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Bﬁetislav Rozsypal – krásná hudební du‰e
13. října tomu bylo 10 let, kdy zemřel náš tatínek. Nejsem sama, komu stále chybí. Lásku,
pracovitost, velkorysost, spravedlnost, nadhled,
nezištnost, zapálení, nadšení…To vše tatínek měl.
To vše má málokdo. Žil pro hudbu, vychovával
mladé muzikanty, vrstevníky a starší inspiroval,
organizoval kulturní chod našeho Slavkova.
K tomu měl nevyčerpatelnou energii. Takový člověk je nenahraditelný.
Vím, že je stále s námi. Dívá se na svou rodinu,
kterou tak úžasně dokázal stmelovat a přitahovat
k sobě, stále obdivuje svou ženu – naši maminku,
fandí mně i mému bratrovi, s úžasem pozoruje
své dva vnuky Michaela a Viléma, drží ochrannou
ruku nad svou milovanou neteří Hanou a všemi
milými příbuznými.
A dívá se na všechny své přátele, kterým byl
vždy nablízku, hlavně na ty muzikantské a divadelní. Vidí svůj „kulturák“, kde trávil většinu
svého času, vidí svou „hudebku“, kde učil do
konce svých sil, vidí, jak se mění naše město,
vlastně všechno. Jen té lásky, pracovitosti, velko-

rysosti, spravedlnosti, nadhledu,
nezištnosti, zapálení, nadšení je
teď ve společnosti
jaksi poskrovnu.
Kolem sebe už
má dosti početnou rodinu muzikantskou. Notuje
si s Jiřím Majerem, Otou Pohlem, Luboškem
Andrlou, Láďou
Bajerem, Evou Újezdskou, Marunkou Kolníkovou, Iďou Holcovou… A usměrňuje, tam někde,
své tři sestry – Jarušku, Lenču i Růženku.
Na nás žijící se dívá s pochopením a úsměvem,
s takovým spokojeným, smířlivým a trošku překvapeným úsměvem, se kterým odcházel. Protože
ví, že všechno dobře dopadne. Musí…
Irena Rozsypalová, dcera

Motto: …pod taktovkou
Břetislava Rozsypala
Milý Slávku, už je to deset let, co spadla Tvoje poslední opona.
Bohužel, spadla i za nádhernými časy, které jsme s Tebou trávili na
slavkovských „prknech slávy“. Byl jsi skvělý muzikant, dirigent, organizátor a kamarád.
Říká se, že každý je nahraditelný, ale u Tebe to neplatí. Udělal jsi
obrovský kus práce pro slavkovskou kulturu.
Díky, Slávku!
Za ty, kteří mohou ještě vzpomínat – za všechny Tvoje muzikanty,
herce a zpěváky
Zdena Zahradníková

Odešel s podzimem
Před deseti lety – 13. 10. 1998 – zemřel ve věku
75 let pan Břetislav Rozsypal. Byl výraznou osobností kulturního života v našem městě. Obdarovaný hudebním nadáním a organizačním talentem
mnohé z nás obohacoval svou tvůrčí činností.
Proto jsme s ním rádi spolupracovali v oblasti
místní kultury, a proto na něj stále vzpomínáme.
Především hudba byla tím, pro co Slávek žil,
čemu zasvětil život. V hudbě se také rozdával druhým: ať v roli dirigenta souboru, či hráče na oblíbený klarinet a saxofon, nebo jako učitel mládeže
ve výuce hry na dechové nástroje ve zdejší ZUŠ.
Osobně rád vzpomínám na jeho četná vystoupení
s proslulým slavkovským orchestrálním sdružením, na jím řízený orchestr při operetních představeních divadelních ochotníků, na krásně při-

