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Muzeum Mirovicka v roce 2017

Muzeum Mirovicka  najdete v rekonstruované budově bývalé 
obecné školy v Pohoří v obci Mišovice, vedle farního kostela 
sv. Petra a Pavla. Kostel je prvně připomínán již v roce 1128.  
Posláním  muzea je především prezentace historie středního 
Mirovicka, tedy regionu, který v historickém kontextu (J. Toman 
1948) je územím totožným s farností mirovickou a pohořskou. 
Muzeem byl vhodně  vyplněn prostor mezi městem Příbramí 
a Pískem, ve kterém  dosud taková potřebná instituce chyběla.  
Smyslem muzea není pouze výstava předmětů, písemností, 
mapových podkladů, zemědělských strojů a zařízení, ale 
zároveň také výchovná a vzdělávací činnost prezentovaná
v textech příslušných sekcí. V současné době je pro veřejnost 
zpřístupněné první patro se sekcemi: Neživá a živá příroda 
(N), Regionální historik Jan Toman (T) a Historie Mirovicka 
(H). V sekci N  jsou k dispozici základní informace o geologické 
stavbě regionu a jeho  hlavních surovinách tj. zlatu a stavebním 
kamenivu. V  dřevěných vitrínách jsou vystaveny některé 
hlavní rudní minerály a horniny.  Stručně je popsán nedaleký 
zlatonosný kasejovicko-bělčický revír včetně fotografií 
zajímavých hornických terénů atd.  Je zde zdokumentována 
říčka Vlčava (Skalice) a vystaveny panely o fauně a flóře 
regionu. V  sekci T je uveden stručný životopis J. Tomana, 
některé  jeho publikace a přínos pro region. Sekce H zachycuje 
region v jednotlivých etapách rozvoje lidské společnosti, 
archeologické nálezy, stručný popis dějin Mirovicka a přehled 
některých významných osobností ve vztahu k  Mirovicku. 
Sekce je vhodně doplněna fotografiemi. Muzeum bude 
otevřeno veřejnosti o letních prázdninách a to každou 
sobotu a neděli v době od 9.00 do 11.00 hod. a odpoledne 
od 13.00  do  16.00  hod.  Příspěvek na chod muzea je 
dobrovolný. Návštěvníkům doporučujeme spojit prohlídku 
muzea  s  výstupem na nedaleký vrch Křemenec (kóta 558,9 
m n.m.), s kruhovým výhledem na jihočeskou krajinu 
a šumavské vrchy. Snahou obce Mišovice je také uspořádat 
každý rok v  rámci muzea výstavu  předmětů vyrobených 
v rámci Mirovicka (kresby, fotografie žáků škol, školní výrobky, 
nebo i jiné exponáty atd.). V odpoledních hodinách v sobotu 
a v neděli je možno k občerstvení využít pohostinství „U Koblížka“ 
(studená kuchyně), přímo  v Pohoří.

Starosta obce Mišovice, Mgr. Vladimír Čelakovský, zve 
všechny zájemce o historii  regionu k   návštěvě Muzea 
Mirovicka v Pohoří.

www.misovice.cz
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