Príhovor
k otvoreniu Izby tradícií v Šamudovciach
Vážený pán poslanec národnej rady, vážený pán predseda jednoty dôchodcov, vážení
poslanci obecného zastupiteľstva, milí šamudovčania, rodáci i návštevníci
Šamudoviec. Dovoľte mi využiť túto príležitosť a povedať tiež pár slov.

Topole hučali
Topole hučali, rapotalo v mlyne
Keď som ja bol malý chlapec,
dávno, dávno... Na dedine.
Uvädli topole, nerapocú kolá
už tá naša dedinôčka
dávno, dávno
nie je ako bola.
Nehučia, nezvonia.
Zbeleli mi vlasy.
Nechal som ťa, dedinôčka,
dávno... Škoda takej krásy.
Nebolo našim zámerom zrealizovať profesionálne múzeum, ale snaha prezentovať a
priblížiť život rodín v našej dedine v prvej polovici 20. storočia.
Som veľmi rád, že sa našla podpora a pochopenie pre uskutočnenie tohto zámeru
nielen medzi bývalými a súčasnými poslancami obecného zastupiteľstva obce
Šamudovce, ale aj ochotnými a obetavými občanmi, vďaka ktorým sa ho podarilo
zrealizovať.
Začalo to zakúpením objektu, jeho rekonštrukciou a úpravou, zabezpečením inventáru
a následným zriadením tejto izby tradícií. Snahou bolo byť autentickým k životu v
Šamudovciach v danej dobe. V prvom rade ďakujem bývalému, ale aj súčasnému
vedeniu našej obce. Ďakujem všetkým občanom (a je ich naozaj veľa), ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že sme mohli pripraviť, zariadiť a
sprístupniť tieto priestory nielen obyvateľom Šamudoviec, ale aj návštevníkom širokej
verejnosti. Ďakujem zamestnancom obce, najmä pracovníčkam KC, ako aj členom
JD, ktorí sa v nemalej miere zapojili do rekonštrukčných prác, do údržby, čistenia
a ošetrenia jednotlivých exponátov. Zvlášť sa chcem poďakovať p. Demkovej, ktorá
bola hnacím motorom uskutočnenia tohto zámeru. Aj keď je izba tradícií zariadená,
verím, že i do budúcna budú prichádzať ďalšie prvky, ktoré rozšíria jej expozíciu.
Naša izba tradícií bude slúžiť ako spomienka pre tých skôr narodených a zároveň
mladšie generácie sa môžu dozvedieť, ako sa v období pred 80 až 100 rokmi žilo.
Týmto Vás pozývam na prehliadku expozície Izby tradícií Šamudovce.
Emil Ircha
starosta obce Šamudovce

