Kronika obce Mičovice
2013
Počasí:
Leden:
13. 1. a 26. 1. nejchladnější rána – 10 °C, 19. 1. – 8 °C, po tři rána – 7 °C, ostatní od – 6 °C do
5 °C. 26. 1. v odpoledních hodinách bylo nejchladněji a to – 6 °C. Po 16 dní od 0 °C do 8 °C.
5 dní vanul silný nárazový vítr, 5 dní slunečno či polojasno. Zpočátku slabé dešťové
přeháňky, později sněhové. 17. 1. spadlo 27 cm sněhu a 18. 1. 10 cm sněhu. Počasí jako na
houpačce – vítr, déšť, sníh, mlhy.
Únor:
Nejméně naměřeno v ranních hodinách 11. 2. a to – 8 °C, 9. 2. a 22. 2. – 7 °C, 21. 2. a 23. 2. –
6 °C, 4 dny nadnulové hodnoty, ostatní dny od 0 °C do – 5°C. Nejchladněji v odpoledních
hodinách 11. 2. a to – 4 °C. Nejtepleji 25. 2. 7°C. Ostatní odpoledne od 0 °C do 6°C. 2 dny
slunečno. Mlhy, smíšené a sněhové přeháňky. 25. 2. spadlo 27 cm sněhu. Dle meteorologů
tyto dva měsíce měly nejméně slunečního svitu za posledních 50 let.
Březen:
Měl nejchladnější rána 16. 3. a 24. 3. – 9 °C, 14. 3. – 6 °C, po 17 rán od 0 °C do – 7 °C. 6 dní
nadnulové hodnoty od 1 °C do 4 °C. V odpoledních hodinách nejtepleji 6. 3. a to 12 °C, 5. 3.
a 7. 3. 11°C. 23. 3. – 27. 3. zaznamenána mrazivá odpoledne od – 1 °C do – 3 °C. 6 dní slabé
sněhové přeháňky. 8 dní slunečno či polojasno. Nejvíce sněhu spadlo 19. 3. a to 9 cm. Podle
meteorologů měsíc extrémně chladný, nejchladnější za posledních 26 let.
Duben:
od 1. 4. do 7. 4. mrazivá rána od – 1 °C do – 3 °C, 8. 4. – 7°C. Nejteplejší ráno 27. 4. a to 13
°C, ostatní od 3 °C do 11 °C. V odpoledních hodinách nejchladněji 4. 4. – 1 °C. Naopak
nejtepleji 26. 4. 27 °C, 18. 4. 26. °C, 6 dní od 20 °C do 23 °C. 12 dní slunečno či polojasno. 5
dní dešťové přeháňky, nejvíce srážek spadlo 10. 4. a to 35 mm a 20. 4. 17 mm. Dle
meteorologů letošní jaro nejchladnější od r. 1976 a začátek jara nejchladnější za posledních
100 let.
Květen:
13. 5. nejchladněji v ranních hodinách s 3 °C a nejtepleji a to 13 °C. Ostatní rána od 6 °C do
12 °C. 9. 5. v odpoledních hodinách 25 °C, stejně tak 10. 5. 7 dní od 20 °C do 23 °C.
Nejchladněji odpoledne 26. 5. a to 9 °C, 6 dní 10 °C. 13 dní slunečno či polojasno. Nejvíce
srážek spadlo 3. 5. a to 32 mm. 16 dní slabé přeháňky. Zaznamenány 2 místní bouřky a 4
vzdálené.
Červen:

