Kronika obce MIČOVICE
2016
leden:
Počasí:
S Novým rokem do Čech přišlo citelné ochlazení s ranními teplotami okolo - 10 °C,
které se přes den nepřehouply přes nulu, tyto teploty vydržely až do 5. ledna kdy už denní
teploty bylo okolo 2 °C a i ta trocha sněhu, který napadl a rázem roztál. Postupné oteplování
ze začátku ledna pomalu přešlo v ochlazení se sněhovými přeháňkami a teplotami okolo - 5°C
také se místy vyskytovalo náledí, které znepříjemňovalo život hlavně řidičům. 18. 1. udeřily
v Čechách mrazy, ranní teploty se pohybovaly okolo - 18°C a ani přes den se teploty
nedostaly nad bod mrazu. Tento mráz byl doprovázen sněžením, celkem napadlo okolo třiceti
cm. sněhu. Na Horské Kvildě naměřili meteorologové teplotu - 30°C. Největší mráz byl
v noci ze čtvrtka na pátek 22. 1. - 19°C a na Rokytské Slati naměřili - 35°C. po těchto
mrazech přišla obleva, když teploty v neděli 24. byly už okolo 5°C a v pondělí 25. už teplota
dosahovala 10°C. Konec ledna se nesl ve znamení teplot okolo 12 °C.
Kulturní akce:
Jako již tradičně se Nový rok vítal i tentokrát v hospůdce u Doubravanky v Jámě, kam
letos, jelikož pořád není otevřená Mičovická hasičská klubovna v budově obecního úřadu,
zavítala i početná skupina mičovických. Ovšem nejenom v Jámě to o Silvestru hučelo, stejně
tak i v Klenovicích v místní hospodě a i v Ratiborově Lhotě kde mají místní hasiči k dispozici
klubovnu v místní hasičské zbrojnici.
Hned po oslavách Silvestru museli myslivci z místního mysliveckého sdružení
připravovat tombolu na tradiční Myslivecký ples, který se tentokrát konal 2. 1. Na plese hrála
oblíbená dechová hudba B Quintett. V tombole bylo jak se sluší a patří velké množství divoké
zvěře od bažantů až po hlavní cenu v podobě divočáka. Návštěvnost byla velmi solidní a tak
zábava trvala až do pozdních ranních hodin.
V pátek 22. 1. se v Jámě konal Babský bál pořádaný Pošumavským spolkem hezkých
holek pro Jámu a okolí. Bylo 87 platících a v tombole bylo 265 cen, přičemž jako hlavní cena
ve slosovatelné tombole byl poukaz na dentální hygienu. K tanci a poslechu hrála Samsonka.
23. 1. v sobotu proběhlo v Mičovicích slavnostní otevření nově zrekonstruované
hospody v budově bývalé školy, dnešního obecního úřadu. Zároveň zde proběhla výroční
členská schůze SDH Mičovice.

únor:
Počasí:

Přelom ledna a února provázelo nadprůměrně teplé počasí, které bylo charakteristické
teplotami okolo 13 °C a občasnými přeháňkami. 9. února na masopust bylo větrno
s občasnými přeháňkami a teplotou okolo 10 °C. Druhá polovina února začala ochlazením
s teplotami okolo 5 °C. Začátek posledního týdne února přinesl oteplení s teplotami okolo 13
°C a čerstvý vítr. Po oteplení přišlo razantní ochlazení. 23. 2. Teploty klesly ke 2 °C a
celodenní déšť přešel do sněžení. Konec února byl ve znamení oblačnosti s dešťovými
přeháňkami. 29. února celý den pršelo a ve večerních hodinách déšť přešel ve sněžení.
Kulturní akce:
V sobotu 6. února v Hospůdce u Doubravanky v Jámě proběhlo divadelní představení
Strunkovického ochotnického spolku Knoflíková válka na motivy knihy Louise Pergauda.
Vystoupení mělo velký úspěch a hospůdka byla plná do posledního místa a to diváky ve
věkovém rozmezí 0 – 90 let. Vstupné bylo dobrovolné.
8. února v pondělí byly v Jámě zástupci Českého rozhlasu České Budějovice a
redaktorka z Prachatického deníku, aby o místních dobrovolných hasičích natočili reportáž,
potažmo o nich vyšla reportáž v deníku. Za rozhlas zde byli Zdeněk Zajíček a Andrea
Zahradníková a za deník Leona Fröhlichová. Celé natáčení zabralo přibližně dvě hodiny a do
rozhlasu postupně promluvil starosta sboru Jan Vágner, velitel Miroslav Šnajdr, Pavel Fencl,
kronikář Václav Bárta, Jindřich Vágner, Miluše Schwingerová a za děti Kateřina
Schwingerová a Michal Mráz.
Na masopustní úterý 9. února prošel Jámou už tradiční průvod masek. V jednu hodinu
odpoledne předal starosta obce pan Luboš Bárta masopustnímu rychtáři práva od obce a
průvod masek se následně vydal po vsi. V odpoledním průvodu bylo více jak dvacet masek a
vše doprovázela Doubravanka. Večerní merenda začala v sedm večer a trvala až do ranních
hodin.
V sobotu 13. února se v hospůdce u Doubravanky konal tradiční hasičský bál
pořádaný SDH Jáma. Celý večer hrála dechová hudba Hájenka a tradičně bohatá tombola
čítala 219 cen, v hlavní slosovatelné tombole bylo 24 cen a jako hlavní cena večera byl
televizor LG s úhlopříčkou 152 cm. Tento televizor nakonec vyhrál místní hasič pan František
Štauber starší. Celkem bylo prodáno 135 vstupenek a akce se zúčastnili hasiči ze širokého
okolí včetně hasičů z Volar.

