Kronika obce MIČOVICE
2015
leden:
Počasí:
Začátek ledna byl teplotně i sráţkově průměrný. Denní teploty se pohybovaly okolo
5 °C, coţ je zhruba 5 °C nad dlouhodobým průměrem. Leden byl teplotně nadprůměrný,
s občasnými denními sráţkami a na horách místy sněţilo. Teploty se nejčastěji pohybovaly
lehce nad bodem mrazu, v noci klesaly maximálně k – 5 °C.
Kulturní akce:
Začátek ledna 3. 1. je ve znamení jiţ tradičního mysliveckého plesu v Jámě, který
pořádá Myslivecké sdruţení Mičovice. K tanci a poslechu hrála kapela B Quintett.
23. 1. proběhl v Jámě Babský bál, který pořádá Pošumavský spolek hezkých holek pro
Jámu a okolí, k tanci a poslechu hrála Malá kapela Pavla Havlíka.

únor:
Počasí:
Začátek února přinesl částečné ochlazení, kdy se denní teploty pohybovaly okolo nuly
či lehne nad nulou. Při vyjasnění teploty padly i pod bod mrazu. Od 10. února do Čech
pronikala nízká oblačnost s místními sněhovými přeháňkami. V níţinách se vyskytovaly
mlhy, které na některých místech namrzaly. Konec února přinesl oteplení, kdy denní teploty
přesáhly i 10 °C. Noční teploty při vyjasnění padaly pod – 6 °C.
Kulturní akce:
Dne 10. 2. prošel Jámou masopustní průvod masek s následnou večerní merendou
v místní hospůdce u Doubravanky, celý den se o hudbu starala místní malá dechová hudba
Doubravanka.
14. 2. uspořádal sbor dobrovolných hasičů v Jámě svůj tradiční Hasičský ples k tanci
a poslechu hrála Jihočeská Podhoranka.

březen:
Počasí:
První březnové dny byly ovlivněny nízkou oblačností s ojedinělými mlhami a deštěm.
Teploty se pohybovaly v rozmezí – 3 aţ 10 °C. Od 10. března se místy vykytovaly smíšené
sráţky deště se sněhem. Od 15. se teploty začaly zvedat a odpoledne při vyjasnění dosahovaly
12 °C. Na konci března uţ teplota stoupla i nad 15 °C.
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Kulturní akce:
14. 3. byl v Jamské hospůdce uspořádán dětský karneval.

duben:
Počasí:
Začátek dubna se nesl ve znamení proměnlivé oblačnosti s místními sněhovými
přeháňkami a teplotami okolo 6 °C. Od 10. dubna se v odpoledních hodinách teplota
vyšplhala aţ k 16. °C a bylo polojasno aţ skoro jasno. 15. dubna uţ teploty odpoledne
přesahovaly 20 °C. Okolo 20. se trochu ochladilo a přišly i dešťové přeháňky. Konec dubna
byl ve znamení proměnlivé oblačnosti s teplotami okolo 18 °C.

Kulturní akce:
18. 4. uspořádal Miroslav Čelko v Jamské hospůdce III. vepřové hody. O zábavu se
staraly kapely Hera Rock, Ramones revival, Motörhead Czech Republic revival.
30. 4. proběhlo v Mičovicích, Ratiborově Lhotě, Klenovicích a ve Frantolech tradiční
stavění máje.

květen:
Počasí:
První květnový den se nesl ve znamení oblačnosti s dešťovými přeháňkami
a teplotami okolo 12 °C. První dekáda května měla proměnlivý charakter počasí, kdy teploty
přesahovaly 20 °C, ale byly i časté dešťové přeháňky. Do 19. května se odpolední teploty
drţely okolo 20 °C a ranní okolo 6 °C. Po 20. květnu přišlo ochlazení, kdy teploty klesly
na 11 °C, a vše bylo doprovázeno deštěm. Oblačnost a teploty okolo 15 °C přetrvaly aţ do
konce května. Na konci května se teploty uţ začaly zvedat a atakovaly 20 °C.
Kulturní akce:
V sobotu 2. 5. proběhly slavnosti květů, kterých se zúčastnilo 116 cykloturistů, kteří
dorazili do Mičovic.
V neděli 3. 5. se hasiči z obce zúčastnili mše svaté za patrona hasičů svatého Floriána
v kostele svatého Jakuba Většího ve Lhenicích, na mši dorazilo šest hasičů z Jámy
i s Praporem.
9. 5. proběhla v Třešňovém Újezdci okrsková soutěţ v poţárním sportu. Soutěţe se
zúčastnily sbory z Mičovické obce – SDH Mičovice, SDH Klenovice, SDH Ratiborova Lhota
a SDH Jáma. V kategorii dětí vyhrály děti z Jámy. Mezi ţenami vyhrály ţeny domácí
z Třešňového Újezdu. V kategorii Muţi II. zvítězili hasiči z Jámy, kteří opanovali
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nejrychlejším útokem i Štaubrův memoriál, v kategorii Muţi I., a celkovými vítězi se stali
pořádající hasiči z Třešňového Újezdce.
15. 5. uspořádali hasiči z Jámy povídání s reţisérem Zdeňkem Troškou v místní
hospůdce.
17. 5. se hasiči z obce účastnili slavnostního průvodu s prapory ve Lhenicích k uctění
sv. Jana Nepomuckého.
24. 5. na Letnice bylo slavnostní stavění máje v Jámě. Máj byl postaven za pomoci
obecního lesního traktoru, se kterým přijel Pavel Jungbauer, který musel i následně vyšplhat
na lípu a májku přivázat v koruně řetězem.

