Kronika obce Mičovice
2018

leden:
Počasí:
Začátek roku 2018 přinesl teplé počasí s teplotami okolo 10 °C. První týden byl teplotně
nadprůměrný a deštivý. V sobotu 6. ledna bylo slunečno a teploty nad 10 °C. Mírné ochlazení
přinesl, až druhý lednový týden kdy se teploty pohybovaly okolo 6 °C a ranní okolo 2 °C. Tyto
teploty doprovází ranní mlhy a občasné mrholení. Druhý lednový týden přinesl teploty okolo 8
°C a ranní mlhy s mrholením. V sobotu 13. ledna přišlo ochlazení a mírné sněžení. Následující
týden se teploty pohybovaly okolo nuly a mírně pod bodem mrazu. Tyto teploty vydržely jen
do úterý, kdy se mírně oteplilo a sněžilo s deštěm. Konec týdne přinesl mírné ochlazení a
v pátek 19. ledna dorazilo silné sněžení, které v ranních hodinách způsobilo lokální dopravní
komplikace. Sněžilo i v sobotu a v neděli 20. a 21. ledna a celkově napadlo odhadem 30 cm
čerstvého sněhu. Teploty se pohybovaly mírně pod bodem mrazu. V pondělí 22. ledna bylo
v ranních hodinách - 5 °C. Další dny přinesli postupné oteplování až ve čtvrtek 25. bylo okolo
10 °C nad nulou. V dalších dnech bylo zataženo s mlhami. Konec ledna přinesl slunečné počasí
s teplotami okolo 10 °C.

Kulturní akce:
Jako již tradičně je první kulturní akcí v novém roce myslivecký bál místního
mysliveckého sdružení. Ten tentokrát připadl na sobotu 6. ledna. K tanci a poslechu hrála
oblíbená dechová kapela B Quintett. Vstupné bylo 100 Kč. V tombole bylo 223 cen, přičemž
všechny ceny vyhrávaly. Celkem přišlo 118 platících hostů.
V sobotu 13. ledna proběhla členská výroční schůze SDH Mičovice v místní klubovně
pod obecním úřadem. K jídlu se podával guláš.
V pátek 26. ledna proběhl v Jámě v hospůdce tradiční Babský bál. K tanci a poslechu
hrála kapela Samsonka a celkem bylo 97 platících hostů. Vstupné činilo 100 Kč a v tombole
bylo 250 cena, kdy bylo možné zakoupit lístek do tomboly za 50 Kč, přičemž každý lístek byl
výherní.
Volby prezidenta republiky:
V pátek 12. a v sobotu 13. ledna proběhlo první kolo prezidentských voleb. Kandidáti
byli vylosováni v následujícím pořadí. 1. Mirek Topolánek. 2. Michal Horáček. 3. Pavel
Fischer. 4. Jiří Hynek. 5. Petr Hannig. 6. Vratislav Kulhánek. 7. Miloš Zeman. 8. Marek
Hilšer. 9. Jiří Drahoš. V Mičovicích se voleb zúčastnilo celkem 168 voličů, což činilo 60,64%
volební účasti. Vyhrál Miloš Zeman se ziskem 67 hlasů (39,88%), dále se umístili: Jiří Drahoš
41 hlasů (24,40%), Marek Hilšer 21 hlasů (12,50%), Michal Horáček 17 hlasů (10,12%),
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Pavel Fischer 15 hlasů (8,93%), Mirek Topolánek 4 (2,38%), Jiří Hynek 2 hlasy (1,19%),
Vratislav Kulhánek 1 hlas (0,60%). Ve volební komisy seděli: Předseda volební komise Ing.
Jitka Svatá, místopředseda Jindřich Vágner, členové Marcela Pintrová a Ondřej Nový. Jako
zapisovatelka v komisi zasedla Kamila Fesslová.
Druhé kolo prezidentských voleb proběhlo v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna. Do
druhého kola postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Celkovým vítězem a prezidentem se stal
Miloš Zeman. V Mičovicích byla 66,79 % účast což je celkem 187 voličů a vyhrál zde Miloš
Zeman se 109 hlasy což činí 58,29%. Jiří Drahoš získal 78 hlasů což je 41,71%. Ve volební
komisi byli stejní členové jako v prvním kole.
Ostatní:
V pátek 19. 1. v důsledku silného ranního sněžení uvízl autobus nad Mičovicemi a
způsobil dopravní komplikace. Vyprošťování zapadlého autobusu trvalo až do 11 hodin.

únor:
Počasí:
Začátek února byl slunečný a takto to vydrželo i první únorový víkend. Následně
dorazila studená fronta a ochladilo se. Ve středu 7. února dorazilo silné sněžení, které ve
večerních hodinách způsobilo i lokální dopravní komplikace, zároveň teploty padly pod bod
mrazu a celodenně se tam držely. Ranní teploty se pohybovaly okolo - 7 °C a přes den bylo
mírně pod nulou. Sněhu napadlo odhadem od 5 do 10 cm. Na popeleční středu 14. února
mírně sněžilo a teploty se přes den pohybovaly lehce nad nulou. 15. února ráno spadly teploty
až k - 10 °C a na některých místech Šumavy dokonce až k - 30 °C jednalo se tedy o zatím
nejchladnější ráno tohoto roku. V sobotu 17. února přišlo silné sněžení s teplotami okolo - 10 °C. Tyto
teploty vydržely po celý následující týden a v odpoledních hodinách jen výjimečně překročily nulu. O
víkendu 24. - 25. dorazilo do Čech arktické proudění, které teploty srazilo v ranních hodinách k - 20
°C a na některých místech Šumavy až k - 28 °C, přes den se teploty pohybovaly okolo - 10 - 12 °C.
Tyto teploty vydržely do konce února.

Kulturní akce:
Kulturní spolek pro Jámu uspořádal v sobotu 3. února v Jamské hospodě divadelní
vystoupení Strunkovického ochotnického spolku SOS, s názvem Truchlící a Pozůstalí.
Představení v místním kulturním domě navštívilo odhadem 60 návštěvníků a vstupné bylo
dobrovolné.
V úterý 13. února prošel Jámou tradiční masopustní průvod. Začalo se ve 14:00 u
hospody, kde starosta obce pan Luboš Bárta předal práva nad obcí masopustnímu rychtáři a
následně se masky v doprovodu muzikantů vydaly po jednotlivých staveních. V každém
stavení zahrály na přání písničku a maškary i ostatní přihlížející byly pohoštěni špekem,
slivovicí či koblihami. Okolo vsi šlo v průvodu okolo 20 masek a v pozdních odpoledních
hodinách dorazil průvod do místní hospůdky. Zde se pokračovalo v maškarní merendě až do
půlnočního pohřbení masopustní basy. Po celou doby hrála dechová hudba Doubravanka.
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Vstupné činilo pro masky 50 Kč a pro ostatní 80 Kč. Všechny vstupenky se nakonec
slosovaly a vítěz obdržel televizor. Podařená merenda pokračovala až do ranních hodin.
V sobotu 17. února proběhl v jamské hospodě tradiční Hasičský bál. Po celý večer
hrála dechová hudba Vlachovka. Celkem přišlo 118 platících návštěvníků a jako tradičně
dorazili hasiči z Volar, Netolic, či Lhenic. V tombole bylo celkem 203 cen a prodávala se za
50 Kč. Dále bylo 25 cen ve slosovatelné tombole a hlavní cena byla myčka nádobí Whirpool.
Tato tombola se prodávala za 25 Kč. Návštěvnost ovlivnilo silné sněžení a řádící chřipková
epidemie. Jamští hasiči opět tradičně o půlnoci nastoupili k slavnostnímu nástupu a starosta
sboru Jan Vágner připomněl, že si letos připomeneme 100 let od konce 1. světové války a
vzniku Samostatného Československa.

