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leden:
Počasí:
Začátek ledna přinesl značné ochlazení způsobené prouděním chladného sibiřského
vzduchu. Vše bylo doprovázené silným sněžením a tvorbou ledovky. Nejsilnější mrazy
udeřily v noci z 6. na 7. ledna kdy rtuť teploměru v ranních hodinách ukazovala - 18 °C. Na
některých místech Šumavy teplota klesla pod - 30 °C. Po mírném oteplení udeřily mrazy opět
11. ledna kdy teploty po ránu ukazovaly na - 18 °C. Konec druhého lednového týdne přinesl
opět mírné oteplení, kdy se teploty pohybovaly okolo - 3 °C doprovázené mírným sněžením.
Druhá polovina ledna byla ve znamení celodenních mrazů, ranní minima dosahovala místy až
k - 18 °C a přes den okolo - 7 °C. V nižších polohách byl tento mráz doprovázen inverzí, což
ve větších městech vyvolalo smog. Celkově se přes leden moc dní s teplotami nad bodem
mrazu nevyskytlo. Tento mráz působí škody hlavně na vodovodním potrubí. Na některých
místech republiky zamrzla půda až do hloubky 40 cm. Přelom ledna a února přinesl oteplení
s ranními teplotami okolo - 8 °C a odpoledními okolo nuly.
Kulturní akce:
Začátek roku tradičně začíná Mysliveckým plesem v Jámě. Ten letos vyšel na 7. 1. a
navštívilo ho 120 hostů, tradičně bohatá tombola plná zvěřiny, ale i jiných měla 250 cen a
jeden lístek do tomboly stál 30 korun, ovšem všechny lístky nevyhrávaly. O zábavu se již jako
několik předcházejících let starala oblíbené dechová hudba B Quintett.
V sobotu 7. 1. uspořádali hasiči z Klenovic členskou výroční schůzi místního sboru.
Začátek byl od 17 hodin a schůze byla v místní hasičské klubovně.
28. 1. proběhl již tradiční Babský bál v Jámě. Bálu se zúčastnilo 68 platících hostů a o
dobrou zábavu se starala dechová hudba Samsonka. Bohatá tombola nabídla na 244 cen, kdy
jeden lístek do tomboly stál 50 Kč a každý vyhrával. Dále bylo ještě 15 cen ve slosovatelné
tombole, kdy jeden lístek stál 25 Kč.
V neděli 29. 1. od 13:00 se v jamské hospodě uskutečnilo společné focení hasičů na
nové průkazky. Focení zorganizovaly hasiči z Jámy, ale nová průkazová fota si přijeli udělat i
hasiči z Mičovic, Lhoty Ratiborovi, Třešňového Újezdce či Vadkova.

únor:
Počasí:
První dekáda února přinesla konstantní počasí s ranními teplotami v rozmezí – 8 až - 4
°C a odpolední okolo nuly či mírně pod bodem mrazu. Převládalo zataženo jen první únorový
víkend přinesl slunečné počasí a teploty nad nulou. Od 13. února se začalo mírně oteplovat a

přišla obleva. Slunečné počasí s teplotami okolo 5 °C vystřídalo deštivé počasí od 21. 2.
s teplotami okolo 7 °C. Poslední dekáda února přinesla teplé počasí s ranními teplotami okolo
3 °C a odpoledními teplotami okolo 13 °C. Nejtepleji bylo 23. 2. kdy teploměr ukázal 16 °C.
Kulturní akce:
V sobotu 11. 2. proběhl tradiční hasičský bál, pořádaný SDH Jáma v hospůdce u
Doubravanky v Jámě. Bálu se zúčastnilo 163 platících návštěvníků, přičemž vstupenka stála
100 Kč. Bohatá tombola obsahovala 198 cen a cena jedné tomboly byla 50 Kč. Dále bylo 23
cen ve slosovatelné tombole, ta se prodávala za 25 Kč kus, celkem se prodalo 800
slosovatelných lístků a hlavní cena byla sušička prádla Whirlpool. Hasiči též u vstupu každou
ženu obdarovali růží a po celý večer až do čtyř hodin ráno hrála tradiční dechová hudba
Podhoranka, která na zdejší bál jezdí hrát 35 let vždy obrok.
Na masopustní úterý, které tentokrát připadlo na 28. února, prošel Jámou tradiční
masopustní průvod masek. Jako tradičně vyšel v jednu hodinu odpolední průvod od hospody,
kde dostal z rukou starosty obce pana Luboše Bárty povolení vybírat berně a to až do půlnoci.
Za doprovodu Doubravanky a gardy s kanónem obešli maškary s četným doprovodem diváků
celou ves a následně se všichni sešli v hospodě. Tam pokračovala masopustní merenda až do
půlnoci, kdy maškary pohřbili basu a tím nastal půst až do velikonoc. Vstupné bylo 40 Kč
masky a 70 Kč ostatní hosté. Jako nejlepší maska byla vyhlášena trojice pralidí.
Ostatní:
Od úterý 21. února zajíždí do Jámy po více jak 20 letech opět pojízdná prodejna. Jezdí
každé úterý a nabízí základní potraviny, jelikož paní hostinská Čondlová obchod
s potravinami zrušila a nechala si jen hospodu.

březen:
Počasí:
Přelom února a března byl ve znamení poměrně silného větru, který zasáhl celou
republiku. Toto větrné počasí přineslo do Čech i teplé jarní počasí když se odpolední teploty
pohybovaly okolo 15 °C. V sobotu 4. března bylo slunečno načež v druhém březnovém týdnu
se mírně ochladilo a bylo proměnlivé počasí s častými dešťovými přeháňkami. Také teploty
klesli a ráno bylo okolo nuly místy i mrzlo. V polovině března bylo slunečno s příjemnými
teplotami nad deset stupňů. Nejvyšší teploty byly ve čtvrtek a pátek 16. - 17. března kdy
teploty vystoupaly na 18 °C a bylo slunečno a jasno. Následně přišlo ochlazení až o deset
stupňů a místy i dešťové přeháňky. Poslední dekáda března začala mírným růstem teplot.
Poslední březnový víkend přinesl razantní oteplení a slunečné počasí, které lákalo k různým
pracovním aktivitám. Tento ráz počasí pokračoval i v posledním březnovém týdnu. V úterý
28. 3. se dokonce teploty místy přehouply přes letních 20 °C. Poslední březnový víkend byl
už opravdu letní, teploty atakovaly 25 °C a bylo jasno.
Kulturní akce:

