Kronika obce Mičovice
2011
Počasí:
Leden:
Měl nejchladnější ráno 15. 1. a 29. 1. a to - 15 °C. 6. 1. - 12 °C, po 13 dní od -1 °C do - 8 °C.
Nejtepleji v ranních hodinách bylo 14. 1. s 8 °C, po 11 dní od 0 °C do 6 °C. V odpoledních
hodinách nejtepleji 14. 1. a 16. 1. a to 11 °C. 14. 1. bylo nejchladnější odpoledne - 11 °C. Po
20 dní nad nulové hodnoty od 0 °C do 9 °C. 10 dní oblačno, 6 dní slunečných. Slabé sněhové
přeháňky. Měsíc srážkově chudý. V tomto měsíci jsme pozorovali, jak měsíc z 80 % zastínil
slunce.
Únor:
Zahájil nejchladnějšími rány 1. 2. a 2. 2. s - 16 °C, 3. 2. - 13 °C, 24. 2. - 14 °C. 6 dní nad
nulové hodnoty od 0 °C do 4 °C. V odpoledních hodinách bylo nejchladněji 22. 2. a to - 5 °C,
7 dní od - 1 °C do - 4 °C. 7. 2. nejteplejší odpoledne a to 14 °C, 6. 2. 11 °C. 15 dní od 0 °C do
8 °C. 14 dní slunečno. Po 3 dny velmi slabé sněhové přeháňky. Měsíc srážkově chudý. Dle
meteorologů nejmrazivější zima za posledních 10 let.
Březen:
Nejchladnější ráno bylo 8. 3. s - 10 °C, 2. 3. a 7. 3. - 9 °C. Po 10 dní od - 1 °C do - 5 °C.
Ostatní dny od 0 °C do 6 °C. Nejtepleji v odpoledních hodinách 30. 3. s 18 °C, 15. 3., 24. 3. a
25. 3. 17 °C. Nejchladnější odpoledne bylo 3. 3. s 0 °C, ostatní dny od 3 °C do 14 °C. 21 dní
slunečno či polojasno. Měsíc srážkově chudý.
Duben:
17. 4. a 18. 4. nejchladnější ráno s 0° C. Ostatní dny od 1 °C do 8 °C. Nejteplejší odpoledne
24. 4. a to 25 °C, 22. 4. 24 °C, 21. 4. a 24. 4. 23 °C. Nejchladněji v odpoledních hodinách
bylo 13. 4. a 14. 4. s 7 °C. 18 dní slunečno či polojasno. 5 x velmi slabá dešťová přeháňka.
Zaznamenány 2 místní bouřky a 2 vzdálené. Nejteplejší velikonoce za posledních 10 let.
Květen:
Zahájil májovým deštíčkem, spadlo 17 mm srážek. Nejchladnější ráno 4. 5. a to - 5 °C, 6. 5.
0 °C, ostatní rána od 3 °C do 13 °C. 23. 5. bylo nejtepleji v ranních hodinách a to 15 °C a
25. 5. 14 °C. 3. 5. bylo nejchladnější odpoledne s 5 °C. Nejtepleji v odpoledních hodinách
31. 5. s 29 °C, 26. 5. 28 °C a 24. 5. 27 °C, po 14 dní od 20 °C do 26 °C. 20 převládalo
slunečno či polojasno. 1. 5. spadlo 17 mm srážek, 27. 5. 20 mm, 31. 5. v bouřce 10 mm
s kroupami. Po 3 dny velmi slabé přeháňky. Zaznamenáno 10 vzdálených bouřek, 1 místní.
4. 5. ranní mráz napáchal velké škody na rozkvetlých ovocných sadech.
Červen:
2. 6. nejchladnější ráno s 11 °C, stejně tak 19. 6., 20. 6. a 26. 6. Nejtepleji v ranních hodinách
bylo 30. 6. s 18 °C a 8. 6. a 22. 6. 17 °C, ostatní rána od 12 °C do 16 °C. Nejchladnější
odpoledne s 15 °C byla 2. 6. a 19. 6. Nejtepleji v odpoledních hodinách 22. 6. a 29. 6. a to
29 °C. 5. 6., 6. 6. a 16. 6. shodně 27 °C. 15 dní od 20 °C do 26 °C. 14 dní slunečno či