březen:
Počasí:
Přelom února a března přinesl do Čech silné sněžení, což na mnoha místech
zkomplikovalo nejen dopravu, ale i bylo poničeno elektrické vedení. Tento stav trval jen pár
dní, jelikož přišlo oteplení a sníh sešel. První polovina března se nesla v duchu převládající
oblačnosti a teplot pohybujících se okolo bodu mrazu. 20. března, první jarní den s sebou
přinesl slunečné počasí s teplotami okolo 12 °C a studený vítr. Poslední dekádu března
provázelo proměnlivé počasí se srážkami a teplotami okolo 8 °C, až závěr března přinesl

slunečné počasí a 31. 3. Teploty dokonce vystoupaly až na 22 °C, jednalo se zatím o
nejteplejší letošní den.
Kulturní akce:
V sobotu 5. března byl v půl druhé odpoledne v jamské hospodě uspořádán dětský
karneval. Na karnevale se o dobrou zábavu staral DJ Stifler (Štěpán Jaroš). Vstupné bylo
dobrovolné a sjelo se velké množství dětí ze širokého okolí. Se stejným dýdžejem byla
v jamské hospůdce od osmi hodin uspořádána retro disko k MDŽ, vstupné bylo 40 Kč a ženy
dostaly u vstupu jednu růži. Na vyvedené akci bylo cca. 100 platících a zábava byla až do
dvou do rána.
O víkendu 20. března se jamské hospodě u Doubravanky uskutečnila výroční členská
schůze MS Mičovice.
Ve stejný den proběhl v Klenovicích v místní hospůdce turnaj v Kačabě, celkem zde
bylo nahlášeno 16 soutěžících.
Od 24. do 28. 3. proběhly velikonoční svátky, děti měly prázdniny a poté co vláda ČR
odsouhlasila Velký pátek jako svátek tak poprvé v novodobých dějinách byl i tento den dnem
svátečním. V Mičovicích a v Jámě chodily řehtáči, aby si následně něco vykoledovaly.
Ostatní:
Od března byla opět uvedena do provozu obecní knihovna v budově nově
zrekonstruovaného obecního úřadu.

duben:
Počasí:
Prvního dubna bylo skutečné aprílové počasí, jelikož jemné mrholení se střídalo se
slunečními paprsky, ovšem následující víkend vše vynahradil. Teploty se pohybovaly lehce
pod 20 °C a bylo slunečno, čehož mnoho lidí využilo k zahrádkaření a podobným jarním
pracím. V první dekádě dubna bylo skutečně aprílové počasí, teploty se pohybovaly v rozmezí
10 °C až 23 °C. Slunečné počasí se střídalo s občasnými srážkami. Od 20. do pátku 22. dubna
bylo slunečno s teplotami nad 23 °C, následně se prudce ochladilo a nad 500 m.n.m. napadl i
sníh. Teploty ráno padají pod bod mrazu a odpolední teploty se pohybují okolo 6 °C. Celý
poslední dubnový týden jsou teploty hluboko pod dlouhodobým průměrem, na Šumavě
napadlo místy až 20 cm mokrého sněhu a v polohách nad 600 m.n.m. se po celý týden
objevovaly sněhové přeháňky, mnoho sadařům pomrzly právě kvetoucí ovocné stromy a i
například vinaři na jižní Moravě přijdou v důsledku, tohoto na duben studeného počasí, o část
úrody.
Kulturní akce:
Dne 2. dubna proběhly v hospůdce u Doubravanky Rockové Vepřové hody pro
Patrika, jak už z názvu vyplývá, byla celá tato akce spojena s charitativní sbírkou pro vážně

nemocného Patrika. Na akci vystoupily postupně tři kapely a to: Ramones, Hera Rock a
AD₰DC revival. Celkem akci navštívilo 176 platících hostů při ceně vstupenky 260 Kč.
Celkem se podařilo na Patrika vybrat po odečtení všech nákladů 20 000 Kč.
V neděli 24. 4. byla hasiči z Jámy uspořádána exkurze na Písecko s návštěvou Písku,
Albrechtic nad Vltavou, JETE – Temelín, Pořežan a minipivovaru Dražíč, celkem jelo 43
osob a autobus platili hasiči.
Ve stejný den se v Jamské hospůdce u Doubravanky pořádalo divadelní představení
dětského divadelního souboru Žernováček s pohádkou Princové jsou na draka, aneb jak je
důležité míti Bachachu. Představení navštívilo 50 platících hostů, přičemž vstupné bylo
dobrovolné.

květen:
Počasí:
Začátek května byl celkem teplý, ranní teploty se pohybovaly okolo 5 °C
v odpoledních hodinách se rtuť teploměru, vyšplhala i nad 20 °C, foukal čerstvý vítr od
severu a srážek moc nespadlo až na středu 4. 5. kdy se ochladilo a celý den pršelo. Druhý
květnový týden byl do poloviny slunečný a od druhé půlky se ochladilo a přibylo i srážek.
Následující týden se teploty postupně zvedaly, až o víkendu místy atakovaly tropickou
třicítku. V pondělí 23. května se Českem prohnaly silné bouřky, které neminuly ani
mičovicko. V podvečerních hodinách se dostavil silný déšť doprovázený slabým krupobitím.
Konec května provázelo proměnlivé počasí. 31. května se Českem prohnaly bouřky
doprovázené silným deštěm s kroupami, místy se objevily lokální záplavy.
Kulturní akce:
7. 5. proběhla okrsková soutěž v požárním sportu, pořádání akce se zhostila mičovická
obec potažmo hasiči z Klenovic. Soutěž začala nástupem v půl jedné na louce u Klenovic.
Celkem zde bylo nahlášeno 20 družstev od mladších žáků, přes dorost a ženy až po týmy
Muži II. Naše obec se prezentovala pěknými výsledky, jelikož Jáma opanovala klání
dorostenců, Mužů I. a II. a starších žáků, jen mladší žáci v kombinované sestavě s ktišskými
dětmi prohrály s dětmi z Ratiborovy Lhoty. Celé odpoledne provázelo slunečné počasí a o
dostatek tekutin a pochutin se postarali klenovičtí. Proběhli i závody ve štafetách 4 x 90m (víc
nedovolil terén). Nikomu se nic nestalo a všichni se na konci dne rozjeli do svých vesnic, kde
pokračovali oslavy až do ranních hodin.
Na státní svátek 8. května se hasiči z naší obce zúčastnili mše svaté za svatého
Floriána v kostele svatého Jakuba ve Lhenicích. Jamští hasiči jako tradičně nesli i prapor
sboru.
V sobotu na letnice 14. 5. se stavěla v Jámě májka. Již v týdnu byla stará májka
poražena, když na lípu vyšplhal a řetěz povolil Pavel Vágner. Na slavnostní stavění nového
máje dohlížel početný fanklub Doubravanky, která i u stavění zahrála. Následně se chasa