červen:
Počasí:
Začátek června přinesl teploty okolo 25 °C a polojasnou oblohu. První dekáda června
se nesla v teplotách okolo 25 °C a jasné či polojasné oblohy beze sráţek. 12. června
po mírném ochlazení přišel první tropický den s odpoledními teplotami přes 30 °C a jasnou
oblohou. Tento trend počasí vydrţel aţ do 15. 6. následně teploty klesly na nějakých 20 °C
a v následujících dnech teploty nadále klesaly a ochlazení s sebou přineslo i dešťové
přeháňky. Poslední červnová dekáda byla ve znamení zvýšené oblačnosti s místními
přeháňkami. Aţ konec června přinesl jisté zlepšení a oteplení aţ na 25 °C.
Kulturní akce:
13. 6. proběhla krajská soutěţ v poţárním sportu v Prachatickém sportovním areálu na
Tatranu. V kategorii Muţi I. soutěţilo druţstvo hasičů z Jámy.
21. 6. měl v Jamské hospůdce přednášku na téma konec 2. světové války na
Prachaticku a poslední padlý americký voják Mgr. Pavel Fencl.
Na čtvrtek 25. 6. svolalo představenstvo akciové společnosti ZEMI a.s. Mičovice do
Hospůdky u Doubravanky řádnou valnou hromadu. Na této valné hromadě bylo na základě
masivního odprodeje akcií společnosti zvoleno nové vedení, přičemţ stávající předsednictví
společnosti v důsledku této situace podalo rezignaci. Podle názoru obyvatel je tato situace
zapříčiněna nespokojeností s vedením společnosti a následný prodej akcií byl jen reakcí na
vzniklou situaci.