březen:
Počasí:
Konec února a začátek března byl ve znamení silných arktických mrazů. Ty polevily
až o víkendu 3. - 4. března. V prvním březnovém týdnu se rapidně oteplilo, kdy ranní teploty
se v první polovině týdnu pohybovaly okolo - 5 °C a postupně se dostaly k nule. Přes den se
teploty postupně dostaly až k 10 °C a místy bylo i slunečno. Toto počasí vygradovalo v neděli
11. března, kdy odpolední teploty vystoupaly až k 17 °C a bylo polojasno místy slunečno.
V následujícím týdnu se postupně ochlazovalo, což bylo doprovázeno dešťovými přeháňkami.
Zima se vrátila o víkendu 17. – 18. března kdy teploty padly až k nule a v neděli 18. března
dokonce ranní teploty spadly až k – 7 °C a tento pokles teplot přinesl i celkem intenzivní sněžení
když napadlo odhadem 5 cm sněhu. Následující týden se teploty držely pod dlouhodobým průměrem,
kdy se i denní teploty pohybovaly okolo nuly. 20. března na první jarní den bylo slunečno s teplotami
okolo - 4 °C v odpoledních hodinách. Poslední dekáda března byla ve znamení proměnlivého počasí
s teplotami okolo 7 °C.

Kulturní akce:
V sobotu 10. března byl v Jámě uspořádán kulturním spolkem pro Jámu, dětský
karneval. Začátek karnevalu byl ve 14:00 a sjelo se velké množství dětí. Celé odpoledne
probíhalo formou různých her (skákání v pytli, prolézání tunelem, podlézání pod snižující se
hrazdou či slalom s pingpongovým míčkem). Dětem po celou dobu hrál DJ Štěpán Jaroš ze
Lhenic a o občerstvení se starala hospodská paní Ludmila Čondlová s Klárou Peškovou. Celý
karneval byl velmi zdařilý a nadšené děti si domů odnášeli plno zážitků a dárkový balíček.
Na karneval navazovala večerní Retro disco s oslavou MDŽ. Na této večerní akci opět
hrál DJ Štěpán Jaroš a vstupné bylo 50 Kč. Ženy u vstupu dostaly Tulipán.
V sobotu 17. března se uskutečnila v Jamské hospodě výroční členská schůze místního
Mysliveckého sdružení.
V sobotu 31. března se uskutečnil v Jámě v hospodě turnaj v karetní hře Kačaba.

duben:
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Počasí:
Začátek dubna přinesl oteplení a slunečno s teplotami okolo 12 °C. První dekáda
dubna byla ve znamení nadprůměrných teplot a jasného počasí, kdy nejtepleji bylo v neděli a
pondělí 8. a 9. dubna kdy odpolední teploty dosahovaly až k 24 °C. Celý následující týden se
teploty pohybovaly okolo 20 °C a bylo jasno až polojasno. Mírné ochlazení doprovázené
deštěm přišlo v pondělí 16. dubna, ale už následující den bylo opět slunečno a po celý týden
teploty stoupaly a vše vyvrcholilo v sobotu 21. dubna, kdy se odpolední teplota dostala na 28
°C. Na mnoha místech ČR díky těmto teplotám padaly teplotní rekordy. V neděli už bylo
polojasno a teploty okolo 25 °C v pondělí 23. dubna už bylo pod mrakem a teploty okolo 20
°C. Poslední dubnový týden přinesl polojasné počasí s teplotami nad 20 °C. Bez dešťových
srážek. Po celý duben bylo minimum dešťových srážek a nadprůměrné teploty. To se
projevilo suchem a rychlým nástupem květenství. Na konci dubna rozkvetli všechny druhy
rostlin což v suchém, větrném a teplém počasí způsobilo silné problémy alergickým lidem.
Kulturní akce:
Na přelomu března a dubna byly velikonoční svátky. Jako tradičně chodili jak v Jámě
tak i v Mičovicích od Zeleného čtvrtka řehtáči, kteří nahradili mlčící zvony. Tyto sváteční dny
pak vyvrcholili v neděli, kdy děti chodili a koledovaly.
V sobotu 28. dubna uspořádali hasiči z Jámy exkurzi na lipensko. Postupně navštívili
polní opevnění na Soumarském mostě, rodný dům básníka Šumavy Adalberta Stiftera,
nejvýše položený chovný rybník u Olšiny, Frymburk, elektrárnu na Lipně a zříceninu hradu
Vítkův Kámen. Exkurze se zúčastnilo celkem 37 osob a vše doplnil komentářem pan Pavel
Fencl. Dopravu zajistili hasiči z Jámy a celkem se vybíralo 150 Kč na osobu.
Ve stejný den večer proběhly v jamské hospodě Rockové vepřové hody pro Marka. Na
akci zahráli postupně tři kapely. Power metalová kapela Garant ze Soběslavi. Dále zahrál
revival punkové legendy Ramones z Českých Budějovic a revival AC/DC skupina AC/CZ z
Ostravy, jejímž hlavním protagonistou je známý kytarista a člen skupiny Čechomor Adam
Malík alias AngusYong. Vstupné činilo 300 Kč a každý host dostal u vstupu panáka
slivovice. Během celé akce byl dostatek různých zabijačkových pochutin, hospodská paní
Čondlová usmažila 200 řízků, dále byly jelita, jitrnice, tlačenky, guláš, maso a domácí chléb.
Celá akce byla pořádána jako charitativní koncert pro Marka.
Jako tradičně už na přelomu dubna a května na Filipo Jakubskou noc se v Mičovicích,
Klenovicích, Ratiborově Lhotě stavěla májka. Díky suchému počasí a větru byla tato noc na
mnoha místech ČR omezeno pálení ohňů.

