Kronika obce Mičovice
2019

leden:
Počasí:
Nový rok začal s teplotami okolo 4 °C doprovázené čerstvým větrem. Ráz počasí se
změnil 2. ledna, kdy přišlo ochlazení a silné sněžení, kdy napadlo okolo 5 - 10 cm nového
sněhu. Sněžilo s přestávkami i následující dny. V sobotu 5. ledna po celonočním sněžení
přišla obleva a sníh v nižších polohách sešel, čemuž dopomohl i jemný, ale nepřetržitý déšť.
Následující týden přinesl postupné ochlazení s občasným sněžením. Ve čtvrtek a v pátek 10. a
11. ledna dorazilo husté sněžení, které na mnoha místech velice zkomplikovalo dopravu,
během těchto dní napadlo i kolem 20 - 30 cm nového sněhu. Ovšem v neděli 13. ledna přišla
mírná obleva a část sněhu odtála. Ovšem následující týden přinesl opět sněžení tentokrát
doprovázený i silným větrem. Teploty se pohybovaly okolo nuly a mírně pod nulou. Koncem
týdne sněžení ustalo, ale dorazily větší mrazy. Teploty postupně klesaly až k - 6 °C. V pondělí
21. ledna už teploty klesaly k - 8 °C. A bylo jasno, ráno v pondělí 21. ledna byl vidět na jasné
obloze zatmění měsíce tzv. krvavý měsíc. Nejchladněji bylo v úterý, kdy teplota klesla až k
- 13 °C. Následující dny se teplota pohybovala po celý den pod bodem mrazu. O víkendu 25. 26. ledna přišlo oteplení, kdy v neděli teploty vystoupaly až na 6 °C a přišla velká obleva.
Kulturní akce:
Jako již tradičně kulturní život v obci zahájil Myslivecký bál konaný 5. ledna
v hospodě v Jámě. Bál uspořádal místní Myslivecký spolek. Vstupné na bál činilo 100 Kč.
Zúčastnilo se ho 141 platících a ve 22:00 byla prodávána tombola. Jeden lístek do tomboly
stál 25 Kč a všechny lístky nevyhrávaly. Tombola byla bohatá hlavně na zvěřinu a bylo 229
cen. Po celý večer hrála oblíbená kapela B - Quintett.
V sobotu 12. ledna proběhla členská výroční schůze SDH Mičovice v místní klubovně.
Schůzi vedle starosta sboru pan František Štaubr. Po celou schůzi bylo čepováno pivo zdarma
a na stolech byl i dostatek občerstvení o což se také postaraly místní členky SDH Mičovice.
V neděli 20. ledna uspořádal Jindřich Vágner přednášku o svém cestování po Íránu
z podzimu roku 2018. V hospodě v Jámě se sešlo 71 diváků a přednáška, která začala v 17:00,
se protáhla až do 19:00 s následnou volnou zábavou.
V pátek 25. ledna uspořádal Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí svůj tradiční
Babský bál. Bál navštívilo celkem 70 platících hostů, přičemž vstupné činilo 100 Kč.
V tombole bylo 237 cen a zároveň bylo ještě 17 slosovatelných cen. Po celý večer hrála
dechová hudba Samsonka.
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únor:
Počasí:
Přelom ledna a února přinesl nové nadílky sněhu a teploty okolo - 5 °C. V sobotu 2.
února teploty vystoupaly až k 7 °C a bylo slunečno. Naopak v neděli 3. února zasáhlo většinu
území ČR silné sněžení u nás do rána napadlo odhadem okolo 20 cm nového sněhu. Tato
sněhová nadílka zkomplikovala hlavně dopravu. V pondělí 4. února pak ještě místy sněžilo a
teploty byly okolo nuly až do 5 °C. Teploty razantně spadly v úterý 5. února, kdy ranní
teploty byly okolo - 13 °C a přes den se nedostaly nad nulu. Tento den byly v mrazových
kotlinách na Šumavě naměřeny letošní rekordní mrazy až - 33 °C. Následně se postupně
oteplovalo až do neděle 10. února kdy odpolední teploty dosáhly až k 8 °C. Následující týden
se opět ochladilo s občasnými sněhovými přeháňkami. Po mírném ochlazení dorazila teplá
fronta a teploty se již po celý den drží nad nulou a dosahují v odpoledních hodinách až k 12
°C. Během posledního únorového týdne teploty neustále rostly a ve čtvrtek 28. února dosáhly
letošního maxima, kdy v odpoledních hodinách dosáhly hodnot okolo 18 °C. Jinak ranní
teploty se pohybují okolo nuly či mírně pod nulou.
Kulturní akce:
Jako již tradičně se druhou únorovou neděli uskutečnil hasičský bál SDH Jáma. Bál se
konal 16. února a zúčastnilo se ho 135 platících hostů, přičemž vstupné činilo 100 Kč. Hudbu
obstarala tradiční dechovka Podhoranka. V tombole bylo 185 cen za 50 Kč. Zároveň byla
slosovatelná tombola s hlavní cenou televizí SHARP. Tato tombola se prodávala za 25 Kč.
Jako již tradičně byl o půlnoci slavnostní nástup hasičů s proslovem starosty sboru Janem
Vágnerem.

