Kronika obce MIČOVICE
2014
leden:
Počasí:
Nový rok přinesl teploty okolo 4 °C a oblačno, místy polojasno. Okolo 10. ledna
teploty vystoupaly až k 14 °C. V poslední dekádě ledna nastalo ochlazení s teplotami okolo 7
°C a ranními mlhami. Po ránu se mohla tvořit ledovka. Konec ledna přinesl ochlazení
s odpoledními teplotami pohybujícími se pod bodem mrazu a občasným sněžením.
Kulturní akce:
4. ledna proběh v hospůdce u Doubravanky Myslivecký ples. K tanci a poslechu hrála
kapela B Quintett.
24. ledna uspořádal Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí svůj Babský bál kde se o
zábavu postarala Malá kapela Pavla Havlíka.

únor:
Počasí:
Na začátku února se teploty pohybovaly okolo 0 °C. Na konci první dekády měsíce se
teploty již vyhouply na 7 °C a bylo oblačno a místy polojasno. Okolo 20. Se již teploty
dostaly na přibližně 11 °C s celkem slunečným počasím. Tento stav přetrval až do konce
února.
Kulturní akce:
V sobotu 15. Února proběhl v Jámě tradiční hasičský bál s půlnočním nástupem
místního hasičského sboru v uniformách. K tanci a poslechu hrála dechová hudba
Domažličanka.

březen:
Počasí:
Začátek března přinesl teploty okolo 13 °C a polojasnou až jasnou oblohu. Celá první
dekáda března se nesla v tomto duchu. Tento stav vydržel až do 14. března kdy teploty
atakovaly 20 °C, poté přišlo ochlazení s teplotami okolo 10 °C a oblačnou oblohou
s občasnými dešťovými přeháňkami. Konec března už přinesl slunečné počasí s teplotami
okolo 20 °C.
Kulturní akce:

Na začátku března 4. března prošel Jámou masopustní průvod s tradiční večerní
merendou v místní hospůdce.
15. března od 14:00 byl v Jámě uspořádán dětský karneval.
Ostatní:
20. března ve čtvrtek byl k vidění zajímavý astronomický úkaz, jednalo se o částečné
zatmění slunce, měsíc částečně překryl sluneční kotouč a nastalo malé zatemnění, naštěstí
bylo jasno a tak se celá tato podívaná dala přes nějaké ochranné brýle bezpečně sledovat.

duben:
Počasí:
Dubnové počasí bylo stejné jako na konci března. A to až do 9. dubna, poté přišlo
ochlazení s teplotami okolo 12 °C a zataženo až oblačno s dešťovými přeháňkami. 14. dubna
se ochladilo ještě více a místy se vyskytovaly i sněhové přeháňky a v 800 metrech nad mořem
byly i trvalejší. Doslova Aprílové počasí vydrželo až do konce dubna, teploty se pohybovaly
v rozmezí 5 – 20 °C. Až konec dubna se počasí ustálilo a teploty se pohybovaly již konstantně
okolo 20 °C.
Kulturní akce:
30. 4. proběhlo v Mičovicích, Ratiborově Lhotě, Klenovicích a na Frantolech tradiční
stavění máje.

květen:
Počasí:
Začátek května přineslo teploty v rozmezí 15 – 21 °C a polojasno s občasnými
přeháňkami. Druhá dekáda května byl spíše ve znamení mírného ochlazení s teplotami okolo
12 °C. Poslední dekáda května již přinesla slunečné počasí s teplotami pohybujícími se nad 25
°C, až konec května přinesl ochlazení s teplotami okolo 13 °C a deštěm.
Kulturní akce:
18. 5. se hasiči z obce účastnili slavnostního průvodu s prapory ve Lhenicích k uctění
sv. Jana Nepomuckého.
V sobotu 31. května proběhly oslavy 80 let od založení SDH Ratiborova Lhota. Na
místní návsi vyrostl velký stan, ve kterém po celé slavnostní odpoledne hráli Babouci. Po
úvodních proslovech a ocenění zasloužilých členů sboru, byla slavnostně vysvěcena a
otevřena nová hasičská zbrojnice. V podkroví této zbrojnice byla k vidění malá výstava
věnující se historii místního sboru. Zbytek odpoledne vyplnily zábavné soutěže, kterých se
zúčastnili jak hasiči, tak i zájemci z veřejnosti, asi největší úspěch mělo překonání úzké lávky