červenec:
Počasí:
Na začátku července zasáhly Českou republiku nebývalé vlny veder dosahující teplot
kolem 35 °C. Tyto teploty kulminovaly o prodlouţeném víkendu od 4. do 6. července a ještě
7. července teploty dosahovaly nadprůměrných tropických teplot. Následně se Čechami
prohnaly velmi prudké bouřky, které na mnoha místech způsobily značné škody a v některých
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částech Čech byl dokonce vyhlášen kalamitní stav v důsledku výpadků elektrické energie
(okresy Šumperk, Jeseník). Po krátkém ochlazení dorazila do Čech další vlna tropických
teplot 16. 7. a vše vyvrcholilo ve středu 22. 7., kdy na většině meteorologických stanic byly
pokořeny teplotní rekordy, teplota dosahovala 36 °C. Následné ochlazení doprovázely bouřky
s kroupami. Červenec je ovšem sráţkově podprůměrný, coţ má za následek největší sucho
od roku 2003.
Kulturní akce:
Začátek července byl ve znamení připomenutí 600. výročí upálení mistra Jana Husa,
největší slavnost se pochopitelně chystala v Husinci, Husově rodišti, u příleţitosti tohoto
významného jubilea byl rekonstruován jeho rodný domek s novou expozicí věnující se právě
tomuto jihočeskému reformátorovi. Slavnosti se zúčastnil předseda Senátu České republiky
Milan Štěch, prácheňský senátor Karel Kratochvíl či patriarcha Církve československé
husitské Tomáš Butt.
4. 7. byl v Mičovicích uspořádán místním SDH rybářský den.
Druhý červencový víkend od 10. do 11. 7. byl v Jámě po lípou uspořádán tradiční
hudební festival, který se konal jiţ po třinácté Občerstvení zajišťovali hasiči z SDH
Ratiborova Lhota a pohostinství Ludmila Čondlová. V pátek byl ve znamení rockových kapel
– Na Plech, BAGS a Led Zeppelin revival. Sobotní program byl odstartován v pravé poledne
vystoupením Spolku hezkých holek z Jámy a okolí, následovala Doubravanka s hosty
z bavorského Hundingu kapelou JAGAMUSI, dále vystoupili Vracovjáci, Babouci a
Netolička. Celý víkend se nesl v duch pěkného slunného počasí s teplotami kolem 25 °C.
Celkem za oba dva dny bylo 752 platících návštěvníků.
V sobotu 11. 7. 2015 byl uspořádán rockový festival Open air ve Ktiši. Na místním
fotbalovém hřišti vystoupily následující kapely - Kyanid, A Sweetwater Trick, Prague
Conspiracy, OSA Killers, O5 a Radeček, BAGS, Zakázaný Ovoce, UDG.
V sobotu 18. 7. 2015 byl v Mičovicích na hřišti uspořádán první ročník „Mičovického
koulování“ jednalo se o soutěţ v pétanque. Soutěţe se zúčastnilo 10 dvojic.
25. 7. 2015 v sobotu na Svatojakubskou pouť byl v Jámě uspořádán jiţ patnáctý ročník
turnaje v malém fotbale s názvem Chrastovna cup, turnaje se zúčastnilo 5 týmů a vítězem
se stal tým hostů z Kardašovi Řečice, který ve finále porazil domácí druţstvo z Jámy.
V neděli 26. 7. 2015 na sv. Jakuba byla ve Lhenicích pouť.
Ostatní:
V důsledku velmi pěkného počasí a nadprůměrných teplot začali zemědělci se sklizní
ozimů jiţ v první polovině července a také třešně byly ve velkém trhány během prvních 14
dní v červenci a to tradičně ve Lhenicích, Třebanicích, Hořikovicích, ale i v Jámě či
Mičovicích.
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srpen:
Počasí:
Začátek měsíce srpna je ve znamení přetrvávajícího extrémního sucha a velmi
vysokých teplot, které od 5. srpna opět přesahují tropickou hranici 30 °C. Dne 3.8. byl v obci
Mičovice vyhlášen zákaz pouţívání pitné vody na zalévání zahrádek, napouštění bazénů či
mytí aut a to aţ do odvolání. Velmi vysoké teploty pohybující se okolo 35 °C vydrţely nad
celou Českou Republikou aţ do pátku 14. 8. Tyto teploty zapříčily nebývalé sucho a pokles
vodní hladiny na všech tocích, v důsledku toho byl zaznamenán velký počet lesních či polních
poţárů. Od 16. 8. se prudce ochladilo a to aţ o polovinu a toto ochlazení s sebou přineslo
i tolik očekávaný déšť. Konec srpna je ve znamení stoupajících teplot, přičemţ o posledním
srpnovém víkendu se dostavily opět tropické teploty. Konec srpna byl ve znamení ochlazení
a na přelomu srpna a září dokonce teploty klesly pod dlouhodobý průměr. Celkově lze říci, ţe
letní teploty bylo vysoko nad dlouhodobým průměrem coţ bylo doprovázeno velikým
suchem.
Kulturní akce:
2.8. se v partnerské obci Hunding na Bavorské straně Šumavy konala hasičská sláva
ku příleţitosti 150. výročí zaloţení místního sboru dobrovolných hasičů. Jakoţto partneři byli
pozváni i hasiči z Lhenicko – Chelčického mikroregionu. Z Jámy, Mičovic, Lhenic, Malovic,
Maloviček, Chelčic jelo přes 30 uniformovaných hasičů s prapory a akce se téţ zúčastnila
i místní dechová hudba Doubravanka. Celkem na místě bylo přítomno přes padesát praporů
a tím pádem i sborů, po přivítání následoval slavnostní průvod a v poledne velká mše na návsi
Hundigu, poté následovalo vysvěcení nového hasičského auta místních, coţ bylo spojeno
s proslovy starosty a bavorského ministra vnitra. Následoval opět slavnostní průvod, který
doprovázely tři místní dechové hudby a na jehoţ čele jelo nové hasičské auto. Poté jiţ byl
program volný a ve velkém pivním stanu vystoupila i Doubravanka.
Dne 7.8. byl starosta obce Luboš Bárta s místostarostou Václavem Bártou na setkání
starostů s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou a z jeho rukou převzali ocenění
za obnovu venkova dále obdrţeli plaketu s čestným uznáním pro bývalého starostu obce pana
Františka Zámečníka.
29. 8. byl v Mičovicích na hřišti u bytovek uspořádán jiţ 9. ročník nohejbalového
turnaje trojic Melhutka cup. Turnaje se zúčastnilo osm týmů z blízkého okolí. Stejný den byl
v Jámě na hřišti uspořádán volejbalový turnaj.
Mimořádné situace:
V důsledku přetrvávajícího sucha byl 5.8. neúmyslně zapálen les u Ratiborovy Lhoty.
Příčinou poţáru mohlo být odhozené sklíčko, které v těchto parných dnech poslouţilo jako
čočka a tím v suchém prostředí došlo ke vznícení. Na hašení se podílely sbory dobrovolných
hasičů z Netolic, Lhenic a hasičského záchranného sboru z Prachatic. Naštěstí se oheň
podařilo zakrátko dostat pod kontrolu a tím nevznikla ţádná velká škoda.
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Ostatní:
Vysoké teploty ovšem nahrály zemědělcům, kteří mohli sklidit obilí v rekordním čase
a bez větších potíţí, jediným problém byl ve vysušené půdě potaţmo strništi, které často
chytalo od rozţhavené sklízecí techniky.
Během července a srpna byla zahájena celková rekonstrukce obecního úřadu
v Mičovicích (bývalá škola). Byla vyměněna střešní krytina, vnitřní prostory byly celkově
zrekonstruovány a budova dostala novou fasádu.
V srpnu bylo v Jámě u kovárny vybudováno dětské hřiště a u lávky přes potok byla
vybudována tartanová základna pro hasičský sport.