březen:
Počasí:
Začátek března přinesl ochlazení a deštivé přeháňky, které vydržely po celý první
týden. Teploty se pohybovaly okolo 5 °C a foukal celkem čerstvý vítr. O víkendu 9. a 10.
března zasáhl naše území silný vítr, který v nárazech dosahoval hodnot okolo 110 km/h a
napáchal velké škody, hlavně na vedení elektrické energie. Teploty se pohybovaly okolo 6 °C,
ale pocitově bylo při těchto větrech okolo - 2 °C. V pondělí 11. března teploty klesly místy až
k 1 °C a bylo nadále velmi větrno, zároveň místy padal sníh. Po celý týden bylo stále dost
větrno a teploty se nevyšplhaly nad 10 °C, v sobotu 16. března ještě v dopoledních hodinách
mírně pršelo, následně se vyčasilo a v neděli 17. bylo jasno a slunečno s teplotami okolo 19 20 °C, což byl zatím nejteplejší den v tomto roce. V následujícím týdnu teploty opět klesly a
pohybovaly se v odpoledních hodinách okolo 10 °C, místy dokonce spršelo či padal sníh. O
víkendu 23. - 24. bylo opět slunečno a teploty vystoupaly k 20 °C, následně opět klesly pod
10 °C. Konec března už bylo počasí celkem jarní s teplotami nad 16 °C a převládalo slunečno.
Kulturní akce:
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V sobotu 2. března od 13:30 uspořádal spolek pro Jámu dětský karneval v hospodě
v Jámě. Sjelo se velké množství dětí, které spolu s rodiči či ostatními příbuznými zcela
zaplnili hospodu. Pro děti byl připraven bohatý kulturní program prokládaný písněmi, na které
děti tančily. Na konci dostaly všechny děti malý balíček s dárky a celý karneval skončil okolo
17:00. Celkem dorazilo 64 dětí v maskách.
V úterý 5. března prošel Jámou jako již tradičně na masopustní úterý průvod masek.
Na tradiční obchůzku vyrazily masky ve 14:00 z hospody a po předání masopustních práv
z rukou starosty obce pana Luboše Bárty do rukou masopustních masek se průvod vydal
okolo vsi za doprovodu muzikantů a nezbytných dělostřelců, kteří u každého stavení vystřelili
na počest hospodáři. Muzika v každém stavení zahrála sólo a rej masek se ujal tanců. Celý
průvod, který čítal 28 masek a nespočet přihlížejících se okolo 18:00 hodiny dostal do
hospody, kde masopustní merenda pokračovala. Na večerní merendu byl vstup 50,- pro masky
a 80,- pro ostatní. Celý večer hrála místní kapela Doubravanka a ve 23:00 masky pohřbili
basu a následně proběhlo odmaskování s vyhlášením nejhezčí masky, ta obdržela dort. Večer
masopustní merendu navštívilo 52 lidí a 36 masek.
V pátek 15. března se uskutečnila retro disco v Jámě v hospodě, na akci hrál DJ Petr
Šlosek a každá žena u vstupu dostala jeden tulipán. Vstupné bylo 70 Kč. Na akci dorazilo 57
lidí.
V sobotu 16. března proběhla v Jámě v hospodě členská výroční schůze místního
mysliveckého sdružení.
V pátek 22. března proběhla závěrečná hodina kurzu tanečních pro pokročilé, tzv.
věneček. Tento taneční večer byl přístupný pro širokou veřejnost a zájem byl velký, taneční
večer navštívilo bezmála 150 lidí. Celým večer tanečníky doprovázela kapela Dynamics Band
a celý taneční kurz absolvovalo 13 párů a jednalo se o 8 tanečních večerů. Po všechny večery
byli tanečními mistry manželé Zachovi z Lažišť.
V neděli 24. března od 13:00 hodin proběhl v hospodě v Jámě turnaj v karetní hře
Kačaba. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů a turnaj ovládl místní rodák pan Pavel Jungbauer.
Ostatní:
V důsledku silného větru vichřice Eberhard v noci z neděle na pondělí 10. - 11. března
vypadl v celé obci elektrický proud. Dodávka elektřiny byla přerušena v neděli ve 20:30 a
obnovena byla až v dopoledních hodinách následujícího dne. Zároveň silný vítr zkomplikoval
dopravu v důsledku polámaných větví a místy i spadlých stromů přes vozovku.

duben:
Počasí:
Začátek dubna přinesl teploty okolo 18 °C a polojasno. Tento ráz počasí vydržel po
celý první dubnový týden. První dubnový víkend přinesl mírné ochlazení s teplotami okolo 13
°C a polojasno. Následující týden převažovala oblačnost a teploty okolo 10 °C koncem týdne
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teploty klesly k 5 °C a ráno se místy vyskytovaly přízemní mrazíky. Již několik týdnů
nepršelo. Zároveň již začínají kvést třešně a celkově se příroda probouzí, ovšem je znát
nedostatek dešťových srážek. V neděli 14. dubna přišlo razantní ochlazení kdy v odpoledních
hodinách sněžilo a teploty se pohybovaly pod 5 °C. Celý následující týden byly ráno mrazíky
s teplotami v rozmezí -4 až -2 °C. Odpoledne se teploty dostaly až k 15 °C. Se začátkem
velikonoc na zelený čtvrtek 18. 4. se teploty již v odpoledních hodinách dostávaly nad 20 °C a
převládalo slunečno a jasno. Tento ráz počasí vydržel po celé velikonoce. Kdy v na
velikonoční pondělí teploty vystoupily až k 23 °C. Celý následující týden převládalo jasno a
slunečno s teplotami dosahujícími až 27 °C. Zlom nastal v sobotu 27. dubna kdy dorazila
studená fronta a teploty klesly pod 10 °C, toto ochlazení doprovázel čerství vítr a dešťové
přeháňky. Tento ráz počasí se přenesl i do prvních květnových dnů.
Kulturní akce:
V sobotu 13. dubna od 13:00 uspořádali hasiči s místními ženami v Mičovicích
tvořivou velikonoční dílnu v místním hasičském klubu. Každý kdo přišel, si mohl vyzkoušet
tradiční způsoby pletení pomlázky, malování vajec a zároveň byla možnost ochutnávky
různých velikonočních pochutin. Sešlo se velké množství zájemců o tyto tradice a bylo
možnost nejen si zkusit něco vyrobit, ale též i zakoupit.
Jako již tradičně i letos na velikonoce chodily děti s řehtačkami a nahradili vy
vyzvánění zvony, které utichly. Řehtáči chodili v Mičovicích, Jámě i Ratiborově Lhotě od
čtvrtka 18. dubna do soboty 20. dubna. V každé vesnici měli trochu jiné dodržování
velikonočních tradic, ale výsledek je všude stejný. Od čtvrtka do sobotního rána děti
s řehtačkami chodily okolo vesnice a do jednotlivých stavení. Poté se chodí na koledu,
v Mičovicích chodí pouze chlapci a koledovat chodí již v sobotu. V Jámě i v Ratiborově
Lhotě chodí i děvčata a koledovat se chodí v neděli.
Přelom dubna a května přinesl tradiční stavění máje a pálení čarodějnic. Máje se
stavěly v Mičovicích, Ratiborově Lhota a v Klenovicích.