polojasno. Zaznamenáno 11 vzdálených bouřek, 1 místní. Nejvíce srážek spadlo 15. 6. a to 10
mm. Měsíc srážkově chudý.
Červenec:
2. 7. a 3. 7. shodně naměřeno 10 °C v ranních hodinách. Nejteplejší rána 8. 7., 9. 7., 10. 7.,
11. 7., 13. 7., měla 17 °C. Nejtepleji v odpoledních hodinách 17. 7. a to 30 °C, 7. 7., 9. 7.,
13. 7. 29 °C a po 3 dny 26 °C. Nejchladněji v odpoledních hodinách 3. 7., 20. 7., 31. 7. bylo
14 °C a 7. 7. 15 °C. 11 dní slunečno či polojasno. Časté přeháňky 16. 7. 20 mm srážek, 11. 7.
25 mm srážek, 13. 7. 23 mm srážek, 21. 7. 25 mm srážek. Zaznamenáno 11 vzdálených
bouřek a 1 místní, ve které spadlo 23 mm srážek, při které vichřice lámala stromy. 7. 7.
zahájeny žně.
Srpen:
Měl 6 tropických nocí, kdy byla teplota od 20 °C do 21 °C. 4. 8., 7. 8., 26. 8. V ranních
hodinách shodně 19°C. Nejchladnější ráno bylo 31. 8. s 9 °C, ostatní rána od 12 °C do 16 °C.
Nejtepleji v odpoledních hodinách bylo 23. 8. a 26. 8. a to 33 °C, 24. 8. a 25. 8. 31 °C, 15 dní
od 20 °C do 29 °C. Nejchladněji odpoledne bylo 10. 8. s 16 °C, 27. 8. 17 °C. 20 dní slunečno
či polojasno. 7 dní slabé dešťové přeháňky. Nejvíce srážek spadlo 15. 8. a to 10 mm.
Zaznamenáno 5 vzdálených bouřek a 1 místní. Konec žní. Léto bylo rozkolísané, často se
střídaly teploty.
Září:
5. 9. bylo nejtepleji v ranních hodinách a to 20 °C, 12. 9. 19 °C a 11. 9. 18 °C. Po 20 dní
teploty od 10 °C do 16 °C. Nejteplejší odpoledne 11. 9. a to 29 °C, 3. 9. a 4. 9. 27 °C, po 16
dní od 20 °C do 25 °C. Nejchladněji v odpoledních hodinách 19. 9. a to 11 °C, 20. 9. 12 °C.
22 dní slunečno či polojasno. 5 dní velmi slabé přeháňky, nejvíce srážek spadlo 19. 9. a to 8
mm a 20. 9. 5 mm. Zaznamenána 1 vzdálená bouřka. Dle meteorologů byl měsíc nejteplejší za
posledních 15 let.
Říjen:
Nejtepleji ráno 5. 10. a 12. 10. s 13 °C. 6. 10., 4. 10., 11. 10. 12 °C. Nejchladnější ráno 22. 10.
a to - 3 °C, 15. 10. - 2 °C, 16. 10. - 1 °C. Ostatní rána měla nad nulové hodnoty. Nejtepleji
v odpoledních hodinách 1. 10., 2. 10., 3. 10. s 23 °C, 4. 10. 22 °C, 6. 10. 21 °C. Nejchladnější
odpoledne bylo 23. 10. a to 5 °C, ostatní odpoledne od 18 °C do 7 °C. Po 16 dní slunečno či
polojasno. Nejvíce srážek spadlo 8. 10. a 26. 10. a to 10 mm a 12. 10. 9 mm, 2 dny slabé
přeháňky.
Listopad:
Měl 6. 11. nejteplejší ráno a to 8 °C, 15 dní od 1 °C do 6 °C. Nejchladnější ráno bylo 24. 11. s
- 4 °C, 10 dní od 0 °C do - 3 °C. V odpoledních hodinách bylo nejtepleji 7. 11. a to 11 °C,
6. 11. 9 °C, 8. 11. a 12. 11. 8 °C. 16. 11. bylo nejchladnější odpoledne a to - 1 °C. 23. 11. a
25. 11. 0 °C. Ostatní odpoledne od 3 °C do 7 °C. 8 dní mlhavo, 13 dní slunečno či polojasno.
Měsíc bez srážek. Dle meteorologů byl nejteplejším měsícem za posledních 200 let.
Prosinec:

12. 12. bylo nejchladnější ráno a to - 4 °C, 20. 12., 11. 12., - 3 °C, 19. 12. - 1 °C, 5 dní 0 °C.
Nejtepleji v ranních hodinách bylo 4. 12. a 5. 12. s 6 °C, ostatní rána od 2 °C do 5 °C.
Nejtepleji odpoledne 1. 12., 2. 12., 28. 12. a to 9 °C. Nejchladněji odpoledne 12. 12. a 20. 12.
s 0 °C, ostatní odpoledne od 2 °C do 8 °C. 5. 12. spadlo 7 mm dešťových srážek, po 4 dny
velmi slabé dešťové přeháňky či smíšené. 16. 12. zasáhl orkán KYRIL, který napáchal velké
škody. První sníh napadl 30. 12., podle meteorologů byl tento měsíc jedním z nejteplejších
mezi deseti prosinci za posledních 35 let.

