
Texty k fotografiám

obrázok 1
Zápis Pavla Štúra (1761 – 1827) v cechovej knihe

V roku 1781 sa „pan bratko Palko Ščur, jinač Trenčan“ stal oficiálnym členom 
lubinského súkenníckeho cechu, o čom svedčí aj zápis jeho mena v cechovej 
knihe.

obrázok 2
Podobizeň Samuela Štúra (1789 – 1851)

Samuel  Štúr  bol  významný slovenský  pedagóg,  učiteľ  Františka  Palackého 
a otec politického vodcu Slovákov, Ľudovíta Štúra (1815 – 1856).

obrázok 3
Rodný dom Samuela Štúra (1789 – 1851) v Lubine

Súčasnú podobu dostal rodný dom Samuela Štúra v Lubine v roku 1989 po 
ukončení stavebno-pamiatkárskych rekonštrukčných prác. Ich zámerom bolo 
využiť  tieto  priestory  na  priblíženie  histórie  a národopisu  Lubiny 
pomocou múzejných  expozícií,  ktoré  predstavujú  najvýznamnejších  rodákov 
obce – Samuela Štúra a Jozefa Ľudovíta Holubyho. V súčasnosti má múzeum 
v rodnom dome Samuela Štúra štyri expozície:
1. Izba Samuela Štúra a lubinských Štúrovcov.
2. Izba Jozefa Ľudovíta Holubyho.
3. Regionálna história, kultúra a kroje.
4. Expozícia vojen – 1. a 2. svetová vojna, SNP pod Javorinou, zahraničný 
odboj a americkí letci.

obrázok 4
Učiteľské zápisky Jána Štúra (1837 – 1914)

Ján  Štúr  sa  vzdelával  u svojho  strýka  Samuela  Štúra  (1818  –  1861) 
v Zemianskom Podhradí. Vedomosti, ktoré získal, si však nenechal pre seba, 
ale  počas  zimných  mesiacov  vyučoval  deti  na  Kopaniciach.  Keďže  bol 
učiteľom z ľudu, učivo si zostavoval sám.



obrázok 5
Ján Štúr (1880 – 1968) s manželkou Katarínou, rod. Kučerovou

Manželia Štúrovci mali niekoľko detí, z ktorých sa dospelosti dožilo len päť – 
Pavel, Ján, Alžbeta, Katarína a Anna.

obrázok 6
Ján Štúr (1907 – 1990) s manželkou Máriou, rod. Rojkovou

Manželia Štúrovci mali svadbu v roku 1935 a za ich dlhého spoločného života 
mali  len  jediné  dieťa  –  Oľgu.  V spomienkach  Oľgy  Michalcovej,  Zdenky 
Michalcovej  a Dany  Fabianovej  vystupuje  Mária  Štúrová  ako  žena  veľmi 
drobnej  postavy,  ale  s veľkým  srdcom  plným  lásky  a dobroty.  Keď  Máriu 
Štúrovú mama prvýkrát viedla do školy, učiteľ nechcel veriť, že má už šesť 
rokov  a povedal:  „Prosím  vás,  čo  to  tu  vedete,  šak  to  ani  videt  z lavice 
nebude!“ 

obrázok 7
Ján Štúr (1907 – 1990) s manželkou Máriou, rod. Rojkovou

Manželia Štúrovci boli húževnatí, pracovití, milí, skromní a dobrosrdeční ľudia. 
Boli nesmierne hrdí na svoju rodinu a pokiaľ vládali, všetkým pomáhali. Ján 
Štúr  vystupuje  v spomienkach Zdenky Michalcovej  ako útly  človek s tichým 
zastretým hlasom, ktorý sa raz pokúsil urobiť radosť rodine malým darčekom 
v podobe  vtedy  ešte  neznámeho  kivi:  „Taký  zemák  som  vám  donésel  na 
koštovku.“ Smrťou Jána Štúra začína vymierať rod lubinských Štúrovcov po 
meči a meno Štúr sa pomaly začína vytrácať.

obrázok 8
Mária Štúrová, rod. Rojková (1903 – 1999)

Mária Štúrová sa po svadbe s Jánom Štúrom (1907 – 1990) začala živiť ako 
podomová obchodníčka – hauzírerka. V Českej republike, najmä v Karlových 
Varoch a v Prahe,  predávala výšivky. Naopak,  na Slovensku,  predovšetkým 
v Lubine,  Radošíne,  Bánovciach  a v Ozorovciach,  predávala  metrový  tovar. 
Ako hauzírerka mala neuveriteľné množstvo zážitkov. Raz, keď niesla svojej 
dcére Oľge „panenku“, bola taká zamyslená, že keby ju nepotiahol okoloidúci 
muž za ruku, prešiel by ju vlak. Občas sa jej aj stalo, že jej ťažkú nošu roztrhal 
pes. Vďaka svojej práci sa dorozumela nielen po slovensky a maďarsky, ale aj 
po nemecky.



obrázok 9
Mária Štúrová, rod. Rojková (1903 – 1999)

Mária Štúrová, manželka Jána Štúra (1907 – 1990), má svoju vlastnú figurínu 
s tradičným  svadobným  odevom  v rodnom  dome  Samuela  Štúra  (1789  – 
1851) v Lubine v expozícii Izba Samuela Štúra a lubinských Štúrovcov.

obrázok 10
Oľga Michalcová, rod. Štúrová (1938) s manželom Ivanom Michalcom

Oľga Michalcová, rod. Štúrová spolu so svojím manželom Ivanom Michalcom 
majú tri deti – Ivana, Danu a Miloša. Oľga Michalcová je posledným dieťaťom, 
ktoré sa narodilo v rodnom dome Samuela Štúra (1789 – 1851) v Lubine.

obrázok 11
Vladimír Štúr (1930 – 2006)

Rodičia  Vladimíra  Štúra,  Pavel  Štúr  (1902 – 1963)  a Alžbeta  Štúrová,  rod. 
Bratrancová, sa taktiež živili podomovým obchodom. Manželia Štúrovci mali 
dve deti  –  Vladimíra  a Dušana.  Vladimír  Štúr  zaplatil  trpkú daň za to,  aby 
mohol kráčať životom dôstojne, so vztýčenou hlavou a bez nenávisti voči tým, 
ktorí  ho  vo  svojej  bezmocnosti  mučili,  ponižovali  a zbavili  slobody.  Spolu 
s manželkou vychovali  dve  dcéry  –  Soňu a Zorku.  Smrťou Vladimíra  Štúra 
vymiera rod lubinských Štúrovcov po meči a meno Štúr sa stráca.

obrázok 12
Ivana Šusterová, rod. Michalcová (1989) s manželom Pavlom Šusterom

Svadobné fotografie Ivany Šusterovej, rod. Michalcovej pred rodným domom 
a v rodnom dome Samuela Štúra (1789 – 1851) v Lubine.

obrázok 13
Ivana Šusterová, rod Michalcová (1989)

Ivana Šusterová, rod. Michalcová s figurínou, ktorá predstavuje jej prababičku 
Máriu Štúrovú, manželku Jána Štúra (1907 – 1990). Figurína je umiestnená 
v rodnom  dome  Samuela  Štúra  (1789  –  1851)  v Lubine  v expozícii  Izba 
Samuela Štúra a lubinských Štúrovcov.



obrázok 14
Stretnutia lubinských Štúrovcov

V rokoch 1976 – 1982 sa lubinskí  Štúrovci  stretávali  každoročne v rodnom 
dome  Samuela  Štúra  (1789  –  1851)  v Lubine.  V ostatných  rokoch  sa 
stretávajú už len sporadicky.
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