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NOVINY
ČTVRTLETNÍK

ZDENĚK TUČEK – FOTBAL V SRDCI
Vážení čtenáři Strmilovských novin, na tomto místě přinášíme rozhovory s lidmi, kteří
se zapojují do veřejného života Strmilova. Dnes přinášíme rozhovor s předsedou fotbalového oddílu TJ Jiskra Strmilov z.s., panem Zdeňkem Tučkem. Fotbalový oddíl je jedna
z největších organizací ve Strmilově. V letošním roce oslaví Zdeněk kulaté jubileum a jeho práce u fotbalu trvá již přes čtyřicet let. Celý život prožil ve Strmilově, a proto přinášíme dnes jeho postřehy.
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Bude ti v říjnu osmdesát, jaké byly tvoje
začátky?
Já jsem od malička vyrůstal ve Strmilově, nikam jsem se nehrnul a bylo mi dobře mezi
kamarády. Do školy jsem také chodil ve Strmilově, bavila mě, po škole jsem se chtěl
vyučit automechanikem. To bohužel nešlo, tak jsem nastoupil v roce 1953 na Obal
Rozkoš. Tam jsem vydržel až do roku 1987.
To jsem přestoupil do strmilovského kova.
Po revoluci, až do důchodu, jsem pracoval
pro Jednotu a rozvážel lahůdky po okrese. Od roku 1956 jsem za Strmilov hrál fotbal. V roce 1959 jsem nastoupil základní vojenskou službu v Milovicích jako tankista.
Po návratu jsem hrál ještě dva roky.
Ve kterém roce si založil rodinu?
V roce 1962 jsem se oženil, začal jsem stavět
chalupu a rozšiřovat hospodaření. Ve Strmilově fotbal skončil. Se ženou jsme dodnes,
máme syna a dceru. Dnes už čtyři vnoučata
a dvě pravnoučata. Jsem rád že se mnou žena i děti vydržely tak dlouho a že mi dávají
sílu i do dalších let.

Jak vzpomínáš na začátky fotbalu ve Strmilově?
Fotbal ve Strmilově zakládali Dohnal, Kubák,
Lenk a další. Nejdříve okolo roku 1945 začali budovat hřiště. Ručně planýrovali louku
a na převlékání sloužil starý německý autobus. V té době se tu hrála krajská soutěž I.B.
třída. Po dvou letech fotbal skončil. Ze hřiště se stala skládka kamení a míchal se zde
asfalt. Nastala totální devastace. Okolo roku 1980 mne přemluvil Jan Nořinský, abych
jim pomohl s organizací fotbalu ve Strmilově. Přivezli jsme železniční vagon z Popelína, který zpočátku sloužil jako šatna. Později
jsem sehnal panely ze Suchdola a brigádnicky jsme si postavily nové šatny. Zde už byla
i sprcha a zázemí. Na tu dobu velmi rád vzpomínám, byl jsem mladší a snadno se překonávaly problémy. Lidi šli víc k sobě. Pro fotbal
pracuji od osmdesátých let až dodnes a doufám že ještě nějaký čas vydržím.
Co porovnání s dneškem?
Dnes máme celkem dostatek peněz, dříve
jsme si museli na všechno vydělat na bri-
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gádách. Málokdo dnes udělá něco navíc.
Dřív jsme čistili potok, koupil se autobus,
prostě jsme šli dohromady. Dnes lidé
pracovat moc nechtějí. Dnes mají mladí
daleko více možností zábavy, fotbal není prioritou, jako za nás. Hraje se i daleko
více sportů, a ne každý se chce přizpůsobovat kolektivu. Jsme rádi, že se nám daří ve Strmilově udržet mládežnická mužstva, v okrese to není běžné.
Přináší ti fotbal radost?
Největší radost mám, když porazíme fotbalisty Kunžaku. Raduji se i z každé výhry, proto ten fotbal děláme. Někdo chodí do kostela někdo na fotbal, mě to baví a přináší

sloužila co největšímu počtu spoluobčanů.
Celá léta jsme usilovali o zlepšení prostředí
okolo fotbalu. V posledních letech se to daří. Nové šatny, velmi kvalitní trávník i nové
tréninkové hřiště. Děláme vše pro to, aby
naši členové měli kvalitní zázemí a aby to
zázemí přitáhlo do oddílu co nejvíce mladých hráčů. Hlavně pracujeme s dětmi
a mládeží, proto investic do vybavení a zázemí nebude nikdy dost. Chtěl bych tady
apelovat na rodiče dětí, máme kvalitní zázemí, obětavé trenéry, proto nenechávejte děti doma u počítačů. Přivítáme jak děti
do oddílů, tak i pomoc rodičů s organizační činností.

