
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČINNOSŤ MESTSKÉHO MÚZEA V ROKU 2017 
 

V roku 2017 mesto Stará Turá oslávilo dôležité výročie. Uplynulo už 550 rokov odvtedy, čo uhorský 
kráľ Matej Korvín oslobodil obyvateľov Starej Turej od platenia všetkých poplatkov plynúcich do kráľovskej 
pokladnice. Bola to odmena za dolapenie bratríckeho veliteľa Jána Švehlu. Pri príležitosti tohto významného 
výročia dňa 20. mája 2017 usporiadalo Mestské múzeum a mesto Stará Turá Historické slávnosti. Pre 
návštevníkov boli pripravené rekonštrukcie dejinných udalostí spojených s udelením výsad Starej Turej 
v podaní Skupiny historického šermu Wagus. V rámci sprievodného programu tu boli pripravené i rôzne 
atrakcie a hry pre deti, jazdy historickým kočom či šermiarske súboje. Príjemnú dobovú atmosféru dotvárala 
ochutnávka stredovekej kuchyne, ukážky stredovekých tancov a hudby. Návštevníci sa mohli občerstviť 
originálnymi regionálnymi produktami – staroturianskou kávou August Roy, pivom Staroturanský Regál, 
vínom z vinárstva Čachtické chotáre a koláčikmi z miestnej pekárne Matejka. Keďže Historické slávnosti boli 
spojené s podujatím Noc múzeí a galérií, špeciálny program bol pripravený i v priestoroch Mestského múzea. 
Okrem stálej expozície si návštevníci mohli prezrieť unikátnu výstavu originálnych výsadných listín zo 17. 
a 18. storočia, ktoré pre Starú Turú vystavili králi Ferdinand III., Leopold I. a Karol VI. Pripravená bola i výstava 
fotografií Premeny Starej Turej, na ktorej mohli návštevníci vidieť viac ako 120 fotografií dokumentujúcich 
premeny nášho mesta v čase. Výstava bola v priestoroch múzea nainštalovaná až do 16. júna. Niektoré 
z týchto fotografií boli neskôr použité i do kalendára, ktorý vydal Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 
2018. Historické slávnosti navštívilo viac ako 900 návštevníkov. 

Každý rok prichádza do nášho múzea stále viac a viac záujemcov o históriu. V roku 2017 navštívilo 
mestské múzeum – celkom príhodne – 2017 ľudí. Často k nám prichádzajú i návštevy zo zahraničia – tento 
rok sme tu vítali hostí z Poľska, Anglicka, Švédska či Švajčiarska. V júni múzeum navštívili účastníci 
medzinárodného výtvarného sympózia, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Lipa a pre členov Jednoty dôchodcov 
a Klubu dôchodcov sme niekoľkokrát organizovali premietania starých filmových záberov nášho mesta. 

Je dôležité podnecovať záujem o našu históriu, kultúru a tradície najmä u detí. Preto sme veľmi radi, 
keď do múzea zavítajú žiaci zo základných či stredných škôl. Tento rok nás svojou návštevou potešilo viac 
ako 250 detí, ktoré tu získali mnoho cenných informácií. Okrem prehliadky stálej expozície sa na želanie 
venujeme aj konkrétnym témam (remeslá, tradičné obliekanie a i.) alebo si premietame filmové zábery 
Starej Turej, z ktorých sa deti dozvedia viac o tom, ako pred 70 rokmi vyzeralo naše mesto. V októbri sme 
pre žiakov zorganizovali krátku besedu s Evou Tomisovou o písaní kníh a pred Vianocami nás navštevovali 
žiaci zo ZŠ, s ktorými sme sa rozprávali o tradíciách a zvykoch, dodržiavaných našimi predkami v období 
adventu a Vianoc. 

Mestské múzeum býva otvorené i počas veľkých kultúrnych podujatí v našom meste a pre svojich 
návštevníkov máva vždy pripravený špeciálny program. Počas Staroturianskeho jarmoku sme pre záujemcov 
do podvečerných hodín premietali staré filmové zábery nášho mesta. V rámci podujatia Remeslá našich 
predkov, ktoré sa tento rok konalo 11. augusta, si mestské múzeum pripravilo zaujímavú prezentáciu 
najstarších fotografií Starej Turej. V rámci Veľkého dňa detí sa v múzeu premietala rozprávka pre deti – 
Pieseň mora a počas Festivalu DIVNÉ VECI sa v priestoroch múzea konal workshop pre deti „Musical.ly Fans“ 
s Romi Haasovou. Dňa 20. októbra, v rámci podujatia Kopaničársky jarmek, pripravilo mestské múzeum pre 



svojich návštevníkov mimoriadne premietanie – premiéru publicistického filmu o Starej Turej z dielne 
Slovenskej televízie. Tento polhodinový snímok bol natočený v roku 1972 pre mestské múzeum ho 
zdigitalizoval Dušan Klimáček. 

Pre fanúšikov klubových filmov sme v roku 2017 premietali niekoľko zaujímavých 
filmov československej i zahraničnej kinematografie. Spoločne sme nahliadli do zákulisia týchto filmov, 
oboznámili sme sa s ich tvorcami a hlavným posolstvom, no i so vznikom a počiatkami kinematografie vo 
svete. 

 Zbierku mestského múzea každý rok obohatia vzácne predmety, ktoré nám darujú či zapožičajú ľudia 
zo Starej Turej i z okolia. Chceli by sme preto poďakovať Emílii Hvožďarovej, Mariánovi Lesanskému, Tiborovi 
Lindtnerovi, Gustávovi Rumánkovi, Jiřímu Tomisovi a Eve Tomisovej. Veľké poďakovanie patrí i priateľom 
a podporovateľom Mestského múzea v Starej Turej, ktorí i v roku 2017 v mnohom prispeli k rozvoju činnosti 
múzea – Petrovi Škriečkovi, Gabriele Hučkovej, Dušanovi Klimáčkovi, spoločnosti PreVaK a v neposlednom 
rade Technickým službám mesta Stará Turá. 

Mestské múzeum v Starej Turej disponuje veľkým množstvom zbierkových predmetov, z ktorých časť 
je vystavená v stálej expozícii múzea a časť je uložená v depozitári. Väčšina z uložených predmetov je 
vyrobená z materiálov mimoriadne citlivých na teplotu, vlhkosť či prach (papier, film, pergamen atď.). 
Predošlé priestory určené na archivovanie zbierkových predmetov neboli pre tento účel vhodné, avšak vďaka 
podpore mesta sme mohli v roku 2017 vybudovať adekvátny múzejný depozitár, ktorý zaistí optimálne 
podmienky uloženia týchto predmetov. Vďaka tomu môžeme predísť ich chátraniu a poškodeniu. To je 
predsa hlavnou úlohou múzeí – zachovávať naše kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. 

 
Mgr. Lucia Poľanská 

Mestské múzeum Stará Turá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 
HISTORICKÉ SLÁVNOSTI PRI PRÍLEŽITOSTI 550. VÝROČIA UDELENIA PRIVILÉGIÍ 

OBYVATEĽOM STAREJ TUREJ, 20. 5. 2017 (Foto: Martin Medňanský) 



NÁVŠTEVY ŽIAKOV V MÚZEU 
 