květen:
Počasí:
Květen začal příchodem studené fronty. Teploty se pohybovaly okolo 10 °C a ráno
byly místy přízemní mrazíky. Zároveň dorazil tolik očekávaný déšť. Nejvíce pršelo v sobotu
4. května a po celý následující týden přetrvávaly občasné dešťové přeháňky, které se střídaly
s občasným polojasnem. Teploty již místy vystoupaly až k 17 °C. O víkendu 11. - 12. května
opět pršelo a teploty opět klesli pod 10 °C. Celý následující týden bylo opět proměnlivé
počasí s častými dešťovými přeháňkami a teploty okolo 8 °C. Na víkend 18. - 19. května
přišlo oteplení a polojasno s teplotami v odpoledních hodinách okolo 17 °C. Poslední dekáda
května přineslo opět ochlazení s dešťovými přeháňkami i vytrvalým deštěm. Teploty se
pohybovaly okolo 16 °C. Jen o víkendu 25. - 26. přišlo oteplení a vysvitlo slunce. Teploty se
vyhouply nad 20 °C, ovšem konec května byl opět propršený a chladný.
Kulturní akce:
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V sobotu 4. května se v Jámě uskutečnila okrsková hasičská soutěž. Soutěže
v požárním sportu se zúčastnilo celkem 21 družstev od dětí, přes ženy až po muže. Soutěž
začala ve 12 hodin, nástupem a rozlosováním. Následně se začalo s plněním disciplín. Začalo
se štafetovými běhy. Požární útoky začaly děti, následovaly ženy a nakonec přišli na řadu
muži I. a muži II. Za naši obec se soutěže zúčastnili družstva z Mičovic - Muži I. a II., Jáma Muži I. a II., ženy a děti s kategorii mladších. Ratiborova Lhota - Muži II., ženy a děti
v kategorii starších. Klenovice - Muži II. V kategorii děti mladší vyhrálo družstvo dětí z Jámy
v čase 23:34, před dětmi ze Lhenic. V kategorii dětí starší vyhrály děti z Ratiborovi Lhoty
v čase 18:54 před dětmi ze Lhenic. Kategorii žen vyhrálo družstvo z Jámy v čase 27:48 před
ženami z Ratiborovi Lhoty s časem 29:04, následně se umístili družstva žen ze Lhenic a
Třešňového Újezdu. Kategorii Muži II. vyhrálo družstvo z Jámy v čase 28:48 což byl zároveň
nejrychlejší požární útok a tudíž Jáma vyhrála i Štaubrův memoriál o nejrychlejší požární
útok. Druzí byli hasiči ze Lhenic, následují hasiči z Ratiborovi Lhoty s časem 38:74, čtvrtí
byli hasiči z Vadkova, pátí hasiči z Mičovic s časem 47:12, šestí hasiči z Klenovic s časem
53:35 a sedmí byli hasiči z Třešňového Újezdu. V kategorii Muži I. vyhrálo družstvo z Jámy
s časem požárního útoku 32:48 a časem štafety 1:09:72, druzí se umístili hasiči z Třešňového
Újezdu, třetí skončili hasiči ze Ktiše, čtvrtí byli hasiči ze Lhenic, na pátém místě byli hasiči
z Mičovic s časem 43:28 a časem štafety 1:28:63, na šestém místě skončili hasiči z Vadkova.
Celé sportovní odpoledne ovlivnilo počasí, kdy silně pršelo. O občerstvení se postarala paní
Čondlová.
V neděli 5. května se hasiči z naší obce zúčastnili slavnostní mše za svatého Floriána,
patrona hasičů.
V neděli 19. května se hasiči z naší obce zúčastnili farní slavnosti za svatého Jana
Nepomuckého. Hasiči z Jámy a Mičovic dorazili do průvodu s prapory. Průvod vyšel od
hasičské zbrojnice ve Lhenicích a na náměstí před kostel byl položen věnec u pomníku
padlým. Následně se průvod s dechovou hudbou Netolička odebral na hřbitov ke kapli
svatého Jana Nepomuckého. Po krátkém církevním obřadu se průvod vrátil do hasičské
zbrojnice, aby se následně všichni hasiči odebrali do místní Sokolovny, kde společně poseděli
a popili za doprovodu Netoličky.
V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhly volby do Evropského parlamentu. V naší
obci byla volební účast 29,55% což činí 86 odevzdaných hlasů z 291 možných. Celkem svůj
hlas dostalo 12 stran nebo uskupení a vítězem voleb se stali Piráti s 24 hlasy (28,23%), druhé
skončilo ANO s 16 hlasy (18,82%), následuje Koalice STAN a TOP 09 s 10 hlasy (11,76%),
SPD - T. Okamura 8 hlasů (9,41%) a KDU - ČSL 8 hlasů (9,41%), ODS, KSČM, Vědci pro
ČR a HLAS všichni 3 hlasy (3,52%), ČSSD, Koalice Rozumní ND a Koalice Soukromníci
NEZ všichni 2 hlasy (2,35%), Koalice DSSS a NF 1 hlas (1,17%). Ve volební komisi zasedlo
celkem pět členů. Předsedkyně Ing. Jitka Svatá dále Kamila Fesslová, Monika Pintrová, Aleš
Bárta a Jindřich Vágner. Volební účast, podobně jako v naší obci, byla nízká v celé České
republice.
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červen:
Počasí:
Začátek června přinesl razantní oteplení, kdy na Den dětí 1. června již teploty
vystoupaly nad 25 °C a bylo jasno či polojasno. Následující dny teploty stoupaly a stále bylo
slunečno a více méně bez mraků. Příliv teplého vzduchu vrcholil ve středu 5. 6., kdy se
teploty již dotkly tropické třicítky. Ve čtvrtek 6. 6. dorazily v odpoledních a podvečerních
hodinách silné bouřky doprovázené silným deštěm. Následující dny teploty opět stoupaly a
příliv horkého vzduchu vrcholil ve středu 12. 6., kdy teploty vystoupaly až na 34 °C.
Následně se mírně ochladilo. O víkendu 15. - 16. 6. bylo polojasno až oblačno s občasnými
dešťovými přeháňkami doprovázená vzdálenou bouřkou, místy padaly i kroupy. Následující
týden bylo opět polojasno až jasno s teplotami okolo 26 °C. Ve čtvrtek 20. 6. ve večerních
hodinách byla bouřka doprovázená silným deštěm. Poslední červnový týden přinesl
nadprůměrné teploty ve středu 24. června padaly teplotní rekordy, kdy padl i teplotní rekord a
to 38,9 °C ostatní dny bylo jasno a teploty okolo 34 °C. V tyto dny byly i tropické noci kdy
teplota neklesla pod 20 °C. Poslední červnový den 30. 6. vystoupala teplota v odpoledních
hodinách vysoko až k 36 °C. A opět byla tropická noc. Celý červen byl teplotně nadprůměrný
a teploty často překračovaly tropickou třicítku.
Kulturní akce:
V pátek 7. června se trochu netradičně stavěla májka v Jámě (místo soboty) bylo to
způsobeno další akcí, která připadala na sobotu. Májka se jako tradičně stavěla do lípy u
kapličky za pomoci místní chasy a obecního traktoru. Hlavní zásluhu na tom měl pan Pavel
Jungbauer. Následně se všichni odebrali do místní hospody, kde se sedělo do pozdních
nočních hodin.
V sobotu 8. 6. uspořádali obyvatelé Klenovic vítání léta s názvem Klenovické léto.
Program celého odpoledne byl následující: 14:00 Klenovické divadélko: Letem světem,
15:00 Podivné divadlo: Lichožrouti se vrací, 16:00 Djembe České Budějovice, 17:00 The
SWAB, 18:00 oheň, občerstvení, zpěv a sousedské povídání. Velice podařené akci přálo i
počasí a může se jednat o zajímavou akci, ze které se do budoucna může stát tradice.
Ve čtvrtek 13. 6. dorazila do naší obce hodnotící komise, jelikož se naše obec
přihlásila do soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje. Komise si prohlédla všechny místní
části naší obce ve společnosti starosty a dalších zástupců obce. Vyhlášení výsledků proběhlo
již 17. 6. a naše obec získala cenu v kategorii obnova, či rekonstrukce staveb venkovské
zástavby. Za zdařilou a citlivou rekonstrukci objektu bývalé školy na multifunkční zařízení
obce, Cena s názvem Zlatá cihla bude předána 9. srpna ve vítězných Čejeticích.
V sobotu 29. června uspořádali v Mičovicích dětský den s chytáním ryb na místním
rybníku.
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červenec:
Počasí:
Přelom června a července přinesl mírné ochlazení doprovázené občasnými bouřkami
s dešťovými přeháňkami a i s kroupami, ty nadělali dost škody na úrodě třešní, které se
v tento čas trhají. První červencový týden byla teplota okolo 25 °C a polojasno. Nejtepleji
bylo v sobotu 6. července, kdy odpolední teplota vystoupala i na tropickou třicítku. Následně
dorazila studená fronta a teploty klesly o 10 °C. Ranní teploty se pohybují okolo 10 °C až 12
°C. Celý následující týden se teplota pohybovala okolo 23 °C. Toto ochlazení bylo
doprovázené občasnými dešťovými přeháňkami. Poslední dekáda července přinesla opět
tropické teploty kdy v odpoledních hodinách od 24. července až do pátku 26. července byly
teploty nad tropickou 30 °C a místy vystoupaly i k 35 °C. V sobotu 27. července přišlo
ochlazení doprovázené silnými dešťovými přeháňkami a místy i bouřkami. Tento ráz počasí
vydržel až do konce července. Teploty se pohybovaly okolo 25 °C s častými dešťovými
přeháňkami.
Kulturní akce:
O víkendu 12. - 13. července se uskutečnil již 17. ročník tradičního festivalu pod
Lípou v Jámě. Páteční program začala v 19:00 kapela Lucky Brew následovala kapela Totální
nasazení a páteční program zakončila kapela Denyho parťáci, která hrála do 1:00. Celý
páteční program navštívilo celkem 187 platících návštěvníků. Sobotní program začal v pravé
poledne vystoupením folklorního souboru Libín - S, následovala dechová hudba z Bavorska
JAGA MUSI, poté vystoupili Muzikanti z Jižních Čech, následovala moravská dechovka
Vracovjáci, po nich vystoupila nejstarší jihočeská dechovka Babouci a sobotní program
zakončila místní dechovka Doubravanka. Na sobotní program dorazilo celkem 411 platících
diváků a návštěvnost jak v pátek, tak i v sobotu silně ovlivnilo počasí, které venkovním akcím
nepřálo. V pátek v nočních hodinách přišla velká průtrž mračen doprovázená bouřkou.
Sobotní program často narušovaly silné dešťové přeháňky. Po celé dva dny zajišťovaly
občerstvení hasiči z Ratiborovy Lhoty a paní Ludmila Čondlová.
Na Svatojakubskou pouť se již tradičně v sobotu 27. července uskutečnil fotbalový
turnaj v malé kopané „Chrastovna cup“ již po deváté v Jámě a celkově již po devatenácté.
Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev rozdělených do dvou skupin po třech. V první
skupině byli mužstva z Kardašovy Řečice, Žernovice a Chrastovna. Druhá skupina byla ve
složení Jáma, Tatran Pt. a Lachtani z Vitějovic. Vítězi první skupiny se stala Kardašova
Řečice a druhou skupinu vyhrálo mužstvo dorostenců z Tatranu Pt. Zbylá mužstva se utkala o
postup do semifinále. To tvořila mužstva Kardašova Řečice - Žernovice a Tatran Pt. Chrastovna. Do finále se dostala mužstva ze Žernovic a Tatran Pt. Celkovými vítězi se stali
dorostenci z Tatranu, když porazili Žernovice 4:1. Třetí byla Kardašova Řečice, následovala
Chrastovna, páté místo obsadili Lachtani a poslední byla domácí Jáma.
Kromě fotbalu se o víkendu také uskutečnila Svatojakubská pouť ve Lhenicích.
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Ostatní:
Českem během léta hýbe hned několik kauz na domácí politické scéně, asi
nejzásadnější je krize ve vládní koalici, kterou odstartovala snaha o odvolání ministra kultury
za ČSSD Antonína Staňka. Tuto demisi prezident nepřijal a nastalo dvouměsíční dohadování.
Nakonec byl ministr prezidentem k 31. červenci odvolán. Českem také hýbe kůrovcová
kalamita, která pustoší lesy hlavně na Vysočině a v Jeseníkách. Údajně je již napadeno
celkem 40 % všech smrkových lesů, této kalamitě nepřispívá i opětovné sucho, které se sice
úplně tak netýká našeho okresu, ale v jiných částech republiky je opět značné a tento problém
se za poslední roky značně naakumuloval.