Měl chladná rána 26. 6. – 30. 6. a to 9 °C, 1. 6. 7 °C. Ostatní rána od 11 °C do 19 °C.
Nejchladněji v odpoledních hodinách 2. 6. 10 °C a 1. 6. 11 °C od 17. 6. do 23. 6. naměřeno od
25 °C do 34 °C. Tento týden dle meteorologů byl nejteplejším za posledních 60 let. 1. 6.
spadlo 15 mm srážek a 2. 6. 49 mm. Déšť zasáhl celou republiku – záplavy. 15 dní převládalo
slunečno či polojasno. Zaznamenáno 6 vzdálených bouřek.
Červenec:
1. 7. nejchladnější ráno a to 10 °C, naopak nejteplejší 29. 7. 23 °C. V odpoledních hodinách
nejchladněji s 22 °C 12. 7. a 17. 7. Nejtepleji 28. 7. s 36 °C a 27. 7. s 34 °C. Ostatní
odpoledne od 23 °C do 30 °C. 25 dní slunečno či polojasno. 3. 7. spadlo nejvíce srážek a to 12
mm. Zaznamenáno 6 vzdálených bouřek. Měsíc mimořádně teplý se slunečnými dny.
Srpen:
Nejchladnější rána s 10 °C 15. 8., 16. 8., 21. 8., 23. 8., 30. 8. a to 10 °C, 6 rán s 20 °C
teplotami. Nejchladnější odpoledne 27. 8. a to 14 °C. Nejvyšší naměřená teplota 2. 8. a 3. 8.
35 °C. 5 dní od 31 °C do 33,5 °C 18 dní od 20 °C do 29 °C. 20 dní slunečno či polojasno.
Zaznamenáno 7 vzdálených bouřek. Nejvíce srážek spadlo 7. 8. 39 mm a 25. 8. 31 mm.
Září:
28. 9. chladné ráno s 2 °C, 29. 9. 4 °C, ostatní rána od 7 °C do 15 °C. Nejtepleji v ranních
hodinách 4. 9. a 9. 9. shodně 16 °C. 30. 9. nejchladnější odpoledne s 11 °C, nejteplejší 7. 9. a
to 27 °C. 8 dní od 20 °C do 26 °C. 16 dní slunečno či polojasno. 8 dní slabé přeháňky, nejvíce
srážek spadlo 10. 9. a to 10 mm.
Říjen:
Začal přízemními mrazíky 4. 10. ráno – 1 °C. 27. 10., 28. 10., 29. 10. nejteplejší rána s 12 °C.
Nejchladněji odpoledne 11. 10. s 8 °C. Nejtepleji odpoledne 28. 10. s 22 °C, 20. 10. – 26. 10.
20 °C. 17 dní slunečno či polojasno. Nejvíce srážek spadlo 16. 10. a to 21 mm a 10. 10. 15
mm.
Listopad:
mrazivá rána 27. 11. s – 5 °C, 26. 11. a 28. 11. – 3 °C, 12. 11. – 1 °C. Ostatní rána nenulové
hodnoty. Nejtepleji ráno 3. 11. a 9. 11. a to 10 °C. Chladná odpoledne 26. 11. – 2 °C a 27. 11.
– 1 °C. Nejtepleji 8. 11. a to 18 °C a 7. 11. 14 °C. Ostatní dny od 1 °C do 10 °C. 7 dní
slunečno či polojasno. Slabé dešťové přeháňky. První sníh spadl 26. 11. a to 1,5 cm. Měsíc
teplejší než obvykle.
Prosinec:
18. 12. nejchladnější ráno – 6 °C, 4. 12. a 13. 12. – 5 °C. 12 rán od 0 °C do – 4 °C, ostatní
nenulové hodnoty. V odpoledních hodinách nejchladněji 18. 12., 20. 12., 31. 12. a to – 1 °C.
16. 12., 23. 12., 27. 12. teplá odpoledne s 8 °C. 13 dní slunečno či polojasno. Po 2 dny

sněhové přeháňky do 1 cm. 5. 12. zaznamenána sněhová bouřka. Dle meteorologů byly
Vánoce nejteplejší za posledních 25 let.

Zemědělství:
ZEMI a.s. Mičovice hospodařila na 899 ha zemědělské půdy. Ředitelem společnosti byl
Zdeněk Hanka. Celkový výnos obilovin byl 37,18 q po ha, z toho pšenice 45,10 q po ha, oves
37 q po ha, řepka 27,70 q po ha. ZEMI a.s. se zaměřovala na živočišnou výrobu. Celkový stav
skotu tvořilo 552 kusů, z toho bylo 272 krav, která vyprodukovaly 1778470 l mléka za
prodejní cenu za 1 l 8,97 Kč. Zisk za mléko 15517 Kč. Bylo chováno 44 ks prasnic a 99 ks
prasat pro výkrm.
V ZEMI a.s. pracovalo 37 pracovníků o průměrné hrubé měsíční mzdě 18 370 Kč. ZEMI a.s.
hospodařila se ziskem 25 tis. 992 Kč. Zakoupeno ojeté osobní auto ŠKODA FABIA za 66088
Kč a fakální návěs NTF 10 za 57800 Kč.
V obci hospodařili soukromí zemědělci: Pavel Jungbauer Jáma, Pavel Šanda Mičovice,
Přemek Voráček Mičovice, Josef Hrabě Mičovice, Jaroslav Joun Ratiborova Lhota, Pet
Šandera Mičovice, František Štauber Mičovice.

