Návštěva Muzea Mirovicka v Pohoří – 6. 9. 2022

V úterý 6. září postupně navštívili žáci 4. až 9. ročníku Muzeum Mirovicka
v Pohoří. Dlouholetý správce a zakladatel muzea Ing. Pavel Suček je provedl
všemi deseti sekcemi. Muzeum je umístěno v rekonstruované budově původní
obecné školy a také v prostorách bývalé farní stodoly.

Přehled jednotlivých sekcí muzea:
N – Geologie, hornictví, mineralogie a živá příroda
T – Jan Toman, regionální historik
H – Historie severního Písecka, významné osobnosti regionu
F – Farnost Mirovice a Farnost Pohoří
Š – Historie Obecné školy v Pohoří
Ř – Řemesla, kovářství, stolařství, truhlářství, lidové dřevořezby
D – Dobrovolní hasiči na Mirovicku
Z – Zemědělské stroje a zařízení
V – Jak se kdysi na venkově žilo
R – Replika historických důlních děl
Mirovickem vedlo od nepaměti mnoho obchodních stezek, z nichž hlavní
byla tzv. Pasovská cesta, která spojovala Bavorsko s Čechami. Ta umožňovala
nejen pohyb a výměnu zboží, ale i myšlenek. Lidé v našem regionu byli pracovití,
živili se především zemědělstvím a řemesly.
V prostoru Mirovicka existuje značné množství památek a zajímavostí,
které nebyly před vybudováním Muzea Mirovicka, až na výjimky, návštěvníkům
známy. Význam muzea je mimo jiné i v tom, že na poměrně malé ploše je textově
i dokumentačně podchycena komplexní historie našeho regionu.
Z časových a organizačních důvodů měli žáci jednotlivých ročníků možnost
pobýt v muzeu pouze hodinu. I tak se panu průvodci podařilo inspirovat je
k poznávání historie místa, kde žijí a chodí do školy.

Žákyně a žáci 8. třídy měli za úkol jmenovat zajímavosti, které je zaujaly:
Martina
Krystaly – ametyst, křišťál, růženín
Staré knížky
Stodola plná starožitností
Podkovy – několik druhů
Dřevěné boty
Sklepení se štolou
Výkresy současných žáků čimelické
školy - výstava

Jakub
Kovářské nářadí
Staré zemědělské stroje a nástroje
Staré hračky
Hasičské helmy, stříkačky, hadice
Rozsáhlá těžba vápence v Nerestcích
Ve Skalici zlato rýžovali již Keltové
Sekce o osídlení Mirovicka – střepy,
mince, nástroje

A jak vyjádřili své postřehy z exkurze v Pohoří?
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Na mirovické škole učil Jan Toman, má u nás pamětní desku.
Budova bývalé školy pochází z roku 1815.
Ve škole se učilo před 100 lety ve školním roce 1922/23 celkem 237 žáků.
Škola byla zrušena v roce 1976, to tam byla už pouze 1 třída s 22 žáky.
Zlato se také rýžovalo v řece Skalici.
Nejvíce mne překvapila místnost, kde je vidět, jak se dříve bydlelo.
Líbila se mi expozice se starými vysvědčeními. I další věci byly zajímavé.
Líbila se mi replika části štoly, která je umístěna ve sklepě.
Zaujala mne výstava hasičského vybavení.
Muzeum vybudovala obec Mišovice v místní části Pohoří.
Myšlenka na zbudování muzea je z roku 2013.
První sekce muzea byly zpřístupněny v roce 2015.
Poslední sekce byly dokončeny v roce 2020.
Letošní sezóna je v pořadí osmá.
Přes zimu je muzeum zavřené.
Ing. Bc. Marie Hrdinová – třídní učitelka VIII. třídy a žáci VIII. třídy