květen:
Počasí:
První dekáda května byla ve znamení teplého a slunného počasí, jen ve čtvrtek 3.
května se přehnaly silné bouřky doprovázené silným deštěm. Místy pršelo i po celou noc na 4.
května. Teploty se pohybovaly v rozmezí 22 °C až 30 °C. Tyto teploty dále umocnily sucho,
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které je podle meteorologů jako ve vrcholném létě. Také teplé počasí uspíšilo květenství
všech rostlin. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 3 °C až 10 °C. Slabé přeháňky byly také
9. května. Jinak v první dekádě května převažovalo slunné a teplé počasí. Teploty nad 20 °C
vydržely až do 15. května kdy přišla studená fronta a teploty klesly na 10 - 15 °C a toto
ochlazení bylo doprovázeno dešťovými přeháňkami. Následující týden přinesl proměnlivé
počasí s teplotami do 20 °C a občasnými dešťovými přeháňkami. Ve čtvrtek 24. května
dorazili bouřky se silným deštěm. Od pátku 25. května se postupně začalo oteplovat. Poslední
květnový týden začal dešťovými přeháňkami, ale postupně se oteplovalo, až teploty sahaly
k tropické 30 °C.
Kulturní akce:
Jako již tradičně se první květnový víkend 5. 5. uskutečnila okrsková hasičská soutěž.
Soutěž tentokráte byla uspořádána hasiči ze Ktiše na místním fotbalovém hřišti. Soutěžilo se
v 5 kategoriích. Muži I. a II., ženy, děti starší a mladší. Z naší obce měli družstva Jáma - Muži
I. a II. Děti mladší. Mičovice postavili družstvo Muži II., z Ratiborovy Lhoty byla družstva
Muži II., Ženy a Dětistarší. Poslední družstvo bylo z Klenovic Muži I. Soutěžilo se
v požárním útoku a Muži I. ve štafetě 4 x 100 metrů. V kategorii Muži I. zvítězili Muži I.
z Jámy s časem útoku 24:47 což byl zároveň nejrychlejší útok, což znamenalo vítězství
v memoriálu Františka Štaubera. A čas štafety měli také nejrychlejší s časem 69:77.
V kategorii Muži I. dosáhli Klenovičtí v útoku na čas 71:47. V kategorii Muži II. vyhráli
hasiči z Ratiborovy Lhoty. Ti dosáhli v požárním útoku na čas 25:25 což byl celkově druhý
nejlepší čas požárního útoku. Druzí byli hasiči z Jámy s časem 29:32, třetí byli hasiči ze Ktiše
s časem 37:38 a čtvrtí byli hasiči z Mičovic s časem 37:48. V ženské kategorii vyhrály
hasičky ze Ktiše s časem 25:80, druhé byly ženy z Ratiborovy Lhoty s časem 27:86, třetí
skončili ženy ze Lhenic s časem 36:99 a na čtvrtém místě se umístili ženy z Třešňového
Újezdu s časem 64:53. V kategorii starší děti vyhráli děti z Ratiborovy Lhoty s časem 22:68,
druhé skončili děti ze Ktiše s časem 32:61. V kategorii mladší děti startovali pouze děti
z Jámy s časem 23:69. Celému sobotnímu odpoledni přálo počasí a nakonec se všichni ve
zdraví rozjeli do svých domovských obcí.
V neděli 6. května se jamští a mičovičtí hasiči s prapory zúčastnili slavnostní mše za
sv. Floriána v kostele sv. Jakuba Většího ve Lhenicích.
V pátek 11. května proběhla členská schůze místního mysliveckého sdružení
v hospodě v Jámě.
V sobotu 12. května se v hospodě v Jámě uskutečnilo setkání fanklubu Doubravanky
s kapelou.
V sobotu 19. května na Letnice se v Jámě stavěla májka. Nový kmen na májku má 26
metrů a i s vrškem měří bezmála 30 metrů. Na stavění se sešla celá ves a s pomocí obecního
traktoru se májku podařilo bez problémů postavit. Následně byl u hospody rozdělán oheň a
pekli se klobásy a kuřata. K pití byli dva sudy piva zdarma.
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V neděli 20. května byla ve Lhenicích slavnost svatého Jana Nepomuckého a jako
tradičně se slavnostního průvodu na hřbitov zúčastnili i hasiči z naší obce s hasičskými
prapory.
V neděli 27. května proběhla v hospodě v Jámě přednáška MUDr. Čeňka Adamce o
jeho putování po Kanadě a Aljašce. Přednášku navštívilo 25 posluchačů.
Ostatní:
Dne 10. května proběhl první zápis dětí do znovu otevřené školky v Mičovicích.
Školka se znovu otevře v září letošního roku. Prostory školky vznikly stavebními úpravami
v prostorách, kde školka fungovala do roku 1993. Znovu otevřená školka bude fungovat jako
detašované pracoviště školky ve Lhenicích.
I přes celkem deštivý závěr května je pořád velký deficit vody. Celkové sucho je již
problém posledních tří let.
Na konci května byly do Jámy, Mičovic, Ratiborovy Lhoty, Klenovic a na Frantoly
umístěny informační tabule o historii jednotlivých obcí.

červen:
Počasí:
Prvních deset dní v červnu převažovalo slunečno, místy polojasno s občasnými
dešťovými přeháňkami. Teploty se pohybovaly v odpoledních maximech do 30 °C a celkově
byly i teplé noci s teplotami okolo 15 °C. 13. června přišlo ochlazení doprovázené celodenním
deštěm. Následně se postupně oteplovalo. Přičemž převažovala oblačnost a místy polojasno.
Nejvyšší teploty byly ve čtvrtek 21. června, kdy bylo slunečno s teplotami okolo 30 °C.
V pátek 22. Dorazilo razantní ochlazení, kdy teploty spadly až o 15 °C doprovázené
občasnými přeháňkami. Tento ráz počasí vydržel po celý následující víkend. Chladné počasí
vygradovalo ve čtvrtek 28. června kdy po celý den intenzivně pršelo a teploty klesly až ke 13
°C. Konec června byl teplotně průměrný a teploty se pohybovaly okolo 23 °C.
Kulturní akce:
V sobotu 2. června se v Klenovicích na návsi uskutečnil dětský den.
V sobotu 9. června se v Jámě u hospody uskutečnilo pečení buřtů s posezením
místních.
Ve středu 27. června proběhla v hospodě v Jámě prezentace architektonických návrhů
na budoucí přestavbu místního kulturního domu. Byly prezentovány dvě studie a za účasti 30
obyvatel místní obce se nad oběma návrhy strhla diskuze a finální návrh bude muset ještě
projít nějakými úpravami.
Následující den, čtvrtek 28. června se uskutečnilo zasedání honebního společenství
v hospodě v Jámě.
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Na závěr školního roku se již tradičně v Mičovicích konal dětský den spojený
s chytáním ryb na místním rybníce. Akce se uskutečnila v sobotu 30. června.

