
ČINNOSŤ MESTSKÉHO MÚZEA V ROKU 2020 

 
Rok 2020 bol pre nás všetkých mimoriadne náročný. Obmedzenia sa samozrejme dotkli i činnosti 
Mestského múzea v Starej Turej. V dôsledku preventívnych opatrení bolo múzeum pre verejnosť 
zatvorené viac ako dva mesiace. V tomto čase sme sa venovali najmä archivovaniu, digitalizácii, 
príprave výstavy „Presná mechanika – 70 rokov“ a príprave materiálov na ďalšie plánované výstavy. 
 

 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PRESNÁ MECHANIKA – 70 ROKOV 
  

Od výstavby Micherovho závodu na vodomery a plynomery v Starej Turej uplynulo už 85 rokov. 
Okrem meracej techniky sa v závode vyrábala aj protiletecká a protitanková munícia. Po skončení 2. 
sv. vojny prevzala vedenie podniku národná správa a definitívne bol znárodnený k 1.  januáru 1947.  
V tomto roku sa začala písať história výroby zdravotníckej techniky na  Slovensku – v Starej Turej sa 
zaviedla výroba injekčnej techniky. Onedlho sa výrobný sortiment rozšíril o vyšetrovacie a 
chirurgické prístroje či sterilizačné pomôcky. Od roku 1950 podnik niesol názov PRESNÁ 
MECHANIKA. Už o niekoľko rokov dosiahol nadpolovičný podiel na trhu zdravotníckej techniky v 
bývalom Československu. 
 
Na výstave mohli návštevníci vidieť viac 
ako 170 fotografií pracovníkov Presnej 
mechaniky (neskôr Chirany) s dobovými  
komentármi  z  obdobia rokov 1950 – 
1995, ktoré približujú dlhoročnú výrobu 
meracej a zdravotníckej techniky v 
Starej Turej. Výstavu dopĺňali premie-
tania filmových záberov a reportáží 
týkajúcich sa podniku. Výstava bola 
otvorená od 23. júna do 16. septembra 
2020. Za pomoc s prípravou výstavy 
srdečne ďakujeme Dušanovi Hrnčiříkovi 
a Antonovi Gadušovi. 
 

 

NÁVŠTEVNOSŤ MÚZEA 
 

Každý rok prichádza do mestského múzea mnoho záujemcov o históriu nášho mesta. Okrem 
prehliadok stálych expozícií sa snažíme pre návštevníkov pripraviť i rôzne výstavy, premietania, 
besedy pre deti a iné. V roku 2020 k nám z dôvodu nepriaznivej situácie zavítalo menej návštevníkov 
ako býva zvykom. Napriek tomu nás i tento rok stihlo navštíviť niekoľko tried žiakov ZŠ, ktorí prišli na 
prehliadku stálej expozície a besedu o remeslách v Starej Turej. Pre žiakov sme premietali 
i dokumentárne filmy. Počas jarných prázdnin sme pre deti premietali filmy Leví kráľ a Vládkyňa zla 
2. Začiatkom júla múzeum navštívili členovia združenia Priemyselný technologický park Chirana. 

  

 

 



Od 18. septembra do 30. októbra 2020 bola otvorená výstava veľkoformátových fotografií z 
cirkevného prostredia, ktorú v priestoroch múzea organizoval fotografický spolok Človek a viera, 
predovšetkým ich člen Jaromír Mikulec zo Starej Turej.  
 
Každý rok k nám prichádzajú návštevníci i zo zahraničia, v roku 2020 sme v múzeu vítali hostí z USA. 
Do zbierky mestského múzea aj tento rok pribudli viaceré vzácne predmety, ktoré nám darovali 
obyvatelia Starej Turej. Chceli by sme preto poďakovať Júlii Gavačovej, Miroslavovi Hargašovi, 
Pavlovi Hromekovi a Eve Tomisovej. 
 

 

 
 

 
Lucia Poľanská 

Mestské múzeum Stará Turá 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
  

Na rok 2020 sme mali naplánované viaceré 
aktivity, ktoré sa žiaľ z finančných dôvodov 
a v dôsledku preventívnych opatrení nemohli 
uskutočniť. Ako každý rok, i v roku 2020 sme sa 
plánovali zapojiť do celoeurópskeho podujatia 
Noc múzeí a galérií. Pri príležitosti 100. výročia 
udelenia volebného práva ženám v Česko-
slovensku sme pripravovali cyklus desiatich 
premietaní dokumentov o výnimočných ženách, 
ktoré sa zapísali do našej histórie, spojených 
s rozprávaním o významných rodáčkach zo 
Starej Turej. Pri príležitosti 75. výročia skončenia 
2. sv. vojny sme plánovali usporiadať výstavu o 
osudoch Židov v Starej Turej. I v roku 2020 sa 
mestské múzeum plánovalo zapojiť do projektu 
Filmový festival Jeden Svet v regiónoch. Koncom 
roka sme chceli otvoriť výstavu s názvom „Tie 
roky päťdesiate“, ktorá by dokumentovala život 
Staroturancov v 50. rokoch minulého storočia. 
Veríme, že viaceré z týchto aktivít sa nám ešte 
podarí uskutočniť v roku 2021. 
 

VÝZVA 

  

Mestské múzeum pripravuje sériu výstav 
fotografií zo života v Starej Turej v období 
50., 60. a 70. rokov 20. storočia. Budeme 
veľmi radi, keď sa s nami podelíte o 
fotografie z rôznych kultúrnych a športových 
podujatí, osláv či prechádzok po našom 
mestečku. Pošlite nám svoje fotografie na 
mailovú adresu muzeumst@gmail.com a 
uveďte k nim miesto a rok nasnímania 
fotografie (aspoň približný), prípadne aj pri 
akej príležitosti bola vytvorená. Ak nemáte 
možnosť fotografie naskenovať v dobrej 
kvalite, neváhajte nám zavolať na tel. číslo 
0949 441 470 alebo napísať na Facebooku. 
Ďakujeme. 
 