přesunula k hospodě, kde se grilovala kuřata. Následovala zábava až do rána s Doubravankou
a jejím fanklubem v místní hospůdce.
V sobotu také proběhla okresní soutěž hasičů kategorie Muži II. ve Vitějovicích, kde
nás reprezentovali hasiči z Ratiborovy Lhoty, kteří skončili v silné konkurenci na šestém
místě z celkově 11 přihlášených sborů.
Obecní knihovna uspořádala 22. 5. zábavný program pro děti s názvem Z pohádky do
pohádky s Filipem a jeho kamarády. Jednalo se o zábavné odpoledne plné her, zajímavostí a
příběhů.
V pátek 27. 5. uspořádal Jamský kulturní spolek v Hospůdce u Doubravanky divadelní
komedii Jakuba Zindulky OD SILVESTRA DO SILVESTRA, účinkovali herci ze scény
mladých při Divadelním souboru Čelakovských ze Strakonic. Vstupné bylo dobrovolné a
představení navštívilo 30 lidí.
28. 5. se konala okresní soutěž dobrovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž
organizovalo okresní sdružení hasičů, bohužel se zúčastnilo pouze 7 družstev z toho 4
družstva z kategorie Muži I., 2 družstva žen a jedno družstvo dorostu (Jáma). Lhenický okrsek
reprezentovalo složené družstvo z Třešňového Újezdu, nakonec skončili na druhém místě,
dorostenci z Jámy byli pochopitelně první a postoupili na krajskou soutěž, kterou pořádá
krumlovský okres. V jednotlivých soutěžích byli aktivní i mladí hasiči z Jámy a dokázali
ovládnout několik kategorií.

červen:
Počasí:
Červen začal deštivým počasím, první dekáda června byla ve znamení proměnlivé
oblačnosti, jen mezi 5. až 7. červnem se udělalo pěkné slunečné počasí, čehož využili
zemědělci k sušení sena a senážím. Jinak počasí zatím nenahrává zemědělským pracím.
Celkově lze říci, že první polovina června byla ve znamení proměnlivého počasí s častým
deštěm. Druhá polovina června už přinesla stálejší počasí a ve čtvrtek 23. i první tropický den
tohoto roku, kdy se teploty vyšplhaly až k 34 °C, zatím nejteplejší den byl pátek 24. kdy
teploty atakovaly na mnoha místech teplotní rekordy kolem 36 °C. Následují den do Čech
dorazily silné bouřky, doprovázené silným větrem a blesky.
Kulturní akce:
V pondělí 6. června do naší obce přijela hodnotící komise v souvislosti se soutěží o
titul vesnice roku. První zastávka byla v Hospůdce u Doubravanky v Jámě, kde je uvítali
místní ženy v krojích chlebem a solí a samozřejmě i místní slivovicí. Následně starosta pan
Luboš Bárta komisy představil chod obce a celá delegace se vypravila do Mičovic na nově
zrekonstruovaný obecní úřad.
10. června proběhlo vyhlášení soutěže Českého rozhlasu České Budějovice, Dobráci
roku. A na prvním místě se umístili hasiči z Jámy s celkovým počtem 2515 hlasů, jasně

ovládli tuto soutěž a postoupili do celostátního kola, které se uskuteční 25. června
v Nymburce. Zároveň vyhráli oslavu v hodnotě sto tisíc korun. Této soutěže se zúčastnilo 40
sborů z celého Jihočeského kraje. Jedná se o velký úspěch nejen jamských hasičů, ale celé
obce Mičovice.
V sobotu 25. června se sbor dobrovolných hasičů z Jámy zúčastnil celostátního kola
soutěže Českého rozhlasu o Dobráky roku, soutěž se konala v Nymburce a bylo zde 10
družstev ze všech koutů republiky. Jamští hasiči nakonec po boji skončili na krásném třetím
místě a odvezli si šek v hodnotě 50 tisíc korun na nákup hasičské techniky. Na soutěž
vypravili autobus i s rodinnými příslušníky a fanoušky. Tento velký úspěch nakonec oslavili
v Jámě, kde všichni naskákali do rybníka a nakonec slavili až do pozdních nočních – ranních
hodin.
Ostatní:
Českou politickou scénou hýbe kauza o reorganizaci policie, tato kauza vyústila
v první velkou krizi vládní koalice, kdy hnutí ANO odmítá navrhované změny, které
představilo Ministerstvo vnitra v čela s ministrem Chovancem.