srpen:
Počasí:
První polovina srpna přinesla proměnlivé počasí s častými dešťovými přeháňkami,
které občas přešly v souvislý déšť. Nejtepleji bylo od 7. do 9. srpna, kdy teploty místy
vystoupaly nad tropickou třicítku. Jinak převažuje deštivo s vysokou oblačností a občasnými
bouřkami. Toto počasí ovlivňuje probíhající žně, ale zároveň tyto dešťové srážky
minimalizují sucho a půdní vlhkost do 40 cm se dostává do normálu, ovšem stále přetrvává
deficit spodních vod. Druhá polovina srpna přinesla zpočátku deštivé počasí, ovšem poslední
prázdninový týden již teploty opět atakovaly tropickou třicítku a na několik dní ji i překročily.
Kulturní akce:
V sobotu 10. srpna se uskutečnil již pátý ročník „Mičovického koulování“ turnaje
v pétanque. Turnaje se zúčastnilo 10 dvou členných družstev a systémem každý s každým
vyhrál tým Šedovka v obsazení Radek Petrášek a Štěpán Petrášek.
Poslední prázdninovou sobotu se uskutečnil již 13. ročník turnaje v nohejbale
Melhutka cup. Turnaje se zúčastnilo osm tříčlenných týmů a hrálo se na dva vítězné sety
systémem každý s každým. Za krásného počasí se turnaj protáhl na celý den, přičemž o
občerstvení se po celou dobu staral Miloš Pintr. Vítězi se nakonec stal tým Klenovic. Týmy
sestavila také Jáma, Ratiborova Lhota i domácí Mičovice.
Tentýž den vyrazili místní obyvatelé obecní dodávkou na návštěvu slovenské vesnice
Jarok u Nitry. Tato návštěva byla domluvena a zorganizována panem Miroslavem Šnajdrem
z Jámy a naši spoluobčané se v Jaroku zúčastnili soutěže ve vaření guláše. Tato povedená
návštěva trvala až do nedělního odpoledne a navrátili se až ve večerních hodinách.

