Prameny k historii Mičovic
Mezi vzácné, nikoli však nejstarší archivní prameny
k dějinám Mičovic patří zejména Soupis poddaných
podle víry z roku 1651. Originál je uložen v pražském
Státním ústředním archivu. Je to soubor listin - úředně
předepsaných formulářů s údaji o jménech, příjmeních,
stavu, povolání, věku a víře všech obyvatel Českého
království, vyjma dětí do 10 let. Jeho součástí jsou také
záznamy o více než čtyřech stovkách obyvatel rychtářství v Záhoří, k němuž tenkrát patřily i Mičovice (99
jmen), Jáma (68 jmen), Příslop (39), Klenovice (55)
a Lhota (60 jmen, později Ratiborova). Všechno vlastnoručně zapsal dne 20. 3. 1651 zábořský rychtář Tomáš
Machout, bydlící se svou rodinou v Mičovicích.
Ze starších zdrojů pro studium dějin obce bývá vyhledáván také česky psaný Urbář českokrumlovského
panství z roku 1585, opatrovaný v českokrumlovské
pobočce oblastního archivu Třeboň. Obsahuje rovněž
jmenný soupis jednotlivých poddaných ve výše zmíněných vesnicích, s výčtem jejich pravidelných platebních
povinností, odváděných o svátku sv. Jiří a sv. Havla,
údaje o vybírání desátku, o robotní povinnosti, hromničním úroku a velikosti gruntu. Kniha formátu
21 x 30,5cm má 425 listů. Dochovala se v původní
vazbě v bílé kůži, bohatě zdobené slepotiskem.
Na přední desce má vlastnickou značku (supralibros)
Petra Voka z Rožmberka s letopočtem 1585.
Novým přínosem je zajímavá stať Ing. Marka Parkmana, archeologa Prachatického muzea. Do sborníku Zlatá
stezka (1998) napsal článek K počátkům obce Mičovice na Prachaticku. Pojednává o nálezech několika souborů středověké keramiky, předaných muzeu panem Františkem Zámečníkem v letech 1994 - 1998 Práce je rozčleněna do kapitolek: Lokalizace nálezů, Rozbor materiálu, Zhodnocení a závěr. Provází ji situační mapka a kresby
všech nalezených zlomků mladohradištní keramiky. Autor naznačuje otázky, na které by se měl zaměřit budoucí
výzkum, který by mohl potvrdit, že toto místo bylo osídleno ještě dříve, než připadlo zlatokorunskému klášteru.
Ilustrativní příloha představuje obec Mičovice před devadesáti lety, jak ji prezentoval Adresář království Českého, vydaný roku 1915.
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