červenec:
Počasí:
Začátek měsíce se nesl v duchu proměnlivé oblačnosti. První dekáda měsíce přinesla
poměrně slunné počasí s letními teplotami. Toto počasí přispělo k dozrání třešní, jejichž sběr
začal první červencový víkend. V polovině července se výrazně oteplilo, kdy teploty
atakovaly i tropické třicítky. Následovalo ochlazení s občasnými přeháňkami. Konec července
přinesl proměnlivé počasí s občasným deštěm a teplotami okolo 23 °C.
Kulturní akce:
V sobotu 2. července se v Mičovicích na hrázi rybníka uskutečnil již tradiční dětský
den pořádaný místním SDH. Děti chytaly ryby a pět nejlepších úlovků si následně upekly.
O víkendu od 8. do 9. července proběhl v Jámě na návsi již XIV. hudební festival pod
Lípou. Páteční program zahajovala kapela BAGS, následovala kapela KERN a večer zavíral
KABÁT Revival. V sobotu jako první vystoupil tradičně spolek LIBÍN z Prachatic,
následovala domácí DOUBRAVANKA, MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH, poté nejstarší
jihočeská dechovka BABOUCI a na závěr večera vystoupila VLACHOVKA. Počasí po oba
dva dny přálo a tak festival navštívilo celkem 841 platících hostů. Vstupné bylo na každý den
150 Kč. A občerstvení zajišťovala jako již tradičně hostinská paní Čondlová a SDH Jáma.
Konec července s sebou přinesl tradiční svatojakubskou pouť ve Lhenicích, s níž je již
pevně spjat turnaj v malé kopané Chrastovna cup. Konal se v sobotu 30. a byl to již 16 ročník,
turnaje na jamském hřišti se zúčastnilo 6 družstev, když dorazili i hosté ze Slovenska –
Čelkova Lehota. Turnaj nakonec ovládl výběr Jámy, který v dramatickém finále dokázal na

penalty porazit Kardašovu Řečici 3:2. Radost byla ještě umocněna tím, že ve stejný den slavil
místní rodák pan Václav Mráz 60 té narozeniny.

srpen:
Počasí:
Začátek srpna přinesl opět proměnlivé počasí s občasným deštěm. Toto počasí
nenahrává zemědělcům, kteří nemohou plně rozjet žně a oproti loňskému roku mají sklizenou
sotva polovinu výměry obilovin. Ovšem toto proměnlivé počasí zažehnalo sucho, které
v loňském roce zasáhlo velkou část republiky. První dekáda srpna přinesla proměnlivé počasí.
Jen první srpnový víkend byl slunečný s teplotami přesahujícími 27 °C. Ovšem ranní teploty
padají na historická minima, kdy ve čtvrtek 11. 8. bylo 5 °C a na Šumavě se objevily přízemní
mrazíky. Druhá polovina srpna přinesla deštivější počasí, ovšem od 20. Se teploty zvyšovaly
a konec prázdnin přinesl i tropické teploty, což nahrálo zemědělcům, kteří dokončili žně.
Poslední prázdninový víkend dosáhly teploty tropické 30.
Kulturní akce:
12. 8. starosta obce pan Luboš Bárta převzal v Cehnicích, které se staly jihočeskou
vesnicí roku, čestné uznání za „Citlivou rekonstrukci historického objektu obecního úřadu“.
V sobotu 13. 8. proběhl na hřišti v Mičovicích druhý ročník „Mičovického koulování“
jednalo se o soutěž v pétanque. Soutěže se zúčastnilo 10 dvojic, které byly rozděleny do dvou
skupin po pěti týmech.
Od 12. do 14. 8. byl ve Frantolech uspořádána akce s názvem DIVOČINA ŠUMAVA,
akce byla pořádána na louce u Parádů vedle Zlatého potoka. Celý víkend vyvrcholil
představením Jaroslava Duška a spol. s názvem „Čtyři dohody“ a „Pátou dohodu“. Vstupné
na tyto představení činilo 430 Kč. Po celý víkend byl bohatý doprovodný program
s jedinečnou improvizací VIZITA. Celá akce byla pořádána ve velkém šapitu a přilehlé louce,
samozřejmostí bylo i stanování a parkoviště pro auta.
V pátek 19. 8. uspořádal Český rozhlas České Budějovice pro jamské hasiče oslavu
jejich vítězství v krajském kole dobráků roku. Na akci za 100 tisíc Kč se vypilo 15 sudů
Kozla 10° a snědlo se 100 kg vepřových plátků. Na akci nejprve hrála místní hudba
Doubravanka, poté až do půlnoci hrála kapela Shellou band z Českých Budějovic. Místní
hasiči pozvali hasiče z širokého okolí, nejen ze Lhenického okrsku. Mezi pozvanými a
dorazivšími nechyběli senátor Ing. Tomáš Jirsa, starosta Prachatic Ing. Martin Malý a mnoho
dalších, celkem se podle odhadů místních akce zúčastnilo kolem 500 hostů.
20. 8. Se na louce U Parádů ve Frantolech uskutečnil benefiční koncert „Pro
DIVOČINU“ jednalo se o koncert na podporu Šumavy.
Poslední srpnová sobota 27. byla již tradičně věnována nohejbalovému turnaji
v Mičovicích na hřišti u bytovek. Na desátý ročník Mehutka cupu se nahlásilo 8 družstev.
Byli zde týmy z Jámy, Ratiborovi Lhoty, Mičovic, Nebahov, či různé mixy. Nakonec turnaj

bez jediné prohry opanoval tým Sešlost z Nebahov, druhý skončil tým Jáma s jednou prohrou
a na třetím místě se umístil tým Praha. Celkově se akce povedla, jelikož i počasí sportování
přálo.