září:
Počasí:
Se začátkem září přišlo ochlazení doprovázené dešťovými přeháňkami. Teploty klesly
na 20 °C, následně se teploty posunuly až k 25 °C ovšem ranní teploty se pohybovaly okolo
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10 °C. První zářijový víkend byl deštivý s teplotami pod 20 °C. V pondělí 9. září celý den
propršel a teploty byly okolo 15 °C a ranní okolo 10 °C. Následující týden se oteplilo a
teploty se v odpoledních hodinách přehouply přes 20 °C, ranní se pohybovaly okolo 10 °C.
Tento ráz počasí vydržel až do poslední dekády září. Poslední zářijový týden přinesl již mírné
ochlazení s odpoledními teplotami pod 15 °C a ranními okolo 6 °C. Bylo oblačno místy
polojasno s občasným deštěm.
Kulturní akce:
V sobotu 14. září zorganizovali hasiči z Jámy výlet pro místní, ale i přespolní na
Slavonicko. Odjezd byl v 7:00 z Jámy autobusem, který řídil pan Václav Čondl z Vadkova,
směr Borovany, kde se navštívilo místní muzeum železnice Františka Josefa, následně se jelo
do Nové Bystřice do muzea amerických automobilových veteránů. Dále se navštívil státní
hrad Landštejn a město Slavonice a končilo se v Třeboni v místním pivovaru. Po celou dobu
zájezdu provázel a zajímavě komentoval všechny zajímavosti pan Pavel Fencl.
V sobotu 28. Září na svátek svatého Václava uspořádali hasiči z Mičovic zájezd.
Autobus vyjel v sedm ráno směrem Lešany, kde navštívili místní Vojenské muzeum se
spoustou vojenské techniky, zde byl program na dvě hodiny a následně se přejíždělo do
Velkých Popovic, kde byl v plánu oběd a následná prohlídka pivovaru Velkopopovický
Kozel. Velmi podařený den zakončil krátký program před branami pivovaru. Příjezd domů
byl ve večerních hodinách.
Ostatní:
V pondělí 9. září začal nový školní rok. Děti měly prodloužené prázdniny o týden díky
rekonstrukci školní jídelny ve Lhenicích.
V Klenovicích začala výstavba nového zdroje pitné vody, v první etapě bude
vybudován jímací objekt, přiváděcí řád a akumulační nádrž na 5 m3 vody. Celý projekt bude
částečně dotován krajským úřadem Jihočeského kraje a realizace se přehoupne do dalšího
roku. Jelikož je v Klenovicích permanentní nedostatek pitné vody a obec je nucena pravidelně
dovážet vodu. Jedná se o cca 25 m3 vody týdně.

říjen:
Počasí:
Začátek října nastalo již klasické podzimní počasí, ranní teploty okolo 4 °C a
odpolední dosahující 11 °C, zároveň přišel i silný vítr. Následně se, ale oteplilo. Takzvané
Tereziánské babí léto přišlo v první dekádě října, vydrželo až do 20. října, teploty se
v odpoledních hodinách pohybovaly nad 20 °C a ojediněle dosáhly až 24 °C, bylo jasno a
bezvětří. Ranní teploty klesaly k 6 - 8 °C. Zároveň se v dopoledních hodinách již vyskytují
mlhy, ty se většinou v odpoledních hodinách rozpouští a je posléze jasno či skoro jasno. 21.
října byl neobyčejně teplý sluneční den. Teploty vystoupaly až k 25 °C a na některých
místech jižních Čech vystoupaly až na 26 °C. Posledním dne Babího léta byla neděle 27.
října. Na státní svátek 28. října přišlo ochlazení a zatažená obloha s občasnými mlhami a
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jemným deštěm. Teploty klesly v odpoledních hodinách ke 12 °C a ranní se pohybovaly
okolo 5 °C. Tento ráz počasí s mírnými odchylkami vydržel až do konce října. Ve čtvrtek 31.
října dokonce ranní teploty klesly i pod bod mrazu.
Kulturní akce:
V neděli 6. října jela Doubravanka do Německého Hundingu na místní ovocnářský
jarmark. S místní dechovou hudbou, která zde vystoupila, jel i starosta obce a pár zájemců
z řad veřejnosti.
V sobotu 19. října se uskutečnil 17. ročník Slavnosti plodů, tentokrát v Truskovicích.
Na slavnostech se o kulturu postarala nejstarší jihočeská dechová hudby Babouci a
následovala kapela AC – DC Revival. Do soutěží o nejlepší slivovici, ovocný destilát a
cukrářský výrobek se zapojili i občané z naší obce.
Od soboty 19. října začala výuka tanců v hospodě v Jámě. Tento kurz navazuje na již
proběhnuvší kurz na začátku roku a i tentokrát se těší velkému zájmu tanečníků. Začíná se
vždy v 19:00 a trvá do 21:00. Kurzu se zúčastní 19 tanečních párů ze širokého okolí.
V sobotu 26. října proběhl výlov rybníku na návsi v Klenovicích, o který se postarali
místní občané ve spolupráci s obcí.
Ostatní:
V Jámě a Ratiborově Lhotě, nechala obec vystavět kryté přístřešky na tříděný odpad.
V Jámě je to u zastávky autobusu a u hospody a v Ratiborově Lhotě je to pod rybníkem.

listopad:
Počasí:
Listopad začal klasickým podzimním počasím, zataženo s občasnými dešťovými
přeháňkami, ranní mlhy a občasná inverze. Teploty se pohybovali v ranních hodinách těsně
nad bodem mrazu a v odpoledních okolo 10 °C, zatím nechladnější ráno bylo v úterý 12.
listopadu kdy teplota klesla k - 8 °C a odpolední vystoupaly k 3 °C. Následně v noci ze 12. na
13. Přišlo i první sněžení. Napadlo do 2 cm mokrého sněhu, který ten den ještě sešel. Do
půlky listopadu se teploty v průměru pohybovaly do 10 °C. Následný ráz počasí byl velmi
podobný, ranní teploty okolo nuly či mírně nad nulou a odpolední do 7 °C. Též byla nízká
oblačnost s ranními mlhami.
Kulturní akce:
V sobotu 23. listopadu proběhla tradiční naháňka místního mysliveckého sdružení na
masivu Klenovce. Za velké účasti myslivců se podařilo ulovit 6 divokých prasat, jednu laň a
jednu lišku. Následně se všichni odebrali do hospody v Jámě, kde následovala Kateřinská
zábava. Po celý večer hrála kapela Pěčňovanka. Vstupné bylo 100 Kč a večerní zábavu
navštívilo bezmála 140 hostů. Zároveň místní myslivci uspořádali slosovatelnou tombolu, kdy
jeden lístek byl za 20 Kč a hlavní cena bylo divoké prase.
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30. listopadu proběhlo tradiční rozsvěcování vánočního stromu, které tentokráte
uspořádali v Mičovicích. Tradičně pronesla vánoční poselství Mgr. Miluše Schwingerová a
samotné slavnostní rozsvícení provedl starosta obce pan Luboš Bárta. O kulturní program se
postarali děti a rodiče z Klenovic, kteří nacvičili vánoční koledy a za doprovodu trubačů
z blízkého okolí zazpívali pár vánočních koled. O velké množství dobrot se postarali místní
ženy, které napekly soustu vánočních pochutin a samozřejmě byl k dispozici i vánoční punč a
svařené víno, to vše za dobrovolné příspěvky.