září:
Počasí:
Začátek září byl ve znamení chladnějšího počasí s teplotami okolo 10°C. s dešťovými
přeháňkami. Druhý zářijový týden přinesl jisté oteplení, které vrcholilo ve čtvrtek 17.9. kdy
teploty přesáhly i tropickou 30. Ovšem následující den teploty razantně spadly aţ o 10 °C.
Konec září byl ve znamení proměnlivého počasí a místy se objevily přízemní mrazíky.
Kulturní akce:
12. 9. proběhla na návsi v Jámě tradiční staročeská Konopická. Akci uspořádal Spolek
hezkých holek z Jámy a okolí, hudebně ji doprovodila místní dechová hudba Doubravanka
a akce se také aktivně zúčastnili i místní hasiči, kteří provedli ukázku zásahu na hořící domek
konopičky se starou ruční stříkačkou. Celému odpoledni přihlíţelo přibliţně 250 lidí, přičemţ
vstupné bylo 50 Kč.
Ostatní:
O víkendu 18. – 19. 9. proběhl sběr druţstevních brambor, které byly letos nasázeny
na dolejších Lhotech mezi Jámou a Mičovicemi.

říjen:
Počasí:
Začátek října se nesl v duchu babího léta, kdy ranní teploty místy padly pod bod
mrazu, ale odpolední teploty často atakovaly 20°C a bylo většinou slunečno. Ovšem pořád
přetrvává sucho, které uţ od léta a aţ na pár deštivých dní v září stále nepřichází vydatnější
déšť. Druhý říjnový týden byl ve znamení jemného, avšak neustálého deště, který s sebou
konečně přinesl tolik potřebnou vláhu. Ranní teploty padaly pod bod mrazu a to místy aţ na
– 5 °C. Druhá polovina října přinesla celkové oteplení, kdy odpolední teploty dosahovaly aţ
16 °C, ovšem s ranními mlhami a v níţinách s inverzí. Poslední říjnový víkend byl slunečný
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s odpoledními teplotami okolo 15 °C. Celkově lze říci, ţe říjen byl celkem slunečný
a sráţkově průměrný aţ podprůměrný, objevily se jiţ přízemní mrazíky a také ranní mlhy.
Kulturní akce:
V sobotu 3. října proběhlo v hospodě U Doubravanky retro disko, kterého se
zúčastnilo cca. 80 lidí, vstup byl 40 Kč. a hrál DJ Stifler. V neděli 4. října byl uspořádán
autobusový zájezd do německého Hundingu, kde proběhly tradiční podzimní slavnosti plodů.
Akce se zúčastnilo 18 osob společně s Doubravankou, která zde i zahrála.
V sobotu 17. října byla v hospůdce u Doubravanky v Jámě posvícenská zábava
za doprovodu heligonkářů a vše organizoval Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí. Účast
byla hojná a to i díky místním ţenám, které napekly koláče a jiné pochutiny jak pro
návštěvníky tak i pro účinkující.
24. října se ve Lhenicích konal jiţ 13. ročník Slavnosti Plodů, tato akce je společná pro
celý mikroregion Chelčicko – Lhenický a kromě tradičního stánkového prodeje všech
moţných pochutin z místního ovoce a dalších surovin je tato akce spojena i s kulturním
programem, letos na lhenickém náměstí vystoupil mimo jiné i Martin Chodúr, ale například
i místní kapela Doubravanka, dále zde vystoupili Nezmaři a Buczech Blues z Prachatic. Celou
akci také doprovází soutěţ o nejlepší slivovici, ovocný destilát, pekařský a cukrářský výrobek
a jablko roku.
25. října byl v hospůdce u Doubravanky uspořádán workshop s lektorkou zaměřený
na výrobu podzimní výzdoby.
Ostatní:
Na konci října byl po půlroční rekonstrukci otevřen nový most přes Melhutku
v Mičovicích, stavbu provedla firma STRABAG a.s.