a špičková světová mužstva – prostě zážitek na který se nezapomíná. Pomáhám
i při kulturních akcích pořádaných Kraftem. Jsem rád že jsem mohl být u koncertů
Piňakolády, Veselé trojky a mnoha dalších.
Myslím si, že koncerty přinášejí do Strmilova kulturu pro střední generaci a že propagujeme město v celé kraji.
Jak se cítíš ve Strmilově?
Já si myslím že se ve Strmilově žije dobře. Samozřejmě to nikdy nebude ideální.
V současné době se dělá kanalizace, komunikace jsou rozkopané. Stavba na podzim
skončí a zase bude líp. Jinak je tu doktor, zubař, obchody i restaurace, jak se píše pěk-

mi to radost. Největší radost jsem měl, když
naši kluci postoupili do Okresního přeboru. To jsem si kvůli tomu koupil i novou kameru. Neuměl jsem točit ale postup, který
jsme zpečetili v Českém Rudolci jsem zdokumentoval. Kdybych neměl radost z našich kluků, tak bych tam již dávno nechodil.
Jak se řídí největší organizace ve Strmilově?
Jsem velice rád že jsem se dožil nových kabin. Zdálo se, že je stavba zbytečně veliká.
Dnes vidíme že 3 šatny jsou minimum. Někdo může namítat, že stavba byla pro Strmilov drahá, když se ale podíváme okolo
tak cena nebyla přehnaná. Stavbu využívají i jiné organizace z města, snažíme se, aby

Co práce pro Kraft?
Mezi vámi si připadám mladší. Když se zapojuji do práce tak mě přestávají bolet nohy i záda. Je tam i celkem sranda a i nějaký
pivo si dáme. V Kraftu jsou lidi, co tu hráli
fotbal, tak je všechny znám. Rádi si zavzpomínáme na staré časy a je nám dobře. Rád
vzpomínám na všechny fotbalové veterány, co již navštívili Strmilov. Byla to příjemná posezení a příjemné besedy. Kraft mi
připravil opravdu hodnotný dárek k narozeninám. To by měl vidět každý fanda fotbalu. Úžasný stadion Allianz arena Bayernu Mnichov (Bayern Mnichov: Manchester
United), prohlédli jsme si tuto úžasnou
stavbu. Skvělá atmosféra 75 000 diváků

né místo k životu. Do veřejného života jsem
se dříve zapojil v komisi pro dopravu, kde
jsem pracoval jedno volební období. Zapojili jsme se s kamarády i do „stavebních prací“ a zrekonstruovali jsme strmilovský Karlštejn. Chodili jsme okolo a když jsme viděli,
jak chátrá, tak jsme přidali ruce k dílu.
Závěrem, jaké máš přání k 80. narozeninám?
Přál bych si zdraví pro mne i svoji rodinu.
Když bude, přál bych si, aby fotbal ve Strmilově vzkvétal. Na hřišti postavit tribunu
pro nás diváky. Ještě zažít několik skvělých koncertů.
Děkuji za rozhovor.
Petr Vinkler

Pověsti ze Strmilova

Schodiště ke staré škole a zázračný lékař Kittel
V polovině 19. století byla ve Strmilově ubytována vojenská posádka pruských vojáků.
Jejich velitel onemocněl bércovými vředy.
Vojenský lékař si nevěděl rady, proto se vojáci obrátili na strmilovského lékaře, doktora
Kittela. Kittel vojáka skutečně vyléčil. Důstojník z vděčnosti chtěl Strmilov nějak odměstr. 2

nit, proto zaplatil stavbu schodů k tamější škole. Ze staré školy se ve 20. století staly
byty. Doktor a starosta Kittel vlastnil rozsáhlou knihovnu, mimo jiné i část knihovny
po Petru Vokovi z Rožmberka. Bohužel byla
po smrti lékaře jeho knihovna z části zcela
zničena. Léčitel a starosta Kittel pocházel ze