září:
Počasí:
Začátek školního roku přinesl slunečné a velmi teplé počasí, první zářijový víkend
teploty dosahovaly až k tropické třicítce. Po víkendu přišlo krátké ochlazení, doprovázené
deštěm ovšem druhý zářijový víkend byl opět slunečný s vysokými teplotami. První polovina
září byla ve znamení tzv. Mariánského léta, teploty dosahovaly každý den k tropické třicítce. I
ranní teploty byly nadprůměrné a pohybovaly se okolo 12 °C. Po velmi teplé první polovině
měsíce přišlo razantní ochlazení doprovázené deštěm a ranními mlhami. O víkendu 17. – 18.
9. klesla teplota místy až na 10 °C. S blížícím se astronomickým podzimem se počasí už
podzimně projevilo. Poslední zářijový týden přinesl s sebou Babí léto a odpolední teploty
přesahovaly 22 °C, jen po ránu se už objevují mlhy a teploty se už blíží k nule.
Kulturní akce:
V neděli 4. 9. Uspořádali jamští hasiči ve spolupráci s obcí Mičovice hasičský pohár
pro mladé hasiče. Soutěže se zúčastnilo celkem osm družstev a to tři v kategorii mladší žáci a
pět v kategorii starší žáci. Soutěžilo se dvoukolově a v kategorii mladších vyhráli hasiči
z Jámy, druzí byli hasiči z Třísova a třetí hasiči z Adamova. V kategorii starších soutěž
opanovali hasiči z Třísova, přičemž druhou příčku vybojovali hasiči z Chlumu a třetí místo
obsadili hasiči z Jámy. Dále v kategorii starších se soutěže zúčastnili hasiči z Netolic a Žitné.
Celá soutěž se odbyla během dopoledne a poté se místní hasiči odebrali do hospody,
kde dopili soudek plzeňského piva, který jim daroval senátor ing. Tomáš Jirsa, toto posezení
se protáhlo do pozdních odpoledních hodin.
Od pátku 23. do neděle 25. probíhaly v Jámě oslavy 25 let od založení místní malé
dechové hudby Doubravanky. Přípravy na tuto oslavu probíhaly už dlouho dopředu, ve
čtvrtek 22. ve spolupráci s místními byl na návsi postaven velký stan, který v pátek hostil
velký výroční koncert, na kterém mimochodem členům Doubravanky zahráli i jejich děti.
Akce byla velmi úspěšná a nebylo jediného volného místečka. V sobotu už v komornější
atmosféře se slavilo v místní hospůdce a přitom se peklo prasátko. Akce měla dozvuky ještě
v neděli.

V sobotu 24. září byla v Mičovicích v hasičské klubovně (hospodě) uspořádána
schůze hasičů z Mičovic o dalším využití místní klubovny. Nakonec se odhlasovalo, že
klubovna bude kuřácká a povede ji Miloš Pintrů z Netolic.
Ostatní:

V důsledku slunečného počasí v první polovině září se opět projevilo sucho.
Nedostatek vody v těchto dnech nejvíce trápí obyvatele Klenovic, obec proto musela dovážet
vodu do místního rezervoáru, který bylo nutné doplnit.

říjen:
Počasí:
Konec září a počátek října přinesl razantní ochlazení a skutečné podzimní počasí.
Teploty se v odpoledních hodinách pohybovaly okolo 8 °C a toto chladné počasí doprovázel
celodenní déšť. Deštivé počasí s ranními mlhami vydrželo po první půlky října. Teploty se v
tomto období pohybovaly okolo 10 – 12 °C. Druhá polovina října byla podobně jako první
polovina ve znamení deštivých přeháněk a proměnlivého počasí, až samotný závěr října
přinesl slunečné počasí s odpoledními teplotami okolo 14 °C.
Kulturní akce:
V neděli 2. října byl v německém Hundingu uspořádán tradiční podzimní ovocnářský
jarmark. A již tradičně zde vystoupila malá dechová hudba Doubravanka. Bohužel počasí
nebylo ideální což se projevilo i v návštěvnosti.
22. 10. v sobotu uspořádal Jamský kulturní spolek retro disco. Celá akce měla
charitativní účel. Výtěžek ze vstupného, které činilo minimálně 60 Kč, putoval na nemocného
Tadeáše. Celou akci hudebně provázel DJ. Stifler ze Lhenic.
Tentýž den byl v Libějovicích již 14. ročník Slavností Plodů, tato akce je společná pro
celý mikroregion Chelčicko – Lhenický a kromě tradičního stánkového prodeje všech
možných pochutin z místního ovoce a dalších surovin je tato akce spojena i s kulturním
programem, letos v Libějovicích vystoupila kapela Jaksi Taksi, jamská dechová hudba
Doubravanka, kapela Nezmaři, Dudlajda a akci také ozdobil svým vystoupením Spolek
hezkých holek z Jámy a okolí a také děti z mateřských školek v Libějovicích, Malovicích a ze
Lhenic. Celou akci také doprovázela soutěž o nejlepší slivovici, ovocný destilát, pekařský a
cukrářský výrobek a jablko roku. Vstupné bylo v předprodeji 60 a na místě 100 Kč.
V sobotu 29. 10. Uspořádal Miroslav Čelko ze Lhenic v jamské hospůdce u
Doubravanky „ROCK-METALOVEJ MEJDAN JAK HOVADO“ Pozvané byly tři kapely a
to: METALICA REVIVAL, IRON MAIDEN REVIVAL a Prachatická formace HERA
ROCK. Vstupné bylo 220 Kč, přičemž bylo 201 platících návštěvníků. A bylo možno přispět
na nemocného Tadeáše, podobně jako před týdnem na retro disco. Během koncertu byla
možnost zakoupení guláše za 45 Kč a řízku s bramborovým salátem za 70 Kč, z každé porce
šlo 25 Kč a z každého prodaného piva 2 Kč opět na nemocného Tadeáše z Ostré Hory.
Tentýž den proběhl výlov rybníka v Mičovicích na návsi.
V neděli 30. 10. uspořádal Jindřich Vágner povídání o putování po Kyrgyzstánu.
Přednáška proběhla v jamské hospůdce u Doubravanky a navštívilo ji 64 lidí.