listopad:
Počasí:
Začátek listopadu byl ve znamení inverzního rázu počasí, kdy ranní teploty byly
kolem – 5 °C a odpoledne bylo i přes 15 °C, ovšem někde vydrţela mlha i po celý den. Druhý
listopadový týden přinesl oteplení, kdy teploty po ránu dosahují 12 – 14 °C a odpolední někde
i 18 °C, na mnoha místech republiky padly teplotní rekordy. Od čtvrtka 19. listopadu
se do Čech nasouvá od západu studená fronta, která je doprovázena silným nárazovým větrem
s nárazy okolo 25m/s a deštěm. Teploty klesly z nadprůměrných hodnot na teploty
nepřesahující 5 °C. Víkend 21. – 22. s sebou přinesl citelné ochlazení s teplotami okolo nuly
a sněhovými přeháňkami. Celý následující týden bylo chladno a teploty se drţely okolo nuly.
První adventní víkend sebou přinesl oteplení, které doprovázel silný vítr. O tomto víkendu
byla uţ v některých lyţařských střediscích zahájena zimní sezóna.
Kulturní akce:
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7. 11. se v hospůdce u Doubravanky pořádaly řízkové hody, které nesly název „Velká
řízková revoluce“. Na akci hráli Iron Maiden revival Vsetín, Vaťák a X Ray z Prachatic,
návštěvnost byla 170 platících hostů a cena vstupenky byla 260 Kč. Celkem se zkonzumovalo
přes 700 řízků. Akci předcházel menší nohejbalový turnaj za účasti osmi dvou členných týmů.
Vyhrál tým z Jámy.
V sobotu 21. 11. proběhla tradiční naháňka nad Jámou na Klenovci. Místní
myslivecké sdruţení střelilo dvě laně a jednu lišku. Vše vyvrcholilo večerní kateřinskou
zábavou v místní hospůdce, kdy k poslechu a tanci hrála dechová hudba Pěčňovanka.
V neděli 22. 11. v odpoledních hodinách se v jamské hospůdce uskutečnil workshop
na výrobu vánočních dekorací pod vedením lektorky.
29. 11. se na mičovické návsi u kapličky uskutečnil jiţ druhý ročník slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku. Akci organizovala obec Mičovice ve spolupráci s SDH
Mičovice a místními ţenami, které napekly soustu pochutin. Před stromečkem vystoupily děti
z pěveckého souboru Pecka ze ZŠ Lhenice za doprovodu místních hudebníků. Promluvila zde
Miluše Schwingerová společně se starostou Lubošem Bártou a připomněli význam adventu
a všem zúčastněným popřáli krásné a pohodové vánoce.
Ostatní:
V pátek 13. listopadu udeřili teroristé z tzv. Islámského státu v Paříţi, všechny útoky
si celkem vyţádaly 129 obětí. Následně bylo zahájeno rozsáhlé šetření a další protiteroristické
akce. V důsledku útoků bylo také odloţeno několik mezinárodních fotbalových utkání.