červenec:
Počasí:
První prázdninový týden byl ve znamení proměnlivého počasí. Teploty se pohybovali
v rozmezí 20 – 26 °C a místy se objevila dešťová přeháňka. Tento trend počasí vydržel po
celou první dekádu července. Druhá dekáda července nepřinesla velkou změnu. Teploty se
pohybovaly okolo 25 °C s občasnými dešťovými přeháňkami. Oteplení přišlo ve čtvrtek 19.
července. Teploty se dostaly nad 25 a atakovaly tropickou třicítku. V neděli 22. července
přišlo mírné ochlazení doprovázené deštěm. Od pondělí 23. července se teploty opět dostaly
k tropické třicítce a bylo slunečno. Konec července přinesl vlnu veder s teplotami sahajícími
k 37 °C.
Kulturní akce:
O víkendu 13. a 14. července se konal v Jámě tradiční již 16. ročník hudebního
festivalu pod Lípou. V pátek 13. července byly na programu dvě kapely. Od 20:00 hrála
kapela JAKSI TAKSI a od 22:00 do 1:00 hrála kapela Jiří Schelinger Memory Band.
V sobotu začal program v 12:00 vystoupením Pošumavského spolku hezkých holek z Jámy a
okolí. Jejich vystoupení přerušila silná dešťová přeháňka. Poté svoje vystoupení dokončili a
jako další bod programu byl slavnostní křest nové knihy o mičovické obci. Tento křest
uskutečnil starosta obce pan Luboš Bárta s hlavním autorem panem Mgr. Pavlem Fenclem.
Dále následovaly kapely Doubravanka, Bludověnka, Babouci a 12° Plzeň. Po oba dny
zavítalo na festival celkem 722 platících diváků. Celý program končil ve 23:00. Vstupné bylo
na každý den 150 Kč. Občerstvení zajišťovala paní Ludmila Čondlová a hasiči z Jámy.
Poslední červencový víkend byl ve znamení tradiční svatojakubské pouti ve
Lhenicích. V sobotu 28. 7. se v Jámě hrál tradiční již 18. ročník Chrastovna cup ve fotbale.
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev a hrálo se ve dvou skupinách po třech, každý s každým.
První ze skupin postoupl automaticky do semifinále a ostatní se utkali mezi sebou. Hrálo se
dvakrát 10 minut. Celkovým vítězem se již tradičně stalo družstvo z Kardašovi Řečice, druzí
bylo družstvo Božolé z Českých Budějovic. Třetí byl tým Chrastovna čtvrté místo obsadilo
družstvo „Dubák“. Páté místo patřilo družstvu Peky boys a poslední skončilo družstvo z Nové
Vsi. Občerstvení zajišťovala paní Ludmila Čondlová.

srpen:
počasí:
Na začátku srpna pokračovaly tropická vedra s teplotami okolo 36 °C. Díky vysokým
teplotám je velké sucho a je vydáno varování před vznikem požárů a je doporučeno šetřit
s vodou. Ve čtvrtek 2. 8. v podvečer přišla dešťová přeháňka, která trochu ochladila
rozpálenou zem. Noční teploty se pohybují v těchto dnech nad 20 °C. Extrémní teploty
sahající až k 36 °C vydržely až do pátka 10. 8. kdy se ochladilo na 17 °C a v odpoledních
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hodinách silně pršelo. Tyto extrémní teploty občas mírnily dešťové přeháňky a občasné
bouřky hlavně ve večerních a nočních hodinách. Ochlazení na teploty od 25 - 28 °C vydrželo
celý následující týden. Kdy bylo z počátku převážně oblačno až polojasno a od středy 15. 8.
se už obloha vyjasňovala a teploty opět stoupaly k tropické třicítce. Ranní teploty se drželi
kolem 15 °C. Teploty nad 30 °C s maximy až k 36 °C vydržely až do 23. 8. kdy ve večerních
hodinách dorazily prudké pršky. Následně se ochladilo v pátek 24. 8. na 25 °C a
v následujících dnech až na 16 - 20 °C. Poslední srpnový týden, byl opět slunečný s teplotami
okolo 28 °C, ovšem ranní teploty se již pohybovaly pod 10 °C. Až 31. 8. dorazila studená
fronta doprovázená deštěm s teplotami okolo 17 °C.
kulturní akce:
V sobotu 11. 8. se hasiči z Jámy a Mičovic zúčastnily oslav 130 let založení SDH
Chroboly. Jamští hasiči měli s sebou prapor a jako dar dali místním hasičům sud piva. Ve
stejný den proběhlo v Mičovicích „Mičovického koulování“ jednalo se o čtvrtý ročník turnaje
v pétanque.
ostatní:
V důsledku vysokých teplot a absence deště. Je velké sucho, je proto zakázáno
používat vodu z vodovodního řadu k zalévání, napouštění bazénů či mytí aut. Také přetrvává
potíž s vodou v Klenovicích, kam je třeba dovážet vodu cisternou, tento problém nastal také
v Ratiborově Lhotě. V podstatě celý srpen byly teploty nad tropickou 30 °C s minimem deště.
Toto počasí zasáhlo celou ČR a sucho překonalo i rok 2015. Bohužel se vláha nestačí
obnovovat v zimních měsících kdy je zase málo sněhu. To má za následek velká sucha, riziko
požárů, slabou úrodu a jiné problémy, které souvisí se suchem.

září:
počasí:
Začátek září byl chladný s teplotami okolo 14 °C a první zářijové dny celé propršely,
kdy napadlo odhadem až 60 mm srážek. Toto počasí vydrželo až do začátku školního roku
v pondělí 3. 9. V dalších dnech se již začalo oteplovat a teploty se pohybovaly okolo 24 °C.
Převládalo polojasno s občasnými ranními mlhami. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 12
- 16 °C, jen občas se dostaly pod 10°C. V týdnu od 10. září se teploty začaly šplhat až
k tropické třicítce, kterou teploměr atakoval ve středu 12. září. Podobný ráz počasí s teplotami
okolo 25 °C vydržel až do pátku 21. září. V sobotu se již mírně ochladilo a bylo polojasno.
V neděli 23. 9. dorazila studená fronta doprovázená silným větrem a dešťovými přeháňkami.
Vítr zesílil hlavně v noci z neděle na pondělí, kdy na určitých místech republiky mohl
dosáhnout síly orkánu. U nás pouze lámal větve, ale vážnější škody nenapáchal. Ovšem o
teplých a slunných dnech přišlo razantní ochlazení s ranními teplotami okolo 5 °C a
odpoledními okolo 12 °C. Poslední týden v září přinesl obdobné počasí. Teploty se ráno
dostávaly až k nule a odpolední byly maximálně na 15 °C.
kulturní akce:
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V sobotu 8. září se konal odložený Melhutka cup v nohejbale v Mičovicích. Původně
se měl již 12. ročník tohoto turnaje hrát v sobotu 1. září, ale kvůli vytrvalému dešti byl
přesunut o týden. Turnaje se zúčastnilo 7 tříčlenných družstev a vítězem se stal tým
z Ratiborovy Lhoty, na druhém místě bylo družstvo z Nebahov a na třetím místě skončilo
družstvo z Jámy.
V neděli 23. září se v Jámě konal hasičský dětský den. Akci zorganizovali hasiči
z Jámy, aby poděkovali dětem za jejich úsilí během roku, kdy objíždějí různé hasičské
soutěže a zároveň přilákali nové zájemce o hasičský sport. Děti si mohly vyzkoušet různé
hasičské dovednosti a nakonec si všichni opekli buřty u hospody.
O prodlouženém víkendu 28. - 30. 9. uspořádal Spolek hezkých holek pro své členy a
kamarády výlet na Moravu. Navštívily postupně Slavkov u Brna, Velké Pavlovice, Valtice a
Bojanov.
V pátek na svátek sv. Václava 28. 9. měli děti, které soutěží za SDH Jáma rozlučku se
sezónou na salaši v Maloninech. Měli zajištěné občerstvení (pečená kuřata a limo) a byla
možnost i na salaši přespat do druhého dne.
ostatní:
V pondělí 3. 9. byl slavnostně zahájen nový školní rok a do provozu byla uvedena
nově zrekonstruovaná mateřská školka v Mičovicích, která se otevřela po 26 letech. Nová
školka funguje jako odštěpené (detašované) pracoviště mateřské školky ve Lhenicích. Pracují
zde dvě učitelky. Jako vedoucí učitelka paní Zuzana Bromová a jako učitelka paní Petra
Havlíčková a nastoupilo zde 12 dětí. O provoz se stará paní Monika Pintrová.
Ve dnech 6. 7. a 8. září byly vydávány naturálie propachtovatelům půdy ZEMI a.s. na
posklizňovce ve Lhenicích.

