Projekt „Zemplínske Hámre v skanzene“
Vihorlatské múzeum v Humennom po úspešnom podujatí „Nová Sedlica v skanzene“ v roku 2011
realizovalo s pomocou Nadácie SPP v roku 2012 projekt „Zemplínske Hámre v skanzene“. Múzeum s obcou
spája obytno-hospodársky dom, ktorý bol z obce do múzea premiestnený v osemdesiatych rokoch minulého
storočia. Aktivity projektu boli smerované k rodákom a obyvateľom tejto obce, ale ich cieľom bolo osloviť
aj širokú verejnosť. Návštevníkom obce a múzea majú výstupy projektu nabádať k vzájomnej návšteve
i v budúcnosti.
Realizácia projektu „Zemplínske Hámre v skanzene“ prebiehala vo Vihorlatskom múzeu
v Humennom od januára 2012. Výstupy z projektu sú verejnosťou hodnotené veľmi kladne.
V rámci projektu boli pripravené dva informačné panely, ktoré už napomáhajú turistom
a návštevníkom získať zaujímavé informácie. Informačný panel umiestnený v obci Zemplínske Hámre
informuje o objekte obytno-hospodárskeho domu, ktorý bol z obce premiestnený do skanzenu na začiatku
80. rokov minulého storočia. Taktiež ponúka informácie o možnostiach návštevy Vihorlatského múzea.
Druhý informačný panel, umiestnený v interiéri spomínaného objektu v skanzene, podáva informácie
o histórii a súčasnosti obce, čím nabáda návštevníkov k jej návšteve. Obsahuje aj informácie
o hrnčiarstve, nakoľko v komore objektu bola realizovaná ďalšia aktivita projektu - Nová výstava
hrnčiarstva. V rámci nej boli vytvorené nové možnosti prezentovania hrnčiarskych výrobkov, bol navýšený
počet inštalovaných zbierkových predmetov, nový náter dostali výstavné plochy a bol doplnený nový
mobiliár (drevený plot a pod.).
Veľká pozornosť bola venovaná príprave a realizácii podujatia „Zemplínske Hámre
v skanzene“. Na rokovaní so starostom obce bol stanovený termín podujatia a dohodnutý jeho priebeh.
V kultúrnom programe po odovzdaní informačného panelu starostovi obce vystúpili žiaci ZŠ
v Zemplínskych Hámroch, folklórna skupina Hamorčanka a FS Šiňava zo Sniny, ktorých sprevádzala
Mužská spevácka skupina Pajtaše zo Sniny. Tí zabávali návštevníkov hudbou a spevom až do ukončenia
podujatia. Remeselníci boli súčasťou aktivity „Škola hrnčiarstva“, ktorá bola súčasťou podujatia. V rámci
nej predviedli hrnčiari Štefan Halamka zo Sniny a Marek Horňák z Michaloviec rôzne postupy výroby,
ale aj hotové výrobky. Záujemcovia rôznych vekových kategórií si mohli vyskúšať prácu s hlinou
na elektrickom i nohami poháňanom hrnčiarskom kruhu. Táto aktivita sa tešila veľkému záujmu najmä
u detí. O tvorbu metlára Ladislava Kislíka, ktorý je obyvateľom obce Zemplínske Hámre, sa zaujímali
hlavne staršie generácie účastníkov podujatia.
Podujatia sa zúčastnili najmä rodáci a obyvatelia obce, ale programom sme oslovili
aj návštevníkov, ktorí nepatria do tejto skupiny. K hojnej účasti (vyše 200 návštevníkov) prispelo aj
priaznivé počasie. Stretli sa tu ľudia a rodiny, ktoré majú spoločné rodisko,
ale v súčasnosti žijú roztrúsení v rôznych kútoch východného Slovenska. V príhovore starosta obce
poďakoval múzeu za prípravu tohto podujatia pre Hámorčanov a o Hámorčanoch.
Súčasne s realizáciou projektu prebiehala generálna oprava domu zo Zemplínskych Hámrov, pričom
práce
realizovalo
múzeum
svojpomocne.
Boli
opravené
hlinené
omietky
a podlahy, steny dostali nové nátery, opravená bola podstienka domu, ošetrili sa stropné podhľady, okná
a dvere. Taktiež bola vyčistená a natretá šindľová strecha na dome. Aj táto skutočnosť potešila návštevníkov
skanzenu.
V roku 2013 bude múzeum realizovať podobne ladený projekt. Bude venovaný obciam Výrava
a Olšinkov. Skanzen v Humennom sa stal domovom aj pre objekty z týchto obcí. Podujatie „Výrava
a Olšinkov v skanzene“, na ktoré už teraz pozývame všetkých rodákov, obyvateľov týchto obcí a ich
priateľov, sa uskutoční v auguste 2013. Aj tento projekt bol podporený z grantového programu Dedičstvo
regiónov Nadácie SPP.
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