prosinec:
Počasí:
Přelom listopadu a prosince přineslo oteplení a déšť s teplotami, které v odpoledních
hodinách dosahovaly 10 °C. Toto oteplení má za následek tání sněhu, který hlavně v horských
partiích napadl, a s tím související vzedmutí řek. Druhý prosincový týden přinesl mírné
oteplení odpoledními teplotami okolo 10 °C. Druhá polovina prosince se stále nese v duchu
nadprůměrných teplot s občasnými přeháňkami a ranními mlhami. Na prosinec se jedná
o nadprůměrně teplé počasí. Celé svátky je nadprůměrně teplé a slunečné počasí. Teploty
často v odpoledních hodinách překračují 13 °C. Na mnoha místech republiky byly překonány
dlouhodobé teplotní rekordy. Nadále také panuje veliké sucho a citelně chybí v krajině
sněhová pokrývka, která by dodala zemi tolik potřebnou vláhu. Konec roku s sebou přinesl
citelné ochlazení, kdy na silvestra ranní teploty klesly hluboko pod bod mrazu a dosahovaly
aţ - 10 °C.
Kulturní akce:
V sobotu 5. 12. uspořádalo místní myslivecké sdruţení naháňku v Maloninech
s následným večerním posezením v hospůdce u Doubravanky. Večer chodil jako uţ tradičně
po Jámě, ale i v Mičovicích Mikuláš s čerty a andělem.
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11. 12. proběhla výroční členská schůze nově obnoveného sboru dobrovolných hasičů
v Klenovicích, schůze se uskutečnila v místní hasičské klubovně na návsi v Klenovicích.
V neděli 13. 12. proběhl jiţ 2. ročník turnaje v karetní hře Kačaba. Akce se v Jamské
hospůdce zúčastnilo celkem 16 hráčů a vítězem se stal Pavel Jungbauer z Jámy.
V sobotu 19. 12. byl na návsi v Jámě uspořádán ţivý betlém. Akci organizovali hasiči
z SDH Jáma ve spolupráci s obecním úřadem v Mičovicích. Betlému se aktivně zúčastnily
místní i přespolní děti a vystoupil zde i pěvecký soubor Pecka ze ZŠ Lhenice. K občerstvení
byl připraven stánek s punčem, svařeným vínem a dalšími pochoutkami, které napekly místní
ţeny.
V sobotu 26.12. proběhla v Jamské hospodě výroční členská schůze místního SDH.
K večeři se podával smaţený řízek s bramborem a byly dva sudy piva Kozla 11˚ zdarma ke
konzumaci.
27. 12. v neděli byl v Klenovické hospodě uspořádán turnaj v karetní hře Kačaba.
Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů a vítězem se stal Vlasta Vincik ze Starých Prachatic.
V neděli 27. 12. oslavil ţivotní jubileum dvorní skladatel Doubravanky pan Václav
Bárta starší. K jeho 70. narozeninám mu přišli popřát do Jamské hospůdky hasiči, spolek
hezkých holek, fanklub Doubravanky i ostatní místní spoluobčané, celé odpoledne aţ do
večerních hodin hrála Doubravanka za bedlivého dozoru oslavence a pana Heřmana, autora
hudby k textům pan Bárty.
28. 12. se uskutečnila členská výroční schůze SDH Ratiborova Lhota v místní hasičské
zbrojnici, kde mají místní hasiči také klubovnu.
Obecní úřad:
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 9 zasedání zastupitelstva obce Mičovice a to ve
dnech: 25.2., 22.4.,17.6.,15.7.,1.9.,29.9.,20.10.,12.11.,15.12.2015.
Po kontrole usnesení bylo projednáno: zpráva o hospodaření obce a za r. 2014, činnost
obecní knihovny v roce 2014, výsledky inventarizace majetku obce, posílení vodního zdroje
v Klenovicích, příspěvek Centru zdravotně postiţených v Prachaticích, příspěvek na
pojízdnou prodejnu, vyúčtování příspěvku obce Hospicu sv. Jana Neumanna, stav poţární
ochrany v obci, zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2014, přihlášku do
soutěţe Vesnice roku 2015, hospodaření obecních lesů, závěrečný účet obce za rok 2014,
nástup nového lesního hospodáře obce, záměry na prodej majetku obce, oprava kanalizace
v Klenovicích, zápis do kroniky obce za rok 2014, úvěr od České spořitelny na zateplení
obecního úřadu. Ţádost o dotaci na hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního festivalu
2014, ţádost o dotaci na dětské hřiště v Jámě, dodání kalendářů Mikroregionu do domácností
v obci, proplacení preventivních protipoţárních prohlídek SDH v obci, přidělení dotace s
OPŢP na svoz bioodpadu z obce, výběrové řízení na novou střechu obecního úřadu,
rozpočtová opatření, prodeje a koupě pozemků v obci, přípravu slavností květů mikroregionu
Chelčicko-Lhenického, schválení rozpočtu obce pro rok 2015, rozpočet obce byl schválen ve
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výši příjmů 7837 tis. Kč, výdajů ve výši 7837 tis. Kč, hospodaření obecních lesů v roce 2014,
příspěvek ZŠ Prachatice na vydání CD, výkaz a činnost obecní knihovny za rok 2014, ţádost
o dotaci na opravu kaple v Mičovicích, finanční dar Hospicu sv. Jana Neumanna
v Prachaticích, úprava směrnice o veřejných zakázkách.
Obecní lesy:
V obecních lesích bylo vytěţeno celkem 2067,91 m3, z toho listnáčů 80 m3,díky velmi
suchému roku se vytěţilo 585,75m3 nahodilé těţby –kůrovec a souše. Celkem prodáno dřeva
za 3 474 239 Kč a z toho 188 m3 palivového dřeva. Vysázeno bylo celkem 3,52 ha nového
lesa, škoda vlivem tepla byla 30% na sazenicích.
Zemědělství:
ZEMI a.s. Mičovice má od července nové vedení v čele s panem Petrem Hřídelem,
jako ředitel zde působí pan Zdeněk Hanka. Celkový výnos obilovin byl 45, 10 q na ha. Z toho
pšenice 53,68 q na ha s ø cenou 375 Kč za q, dále ječmen jarní 45,75 q na ha s ø cenou 420
Kč za q. Ječmen ozimý s výnosem 36,38q na ha a ø cenou 253 Kč za q, oves 22,85 q z ha a ø
cenou 394 Kč za q. Řepka 29,36 q z ha a ø cenou 993 Kč za q. Ţivočišnou výrobu, na kterou
se ZEMI zaměřuje, představuje 564 kusů hovězího dobytka. Dojnice vyprodukovaly celkem
1 930 092 litrů mléka s ø cenou za litr mléka 8 Kč. Počet prasat klesá, jelikoţ tento chov se
ruší, a proto bylo v roce 2015 jen 300 kusů a většina uţ jen na výkrm. Počet zaměstnanců je
36 a ø měsíční mzda je 18 691 Kč. Jako nově zakoupenou techniku lze uvést vysokotlaký
čistič za 67 500 Kč, dále kamerový systém za 137 638 Kč, osobní počítač za 24 121 Kč,
navigace na postřikovač za 48 215 Kč, bobcat za 894 462 Kč, krmný vozík pro telata za
202 538 Kč, rozmetadlo RUR 60 za 372 000 Kč a rozmetadlo sulka za 50 000 Kč.
V obci hospodaří jako soukromí zemědělci: Pavel Jungbauer z Jámy, Pavel Šanda
z Mičovic, Přemek Voráček Mičovice, Josef Hrabě Mičovice, Jaroslav Joun Ratiborova
Lhota, Petr Šandera Jáma a František Štauber z Mičovic.
Myslivost:
MS Mičovice má pronajatou honitbu od HS Mičovice na deset let/2013 aţ 2023/
o celkové výměře 1975 ha. Z této výměry činní 875 ha. zemědělská půda, 1005 ha lesní půda,
10 ha vodní plocha a 85 ha ostatní pozemky. Honitba se nachází v podhůří Šumavy, na k.ú.
šesti obcí. Jáma, Mičovice, Frantoly ,Ratiborova Lhota, Klenovice a Záhoří v nadmořské
výšce cca. 500 aţ 850 metrů nad mořem. Je zde povodí dvou potoků, které odvádí vodu do
řeky Blanice.
Ráz krajiny a prostředí je předurčen k výskytu velké části naší fauny. Ze zvěře srstnaté
se zde stále vyskytuje zvěř jelení, srnčí, černá a okrajově mufloní, dále pak zajíc polní. Zvěř
škodnou zde reprezentuje liška obecná, kuny (skalní a lesní), jezevec, ondatra, lasice a tchoř
tmavý. Za zvěř pernatou lze jmenovat, kachnu divokou, poláka velkého, holuba hřivnáče,
havrana, vránu či sojku. Dále pak dravci jako káně lesní, jestřáb, poštolky a krahujec obecný.
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Jako vzácnou zvěř bych jmenoval, jeřábka lesního, výra velkého a rysa ostrovida.
Všichni tři se v naší honitbě vyskytují stále. V případě jeřábka lesního je zde vyhlášena oblast
chovu tohoto vzácného ptáka.
Na základě výskytu zvěře a kaţdoročním přírůstku vychází odstřel zvěře, kterým se po
ukončení lovu dostáváme zpět na normované stavy. Tak aby nedocházelo k přemnoţení
daného druhu. V naší honitbě je lovena zvěř srnčí, černá, jelení a škodná (liška obecná,
jezevec a kuna lesní).
Celkem je v MS Mičovice 38 členů.
Sběr odpadů:
Za rok 2015 bylo z obce odvezeno celkem 6614 kg plastů, 3463 kg bílého skla a 3666
kg barevného skla, 1300 kg starého ţeleza, odpadů v popelnicích bylo celkem 38 060 kg,
papíru 3101 kg, nápojových kartonů 72 kg, objemného odpadu 2940 kg, nebezpečných
odpadů bylo: barvy, lepidla 41 kg, kovové obaly 4 kg, plastové obaly 3 kg.
V krajské soutěţi obcí pro okres Prachatice obsadila naše obec v třídění odpadů 20.
místo a celkově jsme se umístili na 106 místě z 380 obcí jihočeského kraje.
Péče o seniory:
Obec pravidelně přispívá na Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
a také všem jubilantům nechává zahrát na Českém rozhlase České Budějovice a jako dar
nechává zhotovit dárkové balíčky v hodnotě 1000 Kč.
Narodili se:
Matěj Filip 2. 5. 2015 Mičovice
Lily Scalet Hardwick 14. 12. 2015 Jáma
Kristýna Drahošová 18. 5. 2015 Mičovice
Zemřely:
Ludmila Hesová z Ratiborovy Lhoty - 3. 2. 2015
Marie Bártová z Frantol - 2. 6. 2015