říjen:
počasí:
Začátek října přinesl mírné oteplení, kdy ranní teploty byly okolo 7 °C a odpolední se
pohybovaly v rozmezí 12 - 16 °C. Tyto teploty doprovázel občasný déšť a v noci z 2. na 3.
byl i silný vítr. První polovina října přinesla tzv. Tereziánské léto s teplotami okolo 23 - 25 °C
a slunečným počasím. První ochlazení přišlo až 17. října, ale stále bylo celkem slunečno
s teplotami okolo 20 °C. Až od 23. 10. přišlo ochlazení s občasnými dešťovými přeháňkami.
Teploty klesly k 15 °C a ranní se pohybovaly okolo 3 - 5 °C. Poslední říjnový týden byl už
opět teplotně nadprůměrný a teploty se pohybovaly okolo 18 °C, jen poslední víkend, ve
kterém jsme slavili sto let naší republiky, přinesl zvýšenou oblačnost a teploty klesly pod 10
°C. Přelom října a listopadu byl ovšem opět slunečný s teplotami do 18 °C. Ráno se již
objevovaly mlhy a teploty byly okolo 5 °C.
kulturní akce:
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V sobotu 20. října se na návsi v Jámě uskutečnily Slavnosti plodů. Již 16. ročník této
slavnosti, kterou pořádá mikroregion Chelčicko - Lhenický. Organizace letošního ročníku
připadla na obec Mičovice. Samotný jarmark proběhla v Jámě ve spolupráci s hasiči z Jámy,
Mičovic, Ratiborovy Lhoty a Klenovic. Kromě tradičního stánkového prodeje všemožných
řemeslných a ovocnářských výrobků byl program tradičně bohatý i o kulturní akce. Na pódiu
vystoupili postupně Doubravanka, Hradišťan v čele s Jurou Pavlicou. Děti z místních
mateřských školek a místní Spolek hezkých holek z Jámy a okolí. Proběhla také soutěž
ovocných destilátů, slivovic a ovocnářských výrobků. Ve velké konkurenci dokázali obstát i
obyvatelé naší obce a získali pár cen. Celou akci navštívilo 1167 lidí a vstupné činilo 100 Kč.
Po celou dobu akce byl pro děti připraven bohatý doprovodný program v podobě skákacích
hradů a jiných různých prolézaček.
V neděli 21. října pokračoval program v Jámě slavnostním průvodem hasičů z naší
obce za doprovodu dechové hudby Netolička a pana faráře z Netolic k uctění 100 let vzniku
Československé republiky. Průvod hasičů vyšel od hospody v Jámě a došel ke kapličce, kde
měli proslovy postupně starosta hasičů pan Jan Vágner, Mgr. Pavel Fencl, který připomněl
padlé rodáky z naší obce, pan farář a starosta obce pan Luboš Bárta. Následně byl položen
věnec k památníku padlých v První světové válce. Následně se celý program přesunul do
vytápěného stanu, kde k tanci a poslechu hrála Netolička. Občerstvení po celou dobu
zajišťovala paní Ludmila Čondlová.
V sobotu 27. října proběhli v hospodě v Jámě ROCK VEPŘOVÉ HODY. Akci
organizoval Miroslav Čelko ze Lhenic a kromě zabijačkových pochoutek jako řízky, jelítka,
jitrničky, tlačenky, guláše, zelňačky a dalších dobrot na akci vystoupili celkem tři kapely
v pořadí IRON MAIDEN revival, KRYPTON a JUDAS PRIEST revival Praha. Vstupné na
akci činilo 300 Kč a přišlo 163 platících hostů.
V neděli 28. října na výročí založení naší republiky se v Klenovicích na návsi
uskutečnilo dětské divadlo. Kdy místní děti nazkoušeli a následně zahrály pohádku Červená
karkulka.
Komunální volby 5. - 6. 10. 2018
V pátek a v sobotu 5. - 6. října proběhly v České Republice komunální volby.
V Mičovicích byly sestaveny tři kandidátní listiny s celkem 26 kandidáty. Voleb se zúčastnilo
celkem 65,53 % oprávněných voličů naší obce.
Jednalo se o kandidátky:
Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. tato kandidátka získala cekem 890 hlasů
(55,25%). A získal v zastupitelstvu obce celkem 5 mandátů. Luboš Bárta (157 hlasů), Ing.
Luboš Vágner (133), Ing. Václav Mráz (115), David Fessl, Dis. (106), Jan Pintr (99).
Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice II. tato kandidátka získala celkem 461 hlasů
(28,62%). V zastupitelstvu získal celkem 3 mandáty. Václav Bárta (82 hlasů), Milan Novák
(79), Bc. Aleš Kuba (56).
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Nezávislé ženy Mičovicka tato kandidátka získala celkem 260 hlasů (16,14%) a získala jeden
mandát. Mgr. Miluše Schwingerová (70 hlasů).