V sobotu 11. března uspořádal jamský kulturní spolek v jamské hospodě u
Doubravanky dětský karneval, na který navázalo večerní retro disco. Zábavného odpoledne se
zúčastnilo 66 dětí ze širokého okolí, karneval začal v 13:30 a o zábavu se staral DJ Štěpán
Jaroš, který provázel i večerním programem. Karneval plný her a soutěží vyvrcholil okolo
16:00 a každé dítko si odneslo plno zážitků i dobrot a drobných hraček a pomůcek. Večerní
retro disco věnované MDŽ začalo okolo 20:00 hodiny, bylo 75 platících hostů a celá akce se
protáhla do ranních hodin. Vstupné na obě akce bylo dobrovolné.
18. března se v Klenovické klubovně uskutečnil turnaj v karetní hře Kačaba. Turnaje
se zúčastnilo celkem 24 hráčů a startovné bylo 150 Kč. Vítězem se stal místní rodák pan
Miroslav Novák. Jako první cenu obdržel velký pohár.
Ostatní:
Na konci března začala správa a údržba silnic Lhenice vyřezávat dřeviny podél cesty
z Mičovic do Jámy.

duben:
Počasí:
Po teplém konci března přišlo na začátku dubna ochlazení s dešťovými přeháňkami.
Ty přišly až po slunečném a teplém prvním dubnovém víkendu. Teploty v prvním dubnovém
týdnu se pohybovaly ráno okolo 5 °C a odpoledne jen okolo 12 °C. Toto chladné počasí
vydrželo až do konce týdne a druhý dubnový víkend opět přinesl oteplení a sluneční ráz
počasí s teplotami až do 25 °C toto počasí vyvrcholilo v pondělí 10. dubna, kdy padaly
mnohaleté teplotní rekordy. Druhá polovina dubna přinesla razantní ochlazení. Velikonoční
svátky provázely teploty okolo 5 - 8 °C s celkem proměnlivým rázem počasí kdy se střídal
déšť, silný vítr i slunečno. Ochlazení gradovalo v týdnu po velikonocích, kdy ranní teploty
padly pod bod mrazu na - 4 °C. Ve středu a ve čtvrtek 19. a 20. se denní teploty jen mírně
přehouply přes bod mrazu což mělo negativní vliv na již rozkvetlé ovocné stromy. Po celé
republice padaly teplotní rekordy a přívaly sněhu v tomto týdnu značně zkomplikovaly
dopravu na celém území. Ve čtvrtek 20. 4. padl na Rokytské slati rekord, když místní stanice
naměřila - 20 °C. Poslední dubnový víkend přinesl mírné oteplení, ovšem ranní teploty se
nadále pohybují okolo nuly a odpolední teploty se pohybují okolo 10 °C. Poslední dubnový
týden byl opět chladný a navíc ve čtvrtek 27. dubna dorazilo silné sněžení, které kulminovalo
v pátek 28. dubna. Padal mokrý sníh, to mělo za následek kalamitu v podobě polámaných
stromů nejen podél silnic. V prachatickém okrese byl vyhlášen kalamitní stav a v ranních
hodinách zkolabovala doprava. Naštěstí se celá tato situace nevyžádala žádné vážné škody.
Kulturní akce:
V neděli 9. dubna proběhlo v Jámě slavnostní focení hasičů k jejich plánované
slavnosti k 110 letům od založení sboru. Hasiči ve slavnostních uniformách společně s dětmi
ve sportovních úborech se vyfotili na „Běhůnků“ sadě.

Během velikonočních svátků chodili tradičně v Mičovicích i v Jámě řehtáči a jejich
řehtání nahradilo zvonění zvonů, které odletěly do Říma. V Mičovicích se dodržuje tradice a
tak smí chodit pouze chlapci. V Jámě chodí všechny místní děti. Koledovat chodí v neděli a
říkají tradiční velikonoční koledu „Jidáše“.
Na Bílou sobotu 15. dubna se v jamské hospodě u Doubravanky uskutečnil turnaj
v karetní hře Kačaba. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů a vyhrál Miroslav Novák
z Klenovic. Na druhém místě byl Jan Vágner z Jámy. Hlavní cena byla velká tlačenka.
V sobotu 22. dubna proběhli v jamské hospodě u Doubravanky již tradiční Rockové
vepřové hody. Vstupné činilo 260 Kč a bylo 157 platících návštěvníků. V ceně bylo
občerstvení v podobě jitrnic, snědlo se jich 80, 60 jelit, 10 tlačenek, 20 litrů guláše, 9 uzených
kolen a 22 kilo řízků. Na akci vystoupili postupně tyto kapely. X-RAY,
HERA ROCK, NIRVANA in the name of Cobain a RAMONES revival.
V neděli 23. dubna uspořádali jamští hasiči zájezd pro své členy i širší veřejnost. Trasa
zájezdu vedla nejprve na zámek Ohrada na Hluboké nad Vltavou, dále se pokračovalo na
Schwarzemberskou hrobku u Třeboně a od ní procházkou okolo Zlaté stoky do Třeboně kdy
byly domluvena prohlídka zámku a následně i oběd. Poté bylo v plánu návštěva muzea
v Českých Budějovicích a pro zájemce i prohlídka města. Celý zájezd organizoval Mgr. Pavel
Fencl, který se po celou trasu zájezdu staral o zajímavý výklad. Druhým organizátorem byl
Ing. Václav Mráz, u kterého se registrovali zájemci. Zájezdu se zúčastnilo 30 zájemců a
návrat do Jámy byl v plánu v pozdních odpoledních hodinách.
Poslední dubnový den byl ve znamení stavění májek. Ty byly stavěny v Mičovicích,
v Ratiborově Lhotě, Klenovicích i na Frantolech. Jen v Jámě se máj staví až na Letnice.
V Mičovicích bylo stavění máje spojené s lampionovým průvodem a byla postavena i hranice
na upálení čarodějnice. V Ratiborově Lhotě byl postaven máj a následně se místní sešli u
hasičárny, kde hořel májový oheň.
Ostatní:
V dubnu proběhla rekonstrukce hřiště v Mičovicích. Byl položen nový povrch a hřiště
bylo posunuto dále od plotu a celkově bylo zvětšeno, dále byl k hřišti osazen koš na
basketbal.