Zemědělství:
ZEMI a.s. Mičovice hospodařila na 945 ha půdy. Zaměřovala se zejména na živočišnou
výrobu. Pšenice bylo sklizeno 44,10 q po ha, ječmene jarního 45,50 q po ha, ječmene
ozimého 55,90 q po ha, ovsa 42,40 q po ha, triticale 47,20 q po ha a řepky 39,30 q po ha.
Celkový stav skotu byl 585 ks. Stav krav 284 ks o průměrné dojivosti 18,59 l na den. Bylo
nadojeno 1924015 l mléka, jehož výkupní cena za 1 l byla 8,50 Kč, tržby za mléko 16 356 tis.
Kč. Narodilo se 294 telat. Bylo chováno 42 ks prasnic, na 1 prasnici se narodilo 18 ks selat.
V ZEMI a.s. pracovalo 37 pracovníků o průměrné hrubé měsíční mzdě 18 276 Kč.
ZEMI a.s. hospodařila se ziskem 2 109 496,12 Kč. Byly zakoupeny stroje: rozmetadlo RMA8
za 95 tis. Kč, obraceč KRONE za 289 tis. Kč, BOBCAT - pracovní stroj do kravína za
408 392 Kč, lis na kulaté balíky KRONE za 495 tis. Kč, krmný vůz HUSKY za 850 tis. Kč a
osobní automobil ŠKODA OCTAVIA za 254 885 Kč. V obci hospodařili soukromí
zemědělci: Pavel Jungbauer Jáma, Pavel Šanda Mičovice, Přemysl Voráček Mičovice, Josef
Hrabě Mičovice, Jaroslav Joun Ratiborova Lhota, Petr Šandera Mičovice, František Štauber
Mičovice.

Obecní úřad:
Obsazení Obecního úřadu zůstalo stejné jako v roce minulém. Obecní knihovnu vedla paní
Blanka Zámečníková. Uskutečnilo se celkem 6 zasedání zastupitelstva obce, kde bylo
projednáno: zpráva o hospodaření obce za rok 2010, činnost obecní knihovny v roce 2010,
prodej palivového dřeva, DEKLARACE o spolupráci MIKROREGIONU CHELČICKOLHENICKÉHO se správním společenstvím LALLING v SRN, aktualizace obnovy vesnice
pro období 2011-2014, výsledek inventarizace majetku obce, příspěvek MIKROREGIONU,
snížení nájemného firmě FILIPSPORT za objekt v KLENOVICÍCH, žádost o dotaci
JIHOČESKÉHO KRAJE na pořízení hasičské stříkačky, výsledek kontroly hospodaření obce
provedené KRAJSKÝM ÚŘADEM, příspěvek ČSV LHENICE na činnost, dar 100m3 borové
kulatiny manželům HRABĚTOVÝM jako pomoc obce k odstranění po požáru jejich
usedlosti, žádost o bezplatný převod pozemků od ÚZSVM, žádost o dotaci na PODZIMNÍ
SLAVNOSTI PLODŮ z DISPOZIČNÍHO FONDU ČR - BAVORSKO, úhrada věcných
břemen E-ON, závěrečný účet obce za rok 2010, příspěvek římsko-katolické farnosti
PRACHATICE, zřízení místa pro veřejnou službu v obci, vyúčtování příspěvku CZP
PRACHATICE, smlouvu o školní docházce s městysem LHENICE, zápis do kroniky obce za
rok 2010, nájemní smlouvu s LZ BOUBÍN, nabídka JANA KNEIFLA na opravu hasičské
zbrojnice v RATIBOTOVĚ LHOTĚ, smlouva o financování podzimních slavností v JÁMĚ,
smlouva na opravu rybníka v MIČOVICÍCH s firmou REGIS PRACHATICE, smlouva o dílo
na opravu (rybníka), lesní komunikace JÁMA-KLENOVICE, příprava HUDEBNÍHO
FESTIVALU v JÁMĚ, smlouva o ošetření památných stromů v obci, ukončení pronájmu č.p.
22 v KLENOVICÍCH, smlouva s firmou CORPORIN na zpracování žádosti o dotaci na