listopad:
počasí:
První dva listopadové dny bylo slunečno s teplotami okolo 16 °C, ovšem první
listopadový víkend přinesl zvýšenou oblačnost s celodenním mrholením a mlhami, teploty se
pohybovali do 10 °C. V první polovině měsíce teploty postupně klesaly. Od 11. listopadu se
teploty v ranních hodinách pohybovaly okolo nuly a odpolední se vyšplhaly k 6 °C. Na státní
svátek 17. listopadu byly ranní teploty již okolo - 3 °C, v neděli 18. listopadu teploty klesly již
k - 7 °C a přes den se pohybovaly lehce pod bodem mrazu. Ve večerních hodinách začalo
sněžit a sněžilo až do pondělí 19. 11. následně se mírně oteplilo a sníh z většiny sešel. V noci
z neděle na pondělí 25. - 26. začalo opět silně sněžit a sněžilo po celé pondělí až do úterý 27.
11. místy napadlo až 20 cm. mokrého a těžkého sněhu. Teploty se pohybovaly okolo nuly.
Sníh vydržel až do konce listopadu.
kulturní akce:
V sobotu 3. listopadu se uskutečnila retro disco v hospůdce u Doubravanky v Jámě.
Hudbu po celý večer zajišťoval DJ. Styfler (Štěpán Jaroš). Na akci bylo cca 30 lidí.
Na sv. Martina 11. 11. proběhl v Mičovicích výlov místního rybníka.
4. listopadu proběhla v Klenovicích členská výroční schůze místního SDH.
V neděli 18. 11. se v hospodě v Jámě uskutečnila přednáška Mgr. Pavla Fencla o roce
1918 na Prachaticku. Přednášku navštívilo 30 posluchačů.
V sobotu 24. 11. se uskutečnila naháňka nad Jámou (na Doubravě), kterou
organizovalo místní myslivecké sdružení. Hon začal v osm ráno a bylo vytvořeno několik
lečí. Celkem se podařilo ulovit dvě prasata divoká, která zastřelili pan Michal Čížek z Němčic
a pan Václav Bárta z Jámy. Po ukončení honu se myslivci sešli v jamské hospodě na
občerstvení a většina z nich zde vydržela až do večera. Večer zde byla Kateřinská zábava. Po
celý večer hrála kapela Pěčňovanka a přišlo 38 platících hostů, vstup činil 100Kč.

prosinec:
počasí:
Na začátku prosince přišla obleva, 2. 12. začalo pršet a teploty se vyhouply až na 10
°C, déšť vydržel až do pondělí 3. 12. a teploty se pohybovaly až okolo 13 °C a ranní okolo 7
°C. Následně se mírně ochladilo, kdy ranní teploty klesaly lehce pod bod mrazu a odpolední
se držely do 5 °C. Místy ještě pršelo, což mělo v kombinaci s promrzlou půdou za následek
tvorbu ledovky. Celá první dekáda prosince přinesla teploty pohybující se okolo nuly a mírně
pod nulou. Sněžit začalo až 12. prosince a napadlo okolo 5 cm sněhu a se sněžením se též
mírně ochladilo a teploty v ranních hodinách klesly až k - 5 °C. Druhá polovina prosince
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přineslo oteplení s teplotami do 3 °C nad nulou. Na Štědrý den ve vyšších partiích sněžilo,
jinak převážně pršelo, teploty se pohybovaly okolo nuly, místy klesly i pod bod mrazu. Po
celé vánoční svátky vydržely teploty nad bodem mrazu s maximy do 5 °C. Na Silvestra byly
teploty opět nad nulou a celý den bylo zataženo s mírným deštěm.
kulturní akce:
V sobotu 1. prosince se konalo již tradiční rozsvěcování vánočního stromku. Tentokrát
připadlo uspořádání této společenské akce na Jámu. Vše začalo ve čtyři hodiny odpoledne a
na úvod vystoupila paní Miluše Schwingerová a přivítala všechny zúčastněné, dále se slova
ujal pan starosta obce Luboš Bárta a připomněl význam adventu a následně slavnostně
rozsvítil vánoční strom. Celou akci hudebně doprovázeli muzikanti, kteří hráli na dechové
nástroje koledy a sbor žen a dívek z Klenovic převlečených za anděly, které zpívaly vánoční
koledy. Celkovou příjemnou předvánoční atmosféru vytvořili místní ženy, které připravily
bohaté občerstvení a lidé si za dobrovolnou cenu mohli dát různé pochoutky či vánoční punč
nebo svařené víno červené.
Ve středu 5. 12. prošel v Jámě a v Mičovicích průvod Mikuláše s čerty a andělem.
V sobotu 8. prosince proběhl hon místního mysliveckého sdružení. Naháňka se konala
v Maloninech a byla celkem úspěšná neboť se podařilo skolit 7 divokých prasat.
Nejúspěšnějším lovcem byl Miroslav Schwinger, kterému se podařilo ulovit 3 prasata.
Myslivci se po honu odebrali do hospody v Jámě, kde vše řádně zapili a oslavili.
Již tradičně na Štěpána 26. 12. uspořádali hasiči z Jámy v místní hospodě svoji výroční
členskou schůzi. Členové výboru shrnuli uplynulí rok a zároveň nastínili aktivity, které hasiče
čekají v roce nadcházejícím. Po závěrečné diskuzi bylo připraveno občerstvení ve formě
obložených talířů a k pití měli dva sudy Kozla 10° zdarma.
Následující den ve čtvrtek 27. 12. uspořádali svoji výroční členskou schůzi též hasiči
z Ratiborovy Lhoty. Ti ji mají vždy ve své hasičské zbrojnici. Obou výročních členských
schůzí se zúčastnil starosta obce pan Luboš Bárta.