Krajské a Senátní volby:
V pátek a sobotu 7. a 8. Října se uskutečnily volby do Krajských zastupitelstev.
V Mičovicích se k volbám dostavilo 91 voličů z 279 možných, z odevzdaných hlasů zvítězila
ČSSD s 30 platnými hlasy (32,96%), následovalo hnutí ANO s 20 platnými hlasy (21,97%),
dále se umístily KSČM (6,59%) ODS (6,59%), KDU – ČSL (5,49%) a pěti procentní hranici
v Mičovicích překročila ještě strana Zelených (5,49%). Celková účast ve volbách byla
32,62%. Republikově se voleb do Krajských zastupitelstev zúčastnilo 34,57% voličů.
Ve stejném termínu se uskutečnilo i první kolo voleb do třetiny Senátu. Mičovická
obec, která spadá do volebních okrsku č. 10 Český Krumlov, kde obhajoval post senátor
Tomáš Jirsa z ODS (32,10%), dále zde kandidovali Jindřich Florián za ČSSD (23,72%),
Milan Máče za KSČM (12,89%), David Žák za TOP 09 (9,86%), Jitka Zikmundová za KDU
– ČSL (7,68%), Tomáš Novák za Piráty (5,75%), Pavel Himl za SZ (3,60%), Marie
Paukejová za Úsvit (2,73%) a Radim Hreha za APAČI 2017 (1,63%).
Voleb se zúčastnilo 81 voličů a platných hlasů bylo odevzdáno 79. Zvítězil dosavadní
senátor Tomáš Jirsa s 28 platnými hlasy a na druhém místě se umístil Jindřich Florián s 19
platnými hlasy. Ve volebním okrsku č. 10 nebyl senátor zvolen v prvním kole, proto
následovalo příští víkend druhé kolo. Celkově se v České Republice prvního kola Senátních
voleb zúčastnilo 33,54% voličů.
V pátek a sobotu 14. a 15. října proběhlo druhé kolo Senátních voleb. Do druhého kola
postoupili stávající senátor Ing. Tomáš Jirsa MBA, a MUDr. Jindřich Florián. Druhé kolo
provázela slabá volební účast. Celkem se voleb zúčastnilo 30 voličů z 279 možných, to je
10,75% volební účast. Nakonec byl u nás zvolen se ziskem 21 platných hlasů Tomáš Jirsa,
Jindřich Florián získal 9 platných hlasů. Celkově ve volebním okrsku č. 10 obhájil post Ing.
Tomáš Jirsa MBA se ziskem 10 843 platných hlasů. MUDr. Jindřich Florián získal 7 306
platných hlasů. Republiková účast u druhého kola Senátních voleb byla 15,38% což
představuje jednu z nejnižších volebních účastí v historii.

listopad:
Počasí:
Začátek listopadu přineslo ochlazení a ranní teploty už padaly pod bod mrazu.
V neděli 6. listopadu dokonce již padal sníh, který v nižších oblastech okamžitě roztál, ovšem
v Klenovicích vydržel až do dalšího dne. Odpolední teploty se pohybovaly okolo 5 °C.
V období od 7. do 14. listopadu se ranní teploty pohybovaly okolo - 6°C a přes den jen místy
vystoupaly nad bod mrazu. V některých částech Šumavy dokonce padaly teplotní rekordy.
Když zde bylo až – 20 °C. V pátek 11. dokonce napadl sníh, který vydržel až do úterý 15.
Následně do Čech přišla teplá fronta doprovázená deštěm, která měla za následek tvorbu
ledovky. Počasí je jako na houpačce po oteplení ve druhé polovině listopadu, doprovázené
hustými mlhami a deštěm, přinesl konec měsíce opět ochlazení, kdy denní teploty
nepřekračují 1 °C a noční potažmo ranní teploty se pohybují okolo - 5 °C.

Kulturní akce:
V sobotu 5. 11. uspořádal ing. Tomáš Štrobl oslavu svých 80-tých narozenin v jamské
hospodě, pozváni byli všichni členové SDH Jáma, oslava byla vydařená a protáhla se do
pozdních nočních hodin.
O státním svátku 17. listopadu, proběhl v hospodě u Doubravanky workshop
zaměřený na tvorbu vánočních dekorací. Workshop vedla Hanka Milotová a začátek byl ve
14:00.
V sobotu 26. 11. proběhla tradiční naháňka nad Jámou na Klenovci. Naháňka letos
skončila bez jediného odstřeleného kusu zvěře. Vše následně vyvrcholilo večerní kateřinskou
zábavou v místní hospůdce kdy k poslechu a tanci hrála dechová hudba Pěčňovanka. Vstupné
bylo 100 Kč a bylo 41 platících hostů.
26. 11. se na návsi v Ratiborově Lhotě uskutečnil již třetí ročník slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku. Akci organizovala obec Mičovice ve spolupráci s SDH Ratiborova
Lhota a místními ženami, které napekly spoustu pochutin. Před stromečkem vystoupily děti za
doprovodu místních hudebníků a zazpívaly vánoční koledy. Dále zde promluvila Miluše
Schwingerová společně se starostou Lubošem Bártou, který provedl slavnostní rozsvícení
stromečku, a zároveň připomněl význam adventu a všem zúčastněným oba popřáli krásné a
pohodové vánoce.

prosinec:
Počasí:
První prosincový týden navázal na závěr listopadu a přinesl chladné počasí s ranními
teplotami dosahujícími až – 10 °C, přes den se teploty nedostaly nad bod mrazu. Jisté oteplení
přinesl až druhý prosincový týden, doprovázené i dešťovými přeháňkami. Po tomto oteplení
dorazila do Čech inverze a s ní spojený pokles teploty. V neděli a pondělí 18. a 19. 12.
pokryla značnou část republiky ledovka a značně zkomplikovala dopravu. První zimní den 21.
12. bylo slunečno s teplotami okolo nuly. Poslední prosincová dekáda začala mírným
oteplením, ovšem poslední dny roku 2016 přinesly ochlazení doprovázené sněhovými
přeháňkami a inverzi. Teploty se často nedostaly ani nad bod mrazu, pohybovaly se okolo – 4
°C.
Kulturní akce:
V sobotu 10. 12. měl spolek pěkných holek pro Jámu a okolí v jamské hospůdce u
Doubravanky výroční schůzi.
17. 12. proběhla naháňka v Maloninech, za hojné účasti místních i pozvaných
myslivců se podařilo ulovit dvě laně a dva divočáci. Mezi úspěšné střelce se zapsali i Václav
Bárta a Aleš Kuba z Jámy.
Na druhý svátek Vánoční na Štěpána proběhla už tradičně členská výroční schůze
sboru dobrovolných hasičů v Jámě. Schůze začala v 18:00 v místní hospůdce, na schůzi bylo

