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Bila je spaljena jer je u selo donijela tuču
IZLOZBA 0 PROGONU VJEŠTICA U STUBICI

L. Bunjevac
Kultura

Žanr: izvješće

Naklada: 66.000,00

MUZEJ SELJAČKIH BUNA
Večernji list - Podravina, Varaždin,

Stranica/Termin: 25

Hrvatska

Traži se namjena za Titovu vilu i kuriju
MRTVI KAPITALI Predstavnici Ministarstva kulture u posjeti Kumrovcu

(mlm)
IZ NAŠEG KRAJA

Žanr: izvješće

Naklada:

MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, VLASTA KRKLEC, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC
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Hrvatska

Stranica/Termi

15.3.2014 Jutarnji list

73

Naslov: Bila je spaljena jer je u selo donijela tuču
Autor: L. Bunjevac
Rubrika/Emisija: Kultura
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

188,06

Naklada: 66.000,00

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

IZLOZBA 0 PROGONU VJEŠTICA U STUBICI

Bila je spaljenajerje
u selo donijela tuču
ženi bi namazali
stopala solju,
a potom bi
pozvali kozu
da liže sol sve
dok ne bi došla

Jela Futakovica
bila je kmetica

na

imanju

baruna
Kulmera kraj
Donje Stubice,

koju su
1746. godine

do mesa.
Žene su bile
optužene i za

lokalni seljaci

optužili da je

općenje

vještica i da je
u njihovo selo
donijela tuču.

đavlom,

ali i za

kuhanje bilja u
tzv. vještičjem
kotlu. Tako je

Spaljena je

ružino
ulje izazivalo

na lomači, kao

npr.

i 248 vještica
diljem Hrvatske,
a još samo
ovaj vikend

pobačaj, a bosiljak

je rješavao

problem

"muževa

u Muzeju

koji ne

Seljačkih

izvršavaju bračnu

buna u Gornjoj Stubici
pogledati izložbu o
-

s

možete
progonu

vještica.
Nismo ušli u trag potomcima
Jele Futakovice, ali prezimena

onih koji su je spalili i
danas su prisutna u ovom kraju
priča kustosica izložbe
Vlatka Filipčić Maligec i dodaje
da su metode mučenja
vještica bile vrlo profinjene:

dužnost"
Na izložbi su prikazane i razne
sprave za mučenje, poput
vještičjeg stolca čije su sjedalo,

rukohvat i naslon prekriveni
oštrim šiljcima. Brojni
dvorci nekoć su imali podrume
u kojima su bile mučionice,
a posjetitelji se mogu obući
u tuniku za spaljivanje od
jute.

L.

Bunjevac
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Hrvatska

15.3.2014 Večernji list - Podravina, Varaždin, Međimurje,

Stranica/Termi

25

Naslov: Traži se namjena za Titovu vilu i kuriju
Autor: (mlm)
Rubrika/Emisija: IZ NAŠEG KRAJA
Površina/Trajanje:

185,97

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, VLASTA KRKLEC, MUZEJ STARO SELO

MRTVI KAPITALI Predstavnici Ministarstva kulture u posjeti Kumrovcu

pjevačica Sidonija Rubido
Erdody i Titove vile kojima
sada upravljaju Muzeji
zagorja. U posjeti
su bili zamjenik ministrice
Berislav Šipuš, pomoćnica
Vesna Jurić Bulatović,
zastupnik Boris
župan Željko Kolar,
ravnateljica Muzeja Vlasta
s Krklec i direktor agencije
Načelnik Kumrovca Ulama
kaže kako je zadovoljan što
glmago Damir Ciglar. Na3
čelnik Kumrovca Dragutin
je s mrtve točke pokrenuto
Ulama nam je rekao kako je
pitanje ova dva, za razvoj
zadovoljan što je napokon
Kumrovca, važna objekta
°-s
mrtve točke pokrenuto
U Kumrovcu je održan radni
pitanje ova dva, po turistički
razvoj Kumrovca, važna
sastanak predstavnika
objekta. Dodao je kako se
Ministarstva kulture, Muzeja
nova ravnateljica Muzeja
Hrvatskog zagorja i
Vlasta Krklec puno energičnije
vezi
u
obnove
Kumrovec
općine
i kvalitetnije zauzima za
i stavljanja u funkciju
što brže stavljanje u
njihovo
u
kurije Erdody kojoj je
prva hrvatska operna Gosti iz Ministarstva kulture u razgledavanju kurije u Razvoru turističku funkciju, (mlm)

Traži se namjena za
Titovu vilu i kuriju

Hrvatskog

saborski

Blažeković,

živjela
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