Obecní úřad:
Jako účetní začala pracovat Kamila Fesslová z Ratiborovy Lhoty. Starosta pan František
Zámečník z Mičovic, místostarosta pan Václav Bárta z Jámy, obecní pracovník Zdeněk
Němec z Mičovic, obecní hajný ing. Pecha ze Lhenic, knihovnice p. Blanka Zámečníková
z Mičovic.
Uskutečnilo se 6 zasedání zastupitelstva kde se projednávalo: zpráva o hospodaření obce za rok
2012, činnost obecní knihovny v tomto roce, výsledky organizace majetku obce, posílení
vodního zdroje v Klenovicích, příspěvek centru zdravotně postižených v Prachaticích, žádost o
dotaci z Česko – Bavorského fondu spolupráce na revitalizaci Malonin, projekt hasičské
zbrojnice v Jámě, zřízení účtu u ČNB, zpracování nových internetových stránek obce, žaloba
na lesy ČR ve věci vydání lesů ve Frantolech, vyúčtování příspěvku Hospicu sv. Jana Neumana
v Prachaticích, stav požární ochrany v obci, zpráva o provedené kontrole hospodaření obce za
rok 2012, přihlášku do soutěže Vesnice roku 2013, nástup nové účetní obce, záměr na prodej
majetku obce, zápis do kroniky obce za rok 2012, úvěr od České Spořitelny na nákup lesní
techniky, žádost o dotaci na hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního festivalu 2012,
žádost o dotaci na dětské hřiště v Mičovicích, dodání kalendářů Mikroregionu do domácností
obce, proplacení preventivních prohlídek proti požárních prohlídek SDH v obci, přidělení
dotace na revitalizaci Frantol, rozpočtová opatření prodeje a koupě pozemků v obci přípravu
slavností květů Mikroregionu Chelčicko – Lhenického, schválení rozpočtu obce pro rok 2014,
rozpočet byl schválen ve výši příjmů a výdajů 6 125 tis. Kč. Hospodaření obecních lesů v r.
2012, nájem bývalého kulturního sálu v Klenovicích, příspěvek ZŠ Prachatice na vydání
zpěvníku, výběrové řízení na dodavatele nového lesního hospodářského plánu na období 20152024, výkaz a činnost obecní knihovny za rok 2012, smlouvu s firmou EUROFORUM GROUP
na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalé školy v Mičovicích, podání žádosti o

kompletní pozemkovou úpravu v Jámě a Klenovicích, žádost o dotaci na opravu rybníků ve
Frantolech, dohodu o náhradě škody na lesním pozemku a vodovodu, příspěvek OS PŘÁTELÉ
KLENOVIC, dar HOSPIC sv. JANA NEUMANA v Prachaticích, úpravu směrnice o veřejných
zakázkách. Obec obdržela dotaci na obecní lesy, na posílení vodního zdroje v Klenovicích, na
nákup lesní techniky – nového traktoru s lesní nástavbou.

Obecní lesy:
Bylo vytěženo 1301 m3 dřeva, z toho listnáčů 167 m3. Prodáno dřeva v množství 1119 m3
jehličnatého a listnatého 123 m3 za celkovou cenu 183500 Kč. Vysázeno 44 ha lesa.

Každodenní život v obci:
Obec se opět přihlásila do krajské soutěže Vesnice roku. Prodejna se smíšeným zbožím
v Mičovicích byla na dobré úrovni. Odpovědně ji vedla paní Jana Filipová z Mičovic.
V Ratiborově Lhotě byla dokončena požární zbrojnice. V Klenovicích vybudováno dětské
hřiště s průlezkou, kolotočem, domečkem na hry a košem na basketbal. V Klenovicích bylo
založeno občanské sdružení PŘÁTELÉ KLENOVIC, které vedla p. Ladislava Kropáčková.
Obec tomuto sdružení bezplatně pronajala kulturní sálek v Klenovicích jako klubovnu.
V Maloninech, které byly padesátých létech srovnány se zemí a zůstaly jen základy bývalých
stavení bylo pokračováno v drobných úpravách. Do Malonin se vracení bývalý rodáci žijící
v Rakousku a Německu.

Veřejný život:
Poprvé v historii našeho státu si lidé volili svého prezidenta z 9 kandidátů. V dvoukolových
volbách zvítězil Miloš Zeman. Účast v obci 61,05%. V červnu odstoupil předseda vlády Petr
Nečas a s ním padla celá vláda. Prezident stanovil prozatímní vládu vedenou Jiřím Rusnokem.
Poslanecká sněmovna požádala prezidenta o její rozpuštění a ten vyhlásil předčasné volby.
V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny se volilo z 18 stran a hnutí. V naší obci byla
volební účast 52,22%. První místo obsadila ČSSD, druhé hnutí ANO, třetí KSČM, čtvrté TOP
09.