V sobotu 29. 12. se v klubovně mičovických hasičů uskutečnil turnaj v karetní hře
Kačaba. Turnaje se celkem zúčastnilo 24 hráčů.
Obecní úřad:
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 9 zasedání zastupitelstva obce Mičovice a to ve
dnech: 15. 1., 29. 1., 21. 2., 25. 4., 20. 6., 18. 7., 12. 9., 1. 11., 12. 12. 2018. Po kontrole
usnesení bylo projednáno: zpráva o hospodaření obce a za rok 2017, činnost obecní knihovny
v roce 2017, 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 2017, přihlášku
do soutěže Vesnice roku 2018, hospodaření obecních lesů, závěrečný účet obce za rok 2017,
záměry na prodej majetku obce, zápis do kroniky obce za rok 2017. Žádost o dotaci na
hudební festival v Jámě, vyúčtování hudebního festivalu, žádost o dotaci na oplocení hřiště
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v Mičovicích u obecního úřadu, dodání kalendářů mikroregionu do domácností v obci,
proplacení preventivních protipožárních prohlídek SDH v obci, rozpočtová opatření, prodeje a
koupě pozemků v obci, přípravu slavností plodů 2018 v Jámě, schválení rozpočtu obce pro
rok 2018, rozpočet obce byl schválen ve výši příjmů 9641,5 tis. Kč, výdajů ve výši 9641,5 tis.
Kč, hospodaření obecních lesů v roce 2017, výkaz a činnost obecní knihovny za rok 2017,
žádost o dotaci na opravu lesní komunikace ve Frantoly-Šlok, finanční dar Hospiců sv. Jana
Neumanna v Prachaticích. Spolu s tradičními kulturními akcemi byl uspořádán hudební
festival na návsi v Jámě ve dnech 13. – 14. 7. 2018, kterého se zúčastnilo celkem 722
platících návštěvníků, Jarních slavností květů se zúčastnilo přes 135 účastníků – cykloturistů,
kteří dojeli do Mičovic. Podzimních Slavností plodů mikroregionu Chelčicko – Lhenického
v Jámě se aktivně zúčastnili občané, Doubravanka, Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí a
hasiči z naší obce a v soutěži o nejlepší destiláty a pekařský výrobek obsadili první místa ve
všech kategorií. Přišlo celkem 1167 platících návštěvníků. Mikroregion Chelčicko - Lhenický
si pořídil společný mikrobus Ford Tranzit. Cena byla 850 000 Kč, z toho dotace Jčk 417 000
Kč, podíl obce Chelčice 108 250 Kč. Dále se na investici podílely Mičovice, Lhenice,
Malovice a Chelčice. Vozidlo je stabilně k dispozici pro dopravu dětí MŠ Mičovice, ostatním
dle potřeb.
Obecní lesy:
V obecních lesích bylo v roce 2018 vytěženo a přiblíženo na odvozní místo bylo
celkem 2655,27 m3 dřevní hmoty (včetně samovýroby paliva), z toho 2571,17 m3 jehličnanů
a 84,1 m3 listnáčů dřevní hmoty. Z celkového objemu bylo 807,47 m3 z před mýtní a 1361,59
m3 z mýtní nahodilé těžby (převážně souší, kůrovcových souší a polomů) a 478,02 m3 z mýtní
a 8,19 m3 z před mýtní úmyslné těžby. Náklady na těžbu a přibližování dříví byly 960.162,Kč (cca 368,- Kč/m3). Dotace ne ekologické a přírodě šetrné přibližování činí 1.949,- Kč.
Prodej dříví byl 2.748,05 m3 – 2.657,79 m3 jehličnanů a 90,26 m3 listnáčů dřevní hmoty
(včetně samovýrob a vlastní spotřeby). Fakturovaná a vyinkasovaná částka za dříví byla
4.149.616,- Kč včetně DPH a nákladů na dopravu k odběrateli v hodnotě 66.800,- Kč, tj.
průměrná cena za m3 = 1.486,- Kč (jehl. kul. III tř. ABCD kvality – 2.113,23 m3 za cca
1.758,- Kč/m3, jehl. a list. palivo a surové kmeny 501,64 m3 za 691,- Kč/m3 a samovýroba
110,75 m3 – 45,1 m3 z PN a MN těžby a 65,65 m3 z větví a těžebních zbytků, za 192,Kč/m3). Vlastní spotřeba dříví = palivo pro obec, tyčovina na oplocování apod. činí 22,43 m3.
Zemědělství:
ZEMI a. s. hospodaří nadále na pronajatých polnostech v obci Mičovice. Zaměřuje se
více na pastvinné zemědělství a rostlinnou výrobu. V letošním roce skončila produkce mléka
a dojnice byly rozprodány. Tudíž jedinými chovanými zvířaty jsou 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
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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 2018 bylo z obce odvezeno celkem 293 ks kontejnerů plastů – 7595 kg, 18 ks
kontejnerů bílého skla – 5175 kg a 17 ks kontejnerů barevného skla – 4886 kg, 4167 kg
starého železa, 127 ks kontejnerů papíru – 3675 kg, odpadů z popelnic bylo celkem 47150 kg
a bylo odvezeno 2169 ks popelnic. Komunální odpad z Frantol 5027kg, objemného odpadu
3022 kg, nebezpečných odpadů bylo 28 kg. Bio odpadu bylo vyprodukováno 98 tun.
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. Nejstarší občanem naší obce je paní Marie Koptová z Ratiborovy
Lhoty.
Obecní knihovna:
O chod knihovny se stará slečna Dominika Bártová a od září ji vystřídala paní Monika
Pintrová z Mičovic. 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. Do knihovny je zapsáno 60 pravidelných čtenářů.
Narodily se:
Hannah Esther Hardwick