multifunkční dům MIČOVICE, dodatek ke smlouvě s J. KNEIFLEM, smlouva s firmou
ASEKOL na umístění kontejnerů na elektroodpad, dar dechové hudbě DOUBRAVANKA,
vyhodnocení hudebního festivalu POD LÍPOU V JÁMĚ, anketa mezi občany KLENOVIC o
způsobu využití domu č.p. 22 v KLENOVICÍCH, výsledky dílčího přezkoumání hospodaření
obce, výsledky kontroly MŽO v obecních lesích, dodatek ke smlouvě s ing. KUTLÁKOVOU,
příprava X. ročníku hudebního festivalu POD LÍPOU V JÁMĚ, žádost o dotaci MMR na
opravu komunikace do KLENOVIC, podíl obce na dotaci pro mladé hasiče v JÁMĚ, žádosti
o dotace od JČ KRAJE na hudební festival 2012, na úroky na stavbu vodovodu a dětského
hřiště v KLENOVICÍCH, příspěvek HOSPICU SV. JANA NEUMANA V PRACHATICÍCH,
souhlas s podáním žádostí MIKROREGIONU o dotaci PRV, veřejnosprávní smlouva
s městem PRACHATICE o projednávání přestupků, předání kalendářů do rodin v obci,
příspěvek SDH na požární prevenci, připojení obce k petici na zachování nemocnice
v PRACHATICÍCH, rozpočtová opatření, prodeje a koupě pozemků v obci, sbírku ošacení
pro DIAKONII BROUMOV, přípravu slavnosti KVĚTŮ MIKROREGIONU CHELČICKOLHENICKÉHO, příspěvek MŠ LHENICE na zakoupení hraček, schválení rozpočtu obce pro
rok 2012, rozpočet byl schválen ve výši příjmů 5 307,3 tis. Kč a výdajů ve výši 5 171,3 tis.
Kč. Splátka úvěrů 136 tis. Kč.

Obecní lesy:
Hospodařily v tomto roce s čistým ziskem 1 661 tis. Kč. Vytěžilo se 2268 m3 dřeva z toho 235
m3 listnatého. Roční úkol těžby může být až 2 600 m3. Zalesněno bylo 1,12 ha nového lesa.

Každodenní život:
Již tradičně byly dodány jednotlivým domácnostem kalendáře MIKROREGIONU. Obec se
přihlásila do soutěže VESNICE ROKU, které se zúčastnilo 33 obcí, a naše obec obdržela
ČESTNÉ UZNÁNÍ. Opět byla uspořádána sbírka ošacení pro DIAKONII BROUMOV.
Místní prodejna smíšeného zboží vedená paní JANOU FILIPOVOU byla na dobré úrovni.
Byly opraveny cesty z Klenovic do Jámy, na „OBECNÍ DRAŽKA“ v MIČOVICÍCH, ve
FRANTOLECH místní komunikaci po prodělaných škodách na což obec obdržela dotaci
6 773 tis. Kč.
V RATIBOROVĚ LHOTĚ byla opravena hasičská zbrojnice nákladem 450 tis. Kč za pomoci
dotace 150 tis. Kč od JČ KRAJE. Na 150 cykloturistů zahájilo SLAVNOSTI KVĚTŮ
MIKROREGIONU CHELČICKO-LHENICKÉHO, kteří přijeli do MIČOVIC po vybudované
cyklostezce. Na podzim se v JÁMĚ uskutečnily SLAVNOSTI PLODŮ, kde se soutěžilo o
JABLKO ROKU, o nejlepší pálenku roku a nejlepší ovocnou dobrotu. V soutěži o nejlepší
pálenku naši občané obsadili přední místa. Při slavnostech plodů byly uspořádány ovocnářské
trhy na návsi v Jámě, kde prodejci nabízeli své produkty. Veliká účast. Na slavnostech
vystoupily děti MŠ LHENICE, DOUBRAVANKA, PĚČŇOVANKA, SPOLEK HEZKÝCH
HOLEK pro JÁMU a okolí, TURBO a slavnosti byly zakončeny taneční zábavou, kde k tanci
hrála ŠUMAVANKA. Slavnosti byly velmi zdařilé, navštívilo je 3 500 návštěvníků. Viz.
příloha č. 1.

Svoz odpadů:
Pozornost je věnována sběru odpadů. V krajské soutěži v třídění odpadů obec obdržela 32.
místo. Za tento rok bylo odvezeno 4597 kg plastů, 5430 kg bílého skla, 5700 kg barevného

skla, 5060 kg starého železa, odpadu v popelnicích 4158 kg odpadu, papíru 2100 kg. 2x ročně
byly odvážené nebezpečné odpady a 1x ročně velkoobjemový odpad.