prosinec:
Počasí:
Začátek prosince byl ve znamení inverze, kdy v nižších polohách často po celý den
ležela deka z mlhy a ve vyšších partiích bylo slunečno. Teploty se v odpoledních hodinách
pohybovaly okolo 5 °C a ranní klesaly mírně pod bod mrazu. Celý zbytek prosince byl
teplotně nadprůměrný, kdy vůbec nejteplejším dnem bylo úterý 17. Prosince, kdy teploty
v odpoledních hodinách vystoupaly až k 16 °C. Na Štědrý den bylo větrno a oblačno
s občasnými dešťovými přeháňkami, které ve večerních hodinách přešly do trvalého deště.
Teploty se pohybovaly do 10°C. Konec roku už žádné výrazné teplotní výkyvy nepřinesl.
Bylo oblačno místy polojasno s ranními teplotami okolo - 4°C a odpoledními do 5 °C.
Kulturní akce:
Jako již tradičné na Jitku 5. prosince prošel naší obcí průvod Mikuláše, anděla a čerta.
Letos tento den připadl na čtvrtek a v obci chodil Mikuláš v Mičovicích, kde měl k sobě dva
anděly a tři čerty, v Jámě kde Mikuláše doprovázel jeden anděl a čtyři čerti a v Klenovicích
kde byl s Mikulášem anděl a jeden čert. V Klenovicích pro děti uspořádali mikulášskou
besídku v místní hasičské klubovně.
V sobotu 14. prosince se uskutečnila naháňka na Maloninech, hon byl úspěšný neboť
se střelilo 7 prasat a jeden jelen špičák. Následně se sedělo v jamské hospodě.
Na Štěpána 26. 12. se konala výroční členská schůze SDH Jáma v místní hospodě. Po
padesáti letech ve vedoucích funkcích skončil dosavadní starosta sboru pan Jan Vágner.
Proběhla volba nového starosty sboru a tím byl zvolen pan Jindřich Vágner (kronikář obce).
Velitelem nadále zůstal pan Miroslav Šnajdr. Občerstvení zajistila jako tradičně paní
Čondlová a bylo pivo Kozel 10° a pečená vepřová kolena.
Následující den 27. 12. proběhla výroční členská schůze SDH Klenovice v místní
klubovně starostou sboru je pan Luboš Libínský a velitelem je pan František Dudek a 28. 12.
proběhla další výroční členská schůze tentokrát SDH Ratiborova Lhota v místní hasičárně.
Zde byl ve volbě zvolen nový starosta pan Jan Lhotský, který vystřídal pana Davida Fessla,
velitelem byl zvolen pan Stanislav Fessl, který nahradil dosavadního velitele pan Radka
Schönbauera. Všech tří výročních schůzí se jako host účastnil starosta obce pan Luboš Bárta.
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V neděli 29. 12. uspořádali hasiči z Mičovic turnaj v karetní hře Kačaba. Startovné
činilo 150 Kč a přihlásilo se 24 hráčů. Turnaj vyhrál Josef Vincik st. z Mičovic. Celý turnaj se
odehrál v klubovně SDH Mičovice.
V pondělí 30. 12. proběhlo setkání seniorů v doprovodu heligonkářů v klubovně SDH
Mičovice.
Ostatní:
V Mičovicích začalo odbahnění místního rybníka (požární nádrže) a výstavba nové
vpusti. Tato akce se přehoupne do roku 2020. Tento rybník nebyl čištěn od roku 1979.
Obecní úřad:
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 7 zasedání zastupitelstva obce Mičovice a to ve
dnech:20. 2., 25. 4., 27. 6., 18. 7. mimořádné, 5. 9., 24. 10., 11. 12.2019. Po kontrole usnesení
bylo projednáno: zpráva o hospodaření obce a za rok 2018, činnost obecní knihovny v roce
2018, výsledky inventarizace majetku obce, příspěvek Centru zdravotně postižených
v Prachaticích, příspěvek na pojízdnou prodejnu, příspěvek ZO včelařů ve Lhenicích,
příspěvek Hospici sv. Jana Neumanna, stav požární ochrany v obci, zprávu o provedené
kontrole hospodaření obce za rok 2018, přihlášku do soutěže Vesnice roku 2019, hospodaření
obecních lesů, závěrečný účet obce za rok 2018, záměry na prodej majetku obce, zápis do
kroniky obce za rok 2018. Žádost o dotaci na hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního
festivalu, žádost o dotaci na sběrná místa tříděného odpadu v Jámě a Ratiborové Lhotě,
dodání kalendářů mikroregionu do domácností v obci, proplacení preventivních
protipožárních prohlídek SDH v obci, rozpočtová opatření, prodeje a koupě pozemků v obci,
schválení rozpočtu obce pro rok 2019, rozpočet obce byl schválen ve výši příjmů 9651,02 tis.
Kč, výdajů ve výši 9651,02 tis. Kč, hospodaření obecních lesů v roce 2018, výkaz a činnost
obecní knihovny za rok 2018. Spolu s tradičními kulturními akcemi byl uspořádán hudební
festival na návsi v Jámě ve dnech 12. – 13. 7. 2019, kterého se zúčastnilo celkem 583 z toho
172 v pátek a 411 v sobotu platících návštěvníků, Jarních slavností květů se zúčastnilo přes
220 účastníků – cykloturistů, kteří dojeli do Mičovic. Podzimních Slavností plodů
mikroregionu Chelčicko – Lhenického v Truskovicích se aktivně zúčastnili občané z naší
obce a v soutěži o nejlepší destiláty, pekařský výrobek a cukrářský výrobek obsadili první
místa ve všech kategorií.
Obecní lesy:
V obecních lesích bylo v roce 2019 vytěženo a přiblíženo na odvozní místo bylo
celkem 1346,27 m3 dřevní hmoty (včetně 83,03 m3 samovýroby paliva), z toho 1330,70 m3
jehl. a 15,57 m3 list. dřevní hmoty. Z celkového objemu bylo 1192,77 m3 z před mýtní a
mýtní nahodilé těžby (převážně souší, kůrovcových souší 1056,24 m3a polomů122 m3) a
153,5 m3 z mýtní úmyslné těžby.
Náklady na těžbu a přibližování dříví byly 441 486,50,- Kč (cca 366,- Kč/m3). Prodej dříví
byl 1058,97 m3 jehl. a 15,57 m3 list. dřevní hmoty. Fakturovaná a vyinkasovaná částka za
dříví byla 957 418,50,- Kč bez DPH a nákladů na dopravu k odběrateli, tj. průměrná cena za
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m3 = 904,10,- Kč bez DPH Kč/m3. Vlastní spotřeba dříví palivo pro obec, tyčovina na
oplocování apod. činí 19 m3. V pěstební činnosti byly zalesněny holiny po těžbě 1,98 ha,
vysázeno 13 015 ks sazenic, došlo k opakovanému zalesnění z důvodu sucha 0,55 ha,
vysázeno 3 305 ks sazenic. Celkové náklady na pěstební činnost v roce 2019 byly 823 682,60
Kč bez DPH, bylo zažádáno o dotace v celkové výši 232 620,- Kč a o dotaci na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity ve výši 737 918,- Kč.
Zemědělství:
ZEMI a. s. hospodaří nadále na pronajatých polnostech v obci Mičovice. Zaměřuje se
více na pastvinné zemědělství a rostlinnou výrobu. ZEMI a.s. v letošním roce přešlo na
ekologické hospodaření.
Myslivost:
MS Mičovice hospodaří v pronajaté honitbě od HS Mičovice. Celková výměra
pronajaté honitby činní 1975 ha. Z této výměry je zastoupena zemědělská půda 875 ha, lesní
porosty 1005 ha, vodní plocha 10 ha a ostatní pozemky 85 ha. Naše honitba se převážně
nachází na katastrálním území obcí Ratiborova Lhota, Mičovice, Jáma, Záhoří, Chroboly,
Klenovice a Frantoly. Hospodaříme v nadmořské výšce cca 490 až 850 m n.m.
Tyto parametry zařazují naši honitbu do IV. jakostní třídy, v které nám jsou vyměřeny čtyři
druhy zvěře s normovaným stavem. Jedná se o srnce obecného, prase divoké, zajíce polního a
bažanta. U dvou posledních jsou jejich stavy tak nízké, že se nedá mluvit o hospodaření
s touto zvěří. Činnost myslivců spočívá v záchraně a udržení jak zajíce, tak bažanta v naší
přírodě.
Naší stěžejní zvěří, s kterou plánovaně hospodaříme je zvěř srnčí a zvěř černá. U zvěře srnčí
máme cílový stav zvěře 67 ks, z toho 25 srnců, 25 srn a17 srnčat. Po přepočtu jarního
přírůstku se dostáváme k odlovu ve výši 46 ks z toho 16 srnců, 16 srn a 14 srnčat. Tento
požadovaný lov se nám podařilo v lovecké sezoně 2019 – 2020 plně splnit. Další normovanou
zvěří je zvěř černá. Z důvodu přemnožení této zvěře a riziku zavlečení AMP se odstoupilo od
