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Stará Turá oslávila 550. výročie udelenia privilégií historickými slávnosťami 

 

Pri príležitosti významného výročia usporiadalo mesto Stará Turá spoločne s Mestským múzeom 

historické slávnosti, ktoré ponúkli rekonštrukciu historických bojov, ukážku šermu, dobového tanca či 

ochutnávku stredovekej kuchyne. 

 

V meste Stará Turá sa pri organizácii osláv 550. výročia udelenia privilégií rozhodli upustiť od 

oficialít, a tak sa celé podujatie konalo rekonštrukciou dejinných udalostí spojených so zlapaním 

zbojníka a veliteľa bratríkov Jána Švehlu. Zbojníka Švehlu sa obyvateľom Starej Turej podarilo zajať 

a podľa povesti ho odviedli ku kráľovi Matejovi Korvínovi. Ten Švehlu odsúdil na smrť a mestu Stará 

Turá slávnostne udelil privilégiá. „Myslím si, že oslavy boli pripravené perfektným spôsobom. Prišlo 

veľmi veľa ľudí a ukážkou hry sa im priblížilo, ako to bolo pred tými 550. rokmi, keď Starej Turej boli 

udelené privilégiá. Klobúk dole pred organizátormi,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška, 

ktorý v historickej inscenácii stvárnil správcu Čachtického hradu Michala Országa. 

 

Historické slávnosti sa stretli s veľkým úspechom, keďže Námestie slobody ale aj Dom kultúry 

Javorina navštívili stovky nadšených divákov, mladých ľudí ale hlavne celé rodiny s deťmi. 

Historická atmosféra sa v Starej Turej dala krájať a číhala na návštevníkov na každom rohu. 

K šermiarskym súbojom sa pridala stredoveká hudba, tance a kuchyňa, nechýbala ani ukážka 

dobových remesiel či historická jazda kočom. „Z organizácie podujatia som veľmi milo prekvapená, 

program bol naozaj krásny. Teší ma, že naše Mestské múzeum, ktoré funguje len 1 rok v súčasnej 

podobe, takouto formou pritiahlo hlavne mladú generáciu, ktorá spoznala kus staroturanskej 

histórie,“ uviedla primátorka Starej Turej Anna Halinárová. 

 

O úspech slávnostného podujatia sa pričinil aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý zo svojho 

dotačného systému Historické slávnosti finančne podporil. 
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