14

Michaela Petříková
Anna Vinciková
Robin Titěra
Zemřeli:
Vlasta Mikešová
Wilfried Bárta
František Voráček
Marie Bártová
František Zámečník
Jaroslava Hrdonková
Zdeněk Vincik
Přistěhovali se:
Klára Křišťanová – Frantoly
Filip Křišťan – Frantoly
Aneta Schwingerová – Jáma
Jana Schwingerová – Jáma
Vlastimil Schwinger – Jáma
Vlastimil Schwinger – Jáma
Klára Tischlerová – Jáma
Luboš Tischler – Jáma
Lenka Pokorná – Klenovice
Sofia Malonda Cervera – Klenovice
Veronika Mertlíková – Klenovice
Tomáš Tabačík – Klenovice
Martin Tabačík – Klenovice
Adéla Kašparová – Klenovice
Petr Soukup – Klenovice
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Michaela Soukupová – Klenovice
Filip Soukup – Klenovice
Jan Vincik – Mičovice
Marie Vinciková – Mičovice
Jana Vinciková – Mičovice
Miloš Bek – Mičovice
Odstěhovali se:
Miriam Drhová – Klenovice
Pavel Šošolík – Klenovice
Lucie Šošolíková – Klenovice
Stella Šošolíková – Klenovice
Jitka Mottlová (Filipová) – Mičovice
Aneta Barcziová – Mičovice
Martin Němeček – Mičovice
Dominik Bílý – Ratiborova Lhota
Nella Bílá – Ratiborova Lhota
Natálie Bílá – Ratiborova Lhota
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, Václav Vágner
– klempířství, pokrývačství 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.
Závěr:
Rok 2018 začal v naší zemi prezidentskou kampaní před druhými volbami prezidenta,
kterého si volili občané. Do druhého kola postoupili stávající prezident Miloš Zeman a Jiří
Drahoš. Prezidentem byl zvolen Miloš Zeman a nastoupil tak své druhé pětileté funkční
období. V únoru otřásla světem zpráva o zavraždění slovenského novináře Jána Kuciaka a
jeho přítelkyně, což vedlo k pádu Ficovi vlády a celkové krizi politické scény na Slovensku.
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V březnu se mezinárodní vztahy mezi západem a Ruskem vyostřili poté, co byl na bývalého
dvojitého ruského agenta Skripala spáchán v Anglickém městě Salisbury atentát nervovým
plynem Novičok. Britové z útoku obvinili Rusko a vyhostili několik jejich diplomatů,
podobně se zachovaly i ostatní země. V březnu též obhájil svůj prezidentský post ruský
prezident Vladimir Putin a nastoupil další šestileté funkční období. Ve stejném měsíci byl též
znovuzvolen i čínský prezident Si Ťin-pching do čela své země a Angela Merklová se
počtvrté stala německou kancléřkou. V dubnu obletěli svět záběry z dalšího chemického
útoku na obyvatelstvo v Sýrii, tento konflikt již trvá několik let a jeho konec je v nedohlednu.
Českou kulturní scénu zasáhla zpráva o úmrtí oscarového režiséra Miloše Formana. Ten
zemřel 13. dubna v USA. V květnu byla hlavní událostí světové scény svatba prince Harryho
s americkou herečkou Meghan Markle. Vzali se na hradě Windsor 19. května. V květnu se
Česko pokrylo neobvyklé množství pylu. Největší podíl pylu bylo z kvetoucích smrků a
borovic. Červen přinesl průlomové setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a Severo
Korejského vůdce Kim Čong-una v Singapuru 12. června. Na české scéně bylo nejdůležitější
událostí června jmenování Andreje Babiše podruhé premiérem. V červenci proletěla světem
zpráva o úspěšné evakuaci 12 malých fotbalistů a jejich trenéra ze zatopené jeskyně v
Thajsku. V České republice se uskutečnil XVI. všesokolský slet na stadionu Sk Slavie Praha.
9. července získala druhá Babišova vláda důvěru Poslanecké sněmovny. V srpnu obletěli svět
záběry ze zřícení dálničního mostu v italském Janově za plného provozu. Českou republiku
zasáhla zpráva o úmrtí tří českých vojáků na misi v Afghánistánu. A zároveň Česko zasáhla
vlna veder a s tím související sucho, které postihlo 92% celého území. V září postihlo ničivé
zemětřesení indonéský ostrov Sulewesi a následná vlna tsunami, měli za následek tisíce
mrtvých. Na den české státnosti 28. září byl uveden do provozu nově zrekonstruovaný
pražské orloj. V říjnu proběhly velkolepé oslavy 100 let Československé samostatnosti. Vše
vyvrcholilo vojenskou přehlídkou v Praze. V Afghánistánu padl další český voják, kynolog
původem z Prachatic. A proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Listopad
přinesl první vládní krizi, kvůli údajnému únosu syna premiéra. Ovšem nejdůležitější událostí
listopadu bylo celosvětové připomenutí sto let od konce První světové války. Prosinec přinesl
velkou tragédii na dole ČSM na Karvinsku kde díky výbuchu metanu zemřelo 13 horníků. Ve
Francii sílili protivládní demonstrace namířené hlavně proti prezidentu Macronovi. A Spojené
státy se rozhodli odejít ze Sýrie.
Rok 2018 byl z pohledu obce v celku klidný, žádné mimořádné události se na území
obce nestali. Jedině dlouho přetrvávající sucho je problém a hospodaření s vodou bude do
budoucna velkým tématem. Ekonomika v roce 2018 rostla o 2,9 % a nízkou nezaměstnaností
okolo 3% což je nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Cena benzínu Natural 95 zůstala přibližně
na hodnotách jako v loňském roce a pohybuje se okolo 31 korun za litr. Kurz koruny vůči
euru je 25,5 korun za euro. Kilogram chleba se dal v průměru pořídit za 30 Kč, 250 g másla
za 45 Kč a jedno lahvové pivo 12° za 23 Kč. Průměrná mzda v roce 2018 činila 31 516 Kč.
Medián průměrné mzdy byl ovšem 27 719 Kč.
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Kalendářní přehled roku:
leden:

6. 1. Myslivecký bál v Jámě
13. 1. Výroční členská schůze SDH Mičovice
25. 1. Babský bál v Jámě

únor:

3. 2. Divadelní představení SOS v Jámě
13. 2. Masopustní průvod v Jámě
17. 2. Hasičský ples v Jámě

březen:

10. 3. Dětský karneval v Jámě a retro disco
17. 3. Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení v Jámě
31. 3. Turnaj v Kačabě v Jámě.

duben:

28. 4. Exkurze hasičů z Jámy na lipensko
28. 4. Rock - metalové vepřové hody v Jámě
30. 4. Slavnostní stavění máje v Mičovicích, Ratiborově Lhotě,
Klenovicích a na Frantolech

květen:

5. 5. Hasičská soutěž ve Ktiši
6. 5. Slavnostní mše za sv. Floriána
11. 5. Členská schůze mysliveckého sdružení
12. 5. Setkání fanklubu Doubravanky v Jámě
19. 5. Stavění máje v Jámě
20. 5. Hasičský průvod k svátku sv. Jana Nepomuckého ve Lhenicích
27. 5. Přednáška MUDr. Čeňka Adamce o Kanadě

červen:

2. 6. Dětský den v Klenovicích
9. 6. Setkání dětí z SDH Jáma a pečení buřtů u rybníka
27. 6. Prezentace návrhů na rekonstrukci kulturního domu v Jámě
28. 6. Zasedání honebního společenstva
30. 6. Rybářský den v Mičovicích

červenec:

13. – 14. 7. 16. Ročník festivalu Pod lípou
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28. 7. 18. ročník Chrastovna cupu v Jámě
srpen:

11. 8. 130. let SDH Chroboly s účastí hasičů z obce
11. 8. Čtvrtý ročník „Mičovického koulování“ v pétanque

září:

8. 9. 12 ročník Melhutka cupu v nohejbale v Mičovicích
23. 9. Hasičský dětský den v Jámě
28. - 30. 9. Spolek hezkých holek uspořádal výlet na Moravu
28. 9. Rozlučka děti z SDH Jáma se sezonou v Maloninech

říjen:

20. 10. Slavnosti plodů v Jámě
21. 10. Uctění památky konce První světové války v Jámě
27. 10. Rock vepřové hody v Jámě
28. 10. Dětské divadlo v Klenovicích

listopad:

3. 11. Retro disco v Jámě
11. 11. Výlov rybníka v Mičovicích
14. 11. Výroční členská schůze SDH Klenovice
18. 11. Přednáška Mgr. Pavla Fencla v Jámě
24. 11. Kateřinská zábava v Jámě

prosinec:

1. 12. Pátý ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu v
Jámě
5. 12. Průvod Mikuláše s čerty v Jámě a Mičovicích
8. 12. Naháňka v Maloninech
26. 12. Výroční členská schůze SDH Jáma
27. 12. Výroční členská schůze SDH Ratiborova Lhota
29. 12. Turnaj v Kačabě v Mičovicích
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Obrazové přílohy:

Velikonoční koledníci v Mičovicích

Velikonoční koledníci v Jámě
20

SDH Klenovice na okrskové soutěži ve Ktiši

SDH Jáma na okrskové soutěži ve Ktiši
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SDH Ratiborova Lhota na okrskové soutěži ve Ktiši

SDH Mičovice na okrskové soutěži ve Ktiši
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Hudební festival pod Lípou v Jámě

Mičovické koulení - turnaj v pétanque
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Slavnosti plodů v Jámě

Rozsvícení vánočního stromu v Jámě
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