pravené vánoční koncerty, na příležitostná účinkování jeho populární kapely při reprezentačních
oslavách a vzpomínkových akcích ve Slavkově,
nebo při prezentaci našeho města ve francouzském družebním městě Darney, ale také na působivé přehrávání vánočních koled na náměstí před
radnicí.
Slávkův organizační talent a vytrvalost se projevily zejména při realizaci jeho podnětné myšlénky stavebně rozšířit původní městský kulturní
dům a zmodernizovat jeho vnitřní technické zařízení a vybavení. A tak jeho zásluhou měl Slavkov
od konce šedesátých let minulého století jedno
z nejmodernějších kulturních zařízení v okrese.
V něm připravoval a uskutečňoval hodnotné kulturní programy, tam bylo jeho druhé pracoviště
a takřka druhý domov.
Veřejně prospěšná kulturní
činnost Břetislava Rozsypala
byla právem oceněna představiteli města při jeho jubilejních
sedmdesátinách, i v roce jeho
úmrtí při příležitosti 30. výročí
slavnostního otevření renovovaného Společenského domu.
Jeho další plány i život sice zničila zhoubná choroba, ne však
jeho velikost člověka. Ta totiž
není v tom, jak dalece se člověk
blíží dokonalosti, ale žije-li tak,
že dává něco druhým lidem.
JUDr. Miloslav Honek

okénko
Diabetes mellitus neboli cukrovka je závažné
chronické metabolické onemocnění, které se zatím
nedaří zcela vyléčit. Jeho léčba stojí ročně české
zdravotnictví 20 miliard korun. A přesto se nedaří zastavit nárůst počtu diabetiků. Hlavním cílem je
včasná diagnostika, správně vedená léčba a cílené
vyhledávání komplikací diabetu. Je to zejména selhání ledvin, srdečně cévní a neurologické problémy,
zhoršení zraku, nehojící se diabetická noha. Za
dnešní moderní léčebné postupy vděčíme objeviteli
inzulinu, kanadskému lékaři F. G. Bantingovi, nositeli Nobelovy ceny. Na jeho počest je den jeho narození – 14. listopad – zvolen Světovým dnem diabetu. Právě tento den pořádá ÚO Svazu diabetiků ČR
ve Slavkově jako vyvrcholení své celoroční činnosti
za spoluúčasti městského úřadu a VZP DEN PRO
ZDRAVÍ. Světový den diabetu letos připadá na pátek
14. 11., kdy se uskuteční od 9 do 13 hodin ve Společenském domě Bonaparte prodejní výstava dia výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy. V rámci prevence a včasného záchytu příznaků
diabetu si mohou dát občané z našeho regionu
zdarma změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a tělesnou hmotnosti podle tabulek Body Mass Index.
Naším cílem je lepší informovanost veřejnosti o tom,
jak cukrovce předcházet. Dostane se vám také doporučení o změně stravovacích návyků a vhodném
pohybu. Prodejní výstavy se účastní 22 vystavovatelů, naši i zahraniční prodejci nabídnou se slevou
glukometry, testovací proužky, sladidla, čaje, vitaminy, koření, zdravotní obuv a ponožky, přírodní
mýdla, kosmetiku a potravinové doplňky. Najdete
zde také vhodné vánoční dárky nejen pro diabetiky.
Využijte této jedinečné možnosti, kdy se můžete jedenkrát ročně setkat s tak širokou nabídkou různorodých výrobků pod jednou střechou. Od 13 hodin se
s námi můžete vydat na celosvětově organizovaný
půlhodinový „Pochod proti diabetu“. Pěší vycházka
je nejpřirozenějším druhem pohybu. Nic nás to nestojí a uděláme něco užitečného pro své zdraví.
Zdravotně výchovnou činnost letos končíme poslední přednáškou, kterou můžete navštívit ve čtvrtek dne 27. listopadu ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově. Přednáší
vedoucí Zámecké lékárny PharmDr. Hana Machová
na téma: „Zdravá výživa nám prodlužuje život“.
Připomínáme, že ještě můžete přijít každé pondělí od 15.30 hodin do tělocvičny ISŠ zacvičit si
s Mgr. Janou Sekerkovou.
Nezbývá mně nic jiného, než vás pozvat na zajímavé a užitečné aktivity, které pořádáme v listopadu
pro občany Slavkova a našeho regionu. Využijte našeho pozvání a věnujte alespoň jeden den v roce, a to
právě 14. listopad, svému vlastnímu zdraví. Těšíme
se na setkání s vámi.
Marie Miškolczyová

Mûﬁení BMI