květen:
Počasí:
Začátek května přinesl chladné a deštivé počasí s teplotami do 10 °C. První květnový
víkend se již oteplilo a teploty již byly okolo 12 °C a bylo polojasno až oblačno. První
polovina května byla ve znamení proměnlivého počasí s častými dešťovými přeháňkami. Až
od 15. května se postupně otepluje k teplotám odpovídajícím tomuto ročnímu období. Ve
čtvrtek 18. května v Čechách poprvé teploty atakovaly tropickou třicítku. V posledním
květnovém týdnu se teploty pohybují okolo 20 °C a je polojasno. Poslední květnový víkend

přinesl tropické teploty. Příliv horkého vzduchu s teplotami okolo 30 °C vyvrcholil v úterý 30.
května. Následně přišly silné bouřky často doprovázené kroupami.
Kulturní akce:
V sobotu 6. května se uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu. Soutěž tentokrát
organizovali hasiči z Vadkova v třešňové aleji u křižovatky na Vadkov. Soutěže se zúčastnilo
celkem 9 sborů dobrovolných hasičů a zastoupeny byly všechny kategorie. Od dětí přes
družstva žen až po družstva mužů. Celkovými vítězi se stalo družstvo SDH Jáma. Z naší obce
se soutěže zúčastnila družstva SDH Mičovice, SDH Ratiborova Lhota a SDH Klenovice.
Memoriál Václava Štaubera o nejrychlejší útok vyhrálo družstvo mužů SDH Ktiš.
7. května se hasiči s prapory z naší obce zúčastnili bohoslužby za sv. Floriána
v kostele ve Lhenicích.
V neděli 14. května se hasiči z naší obce již tradičně zúčastnili hasičského průvodu
k uctění sv. Jana Nepomuckého. Pouť ke hřbitovní kapli sv. Jana Nepomuckého tentokrát
doprovodila kapela Netolička.
Sobota 27. května byla ve znamení srazu rodáků a oslav 110 výročí založení SDH
Jáma. Celý program začal dopoledne setkáním rodáků v hospůdce v Jámě. Kde k dorazivším
promluvil starosta SDH pan Jan Vágner a dále promluvil starosta obce pan Luboš Bárta a
nakonec i velitel SDH Jáma pan Miroslav Šnajdr. Poté následoval společný oběd a bylo
možno zhlédnout fotografie z historie i současnosti obce Jáma. V jednu hodinu odpoledne
následovalo slavnostní zahájení oslav 110 výročí založení SDH Jáma slavnostním průvodem
od hospody až před kapličku. Celkem v průvodu bylo 10 praporů z 10 hasičských sborů.
V čele průvodu šla dechová hudba Netolička. Před kapličkou na návsi pronesli slavnostní
projevy starosta sboru Jan Vágner, starosta obce Luboš Bárta, velitel profesionálních hasičů
v Prachaticích pan plukovník Raba, bývalý velitel hasičů v Prachaticích pan Ženíšek, člen
okresního výboru hasičů pan Rokůsek z Volar a lhenický místostarosta pan Hölcl. Po
proslovech následovalo předání darů SDH Jáma a připevnění stuh na prapor SDH Jáma. Poté
již proběhlo slavnostní oceňování členů SDH Jáma. Poté byl rozchod a pokračovalo se volnou
zábavou ve stanu na návsi kde již vyhrávala Netolička. V odpoledních hodinách byla ukázka
hasičského útoku v podání mladších žáků SDH Jáma a ukázka původní ruční stříkačky SDH
Jáma. Netolička hrála do 20:00 a poté se na pódiu vystřídala s Dynamics bandem Stanislava
Kalíška. Tato volná zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin. Během celého
odpoledne se o občerstvené starala paní hostinská Čondlová.
Ostatní:
V rámci příprav na sraz rodáků a oslav 110 výročí založení SDH Jáma proběhla
oprava kapličky v Jámě na návsi. Byla opravena fasáda a celá kaplička byla znovu natřena na
světle žlutou, přičemž soklová část má světle červenou barvu. Zároveň byla novým nátěrem
ošetřena i boží muka u „Bromů chalupy“ v Jámě.
První polovina května přinesla vládní krizi. Premiér Bohuslav Sobotka odvolal
ministra financí Andreje Babiše, kterého ovšem odmítal odvolat prezident Miloš Zeman. Tato

událost napjala vztahy ve vládě. Nakonec se tlaku prezident podvolil a ministra financí
odvolal.
Na přelom května a června byl v České republice zaznamenán rekordně nízký počet
nezaměstnaných. Jednalo se o 4,1% nezaměstnaných. Tohoto čísla bylo dosaženo od počátku
ekonomické krize v roce 2008.