přes rybník, nejeden účastník často již posilněn alkoholem skončil ve vodě. Počasí celému
odpoledni přálo a tak za přispění pohostinnosti místních, vydržel velký počet hasičů až do
pozdních večerních hodin a k tomu hráli Babouci.

červen:
Počasí:
Začátek června přinesl oteplení s teplotami okolo 20 °C. Okolo 10. června už teploty
atakovaly 30 °C a bylo slunečno. Druhá dekáda přinesla teploty okolo 25 °C a jasno až
polojasno. Poté přišlo mírné ochlazení s teplotami okolo 17 °C. Konec června byl již ve
znamení teplot okolo 25 °C. Poslední školní den bylo 18 °C a déšť.
Kulturní akce:
1. června na den Dětí byl v Jámě uspořádán Dětský den.
2. června byla v Jámě postavena májka, jako obvykle za přispění těžké techniky a
šplhačských schopností Pavla Jungbauera, který musel vylézt do koruny lípy a májku
připevnit řetězy ke kmenu.
V sobotu 14. června proběhlo setkání mladých hasičů z SDH Jáma a mladých hasičů
s doprovodem z Grattersdorfu z bavorské straně Šumavy. Akce byla plánovaná už na
předchozí rok, ale v důsledku bleskových povodní se kolegové z Bavorska na poslední chvíli
omluvili. Celý den začal setkáním ve Stachách v muzeu hasičské techniky. Po prohlídce
přijeli všichni do Jámy na slavnostní oběd. Poté následovala ukázka hasičského útoku
v podání jamských dětí. Následovalo zábavné odpoledne a napjatá klání v rozličných
disciplínách mezi dětmi z jamského sboru a jejich německých kolegů. Nakonec se některých
disciplín zapojili i jejich dospělí doprovod. Hlavně střelba ze vzduchovek šla německým
kolegům výborně, jelikož většina jich byla nejen v hasičském sboru, ale působí i jako
myslivci. Nakonec se děti na hrázi rybníka u hospody opekly špekáčky a po předání věcných
darů odjeli v pozdním odpoledni do své domoviny.

červenec:
Počasí:
V první dekádě července se teploty pohybovaly okolo 25 °C, přičemž pomalu
stoupaly, až se postupně přehouply přes 30 °C. Začátek druhé dekády července přinesl
ochlazení s teplotami okolo 18 °C, posléze teploty opět stoupaly až opět okolo 20. července
atakovaly 30 °C. V poslední dekádě července byly teploty v rozmezí 24 – 28 °C s občasnými
přeháňkami a místy i s bouřkami.
Kulturní akce:

V sobotu 5. července se jamští hasiči zúčastnily 120 výročí založení SDH Volary. Po
slavnostním průvodu městem s prapory a následných proslovech v čele s krajským ředitelem
hasičů a hejtmanem Tomášem Jirsou, byla na jamský prapor připnuta pamětní stuha.
O víkendu 11. – 12. Července se uskutečnil již XII. ročník hudebního festivalu pod
lípou v Jámě. V pátek zde vystoupili tři kapely a to následující: Bags, Krypton a Odysea.
Sobotní program zahájilo v poledne hudebně taneční uskupení Libín S, následovala
Doubravanka s hosty z Bavorska kapolou JAGAMUSI, Mistříňanka, Babouci a celý sobotní
program uzavřela Šumavanka. Celkem ho navštívilo 1047 platících návštěvníků.
V sobotu 26. července na Svatojakubskou pouť byl v Jámě uspořádán již 14 ročník
turnaje v malém fotbale s názvem Chrastovna cup, turnaje se zúčastnilo 5 týmů a vítězem se
stal tým Tonstavservice, který ve finále porazil družstvo z Kardašovi Řečice. V neděli 27. 7.
2015 na sv. Jakuba byla ve Lhenicích pouť.