zdarma pivo Kozel 11° a k občerstvení bylo možno výběru ze dvou jídel – vepřové
s knedlíkem a se zelím, anebo řízek s bramborem. Schůze se zúčastnili jak místní hasiči, tak i
děti s rodiči, hosté, ale i sponzoři místního sboru.
28. 12. proběhl v Mičovicích v místní hasičské klubovně turnaj v Kačabě. První místo
si odvezl Jan Bárta z Vitějovic ovšem druhé místo získal Vlasta Vincik a třetí byl Zdeněk
Svatý z Mičovic. Celkem se turnaje zúčastnilo 28 hráčů.
Ve stejný den uspořádali dobrovolní hasiči z Ratiborovy Lhoty výroční členskou
schůzi. Která se uskutečnila v místní hasičské zbojnici na návsi.
Obecní úřad:
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 8 zasedání zastupitelstva obce Mičovice a to ve
dnech:19. 1., 23. 2., 22. 3., 27. 4., 22. 6., 31. 8., 26. 10., 14. 12. 2016.
Po kontrole usnesení bylo projednáno: zpráva o hospodaření obce a za rok 2015,
činnost obecní knihovny v roce 2015, výsledky inventarizace majetku obce, příspěvek na
opravu varhan ve Lhenicích, příspěvek Centru zdravotně postižených v Prachaticích,
příspěvek na pojízdnou prodejnu, příspěvek na vydání kalendáře pro Tadeáše, příspěvek ZO
včelařů ve Lhenicích, stav požární ochrany v obci, zprávu o provedené kontrole hospodaření
obce za rok 2015, přihlášku do soutěže Vesnice roku 2016, hospodaření obecních lesů,
závěrečný účet obce za rok 2015, záměry na prodej majetku obce, zápis do kroniky obce za
rok 2015. Žádost o dotaci na hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního festivalu 2015,
žádost o dotaci na oplocení a doplnění herních prvků na dětském hřišti v Mičovicích, dodání
kalendářů Mikroregionu do domácností v obci, proplacení preventivních protipožárních
prohlídek SDH v obci, schválení nákupu nového traktoru na údržbu zeleně v obci, rozpočtová
opatření, prodeje a koupě pozemků v obci, přípravu slavností květů mikroregionu ChelčickoLhenického, schválení rozpočtu obce pro rok 2016, rozpočet obce byl schválen ve výši příjmů
7929 tis. Kč, výdajů ve výši 7929 tis. Kč, hospodaření obecních lesů v roce 2015, výkaz a
činnost obecní knihovny za rok 2015, žádost o dotaci na opravu kaple v Mičovicích, finanční
dar Hospiců sv. Jana Neumanna v Prachaticích, úprava směrnice o veřejných zakázkách, nový
skartační a archivační řád, nový inventarizační řád. Spolu s tradičními kulturními akcemi byl
uspořádán hudební festival na návsi v Jámě ve dnech 8. – 9. 7. 2016, kterého se zúčastnilo
celkem 841 platících návštěvníků, Jarních slavností květů se zúčastnilo přes 100 účastníků –
cykloturistů, kteří dojeli do Mičovic. Podzimních Slavností plodů mikroregionu Chelčicko –
Lhenického v Libějovicích se aktivně zúčastnili občané a spolky z naší obce a v soutěži o
nejlepší destiláty a pekařský výrobek obsadili první místa.
Obecní lesy:
V obecních lesích bylo vytěženo celkem 1823,5 m3, z toho listnáčů 62 m3, díky
suchému roku a kůrovcových souší se vytěžilo 1269,5 m3 mýtní nahodilé těžby – kůrovec a
souše. Celkem prodáno dřeva za 2 772 676 Kč a z toho převažoval smrk cca. 75%, borovice
20%, jedle 1,6%, bříza 1,5%, buk 1% a zbytek tvoří ostatní listnaté dřeviny. Náklady na těžbu

a přibližování dříví byly 487 364 Kč. Vysázeno bylo celkem 3,52 ha nového lesa, škoda
vlivem tepla byla 30% na sazenicích.

Zemědělství:
V obci působí několik soukromých zemědělců, ovšem největší plochy obhospodařuje
ZEMI a. s. Ta se stala soukromou firmou a momentálně se soustředí na chov dojnic a s tím
spojenou produkci mléka a dále na pěstování biomasy a obilovin.
Myslivost:
MS Mičovice má pronajatou honitbu od HS Mičovice na deset let/2013 až 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 až 850 metrů nad mořem. Je zde povodí dvou potoků jenž 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.
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 každoročním přírůstku vychází odstřel zvěře, kterým se po
ukončení lovu dostáváme zpět na normované stavy. Tak aby nedocházelo k přemnožení
daného druhu. V naší honitbě je lovena zvěř srnčí, černá, jelení a škodná (liška obecná,
jezevec a kuna lesní).
Za období březen 2016 - únor 2017 se v místní honitbě podařilo ulovit celkem 15 ks.
jelena evropského, 46 ks srnčí a 35 ks prasete divokého.
Celkem je v MS Mičovice 38 členů.

Sběr odpadů:
Za rok 2016 bylo z obce odvezeno celkem 255ks kontejnerů plastů 6516 kg, 12 ks
kontejnerů bílého skla 3358kg a 7 ks kontejnerů barevného skla 1998kg, 5600 kg starého
železa, odpadů z 1758 popelnic bylo celkem 39 650 kg, papíru 2923 kg, nápojových kartonů

66 kg, objemného odpadu 4380 kg, nebezpečných odpadů bylo: barvy, lepidla 75 kg, kovové
obaly 6 kg, plastové obaly 7 kg.