Uzavřené sňatky:
V roce 2015 nebyl v obci uzavřen ţádný sňatek.
Přistěhovali se:
Olga Matiášková, Ratiborova Lhota čp. 23
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Gabriela Prokopová, Mičovice čp.11
Daniel Ťitěra, Mičovice čp.11
David Ťitěra, Mičovice čp.11
Aleš Kuba, Jáma čp.26
Marie Koutská, Klenovice čp.27
Odstěhovali se:
Vlasta Bílá , Dominik Bílý, Natálie Bílá ,Nella Bílá z Ratiborovy Lhoty
Karol Holeček z Mičovic
František Jeníček z Mičovic
Vlasta Matoušková z Mičovic
Marie Pešková z Mičovic
Miroslav Schwinger,Miroslav Schwinger, Martina Schvingerová, Michaela
Schwingerová z Jámy
Podnikatelé v obci:
Jiří Chamulák – kovovýroba Klenovice, Petr a Zdeněk Šanderovi – autoservis Jáma,
Zdeněk Svatý – instalatér Mičovice, Josef Jungbauer – instalatérství Jáma, Václav Jungbauer
– zednické práce Mičovice, David Fessl – projektové práce Ratiborova Lhota, Jan Kneifl –
zednické práce Jáma, Václav Vágner – klempířství, pokrývačství Jáma, Zdeněk Sýkora –
lesnické práce Frantoly, Pavel Jungbauer – zemědělec Jáma, František Štauber – truhlářství
Mičovice, Jan Pintr – truhlářství Mičovice, Ing. Lubor Kropáček – stavebnictví Klenovice,
Miroslav Filip – kovovýroba Mičovice.