srpen:
Počasí:
Začátek srpna přinesl teploty okolo 20 °C a zataženo. Následně se oteplilo a teploty se
pohybovaly na hodnotách okolo 27 °C a bylo polojasno až jasno. Od 12. srpna přišlo mírné
ochlazení doprovázené častějšími přeháňkami a teplotami okolo 18 °C. Tento stav setrval až
do konce srpna a lze říci, že druhá polovina měsíce byla teplotně podprůměrná a srážkově
četnější. Toto počasí ovlivnilo i srpnové žně.
Kulturní akce:
Poslední sobota v srpnu byla již tradičně vyhrazena pro nohejbalový turnaj
v Mičovicích pořádaný místními hasiči. 8 ročník Melhutka cupu se zúčastnilo 8 trojic a hrálo
se systémem každý s každým.

září:
Počasí:
Trend počasí z konce srpna se opakoval i na začátku září. Teploty se pohybovaly
okolo 16 °C a bylo zataženo. Až od 5. září se počasí projasnilo a teploty vystoupaly až na 26
°C. Toto počasí vydrželo až do 11. září kdy opět přišlo ochlazení a teplotami okolo 15 °C a
zataženo. Do 21. září se teploty pohybovaly okolo 22 °C, následně přišlo razantní ochlazení
s teplotami okolo 10 °C. Následně se trochu oteplilo, ale teploty již nepřekročili 20 °C.

říjen:
Počasí:

Začátek října byl zatažený s teplotami 14 °C. Celá první dekáda měsíce bylo počasí
polojasné až zatažené s teplotami, které se nepřehouply přes 20 °C. V druhé dekádě byly
teploty podobné jako v první dekádě, jen přibylo dešťových srážek. Konec října přinesl
ochlazení s teplotami do 10 °C a bylo polojasno místy i jasno.
Komunální volby:
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly řádné volby do obecních zastupitelstev. V obci
Mičovice šly do voleb tři kandidátní listiny s celkovým počtem 27 kandidátů. Jednalo se o
kandidátky:
Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. tato kandidátka získala celkem 814 hlasů
(55,6%) a obsadila v zastupitelstvu 6 mandátů – Luboš Bárta (103 hlasů), David Fessl (101),
Karol Holeček (42), Ing. Václav Mráz (116), Ing. Luboš Vágner (141), František Zámečník
(117).
Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice II. tato kandidátka získala celkem 394 hlasů
(26,91%) a obsadila 2 mandáty – Václav Bárta (101) a Přemysl Voráček (43).
Nezávislé ženy Mičovice získaly celkem 256 hlasů (17,49%) a získaly jeden mandát –
Mgr. Miluše Schwingerová (57).
Nově zvolené zastupitelstvo si za starostu zvolilo pana Luboše Bártu z Mičovic, ten se
úřadu ujal po dlouholetém starostovi panu Františku Zámečníkovi.
Po čase se Karol Holeček svého mandátu v zastupitelstvu vzdal a na jeho místo
nastoupil první náhradní pan Milan Novák z Klenovic ze Sdružení nezávislých kandidátů
Mičovice I. s celkovým počtem 86 hlasů.
Kulturní akce:
18. října se v Jámě uskutečnilo posvícenské setkání harmonikářů, na což od 19:00
navázala Doubravanka s posvícenskou zábavou.

listopad:
Počasí:
Začátek listopadu přinesl mírné oteplení s teplotami do 16 °C a jasno až polojasno. Od
7. listopadu se ochladilo na 6 °C a místy se vyskytovaly i dešťové srážky. Druhá dekáda
listopadu přinesla teploty okolo 10 °C a zatažené počasí s občasným deštěm. Poslední dekáda
listopadu přinesla ranní mlhy s mrazíky a odpoledními teplotami do 5 °C.
Kulturní akce:
V sobotu 22. listopadu proběhla poslední leč nad Jámou a následně večer v místní
hospůdce se uskutečnila tradiční Kateřinská zábava. Celý večer hrála malá dechová hudba
Pěčňovanka.