plánovaného hospodaření s touto zvěří a cílem je radikálně snížit reálné stavy této zvěře na
území celé ČR. V tomto duchu jsme se zapojili i my myslivci z MS Mičovice a k dnešnímu
dni evidujeme rekordní počet ulovených divokých prasat v naší honitbě a to 128 ks
k dnešnímu dni 12. 2. 2020.
Další zvěří, která se u nás vyskytuje, je zvěř jelení, mufloní a jelena siky. Protože nemáme u
těchto druhů určeny normované stavy, díváme se na ni dle zákona jako na zvěř, která k nám
nepatří a můžeme lovit zvěř holou a samčí do stáří dvou let bez omezení. V letošní lovecké
sezoně jsme zatím ulovili jeden kus zvěře sičí a 8 ks zvěře jelení.
Dále se v naší honitbě vyskytuje zvěř škodná liška obecná, kuny skalní a lesní, lasičky
hranostaj i kolčava a v neposlední řadě rys ostrovid. U této zvěře, vyjma chráněných druhů
ročně evidujeme odlov ve výši cca 60 ks.
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Ze zvěře pernaté můžeme mluvit o výskytu kachen, sluk, vran, krkavců a jiných druhů, které
z důvodu nízkých stavů nelovíme a slouží k zpestření naší přírody. V MS Mičovice je nyní
evidováno 37 myslivců.
Údaje poskytl hospodář spolku pan Petr Mráz z Jámy.
Sběr odpadů:
Za rok 2019 bylo z obce odvezeno celkem 298 ks kontejnerů plastů – 6 769 kg, 20 ks
kontejnerů bílého skla – 6 600 kg a 21 ks kontejnerů barevného skla – 6 903 kg, 3 820 kg
starého železa, 110 ks kontejnerů papíru – 3 649 kg, odpadů z popelnic bylo celkem 46 430
kg a bylo odvezeno 2 191 ks popelnic. Komunální odpad z Frantol 4 170 kg, objemného
odpadu 5 620 kg, nebezpečných odpadů bylo 118 kg. Bio odpadu se vyprodukovalo
100000kg.
Péče o seniory:
Jako každoročně obec Mičovice přispívá na chod domova seniorů a hospiců sv. Jana
Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Jubilantům nechává obecní úřad zahrát píseň na
Českém Rozhlase České Budějovice a dárkovým balíčkem chodí popřát paní Zuzana
Bromová a Jana Vincíková.
Obecní knihovna:
O chod knihovny se stará paní Monika Pintrová a výpůjční doba je v neděli od 16:00
do 18:00 a ve středu od 16:30 - 17:30. Knihovna spolupracuje s městskou knihovnou
v Prachaticích a díky tomu jsou pravidelně doplňovány soubory knih z této knihovny. Celkem
je zde registrováno 51 čtenářů z toho 9 do patnácti let. K zapůjčení je celkem 1078 knih.
Mateřská školka:
Již druhý rok funguje znovu otevřená mateřská školka v Mičovicích, funguje jako
detašované pracoviště mateřské školky ve Lhenicích. Zaměstnány jsou dvě učitelky paní Bc.
Zuzana Bromová a Mgr. Petra Havlíčková, jako provozní zaměstnanec je paní Monika
Pintrová. Celkem je zde 13 dětí a sídlí ve druhém patře obecního úřadu, kde školka dříve také
existovala. Provoz školky je od 7:00 do 16:30 hodin.
Narodily se:
Terezie Vinciková
Anna Tischlerová
Joachim Kvído Hadrava
Josef Kropáček
Anna Jarolínová
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Zemřeli:
Anna Šnajdrová
Ladislav Šanda
Přistěhovali se:
Miloslav Bílek- Jáma
Boušek Vojtěch- Ratiborova Lhota
Boušková Pavla- Ratiborova Lhota
Boušková Adéla- Ratiborova Lhota
Boušková Anna- Ratiborova Lhota
Foltín Václav - Mičovice
Foltínová Vendula - Mičovice
Hadrava Antonín Hugo - Frantoly
Klichová Adéla - Frantoly
Schwinger Jaroslav - Jáma
Schwingerová Alena - Jáma
Schwingerová Klára - Jáma
Schwinger Marek - Jáma
Vinciková Jana - Mičovice
Zámečník František - Mičovice
Odstěhovali se:
Ladislav Hrdonka - Jáma
Oskar Hlinka - Frantoly
Eva Jeníčková - Mičovice
Victoria Jinderlová – Mičovice
Tereza Jungbauerová- Jáma
Podnikatelé v obci:
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Jiří Chamulák - kovovýroba Klenovice, Petr a Zdeněk Šanderovi - autoservis Jáma, Zdeněk
Svatý - instalatér Mičovice, Josef Jungbauer - instalatér Jáma, Václav Jungbauer - zednické
práce Mičovice, David Fessl - projektové práce Ratiborova Lhota, Pavel Vágner - klempířské
a pokrývačské práce Jáma, Pavel Jungbauer - zemědělec Jáma, František Štauber - truhlářství
Mičovice, Jan Pintr - truhlářství Mičovice, Ing. Lubor Kropáček - stavebnictví Klenovice,
Miroslav Filip - kovovýroba Mičovice, Pavel Šanda - zemědělec Mičovice, Přemysl Voráček
zemědělec Mičovice, Josef Reindl - kominictví Mičovice, Josef Hrabě - zemědělec Mičovice,
Ivana Tesárková - keramika Klenovice.
Závěr:
Rok 2019byl opět turbulentní jak na domácí tak i na světové scéně. Světu vládla mimo
jiné téma klimatických změn. V čele tohoto hnutí proti klimatickým změnám stojí švédská
aktivistka Greta Thunbergová, ta se zúčastnila i klimatické summitu OSN v New Yorku v září
2019. Dále byla přítomna všech dalších významných klimatických konferencí po celém světě.
Dále pokračují boje v Sýrii, kde je situace pro nezaujatého pozorovatele značné nepřehledná,
do bojů jsou zapojeny jednotky prezidenta Bašára Asada, který je podporován Ruskem, dále
zde proti kurdským povstalcům bojují Turecké jednotky a operují zde i jednotky USA.
V Hongkongu po celý rok pokračují nepokoje proti místní vládě v čele se správkyní Carrie
Lamové proti centrální vládě v Pekingu. Požadují zachování dosavadních demokratických
principů a jisté míry samostatnosti. V čele těchto protestů jsou studenti. Velké napětí také
tento rok bylo na středním východě, hlavně pod tíhou sankcí uvalených USA na Írán.
V Japonsku došlo ke změně na císařském trůnu, kdy 1. května po 31 letech abdikoval císař
Akihito a na jeho místo nastoupil jeho syn císař Naruhito, s vládou tohoto císaře začala
v Japonsku éra Reiwa (překrásná harmonie). Ve Francii v dubnu byla značně požárem
poničená jedna z nejznámějších gotických katedrál na světě, katedrála Notre-Dame, byly
zničeny krovy a poničena byla i klenba, opravy potrvají nejspíše dlouhá léta. V květnu
proběhly volby do Evropského parlamentu, ze kterých vyšli posilněny populistické strany
napříč celou Evropou. Velká loupež se odehrála 25. listopadu v Drážďanech, kde neznámí
lupiči vykradli klenotnici saských kurfiřtů a odnesli šperky nevyčíslitelné hodnoty.
Domácí scénou nejvíce hýbaly masové demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi
organizované organizací Milion chvilek pro demokracii. Jednalo se o největší demonstrace od
roku 1989, na první 23. června na Letné dorazilo podle odhadů okolo 250 tisíc lidí. Druhá
demonstrace se uskutečnila 16. listopadu opět na Letné a podle odhadů na ni dorazilo takřka
300 tisíc lidí. Ekonomika v České republice nadále rostla, i když už ne takovým tempem jako
v posledních letech. Růst ekonomiky se pohyboval okolo 2,5 %, nezaměstnanost činila 2,2 %
a je nejnižší v celé EU. V EU se nezaměstnanost pohybuje okolo 6,7 %. Ceny oproti loňsku
vzrostly ve všech sférách díky inflaci, která byla místy rekordní a pohybovala se okolo 3 %.
Cena benzinu Natural 95 se pohybovala okolo 32 Kč za litr, kurz koruny vůči Euru byl okolo
25 Kč, kilo chleba stálo okolo 35 Kč, Lahvové pivo 12° stálo 24 Kč, 250 g másla vyšlo na 45
Kč a průměrná mzda v roce 2019 činila 34 105 Kč a medián mzdy v roce 2019 byl 29 127 Kč.
V naší obci rok 2019 proběhl poklidně a žádné velké mimořádné události se řešit nemusely.
Jediné s čím se neustále bojuje, je dlouhodobé sucho a s tím spojený nedostatek pitné vody
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hlavně v Klenovicích, ale také v letních měsících i v Jámě a Ratiborově Lhotě. Naše lesy
nadále svírá kůrovcová kalamita a neustále se musí těžit napadené a suché smrky.

