
Pamäť obce – kronika a múzeum 

Vážení občania! Vy, ktorí máte radi minulosť našej obce! 

Touto cestou Vás oslovujem, aby ste podporili náš projekt „Pamäť obce – kronika 

a múzeum“. 

Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr sú presvedčení, že našou povinnosťou je 

uchovávať písomné a hmotné pamiatky, ktoré sa viažu k dejinám obce a zdokumentujú 

bohatú históriu tejto komunity. Minimálne týmto sme dlžní našim predkom, ktorí tu žili a 

tvorili duševné a materiálne hodnoty. Počas stáročí prežívali ťažké časy, prírodné katastrofy, 

vojny, ale aj radostné chvíle, či už v kultúrnospoločenskom živote obce, v rodine alebo v 

priateľskom kruhu. 

Naša komunita v 21. storočí, v tomto globalizovanom svete musí disponovať schopnosťou 

solidarity a pamätania, schopnosťou uctievať si svoju minulosť. Našou, možno životnou 

úlohou je aj to, aby sme sprostredkovali informácie o minulosti obce aj novým generáciám, 

mladým ľuďom, aby sa v nich prebudil a vyvíjal zdravý lokálpatriotizmus. 

K tomu je potrebné zabezpečiť vhodnú miestnosť, v ktorej by sa zhromažďovali pamiatky 

z minulosti obce: dokumenty, knihy historickej povahy, staré pohľadnice, fotografie, listy, 

denníky, ako aj predmety, ktoré majú múzejnú hodnotu. V tejto miestnosti by bola 

umiestnená aj obecná kronika a k nej patriaci dokumentačný materiál. 

Obraciame sa na Vás zdvorilo s prosbou, aby ste Vašimi finančnými a materiálnymi darmi 

pomohli obnoviť (zrekonštruovať) miestnosť pri pošte (nová podlaha a okno, kúrenie, police, 

kancelársky stôl), aby v nej vzniklo vhodné miesto pre projekt „Pamäť obce – kronika 

a múzeum“. 

Vaše finančné dary môžete poslať na bankový účet (obce) - IBAN: SK20 1111 0000 0066 0249 

7007 alebo ich môžete osobne odovzdať na Obecnom úrade. Pri bezhotovostnom prevode 

Vás prosíme uviesť účel použitia prostriedkov nasledovne: Pamäť obce – dar, meno a 

priezvisko 

Kontaktná osoba pre bližšie informácie: Ing. Adrián Takács, starosta 

Len spoločnými silami môžeme zachrániť „čriepky“ z minulosti obce Hrubý Šúr! 

Za Vašu podporu Vám veľmi pekne ďakujeme! 