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 400 Kč.
Narodily se:
Štěpán Filip Nový 8. 6. 2016 Klenovice
Edita Nováková 20. 8. 2016 Mičovice
Stella Šošolíková 25. 9. 2016 Klenovice
Zemřeli:
Marie Vincíková z Mičovic - 15. 2. 2016
Josef Brom z Mičovic - 2. 5. 2016
Václav Jungbauer z Mičovic – 21. 8. 2016
Ladislav Hrdonka z Jámy- 3. 3. 2016
Uzavřené sňatky:
V roce 2016 podobně jako v předešlém roce nebyl v obci uzavřen žádný sňatek.
Přistěhovali se:
Radek Suchý Frantoly čp. 7
Radek Suchý Frantoly čp. 7
Zdeňka Suchá Frantoly čp. 7
Jiří Bárta Frantoly čp. 15
Jan Bárta Frantoly čp. 15
Lukáš Hadrava Frantoly čp. 24
Jiří Pešek Klenovice čp. 4
Zdenka Pešková Klenovice čp. 4
Petra Tupá Klenovice čp. 10
Martin Tabačík Klenovice čp. 13
Pavel Šošolík Klenovice čp. 21
Lucie Šošolíková Klenovice čp. 21
Ondřej Nový Klenovice čp. 33
Ivo Krejčíř Mičovice čp. 36
Dominik Bílý R.Lhota čp. 12
Natálie Bílá R. Lhota čp. 12

Nella Bílá R. Lhota čp. 12
Václav Lenc R. Lhota čp. 25
Odstěhovali se:
Alžběta Hlinková Franoly
Anna Marešová z Jámy
Jaroslav Labanc z Klenovic
Marie Šejnohová z Mičovic
Zuzana Šejnohová z Mičovic
Jana Honzíková z Mičovic
Eva Jeníčková z Mičovic
František Jeníček z Mičovic
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:
Rok 2016 se nesl opět v duchu nejistoty z vývoje konfliktu v Sýrii a uprchlickou vlnou
proudící do Evropy. Tato vlna již nebyla tak masivní jako v předcházejícím roce, avšak
přibilo teroristických útoků po celé Evropě. V březnu zaútočili teroristé na bruselském letišti.
V červenci zaútočil terorista ve francouzském městě Nice, kde kamionem vjel na pobřežní
promenádu a závěr roku se podobný scénář opakoval v německém Berlíně, kde opět terorista
kamionem vjel do lidí na adventním trhu. Všechny tyhle útoky vyvolali vlnu strachu a odporu
vůči všemu islámskému. Co se týče České Republiky, tak rok 2016 byl na domácí scéně
celkem klidný, ovlivněný jen podzimními senátními a krajskými volbami. Zajímavostí je, že
po 20 letech hospodařila vláda se ziskovým rozpočtem s přebytkem asi 60 miliard. Tento
přebytek byl zapříčiněn mimo jiné i růstem ekonomiky o 2,5 % a nízkou nezaměstnaností
okolo 5 %. Cena benzínu Natural 95 mírně vzrostla a pohybuje se okolo 30 korun za litr, je to
způsobeno dohodou mocností o snížení těžby ropy. Kurz koruny vůči euru je 27 korun za
euro. A průměrná mzda v roce 2016 činila 26 467 Kč. V obci se loňský rok nesl v klidném
duchu, naštěstí obec nezasáhly žádné klimatické ani jiné pohromy.

Kalendářní přehled roku:
leden:

2. 1. Myslivecká bál v Jámě
22. 1. Babský bál v Jámě
23. 1. Výroční členská schůze SDH Mičovice

únor:

6. 2. Divadlo v Jámě
8. 2. Dobráci roku v Jámě
9. 2. Masopustní průvod v Jámě
13. 2. Hasičský ples v Jámě

březen:

5. 3. Dětský karneval a retro disco v Jámě
20. 3. Kačaba cup v Klenovicích

duben:

2. 4. IV. vepřové hody v Jámě
24. 4. Divadlo v Jámě
24. 4. Exkurze hasičů z Jámy na Písecko
30. 4. Slavnostní stavění máje v Mičovicích, Ratiborově Lhotě,
Klenovicích a na Frantolech

květen:

7. 5. Hasičská soutěž v Klenovicích
8. 5. Slavnostní mše za sv. Floriána
14. 5. Stavění máje v Jámě
22. 5. Zábavné odpoledne v knihovně v Mičovicích
27. 5. Divadlo v Jámě

červen:

6. 6. Vesnice roku
10. 6. Vyhlášení výsledků Dobráci roku
25. 6. Celostátní kolo Dobráci roku

červenec:

2. 7. Rybářský den v Mičovicích
8. – 9. 7. 14. Ročník festivalu Pod lípou
30. 7. 16 ročník Chrastovna cupu v Jámě

srpen:

12. 8. Vesnice roku - převzetí čestného uznání

13. 8. Druhý ročník „Mičovického koulování“ v pétanque
12. - 14. 8. Festival Divočina Šumava ve Frantolech
19. 8. Oslava Dobráků roku v Jámě
20. 8. Koncert pro Divočinu ve Frantolech
27. 8. 10 ročník Melhutka cupu v nohejbale v Mičovicích
září:

4. 9. Jamský pohár obce Mičovice v požárním sportu
23. - 25. 9. Oslava 25 let Doubravanky v Jámě

říjen:

7. - 8. 10. Krajské volby a první kolo senátních voleb
14. - 15. 10. Druhé kolo senátních voleb
22. 10. Slavnosti plodů v Libějovicích
22. 10. Retro disco v Jámě
29. 10. Výlov rybníku v Mičovicích
29. 10. Rock - Metalovej mejdan v Jámě
30. 10. Povídání Jindřicha Vágnera o Kyrgyzstánu v Jámě

listopad:

17. 11. Workshop v Jámě
26. 11. Kateřinská zábava v Jámě
26. 11. Třetí ročník slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
v Ratiborově Lhotě

prosinec:

5. 12. Průvod Mikuláše s čerty v Jámě a Mičovicích
10. 12. Výroční schůze spolku hezkých holek
17. 12. Naháňka v Maloninech
26. 12. Výroční členská schůze SDH Jáma
28. 12. Turnaj v Kačabě v Mičovicích
28. 12. Výroční členská schůze SDH Ratiborova Lhota