starého a slavného rodu Kittelů. Nejslavnějším členem rodiny byl léčitel Jan Josef Antonín (1704-1783), proslavený svým údajným
spojením s ďáblem, aby mohl léčit všechny
nemoci u pacientů pomocí rostliny všehoje a vlastníkem pozůstalostní knihovny ještě
legendárnějšího doktora Fausta.
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Co s dešťovou vodou?
V současné době se ve Strmilově buduje nová kanalizace s čističkou odpadních
vod. Dosud byla v obci jedna kanalizace pro odpadní a dešťovou vodu. Po dokončení této akce budou v částech Strmilova s nově vybudovanou kanalizací
dva rozvody. Jeden pro odpadní vodu
a druhý pro dešťovou. Zároveň dojde
k vyřazení domovních septiků, protože
znečištěná voda z domácností půjde přímo do čističky.

Původní napojení na starou přípojku sice lze využít k odvedení srážkové vody
z okapů a střech, ale také nemusí. V rámci dotačního programu „Dešťovka“ nabízí stát při dodržení stanovených podmínek finanční příspěvek na využití již
nepotřebného septiku jako akumulační
nádrže dešťové vody. Účelem programu
„Dešťovka“ je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou
a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Pokud se vlastník a stavebník rodinného, rekreačního a bytového domu rozhodne na svém pozemku vybudovat
systém pro zachytávání srážkové vody
pro zalévání zahrady, stát ho finančně
podpoří. Pokud bude zachytávat více
než 2 m3 dešťové vody, nechá si zpracovat odborný posudek, podle kterého
nádrž s filtrací zabuduje ke svému domu, pak může následně dostat až 50%
nákladů (tzv. výdajů přímo spojených

s realizací podporovaných opatření)
na tuto akci zpět. Po přiznání dotace je
třeba nádrž instalovat do roka (u stávajících domů) nebo do 24 měsíců (u novostaveb). Pak teprve (po realizaci) je
nutné doložit Státnímu fondu životního
prostředí doklady a ten majiteli domu
peníze vyplatí. Dotace se vztahuje také
na práce spojené s přestavbou stávající
žumpy na akumulační nádrž. To je příležitost pro naše občany, pokud nechtějí
vodu ze střechy vhodnou na zálivku nechat utéct do potoka.

Program Dešťovka podporuje vybudování těchto systémů:
1) Systém pouze pro zálivku.
Srážková voda se odvádí do akumulačních nádrží a používá se pouze
pro zálivku.
2) Systém pro využití srážkové vody
jako vody užitkové.
Srážková voda se používá na zalévání a na splachování toalet.
3) Systém pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkové
vody.
Přečištěná voda např. z umyvadla,
van a sprch se používá na splachování toalet.
4) Systém pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkové
vody.
Více informací je na www.dotacedestovka.cz. Firmy, které zpracovávají posudky
a zároveň dodávají nádrže (některé také
pomáhají dotaci vyřídit), najdete na internetu.
Pokud program využít nechcete nebo
nemůžete, pak existuje i řada jiných možností, jak vodu na svém pozemku udržet. Příkladem je vybudování vsakovací
jámy nebo domácího jezírka osázeného
zelení. Pokud chcete vědět víc o vodních zdrojích, hospodaření s vodou, o vodě v krajině i v sídlech a zahradách, podívejte se na web města www.strmilovsko.
cz. Záložku „Zdroje o vodě“ naplnila paní
knihovnice odkazy na weby, knihy a další zdroje, kde užitečné informace najdete. Cesta k nim na obecních stránkách je
přes odkaz „Občan“, podsložka „Cesta strmilovské vody“, menu „Zdroje o vodě“.
Pavel Štěrba, Jaroslava Sedláková