červen:
Počasí:
První červnové dny přinesly letní teploty lehce nad 20 °C. Následně se mírně ochladilo
s dešťovými přeháňkami. Druhý červnový víkend již teploty vystoupily nad 25 °C a bylo
skoro jasno až jasno. Tento trend vydržel do poloviny června s občasnými dešťovými
přeháňkami často z horka. Kvůli pře trvajícímu tropickému počasí je opět sucho. Teploty ve
druhé polovině června celkem pravidelně přesahují 30 °C. V úterý 20. a ve čtvrtek 22. června
dokonce na několika místech republiky překročily 35 °C. V noci ze čtvrtka 22. na pátek 23.
zasáhly část Čech silné bouřky, které poškodili elektrická vedení či zpomalili vlakovou
dopravu. Na mičovicku se bouře také přehnala, ale nezanechala výraznější škody.
Kulturní akce:
V pátek 2. června se stavěla májka v Jámě. Správně se měla stavět v sobotu, na které
vychází svátek Letnice. Ovšem z důvodu oslav výročí 700 let od první písemné zmínky obce
Nebahovy a s tím spojené oslavy v sobotu 3. 6. bylo stavění máje přesunuto na pátek. Stavění
se zúčastnili pomalu všichni obyvatelé Jámy a za pomocí dvou kleštin a obecního traktoru se
původní májka s novým vrškem zvedla do koruny lípy na návsi v Jámě. Jako obvykle musel
pan Pavel Jungbauer vylézt do koruny a nově stojící máj přivázat ke kmenu lípy. Poté se
chasa odebrala do místní hospody, kde se sedělo až do pozdních nočních hodin. Zároveň byl
před hospodou na hrázi rybníka rozdělán oheň kde se pekly špekáčky a klobásy.
Ve středu 7. června přijela do Mičovické obce hodnotící komise v souvislosti se
soutěží o titul vesnice roku jihočeského kraje. Postupně navštívila všechny osady naší obce a
na závěr přijela do Jámy kdy v místní hospůdce poobědvali a zároveň si prohlédli všechny
materiály vztahující se ke kulturnímu i jinému životu v naší obci.
V pondělí 19. června vyhlásila kulturní komise vesnici roku v jihočeském kraji. První
se umístil Pištín a na druhém místě se umístily Mičovice. Pro naši obec se jedná o zatím
nejlepší umístění v historii. Soutěže se celkově zúčastnilo 16 obcí.

červenec:
Počasí:
Začátek měsíce přinesl teploty do 25 °C s proměnlivou oblačností a občasnými
dešťovými přeháňkami. První červencový týden teploty vystoupily až k tropické třicítce a
nadále převládá suchu, které již postihlo většinu území naší republiky. Výraznější dešťové

srážky přišly až v neděli 9. července, kdy například v Lhotě Ratiborové napršelo během půl
hodiny okolo 25 mm srážek na m2. V Jámě ovšem pořádně zapršelo až v úterý 11. července.
Tyto dešťové srážky ovšem úplně nezažehnaly sucho. Díky absenci trvalejšího deště dochází
k vysychání vodních zdrojů. V týdnu od 10. do 14. července bylo opět letní počasí s teplotami
nad 25 °C a téměř jasno. Počasí se zkazilo v pátek a v sobotu 14. a 15. července kdy dorazila
studená fronta s množstvím dešťových srážek a citelného ochlazení s teplotami okolo 12 °C.
Již v neděli 16. července bylo polojasno s teplotami okolo 21 °C. Následující týden teploty
rostly a příliv teplého vzduchu vrcholil ve čtvrtek a v pátek kdy odpolední teploty atakovaly
35 °C. Po víkendu přišlo ochlazení s deštěm a teplotami okolo 15 °C. Tento stav vydržel po
celý poslední červencový týden.
Kulturní akce:
V sobotu 1. července proběhl v Mičovicích u rybníka dětský den spojený s volným
chytáním ryb v místním rybníku a střelbou ze vzduchovky na terč. Největší ulovený kapr
měřil 54 cm.
Již tradičně se v polovině července v Jámě uskutečnil hudební festival pod Lípou.
Jednalo se již o patnáctý ročník rozdělený do dvou dnů. V pátek 14. července byl program
orientovaný na rockovou hudbu. Kdy vystoupily kapely HERDEK FILEK, DENYHO
PARŤÁCI A TRAUTEMBERK. Pátečnímu programu moc nepřálo počasí. Sobotní program
ve 12 hodin startoval Spolek hezkých holek z Jámy a okolí. Následovala dechová hudba
DOUBRAVANKA, poté přišli na řadu hosté z Bavorska kapela JAGA MUSI. Po nich přišla
na řadu kapela z Moravy kapela STŘÍBRŇANKA, následovaná tradiční jihočeskou
dechovkou BABBOUCI, dále KRAJANKA a večer završila kapela NETOLIČKA. Pátečnímu
a sobotnímu programu přihlíželo celkem 671 platících návštěvníků a to opět i přes nepřízeň
počasí. Obyvatelé obce Mičovice měli vstup na oba dva dny zdarma a to díky sponzorskému
daru ZEMI a.s. Mičovice. O občerstvení se letos starali hasiči z Mičovic, a jelikož poprvé
v historii festivalu nemohla ze zdravotních důvodů otevřít hospodu ani stánek hospodská paní
Ludmila Čondlová, byla pozvána k zajištění občerstvení paní Jakšová se svým stánkem
napěchovaným výbornými pochoutkami. Jako zlatý hřeb sobotního večera byl v deset večer
odpálen z humen slavnostní ohňostroj, který sklidil obrovský aplaus.
Jako již tradičně tak i poslední červencový víkend patřil svatojakubské pouti a s ní
spojený fotbalový turnaj „Chrastovna cup“. Letos se pořádal již 17. ročník tohoto turnaje
v malé kopané. Hrálo se jako již tradičně na hřišti v Jámě a turnaje se zúčastnilo 5 družstev.
Hrálo se systémem každý s každým a Vítězi se stali hosté z Kardašovi Řečice, druhé místo
obsadilo družstvo „Peky“, na třetím místě bylo družstvo „Dubák“ na děleném čtvrtém místě
skončila družstva „Chrastovna“ a Jáma. Vydařený turnaj se posléze dohrával v Jámě na vsi u
výčepu a následně ve Lhenicích na pouťové zábavě.
Ostatní:
Díky jarním mrazům a převládajícímu suchu se na mičovicku urodilo velmi malé
množství třešní.

