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Zdravím paní magistru a po předchozí konzultaci prosím o otištění mého poděkování ve 
Zpravodaji - v rubrice Listárna: 
 
Dovoluji si touto cestou moc poděkovat pánům Ing. Jiřímu Kárníkovi a Ing. Antonínu 
Ušelovi, profesionálním hasičům HZS MSK Bruntál  za pohotovou a rychlou pomoc při 
mých zdravotních problémech, které mě postihly v naší obřadní smuteční síni 16.3.2017 
při posledním rozloučením s panem Jaroslavem Koryčanským.   
To samé velké poděkování patří panu Petru Čujovi, koordinátorovi pohřebních činností, 
který se mně věnoval i přes momentální pracovní povinnosti při obřadu, Ing. Jaroslavu 
Maderovi, chlapcům z rychlé záchranné služby a dalším, o kterých nevím .....?!  
 
Jak se říká - všechno je jednou poprvé - nevím proč, snad příliš emotivní vzpomínky na dobrého 
člověka, kterého jsem takřka denně potkával, na všechny blízké zemřelé, momentální indispozice 
............?!, ale stalo se a najednou jsem se při dojemné písničce z rodného Slovácka "poroučel" 
se ztrátou vědomí k zemi, před zraky pozůstalých a velké účasti smutečních hostů, kterým se 
tímto omlouvám za nepříjemný zážitek a narušení piety.  
Po několika hodinách vyšetření v nemocnici se, bohudík, nepotvrdilo nic, co by bylo pro život 
přímo ohrožující. 
 
A ještě si dovolím, při této příležitosti, resp. v určité souvislosti, konstatovat něco, jako 
řadový občan.  
I když se najde řada škarohlídů a nespokojených spoluobčanů - myslím si ale, že si už většina z 
nás uvědomuje, co se pro ně, tedy hlavně pro pozůstalé po drahých zesnulých, udělalo. 
Vzpomínky na cesty do Bruntálu za každého počasí, rozloučení v kapli pocitově  - " studené, 
resp. ledové v zimě, v létě" ......... snad zmizí při srovnání s důstojným a příjemným prostředím 
zdejší obřadní smuteční síně. 
 
Ještě jednou moc děkuju i za manželku jak výše jmenovaným, tak i těm, kteří se o dostavbu 
smuteční síně po desítkách let zasloužili.  

 
Přeju krásné a pohodové jarní dny všem! 
S úctou František Bačík 

  

Ing. František Bačík 
Myslivecká 589 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
MT: 722 241 931 
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