Požár v obci:
7. 4. vypukl požár na samotě „U MOVČÁKŮ“ v MIČOVICÍCH, kde žije rodina
HRABĚTOVA se sedmi malými dětmi. Shořelo hospodářské stavení a s ním zemědělské
stroje, vybavení pro zemědělskou práci a uskladněné seno pro dobytek. Obec postižené rodině
věnovala 100 m3 borové kulatiny.

Veřejný život:
V měsíci březnu proběhlo v obci sčítání lidu, domů a bytů.

Z kulturního dění:
Uskutečnily se 3 plesy - HASIČSKÝ, MYSLIVECKÝ A BABSKÝ a 6 tanečních zábav.
IX. HUDEBNÍ FESTIVAL POD LÍPOU v JÁMĚ navštívilo 1071 diváků, konal se opět ve
dvou dnech. 27. 7. vystoupily kapely 12° BAGPIPERS a KEKS, 28. 7. FOLKLÓRNÍ
SOUBOR LIBÍN-S PRACHATICE, DOUBRAVANKA, KRAJANKA, BABOUCI A
JIHOČESKÁ PODHORANKA. Na tuto akci přispělo 32 sponzorů. Viz. příloha č. 2.
16. 9. se konala na návsi v JÁMĚ oslava 20. výročí založení DOUBRAVANKY.
21. 11. Jamští hasiči uspořádali posezení s písničkou s průvodním slovem ing. Josefa Kalbáče.
V kulturním dění se také odrazilo zachování lidových tradic. Rok tradičně zahajuje
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ V JÁMĚ pochodem masek, taneční zábavou a pochováváním basy,
pokračuje velikonočním koledováním, kdy koledníci obcházejí jednotlivé domácnosti v obci,
stavění máje a pálení čarodějnic. V JÁMĚ staví májku na SVATODUŠNÍ SVÁTKY.
DĚTSKÝ KARNEVAL pořádaly členky ČČK v JÁMĚ, na nějž se sešly děti ze širokého
okolí.
Místní LIDOVOU knihovnu vedla paní Blanka Zámečníková. Navštěvovalo ji 47 čtenářů,
bylo vypůjčeno 784 knih a 354 periodik. Byl též navštěvován internet.

Z činnosti spolků:
SPOLEK HEZKÝCH HOLEK pro JÁMU a okolí vystupoval na BABSKÉM BÁLE,
MASOPUSTNÍM ÚTERÝ, na SLAVNOSTECH PLODŮ, na HUDEBNÍM FESTIVALU a
při různých oslavách. Pro členky uspořádal zájezd na Šumavu. ČČK v JÁMĚ tradičně pořádá
dětský karneval a akci ke DNI DĚTÍ. Mičovičtí hasiči pořádali ke DNI DĚTÍ RYBÁŘSKÝ
DEN se soutěžemi. Uskutečnili nohejbalový zápas. Hasiči naší obce se účastnili OKRSKOVÉ
SOUTĚŽE ve KTIŠI. V této soutěži byli úspěšní Jamští hasiči, v kategorii MUŽI I. obsadili 1.
místo, 4. místo RATIBOROVA LHOTA, 6. místo MIČOVICE. V kategorii MUŽI II. opět
obsadila JÁMA 1. místo. V JÁMĚ se uskutečnil ČONDLOVÁ CUP, podzimní fotbalový
turnaj, ve kterém soutěžilo 6 družstev

Péče o seniory:
Pokračovala na stejné úrovni jako v roce minulém. Členky Jana Bromová a Jana Vincíková
navštěvovaly seniory s dárkem.

Narodili se:
Fesslová Terezie - Ratiborova Lhota, Hrabětová Adéla - Mičovice

Zemřeli:
Marie Kalíšková - Mičovice ve věku 84 Let, Lukáš Churain - Mičovice ve věku 25 Let.

Uzavřené sňatky:
Hašplová Vladislava Klenovice a ing. Libor Kropáček Klenovice, Andrea Holoubková a
Marek Vincik Mičovice.

Přistěhovali se:
Jitka Lapková do Klenovic a Anna Tupá do Klenovic.

Odstěhovali se:
Marie Bromová z Jámy a Pavlína Pártlová z Mičovic.

Nezaměstnanost:
V naší obci byla na 2%.

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

Závěr:
Tento rok byl plný změn. Koaliční vládu provázely neshody, docházelo k výměně ministrů.
Rok provázela nezaměstnanost, lidé nad 50 let velmi těžce hledali práci, zvyšovaly se ceny
plynu, el. energie, pohonných hmot a potravin.

Schválilo zastupitelstvo dne 22. 8. 2012

Marie Pešková

