
1 
 

 
 
 
 

 

JAROSLAV ŠTŮSEK NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V MALAJSII DOSÁHL 
DVOJNÁSOBNÉHO VÍTĚZSTVÍ 

Malobystřický rodák a závodník v páce Jaroslav Štůsek, jehož domovským klubem je 
Armwrestling Hluk, dosáhl obrovského úspěchu. Účastnil se 37. ročníku mistrovství světa 
v Malajsii, které se konalo v hlavním městě Kuala Lumpur. Mistrovství, které probíhalo na přelomu 
letošního září a října, si podmanil a vybojoval pro českou výpravu nejcennější kov. A to hned 
dvakrát. 

Jaroslav Štůsek vybojoval zlatý kov nejdříve v kategorii Grand Masters do 90 kg na levou ruku, 
ve druhém dnu získal titul mistra světa také na pravou ruku ve stejné kategorii. Stal se tak 
dvojnásobným mistrem světa. Štůsek tak navázal na léta 2005 a 2009, kdy již titul mistra světa 
vyhrál. Letos se mu však poprvé v kariéře povedlo vyhrát na obě paže.  

Největším soupeřem byl Slávkovi japonský reprezentant Toyonori Yamouchy, který jej potrápil na 
pravou ruku, ale ani jemu se nepodařilo Slávka překonat. „Štůsek si tak dodatečně nadělil nejlepší 
dárek k 60. narozeninám, které oslavil začátkem září. Ve finálových zápasech si pokaždé jako kocour 
s myší pohrál s rumunským borcem Carlonaguem a pak si už jen na stupních vítězů hrdě vyslechl 
státní hymnu“, uvedl internetový deník idobryden.cz. 

Jaroslavu Štůskovi k obrovskému úspěchu moc gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších 
zápasů! 
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Lucie Škabrahová 

zdroj: www.idobryden.cz a www.facebook.com/czecharmwrestling     

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VSETÍNSKÉHO ZÁMKU 

Vsetínský zámek bude po 19 měsících opět zpřístupněn veřejnosti. Slavnostní otevření se koná 
v neděli 1. listopadu od 14 do 17 hodin. 

Během uzavření probíhala modernizace a revitalizace zámku pro potřeby regionálního muzea. Mezi 
hlavní lákadla se řadí otevření rozsáhlých nových muzejních expozic, které jsou umístěny v devíti 
výstavních sálech ve třech křídlech v prvním patře zámku. V pěti sálech vsetínského zámku budou 
umístěny historické expozice s náměty Valašská kolonizace, Valašské rebelie, Průmyslová revoluce 
na Vsetíně, Josef Sousedík a průmysl 20. století a Protektorát a odboj na Vsetínsku. Dále můžete 
vidět uměleckohistorickou expozici na téma Fenomén ohýbaného nábytku. Etnografické expozice 
vás seznámí s tradiční neřemeslnou formou výroby, která byla na Valašsku velmi rozšířena. Řadí se 
sem řemesla brouskařství, křiváčkářství, pletení na rámu, vázání na formě, punčochářství a 
zhotovování hraček.  

„Kromě volné prohlídky expozic se soutěží „Poznávej své muzeum“ se můžete také těšit 
na doprovodný program, který je určený všem věkovým kategoriím. V nové lektorské místnosti 
bude probíhat pořad Od ovečky k čepici s ukázkou tradičního vázání čepic na formě. Svou 
vitální hrou na gajdy bude Petr Sovják o život prostory zámku, kterými bude procházet. 
V Mramorovém sále se od 14 hodin můžete zaposlouchat do hudebního vystoupení Cimbálové 
muziky Jasénka a prohlédnout si projekci o rekonstrukci zámku. Od 16 hodin tu bude nejen pro 
milovníky výtvarného umění připravena vernisáž výstavy Roky s barvami – Obrazy akad. mal. Iljího 
Hartingera, kterou zahájí PhDr. Dalibor Malina,“ dodává koordinátorka výstav Olga Mehešová. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: muzeumvalassko.cz/vystavy/1-11-2015-1400-hodin-otevirame-zamek-vsetin  

http://www.idobryden.cz/ostatni-sporty/fantazie-strec-jarda-je-dvojnasobnym-mistrem-sveta/dcb1c757-7064-11e5-8372-005056ab0011/
https://www.facebook.com/czecharmwrestling
http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/1-11-2015-1400-hodin-otevirame-zamek-vsetin
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OVČÁCKÉ SLAVNOSTI NA SANTOVĚ SE OPĚT VYDAŘILY 

Již potřetí se konal ovčácký den na Santově. A opět se vydařil (kromě počasí). Kulturní a gurmánské 
zážitky potěšily mnoho návštěvníků. Dětský soubor Malůšata a Malí ogaři byl roztomilý a zasloužil 
si velký potlesk, stejně jako ženský sbor Rokytenka. Některé, včetně mne, zlákala Martinova udírna 
plná kuřecích stehýnek do zlatova vyuzených. Nešlo odolat! Dobrotama to bylo provoněné všude. 
Tradiční výrobky byly předváděny přímo na místě, nechyběla ani ukázka ovčáckých psů v akci či 
různé soutěže.  

Nezbývá než si přát, aby se další ovčácké slavnosti vydařily minimálně tak, jako ty letošní. 

Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

 

Adolf Hašpica 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LISTOPADU 

Odvoz popelnic v listopadu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. listopadu.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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PRÁZDNINOVÁ SETKÁNÍ NAŠICH DŮCHODCŮ 

Fotografie z prázdninových setkání našich důchodců z minulého zpravodájku doplňujeme 
o fotografie z loučení s prázdninami a výletu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Za fotografie děkujeme paní Žákové.  

 

 

 
 
 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD 

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny: 

 paní MARIE VRÁBLOVÁ – 91 let 

 pan BEDŘICH ŠPANIHEL – 82 let 

  

 

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody 
a spokojenosti v životě. 

 

Zpravodaj 10/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu 2015. www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

http://www.malabystrice.cz/
mailto:starosta@malabystrice.cz