V sobotu 29. listopadu se uskutečnilo na návsi v Jámě první slavnostní rozsvěcování
vánočního stromu. Proslov pronesl starosta obce pan Luboš Bárta a zároveň provedl
slavnostní rozsvícení. Díky místním ženám, které napekly a připravily různé pochutiny, bylo
zajištěné i rozličné občerstvení.

prosinec:
Počasí:
Prosinec přinesl už i noční mrazíky a občasné sněžení s odpoledními teplotami okolo 5
°C. Druhá dekáda prosince byla ve znamení teplot okolo 1 °C a mrholením přecházející
v déšť. Postupně se teploty vyhouply až na 10 °C a počasí bylo spíše polojasné místy až
zatažené. Přes vánoce bylo polojasno a teploty okolo 8 °C, na Štěpána už teploty klesly k 0
°C. Mezi svátky byly teploty okolo – 5 °C a místy i sněžilo.
Kulturní akce:
26. 12. proběhla v jamské hospodě tradiční výroční členská schůze místního SDH.
Obecní úřad:
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 6 zasedání zastupitelstva obce Mičovice a to ve
dnech:19. 2., 23. 4., 4. 7., 3. 9., 31. 10., 10. 12. 2014. Po kontrole usnesení bylo projednáno:
zpráva o hospodaření obce a za r. 2013, činnost obecní knihovny v roce 2013, výsledky
inventarizace majetku obce, posílení vodního zdroje v Klenovicích, příspěvek Centru
zdravotně postižených v Prachaticích, projekt hasičské zbrojnice v Jámě, zpracování nových
internetových stránek obce, žalobu na Lesy ČR ve věci vydání lesů ve Frantolech, vyúčtování
příspěvku obce Hospice sv. Jana Neumanna, stav požární ochrany v obci, zprávu o provedené
kontrole hospodaření obce za rok 2013, přihlášku do soutěže Vesnice roku 2014, hospodaření
obecních lesů, závěrečný účet obce za rok 2013, záměry na prodej majetku obce, zápis do
kroniky obce za rok 2013,. Žádost o dotaci na hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního
festivalu 2013, žádost o dotaci na dětské hřiště v Mičovicích, dodání kalendářů Mikroregionu
do domácností v obci, oprava návesního rybníka v Klenovicích, proplacení preventivních
protipožárních prohlídek SDH v obci, rozpočtová opatření, prodeje a koupě pozemků v obci,
přípravu slavností květů mikroregionu Chelčicko-Lhenického, schválení rozpočtu obce pro
rok 2014, rozpočet obce byl schválen ve výši příjmů 5 921tis. Kč, výdajů ve výši 5 921 tis.
Kč, hospodaření obecních lesů v roce 2013, nájem bývalého kulturního sálu v Klenovicích,
příspěvek ZŠ Prachatice na vydání zpěvníku, výběrové řízení na dodavatele nového Lesního
hospodářského plánu na období 2015 – 2024, výkaz a činnost obecní knihovny za rok 2014,
podání žádosti o komplexní pozemkovou úpravu v Jámě a Klenovicích, žádost o dotaci na
opravu rybníků ve Frantolech, příspěvek OS Přátelé Klenovic, dar Hospisu sv. Jana
Neumanna v Prachaticích, úprava směrnice o veřejných zakázkách.
Sběr odpadů:
Za rok 2014 bylo z obce odvezeno celkem 4657 kg plastů, 3761 kg bílého skla a
4169 kg barevného skla, 3670 kg starého železa, odpadů v popelnicích bylo celkem 39 720