Z kulturního dění:
Tradičně se uskutečnily 3 plesy, 6 tanečních zábav. Stejně tradičně pokračovalo Masopustní
úterý v Jámě s průvodem masek a pochováváním basy. V Jámě se uskutečnily Metalové
vepřové hody. Do Hundingu v Německu se uskutečnil zájezd s Doubravankou na jablečné trhy.
Obec má s Hundingem spolupráci v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického. Červencový
Hudební festival v Jámě „Pod Lípou“ se těší velkému zájmu. Navštívilo jej 802 platících
diváků. Každoročně se uskutečnilo stavění májů v Mičovicích a Jámě, stejně tak velikonoční
koledování. Jízdy cyklistů Mikroregionu Chelčicko – Lhenického rozkvetlými třešňovými sady
po vybudované cyklostezce se účastnilo na 150 občanů ze všech obcí Mikroregionu. Slavnosti
plodů se konali v Libějovicích, kde naši občané získali první místa v oblasti destilátů. Místní
Lidová knihovna vedená paní Blankou Zámečníkovou měla 40 čtenářů, kteří si půjčili 1235
knih. Využíván internet.

Z činnosti sborů:
Naši hasiči se zapojili do Okrskové soutěže. Jamští hasiči obsadili přední místa, stejně tak
mladší hasiči Jáma. Hasiči Mičovice pořádali Melhutka cup v nohejbalu a zábavné odpoledne
pro děti. Jamští hasiči uspořádali ples, podíleli se na Masopustním úterý a dalších akcích. ČČK
Jáma tradičně uspořádal Dětský karneval, který se těší zájmu celého širokého okolí a dětský
den se soutěžemi. Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí vystupoval na různých akcích našem
regionu, uspořádal ples a zájezd pro své členy.

Péče o seniory:
Nejstarší občankou obce je paní Marie Štauberová z Mičovic, která se dožila 94 let. Obecní
úřad dává tradičně zahrát občanům obce k významným výročím v Českém Rozhlase České
Budějovice. Jana Bromová a Jana Vincíková navštěvují jubilanty s dárkem a přáním.

Narodili se:
Nováková Elena Marie Klenovice, Kropáček Vojtěch Klenovice

Zemřeli:
Václav Mráz z Jámy ve věku 84 let, František Mráz z Jámy ve věku 80 let, Josef Jungbauer
z Jámy ve věku 80 let, Anna Holečková ve věku 72 let, Vlasta Bromová z Jámy ve věku 84 let,
Bohuslav Kuba z Jámy ve věku 89 let, Františka Šandová z Mičovic ve věku 69 let, Kristýna
Machalová z Frantol ve věku 85 let, Václav Kneifl z Jámy ve věku 63 let.

Přistěhovali se:
Zuzana Jounová do Mičovic, Ivana Kubelová do Mičovic, Miroslava Rudková do Klenovic,
Martina Voráčková do Mičovic.

Odstěhovali se:
Vlasta Bílá z Ratiborovy Lhoty, Ivana Lédlová z Klenovic

Podnikatelé:
Jiří Chamulák – kovovýroba Klenovice, Petr a Zdeněk Šanderovi Mičovice – Autoservis,
Zdeněk Svatý Mičovice – instalatér, Josef Jungbauer Jáma – instalatérství, Václav Jungbauer
Mičovice – zednické práce, David Fessl Ratiborova Lhota – projektování, Jan Kneifl Jáma –
zednické práce, Václav Vágner Jáma – pokrývačství, Zdeněk Sýkora Frantoly – lesnické práce,
Pavel Jungbauer Jáma – lesnické práce, František Štauber Jáma – truhlářství, Jan Pintr Mičovice
– truhlářství, ing. Lubor Kropáček Klenovice – stavebnictví, Miroslav Filip Mičovice –
kovovýroba.

Závěr:

V červnu zasáhly naší republiku záplavy, které napáchaly velké škody, ničily domy, silnice.
V naší obci zatopily čističku odpadních vod a most přes Zlatý potok ve Frantolech. V republice
byla nezaměstnanost. Rok byl plný změn. Odstoupil předseda vlády Petr Nečas a s ním celá
vláda. Prezident republiky Miloš Zeman v této souvislosti jmenoval prozatímní vládu v čele
s Jiřím Rusnokem, která pokračovala až do zvolení nové vlády. Poslanecká sněmovna požádala
o její rozpuštění prezidenta republiky. Ten poslaneckou sněmovnu rozpustil a vyhlásil
předčasné volby na 25. 10. a 26. 10. Prozatím vládl senát. Pokračovalo zdražování potravin,
pohonných hmot a energií.

Schváleno zastupitelstvem dne

Marie Pešková

