedle fary v malém domku
bydlela rodina dělníka ve vápence, jehož žena byla slepá a měli 8 dětí.
Děcka si spolu hrála a jeden z nich, jménem Metoděj, byl mimořádně
chytrý. Tak ho „pan strýček“, jak faráře nazývali, poslal do semináře do
Solnohradu (to bylo za Rakouska). Tam se malý studentík mimořádně
uchytil, stal se doktorem teologie, fyziky a matematiky, naučil se několik
řečí, třeba i švýcarsky (tj. nějaký starý, kantonální jazyk). Bydlel pak
v Rakousku v Innsbrucku, kde byl i opatem nějakého kláštera pro kněze –
misionáře. Protože jeho všichni známí a příbuzní v republice už nebyli,
jezdil k nám za války, po válce i za totality na návštěvy. Nikdo z nás
nevěděl, jak se k nám vzhledem ku hranici mezi socialismem a
kapitalismem dostal, ale on vždy s úsměvem odpověděl, že pánbůh to
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nějak zařídil. Pobyl pár dnů a jel zpět a za rok, dva přijel znovu. A my
jsme byli rádi, neboť jeho vyprávění a i jeho osobní přítomnost byly
kouzelné.
Jednou mně pozval, ať přijedu do Innsbrucku, že pochodíme po horách a
poznám kus světa. Tehdy jsem chodil na vysokou školu v Praze a
přednášel nám náměstek ministra dopravy Ing. Vošahlík strojní
mechanizaci železničních prací a to tak zajímavě, že uváděl, kde všude
byl a co viděl jak v Evropě, tak v jiných zemích světa. Já jsem o přestávce
našel odvahu a řekl jsem mu, že mě příbuzní zvou do Rakouska a že
nevím, jak se tam dostat, jestli by mě neporadil. Suverénně mi řekl, ať za
ním tehdy a tehdy přijdu na ministerstvo dopravy, ať si na papír napíši
potřebné nacionále a kde to mám jet a že se pokusí. Tak jsem se ve
stanoveném termínu vydal na krásné ministerstvo dopravy v Praze na
nábřeží a došel jsem v té noblese až do sekretariátu náměstka, kde jsem
se ohlásil. K mému překvapení o mně věděli a hned mně uvedli. Za
stolem seděl v košili ten obří náměstek, posadil mně do křesla, vzal si můj
papír s nacionálemi a začal telefonovat v tom smyslu: „Vašku, já tu mám
takového kluka, který by chtěl na návštěvu do Rakous, co mám udělat?“
Chvíli poslouchal a pak řekl: „Já tu ty jeho čísla mám, já ti to pošlu, ahoj“.
Mě řekl „za 14 dnů zajdi na ministerstvo zahraničí, máš to vyřízené“. Ještě
jsem se zeptal, jako za kým to mám jít a on řekl: „to nevíš, to byl Václav
David, on teď dělá ministra zahraničí“. Zdvořile jsem poděkoval a opatrně
jsem se sunul z ministerstva. A za 14 dnů jsem šel na ministerstvo
zahraničí do Černínského paláce, kde jsem stěží otevřel ty obrovské
dveře. Na vrátnici se na mně dívali divně, když jsem řekl, že jdu za
ministrem, ale nic nechtěli, řekli mi kde v té obrovské budově to je a šel
jsem. Zase k mému překvapení o mně věděli, s úsměvem a grácií mi dala
sekretářka list papíru, řekla, ať si s tím jdu na rakouské velvyslanectví pro
vízum a přála mi příjemný pobyt a šťastnou cestu. Na rakouském
velvyslanectví mě přijal německy mluvící elegán, a když poznal mou
mizernou němčinu, tak stejně mizerně česky se mně vyptával na důvod
návštěvy, dal razítko a podpis, popřál příjemný pobyt a šťastnou cestu a
já, jak jsem později poznal, neměl pas, ale pouze tzv. „opušťák“ tj.
povolení jednoho vstupu s vízem do Rakouska se 14 denním pobytem.
pokračování v příštím zpravodaji
Prožil a zapsal Ing. Vít Bayer, narozený na č.p. 128, Havířov 2004
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