Na začátku července zakoupila obec nové služební vozidlo značky Škoda Rapid za
360 tis. Kč.

srpen:
Počasí:
Přelom července a srpna přinesl oteplení a první srpnový týden padaly na mnoha
místech i teplotní rekordy. Nejteplejším dnem roku bylo úterý 1. srpna kdy teplota místy
vystoupala k 37 °C. Teploty nad 30 °C vydržely po celý první srpnový týden, menší ochlazení
přišlo v neděli 6. srpna kdy celý den pršelo a ochladilo se na 20 °C. Následující týden ovšem
teploty opět atakovaly 30 °C. Další ochlazení přišlo v pátek 11. srpna kdy dorazil déšť a
teploty okolo 21 °C. Druhá polovina srpna přinesla oteplení až k tropické 30 °C. Toto počasí
přerušila studená fronta doprovázená silnými dešti a silným větrem v pátek a sobotu 18. a 19.
srpna. Konec srpna již bylo počasí stálé s teplotami okolo 30 °C.
Kulturní akce:
V pátek 11. srpna převzal starosta obce pan Luboš Bárta v Pištíně cenu za druhé místo
v soutěži o vesnici roku jihočeského kraje. První místo obsadila obec Pištín a třetí se umístila
obec Hajany ze Strakonicka.
V sobotu 12. srpna se v Mičovicích na hřišti uskutečnil již třetí ročník „Mičovického
koulování“ jednalo se o soutěž v pétanque. Klání se zúčastnilo 7 dvoučlenných družstev.
Poslední srpnový víkend je již tradičně spojen s nohejbalovým kláním Melhutka cup.
letos se turnaj uskutečnil v sobotu 26. 8. na hřišti v Mičovicích a jednalo se o jedenáctý
ročník. Turnaje se zúčastnilo šest tříčlenných družstev. Vítězi turnaje se stali stejně jako loni
družstvo Sešlost z Nebahov.
Ostatní:
V srpnu začala rekonstrukce druhého patra obecního úřadu v Mičovicích. Objekt se
přestavuje na školku, která by se měla otevírat na podzim roku 2018.
V pátek 25. srpna byla v Jámě v hospodě schůze mysliveckého sdružení Mičovice.

září:
Počasí:
Začátek září přinesl citelné ochlazení, kdy teploty rázem spadly z tropické 30 °C na
teploty okolo 15 °C doprovázené silným deštěm a místy i mlhami. Toto počasí vydrželo po
celý první zářijový týden. Další zářijový týden bylo počasí obdobné jen ustalo srážek. Teploty
v odpoledních hodinách dosahovaly maximálně 20 °C a ranní se pohybovaly okolo 8 - 10 °C.
Poslední dekáda září již přinesla ochlazení kdy i odpolední teploty nepřesáhli 15 °C a ráno se
teploty pohybovaly okolo 6 °C. Celkově lze říci, že září bylo teplotně podprůměrné
s vysokým výskytem dešťových srážek. Kýžené Babí léto přišlo až v samém závěru září. Od

úterý 26. do soboty 30. září bylo slunečno s teplotami nad 20 °C. Toto počasí ovšem bylo
doprovázeno ranními mlhami a inverzním rázem počasí.
Kulturní akce:
V neděli 24. září proběhla v Jámě dětská hasičská soutěž v požárním útoku. Jednalo se
závěrečnou akci v rámci Šumavské hasičské ligy. Celkem se soutěže zúčastnilo osm družstev
kategorii starší žáci a to následující: Jáma A, Jáma B, Třísov, Dolany, Žihobce, Horní Poříčí,
Vacov a Žitná. Tuto kategorii opanovali domácí družstvo Jámy A, kdy klání ovládli časem
12:71. Na druhém místě skončili děti z Dolan s časem 14:53, třetí místo vybojovaly děti
z Třísova s časem 15:21. V kategorii mladší žáci soutěžilo celkem sedm družstev: Jáma,
Horní Poříčí, Třísov, Vacov, Budilov, Žihobce, Dřešín. Tuto kategorii ovladlo družstvo
z Horního Poříčí s časem 16:88, druhé skončilo družstvo z Vacova s časem 18:58 a třetí byly
děti ze Žihobců s časem 18:83. Domáci družstvo z Jámy obsadilo poslední sedmé místo
s časem 61:82. Poslední kategorií byla kategorie přípravka, kdy zde svůj požární útok
předvedly pouze děti z Vacova s časem 26:06. Celou akci zaštiťovali a s obsluhou pomáhali
dobrovolní hasiči z Jámy. Po skončení hasičské soutěže a vyhlášení vítězů se zúčastněné
družstva dětí s doprovodem přemístili do místní hospody kde proběhlo celkové vyhlášení
Šumavské hasičské ligy.
Ostatní:
V pátek 1. září havarovalo vozidlo v zatáčkách nad Mičovicemi. Jednalo se o vážnou
dopravní nehodu u které zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému a
dokonce jednoho zraněného musel do nemocnice dopravit záchranný vrtulník.
Ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. září byly společností Zemi a. s. vydávány naturálie pro
pronajímatele zemědělské půdy.

říjen:
Počasí:
Začátek října přinesl konec Babího léta a s tím spojené ochlazení doprovázené ranními
mlhami a dešťovými přeháňkami. První dekáda října přinesla odpolední teploty v rozmezí 8 13 °C a ranní teploty okolo 4 °C. Tyto teploty byly doprovázeny ojedinělými dešťovými
srážkami a ranními mlhami. V pátek 6. října napadl ve vrcholových partiích českých hor první
sníh. V pátek 13. října dorazilo tzv. Tereziánské léto. Tento příliv teplého vzduchu
doprovázený slunečným a jasným počasím přineslo odpolední teploty okolo 22 °C a ranní
okolo 12 °C. Tento stav vydržel až do pátku 20. 10. Jednalo se o poslední větší záchvěv
letních teplot v tomto roce. O víkendu dorazila studená fronta doprovázená dešťovými
přeháňkami a teplotami okolo 10 °C. O víkendu 28. - 29. dorazil do České Republiky velmi
silný vítr, který v nárazech ve vrcholových partiích českých hor dosahoval až 160 km/h. Po
celou neděli tento silný vítr napáchal mnoho škody hlavně v energetice a dopravě. V naší obci
si silný vítr připsal jen pár spadlých stromů jiné vážnější škody naštěstí nenapáchal.
Kulturní akce:

V neděli 1. října uspořádla obec Mičovice autobusový zájezd do partnerské obce
Hunding na bavorské straně Šumavy. V Hundingu probíhal tradiční ovocnářský jarmark.
V odpoledních hodinách zde v místní stodole vystoupila i dechová hudba Doubravanka, která
vystřídala místní dechovou hudbu JAGA musi.
V sobotu 21. 10. uspořádal spolek pro Jámu Retro disco v jamské hospůdce u
Doubravanky. Akce startovalo ve 20:00 a k tanci a poslechu hrál DJ. Štěpán Jaroš ze Lhenic.
Vstupné bylo 60 Kč.
Sobota 21. října byla také ve znamení tradičního již 15. ročníku 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. Letošní ročník organizovala obec Malovice a jarmark byl letos
v Krtelech. O hudební doprovod se letos postarala Doubravanka, skupina Parán, UDG a
Nezmaři. Dále se svým programem vystoupil Spolek hezkých holek z Jámy a okolí a se svým
programem přispěli i děti z mateřských školek ve Lhenicích, Malovicích a z Chelčic.
Na státní svátek 28. října uspořádal Miroslav Čelko ze Lhenic Rock - Metalovej
Mejdan v hospodě v Jámě. Na akci vystoupili kapely v pořadí: SCORZONERA, IRON
MAIDEN REVIVAL OTROKOVICE a KISS MORAVIAN GIRLS. Vstupné činilo 250 Kč a
u vstupu dostal každý návštěvník malého panáka meruňkovice. Dále bylo možno zakoupit za
50 Kč řízek nebo guláš. Akci celkem navštívilo 117 platících.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek a v sobotu 20. a 21. 10. proběhly po celé republice volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České Republiky. Celkovými vítězi se stalo hnutí ANO Andreje
Babiše s celkovým výsledkem 29,64%, druhá skončila strana ODS se ziskem 11,32%, třetí
skončili nováčci ve sněmovně, strana PIRÁTI se ziskem 10,79%, čtvrtá skončila strana SPD
se ziskem 10,64%, na dalším místě byla se ziskem 7,76% KSČM, dále ČSSD se ziskem
7,27%, následována stranou KDU-ČSL se ziskem 5,8%, dále TOP 09 se ziskem 5,31%,
poslední stranou která se dostala do sněmovny jsou STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ se
ziskem 5,18%. Celková volební účast byla 60,84%.
V Mičovicích vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,14% kdy hlas tomuto hnutí odevzdalo
celkem 51 voličů, na druhém místě se umístila strana PIRÁTŮ se ziskem 14,28% s celkovým
počtem 25 odevzdaných hlasů. Třetí byla ODS se ziskem 9,71% se 17 odevzdanými hlasy.
Další byla strana KDU-ČSL se ziskem 8,57% s 15 odevzdanými hlasy. Strany SPD a KSČM
se získaly stejný počet odevzdaných hlasů 14 což činí 8%. ČSSD a STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ získaly opět shodný počet hlasů 13, což je 7,42%. Na dalších místech se
umístily strany TOP 09 s 5 hlasy 2,85%, STRANA ZELENÝCH s dvěma hlasy 1,14%
stejného výsledku dosáhla též STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ a REALISTŮ. Jeden
hlas získalo RADOSTNÉ ČESKO a ROZUMNÍ což činí 0,57% celkových hlasů. Volební
účast v Mičovicích byla 61,19%. K volbám dorazilo celkem 175 občanů naší obce.
Ostatní:

Podle Českého statistického úřadu byla v České republice na konci října nejnižší míra
nezaměstnanosti v historii samotné České republiky. Jednalo se o 3,6% nezaměstnaných.

listopad:
Počasí:
Na začátku listopadu se teploty pohybovaly v rozmezí 5 – 10 °C. Ovšem již se ráno
vyskytovaly i přízemní mrazíky kdy teplota klesala i k – 3 °C. V pondělí 6. listopadu bylo
zataženo a celý den deštivo. Zároveň s tímto počasím se vyskytují mlhy, které mnohdy trvají
po celý den. První polovina listopadu přinesla typické počasí pro toto roční období. Teploty
do 10 °C s ranními mlhami a zvýšenou oblačností. Jistý zlom přišel v úterý 21. listopadu, kdy
se oteplilo a to až na teploty okolo 15 °C, tyto teploty doprovázelo slunečno a jasno. Toto
počasí vydrželo až do soboty 25. listopadu kdy se opět ochladilo a přišla i s tím spojená
oblačnost. Konec listopadu přinesl razantní ochlazení, kdy ranní teploty klesly až k - 5 °C a
přes den se pohybovaly do 5 °C. Ve čtvrtek 30. listopadu dorazilo sněžení, které ráno
zkomplikovalo dopravu a místy se tvořilo i náledí.
Kulturní akce:
V sobotu 25. listopadu se uskutečnila tradiční myslivecká naháňka nad Jámou na
vrcholu Klenovci. Uloveno bylo jedno sele, které střelil Václav Bárta ml. z Jámy. Tradičně se
poté myslivci i veřejnost odebrali do jamské hospůdky ke Kateřinské zábavě, na které po celý
večer hrála malá dechová kapela Pěčňovanka. Vstupné na zábavu činilo 100 Kč a účast byla
60 platících.

prosinec:
Počasí:
První prosincový týden byl z počátku chladný s teplotami pod bodem mrazu i
v odpoledních hodinách. Následně se oteplilo, kdy se teploty pohybovaly okolo 5 °C. Toto
oteplení bylo doprovázeno občasnými dešťovými přeháňkami což mělo za následek tvorbu
ledovky. O víkendu 9. - 10. se mírně oteplilo, ale zároveň padal mokrý sníh. Toto počasí mělo
za následek v pondělí 11. prosince silnou ledovku. Následující víkend byl teplotně
nadprůměrný s odpoledními teplotami okolo 6 °C doprovázený teplým jižním větrem.
V neděli 17. 12. dorazilo v pozdních večerních hodinách silné sněžení, které trvalo až do
ranních hodin. Od pondělí 18. 12. se též ochladilo, kdy ranní teploty byly okolo - 9 °C.
V úterý 19. 12. dokonce na Rokytské slati na Šumavě naměřili - 27 °C. Ve čtvrtek 21.
prosince přišla teplá fronta. Teplota se vyhoupla nad 10 °C a zároveň začalo pršet. Vánoční
svátky byly ve znamení této teplé fronty a opět nebyly na sněhu. Mírné ochlazení
doprovázené sněžením přišlo ve čtvrtek 28. prosince, ovšem i tento sníh následně roztál a
konec roku byl opět teplotně nadprůměrný s teplotami okolo 7 °C a mírným deštěm.
Kulturní akce:

V sobotu 2. prosince proběhlo již čtvrté slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akci
tentokráte uspořádali dobrovolní hasiči z Klenovic. Na návsi v Klenovicích se sešlo odhadem
100 diváků, aby vyslechli vánoční koledy v podání Michaely Schwingerové, kterou
doprovodili na dechové nástroje Jan Bárta, Vlastimil Schwinger ml. a otec a syn Stehlíkové ze
Lhenic. Následně se slova ujala Miluše Schwingerová a připomněla význam adventu. Po ní
pronesl svoji řeč starosta obce pan Luboš Bárta, který také provedl slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Po celou dobu tohoto slavnostního setkání byl k dispozici za dobrovolný
příspěvek vánoční punč, svařené víno a spousta jiných pochutin od místních kuchařek.
Ve stejný den se v Jámě v hospůdce u Doubravanky sešel Spolek hezkých holek pro
Jámy a okolí na výroční schůzi spojené s posezením ke konci roku.
V úterý 5. prosince prošel Jámou i Mičovicemi průvod Mikuláše s čerty a andělem.
V sobotu 9. prosince proběhla výroční členská schůze SDH Klenovice v místní
hasičské klubovně. Zároveň zde bylo oznámeno, že se obsluhy v místní klubovně zříká
dosavadní provozní pan Libínský z Klenovic a to k 25. prosinci tohoto roku. Od roku 2018 se
domluvilo, že se v obsluze v hasičské klubovně budou střídat místní členové SDH Klenovice.
V neděli 17. 12. od 16:00 proběhl na jamské návsi živý betlém. Vystoupení uspořádali
místní ve spolupráci se školním pěveckým sborem Pecka a Pecička ze základní školy
Lhenice. Celé představení se odehrálo u kapličky na návsi. Kdy samotná kaplička
představovala jesličky a byla zde i ohrada pro živou ovci s jehnětem. Celému představení
přihlíželo odhadem 200 lidí a pohoštění se staraly místní ženy, které připravily různé
pochoutky a také vánoční punč se svařeným vínem. Vstupné bylo dobrovolné.
Na druhý svátek vánoční uspořádali dobrovolní hasiči z Jámy svoji výroční členskou
schůzi. Byl bilancován uplynulý rok, který přinesl 110 výročí založení hasičského sboru
v Jámě. K občerstvení byly připraveny obložené mísy s řízky, tlačenkami a klobásami. K pití
měli hasiči zajištěny dva sudy Kozla 10°.
V pátek 29. prosince se v Mičovické hasičské klubovně uskutečnil turnaj v karetní hře
Kačaba. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů rozdělených po čtveřicích. Celkovým vítězem se stal
již po několikáté mičovický rodák pan Aleš Brom.
V tento den zároveň proběhla výroční členská schůze SDH Ratiborova Lhota
v prostorách místní hasičárny.
Obecní úřad:
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 9 zasedání zastupitelstva obce Mičovice a to ve
dnech: 22. 2., 19. 4., 14. 6., 28. 6., 11. 9., 2. 10., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2017. Po kontrole
usnesení bylo projednáno: zpráva o hospodaření obce a za rok 2016, činnost obecní knihovny
v roce 2016, výsledky inventarizace majetku obce, příspěvek Centru zdravotně postižených
v Prachaticích, příspěvek na pojízdnou prodejnu, příspěvek ZO včelařů ve Lhenicích, stav
požární ochrany v obci, zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2016, přihlášku
do soutěže Vesnice roku 2017, hospodaření obecních lesů, závěrečný účet obce za rok 2016,

záměry na prodej majetku obce, zápis do kroniky obce za rok 2016. Žádost o dotaci na
hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního festivalu, žádost o dotaci na oplocení a herní
prvky na hřiště v R. Lhotě, 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 Chelčicko – Lhenického, schválení rozpočtu obce pro rok 2017,
rozpočet obce byl schválen ve výši příjmů 929,4 tis. Kč, výdajů ve výši 929,4 tis. Kč,
hospodaření obecních lesů v roce 2016, výkaz a činnost obecní knihovny za rok 2016, žádost
o dotaci na opravu místní komunikace ve Frantolech, finanční dar Hospiců sv. Jana
Neumanna v Prachaticích, obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
Obecní lesy:
V obecních lesích bylo v roce 2017 vytěženo celkem 1.279,90 m3 (110,21 m3
samovýrobou v PN a MN těžbě – souše, zlomy), z toho listnáčů 100,90 m3 (14,61 m3
samovýrobou). Díky suchému roku, tím i zvýšenému výskytu kůrovcových škůdců a větrným
polomům se vytěžilo 584,08 m3 mýtní nahodilé těžby – kůrovec a souše. Celkem byla
prodána dřevní hmota z roku 2017 za 2.054.045,-- Kč (včetně samovýrob) a z toho převažoval
smrk cca. 72%, borovice 23%, jedle 1,6%, bříza 1,5%, buk 2% a zbytek tvoří ostatní listnaté
dřeviny. Náklady na těžbu a přibližování dříví byly 316.694,-- Kč. V roce 2017 bylo založeno
celkem 1,45 ha nového lesa a vlivem dlouho přetrvávajícího sucha, byla na výsadbě opětovně
způsobena škoda odhadem 30%.
Zemědělství:
ZEMI a. s. hospodaří nadále na pronajatých polnostech v obci Mičovice. Zaměřuje se
více na pastvinné zemědělství, zároveň produkují mléko. Chov prasat byl již dříve zrušen a
tak jedinými chovanými zvířaty jsou krávy potažmo jalovice.
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).
Celkem je v MS Mičovice 38 členů.
Sběr odpadů:
Za rok 2017 bylo z obce odvezeno celkem 254 ks kontejnerů plastů – 7.076 kg, 20 ks
kontejnerů bílého skla – 5.715 kg a 15 ks kontejnerů barevného skla – 4.385 kg, 3.930 kg
starého železa, 85 ks kontejnerů papíru – 2.601 kg, odpadů z popelnic bylo celkem 40.610 kg
a bylo odvezeno 1.883 ks popelnic. Komunální odpad z Frantol 4.170 kg, objemného odpadu
8.720 kg, nebezpečných odpadů bylo 126 kg.
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 slečna Dominika Bártová 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.
Narodily se:
Victoria Jinderlová
Dominik Labanc
Jaroslav Hugo Nový
Nela Kubová
Matěj Habě
Zemřeli:
Jan Kneifl
Uzavřené sňatky:

V roce 2017 se v obci neuzavřel žádný sňatek.
Přistěhovali se:
Lenka Bártová Frantoly
Natali Bártová Frantoly
Dagma Paternová Jáma
Stanislav Paterna Jáma
Tomáš Paterna Jáma
Barbora Krumpová Mičovice
Lenka Študlarová Mičovice
Lenka Študlarová Mičovice
Eliška Študlarová Mičovice
Lucie Dvořáková Mičovice
Ludmila Marková Mičovice
Martin Němeček Mičovice
Odstěhovali se:
Anna Bártová z Jámy
Zuzana Nováková z Mičovic
Eliška Šnajdrová z Mičovic
Edita Nováková z Mičovic
Dagmar Barcziová z Mičovic
Jiří Holeček 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 2017 přinesl několik zásadních změn ve Světě. V lednu nastoupil na post
prezidenta USA Donald Trump, který vystřídal Baraca Obamu. V Sýrii pořád pokračují boje
opozice vůči prezidentovi Asadovi, kterého podporují ruská vojska. Evropu už tolik nesužuje
uprchlická krize jako v předchozích letech, přesto stále proudí emigranti hlavně přes Itálii dál
do Evropy. Ubylo i teroristických útoků. Největší byly na začátku roku v Istanbulu a v dubnu
v Petrohradu v metru. V květnu proběhli ve Francii prezidentské volby, které vyhrál
Emmanuel Macron. V letních měsících postihla jih USA smršť několika hurikánů, které
napáchaly velké škody. V září proběhli volby v Německu, kde opět vyhrála Angela Merklová.
Podzim ještě přinesl separatistické snahy Katalánska, které vyvrcholili policejním zásahem
v Barceloně na čelní představitele katalánské vlády a předčasnýma volbami. Co se týče České
Republiky, tak rok 2017 byl na domácí scéně ovlivněný podzimními volbami do Parlamentu
Poslanecké sněmovny. V květnu zemi ovládla vládní krize spojená s odvoláním vicepremiéra
a ministra financí Andree Babiše. Vše vyvrcholilo až v demisi vlády, která byla následně
stažena. V létě se České republice objevil africký mor divokých prasat, ohnisko výskytu bylo
ve Zlínském kraji. Podzimní volby s přehledem ovládlo hnutí Anno 2011. Do Poslanecké
sněmovny se probojovalo dalších 8 politických stran. Ekonomika v roce 2017 rostla o 2,9 % a
nízkou nezaměstnaností okolo 3,5 % což je nejnižší nezaměstnanost za posledních 20 let.
Cena benzínu Natural 95 zůstala přibližně na hodnotách jako v loňském roce a pohybuje se
okolo 30 korun za litr. Kurz koruny vůči euru je 25,5 korun za euro. Kilogram chleba se dal
v průměru pořídit za 29 Kč, 250 g másla za 45 Kč a jedno lahvové pivo 12° za 23 Kč.
Průměrná mzda v roce 2017 činila 29 050 Kč. Medián průměrné mzdy byl ovšem 25 181 Kč.
V obci se loňský rok nesl v klidném duchu, naštěstí obec nezasáhly žádné klimatické ani jiné
pohromy.
Kalendářní přehled roku:
leden:

7. 1. Myslivecká bál v Jámě
7. 1. Výroční členská schůze SDH Klenovice
28. 1. Babský bál v Jámě

únor:

11. 2. Hasičský ples v Jámě
28. 2. Masopustní průvod v Jámě

březen:

11. 3. Dětský karneval v Jámě a retro disco
18. 3. Kačaba cup v Klenovicích

duben:

15. 4. Kačaba cup v Jámě
22. 4. Rock - metalové vepřové hody v Jámě
23. 4. Exkurze hasičů z Jámy na Třeboňsko

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

6. 5. Hasičská soutěž ve Vadkově
7. 5. Slavnostní mše za sv. Floriána
14. 5. Hasičský průvod k svátku sv. Jana Nepomuckého ve Lhenicích
27. 5. Sraz rodáků v Jámě ku příležitosti oslav 110 let založení SDH

červen:

2. 6. Stavění máje v Jámě
7. 6. Vesnice roku

červenec:

1. 7. Rybářský den v Mičovicích
14. – 15. 7. 15. Ročník festivalu Pod lípou
29. 7. 17. ročník Chrastovna cupu v Jámě

srpen:

11. 8. Vesnice roku - převzetí 2. místa
12. 8. Třetí ročník „Mičovického koulování“ v pétanque
26. 8. 11 ročník Melhutka cupu v nohejbale v Mičovicích

září:

24. 9. Jamský pohár obce Mičovice v požárním sportu

říjen:

1. 10. Zájezd mičovické obce do Hundingu
20. - 21. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
21. 10. Retro disco v Jámě
21. 10. Slavnosti plodů v Krtelech
28. 10. Rock - Metalovej mejdan v Jámě

listopad:

26. 11. Kateřinská zábava v Jámě

prosinec:

2. 12. Čtvrtý ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu v
Klenovicích
2. 12. Výroční schůze spolku hezkých holek
5. 12. Průvod Mikuláše s čerty v Jámě a Mičovicích
9. 12. Výroční členská schůze SDH Klenovice
17. 12. Živý betlém v Jámě
26. 12. Výroční členská schůze SDH Jáma

29. 12. Turnaj v Kačabě v Mičovicích
29. 12. Výroční členská schůze SDH Ratiborova Lhota

Obrazové přílohy:

Velikonoční koledníci v Mičovicích

Velikonoční koledníci v Jámě

SDH Ratiborova Lhota na okrskové soutěži ve Vadkově

SDH Mičovice na okrskové soutěži ve Vadkově

Rybářský den v Mičovicích

Turnaj v pétanque v Mičovicích

Turnaj v pétanque v Mičovicích

Melhutka cup v nohejbale v Mičovicích

Melhutka cup v nohejbale v Mičovicích

Zájezd do Hundingu na jablečné trhy