Závěr:
Tento rok byl neklidný, hlavně co se týče mezinárodní situace a vlny uprchlíků
proudících do Evropy z Asie a Afriky. Také Evropu zasáhla vlna teroru v podobě
teroristických akcí tzv. Islámského státu. V naší obci se nic výjimečného nestalo. Uţ přes rok
je velice levná ropa ke konci roku 2015 byla cena Naturalu 95 kolem 28 kč za litr, coţ je
nejniţší cena od roku 2004. Nadále také převládá abnormální sucho, jelikoţ uţ tři zimy
nenapadla pořádná sněhová pokrývka, která by dodala vláhu, celkově lze říci, ţe poslední
zimy jsou abnormálně mírné, coţ spousta pamětníků nepamatuje. České ekonomice se daří a
její roční růst je jeden z nejvyšších v Evropě s ročním růstem 4,7 % a inflace byla naopak
rekordně nízká s růstem 0,4 %, také nezaměstnanost byla rekordně nízká kolem 6,5 %.
V důsledku příznivých ekonomických výsledků posilovala i česká koruna, ovšem proti růstu
koruny zasáhla Česká národní banka a drţela kurz koruny na 27 Kč za 1 Euro. Česká vláda
ČSSD + ANO + KDU – ČSL je jiţ přes rok u moci a zatím je její vládá klidná, aţ na pár
výměn ministrů nemusela řešit nějaký významný vnitřní konflikt.
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Celé léto zaţívá Evropa velký nápor imigrantů ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a jiných
zemí postiţených v nedávné době válkou. Tato vlna hýbe jak evropskou tak domácí politikou
a stává se z toho celospolečenské téma. Dalším a souvisejícím problémem je pokračující
neklid na Blízkém Východě, kde probíhají boje v Sýrii, kde zuří občanská válka uţ více jak
čtyři roky a s tím spojený problém tzv. Islámského státu.

Kalendářní přehled roku:
leden:

3. 1. Myslivecká bál v Jámě
23. 1. Babský bál v Jámě

únor:

10. 2. Masopustní průvod v Jámě
14. 2. Hasičský ples v Jámě

březen:

14. 3. Dětský karneval v Jámě

duben:

18. 4. III. vepřové hody v Jámě
30. 4. Slavnostní stavění máje v Mičovicích, Ratiborově Lhotě,
Klenovicích a na Frantolech

květen:

2. 5. Slavnosti květů
3. 5. Slavnostní mše za sv. Floriána
9. 5. Hasičská soutěţ v Třešňovém Újezdci
15. 5. Povídání se Z. Troškou v Jámě
17. 5. Hasičský průvod k uctění sv. Jana Nepomuckého
24. 5. Stavění máje v Jámě

červen:

13. 6. Krajská soutěţ v poţárním sportu v Prachaticích
21. 6. Přednáška P. Fencla v Jámě
25. 6. Valná hromada akcionářů ZEMI a.s.

červenec:

4. 7. Rybářský den v Mičovicích
10. – 11. 7. 13. Ročník festivalu Pod lípou
18. 7. první ročník „Mičovického koulování“ v pétanque.
25. 7. 15. ročník Chrastovna cupu v Jámě

srpen:

2. 8. 150 té výročí SDH v Hundingu
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7. 8. Obec získala ocenění za obnovu venkova z rukou hejtmana
Jihočeského kraje
29. 8. 9. ročník Melhutka cupu v nohejbale v Mičovicích
září:

12. 9. Staročeská konopická v Jámě
18. – 19. 9. Sběr druţstevních brambor

říjen:

3. 10. Retro disco v Jámě
17. 10. Posvícenská zábava v Jámě
24. 10. Slavnosti plodů ve Lhenicích
25. 10. Workshop v Jámě

listopad:

7. 11. Řízkové hody v Jámě
21. 11. Kateřinská zábava v Jámě
22. 11. Workshop v Jámě
29. 11. Druhý ročník slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
v Mičovicích

prosinec:

5. 12. Průvod Mikuláše s čerty v Jámě a Mičovicích
11. 12. výroční členská schůze SDH Klenovice
13. 12. 2 ročník turnaje v Kačabě v Jámě
19. 12. Ţivý betlém v Jámě
26. 12. výroční členská schůze SDH Jáma
27. 12. Turnaj v Kačabě v Klenovicích
28. 12. výroční členská schůze SDH Ratiborova Lhota
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