Kalendářní přehled roku 2019:
leden:

5. 1. Myslivecká bál v Jámě
12. 1. Výroční členská schůze SDH Mičovice
25. 1. Babský bál v Jámě

únor:

16. 2. Hasičský ples v Jámě

březen:

2. 3. Dětský karneval v Jámě a retro disco
5. 3. Masopustní průvod v Jámě
16. 3. Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení v Jámě
24. 3. Turnaj v Kačabě v Jámě

duben:

13. 4. Tvořivá velikonoční dílna v Mičovicích
18. - 20. 4. Velikonoce
30. 4. Slavnostní stavění máje v Mičovicích, Ratiborově Lhotě,
Klenovicích a na Frantolech

květen:

4. 5. Hasičská okrsková soutěž v Jámě
5. 5. Slavnostní mše za sv. Floriána
19. 5. Hasičský průvod k svátku sv. Jana Nepomuckého ve Lhenicích
24. - 25. 5. Volby do Evropského parlamentu

červen:

7. 6. Stavění máje v Jámě
8. 6. Klenovické vítání léta
13. 6. Vesnice roku
29. 6. Rybářský dětský den v Mičovicích

červenec:

12. – 13. 7. 17. Ročník festivalu Pod lípou
27. 7. 19. ročník Chrastovnacupu v Jámě

srpen:

10. 8. Pátý ročník „Mičovického koulování“ v pétanque
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31. 8. 13 ročník Melhutka cupu v nohejbale v Mičovicích
září:

14. 9. Exkurze SDH Jáma na Jindřichohradecko
28. 9. Exkurze SDH Mičovice do Lešan a Popovic

říjen:

6. 10. Slavnosti v Hundingu za účasti Doubravanky
19. 10. Slavnosti plodů v Truskovicích
19. 10. Začátek tanečních kurzů v Jámě
26. 10. Výlov rybníka v Klenovicích

listopad:

23. 11. Kateřinská zábava v Jámě
30. 11. Šestý ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu v
Mičovicích

prosinec:

5. 12. Průvod Mikuláše s čerty v Jámě, Mičovicích a Klenovicích
14. 12. Naháňka v Maloninech
26. 12. Výroční členská schůze SDH Jáma
27. 12. Výroční členská schůze SDH Klenovice
28. 12. Výroční členská schůze SDH Ratiborova Lhota
29. 12. Turnaj v Kačabě v Mičovicích
30. 12. Setkání seniorů v Mičovicích za doprovodu heligonek
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Obrazové přílohy:

Masopust v Jámě

Taneční kurzy v Jámě
19

Velikonoční koledníci v Jámě

Velikonoční tvořivá dílna v Mičovicích

20

Stavění máje v Mičovicích

Vítání léta v Klenovicích
21

Petanque v Mičovicích

Trh v Hundingu za účasti Doubravanky
22

Výlov rybníka v Klenovicích

23

Mikuláš v Mičovicích

24

Oprava výpusti rybníka v Klenovicích

Rozsvěcení vánočního stromu v Mičovicích
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