kg, papíru 1710 kg, nápojových kartonů 52 kg, objemného odpadu 3320 kg. V krajské
soutěži obcí obsadila naše obec v třídění odpadů 30. místo, nebezpečných odpadů byly:
barvy, lepidla, kovové obaly, pesticidy, průměr na každého obyvatele včetně dětí je:
popelnice 117,5 kg, plasty 13,77 kg, sklo 23,46 kg, kovy 10,8 kg, papír 5 kg.
Obecní lesy:
V obecních lesích bylo vytěženo celkem 1524 m3, z toho listnáčů 41 m3, celkem
prodáno dřeva v množství 1483 jehličnatého a listnatého 41 m3 za celkovou cenu 3 175 589
Kč. Vysázeno bylo celkem 2,59 ha nového lesa. Samovýroby 10 m3, nahodilé těžby 149m3.
Zemědělství:
Zemi a.s. které v naší obci obhospodařuje největší plochu zemědělské půdy, má
celkem 37 zaměstnanců s předsedou představenstva panem Tomášem Štroblem, jako ředitel
zde působí pan Zdeněk Hanka. Za uplynulý rok Zemi a.s. vyprodukovalo v průměru 44,09
q/ha obilovin. Z toho bylo v průměru na hektar 36,95 q pšenice při průměrné výkupní ceně
312 Kč za q, dále ječmen jarní 51,88 q/ha s cenou 476 Kč za q. Ječmen ozimý 44,36 q/ha
s cenou 258 Kč za q. Oves 32,63 q/ha s cenou 418 Kč za q. Řepka 39,95 q/ha s cenou 890 Kč
za q. Celkem bylo chováno 564 kusů skotu a vyprodukovalo se 1 743 254 litrů mléka, které se
prodalo v průměru za 9,90 Kč. Stav prasat činil 401 kusů. Průměrná měsíční mzda dělala
18 730 Kč. V letošním roce Zemi pořídilo následující techniku: 2 x traktor Proxima za
841 800 Kč, dále kompresor za 43 920 Kč a 2 x počítač za 17 044 Kč.
Zemřelý:
Blanka Zámečníková z Mičovic – 20. 2. 2014
Jakub Fučík z Mičovic – 24. 3. 2014
Růžena Lhotská z Ratiborovy Lhoty – 27. 6. 2014
Vlastislava Bromová z Jámy – 12. 8. 2014
Marie Stauberová z Mičovic – 23. 10. 2014
Jakub Jan Tesárek z Klenovic – 27. 11. 2014
Narozený:
Nová Dorota Marie – 27. 1. 2014
Hrabětová Vendula – 7. 2. 2014
Drahošová Markéta – 15. 2. 2014
Carol David Jake – 26. 9. 2014
Bušková Sabina – 12. 12. 2014
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.
Kalendářní přehled roku:
leden:

4. 1. Myslivecká bál v Jámě
24. 1. Babský bál v Jámě

únor:

15. 2. Hasičský ples v Jámě

březen:

4. 3. Masopustní průvod v Jámě

duben:

30. 4. Slavnostní stavění máje v Mičovicích, Ratiborově Lhotě,
Klenovicích a na Frantolech

květen:

18. 5. Hasičský průvod k uctění sv. Jana Nepomuckého
31. 5. Oslava 80 let SDH Ratiborova Lhota

červen:

1. 6. Den Dětí Jáma
2. 6. Stavění máje v Jámě
14. 6. Setkání mladých hasičů v Jámě

červenec:

11. – 12. 7. 12. Ročník festivalu Pod lípou
26. 7. 14 ročník Chrastovna cupu v Jámě

srpen:

30. 8. 8 ročník Melhutka cupu v nohejbale v Mičovicích

září:
říjen:

10. - 11. 10. Komunální volby
18. 10. Posvícenská zábava v Jámě

listopad:

22. 11. Kateřinská zábava v Jámě
29. 11. První ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Jámě

prosinec:

26. 12. výroční členská schůze SDH Jáma