Krátké zprávy
Chvála dobrovolnictví
Pan XY (jméno mi nechtěl říct), obyvatel DPS, dělá dobrovolně, tedy zdarma,
zahradnické práce na zkrášlení našeho
města ve spolupráci s Mgr. Sedlákovou
a paní Vondrušovou. Záhon před Domovem důchodců pochválil i arch. Semotán, jehož návrh realizoval. Vyjádřil se,
že tak dokonale provedenou práci dlouho neviděl. Je to dobrý příklad pro občany našeho města, zejména pro mlá-

dež. I když mládež musím také mírně
pochválit. Od předloňského jara, kdy se
škola účastnila akce „Ukliďte svoje město“, je v ulicích i okolí méně odpadků!
Naděje
Jistě si vzpomínáte, že jsme loni psali
o čapím hnízdě na komínu farní budovy.
Zdá se, že možná také přičiněním našeho
milého pana faráře (který bohužel v brzké době změní farnost) se začíná jednat
o jeho opravě. Doufejme, že všechno

dobře dopadne a budeme moci již příští
jaro čápy přivítat.
Labutě
Na Hamerský potok přiletěly labutě. Navštívily svého oblíbeného pana H. a odletěly k hornímu mlýnu vysedět potomstvo. Tak zatím, místo tak dlouho
postrádaných čápů, nás potěší brzy labutí rodinka.
Jarmila Kaprálová
str. 3
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Dělání krásna v cestě za strmilovskou vodou
Pár na sebe naladěných „přírodních nadšenců“, pár odvážných nápadů. Také odvaha jít do něčeho pěkného, nového. Šikovné ruce. Kreativní nálada a schopnost
se tvořivě domluvit na společné věci.
A potom, v neposlední řadě, také peníze - umění o ně dobře požádat na těch
správných místech, získat je (velké díky Nadaci Via!) a následně s nimi i dobře hospodařit. Získat podporu vedení
Města Strmilov. To je všechno potřeba
k tomu, aby vznikla parta a následně pár
pohodových ozeleněných a pěkně upravených oáz u vody či s vodou, na kterých
spočine nejen oko poutníkovo, ale možná spočine i poutník sám celý.
Ano, stále hovořím o našem projektu
Cesta strmilovské vody.
„Naše“ první studna - pumpa na kraji parku na náměstí s upravenou plochou okolo - je v důsledku dlouhodobého sucha
od roku 2017 pravděpodobně na dlouhou dobu bez vody. Ale právě proto by
měla o to více burcovat. Je na očích kolemjdoucích, kteří mají cestu kolem.
I smutná, Honzovýma šikovnýma rukama vysochaná víla u dřívějšího pramene vody, o pomíjivosti tohoto vzácného
zdroje života bude tak trošku vyprávět.
Další místo spojené s vodou je na malém, ale viditelném pomyslném trojúhelníku na velmi frekventované křižovatce u městského bytového domu (bývalý
„Kontrysák“), kde jsou ordinace lékařů. Bývalý, věčně plevelem a pýrem zarostlý
kousek půdy u chodníku, se musel několikrát posekat, aby aspoň nehyzdil. Ano,
byl někdy i zelený, když zrovna trochu
zapršelo. Ale o kráse by se dalo diskutovat. Tak proč nevyužít schopnosti některých rostlin být zelené, barevné a zároveň
krásné i za sucha a růst vlastně bez inten-

zivnější údržby? A tak po odborné poradě
s Ing. arch. Ondřejem Semotánem jsme
se rozhodli založit na tomto místě ukázkový štěrkový záhon s mnoha druhy trvalek, které umí s vodou úžasně hospodařit
díky svému uzpůsobení (někdy i celkové
stavbě) těla a které dokáží vydržet i velký přísušek, ba dokonce hodně znečištěné a frekventované místo. Pokud občas
zaprší, mají rostliny přídavek vody, která sklouzne například i z chodníku a ta
se potom drží déle v záhonu díky minerálnímu mulči. A rostliny pak svou objemnější zelenou hmotou prostřednictvím
vlastního hospodaření s vodou zase tak
trochu zlepší i to na první pohled nevýznamné, ale přesto stále v našem zorném
úhlu vedené a párem drobných živočichů
(prosím, myšleno hmyzích, ne psy!) využívané mikroklima přímo na křižovatce.
Rostliny by měly zároveň i celkový miniprostor trochu ochladit (byť by to bylo jen o jeden stupeň dolů). A tak v partě
pěti šesti, někdy i třeba vícero dobrovolných „zelených bláznů“ jsme nejprve odzeleňovali a následně lépe zazeleňovali. O výsledku našeho snažení se můžete
postupně během roku přesvědčovat sami, záhůnek se mění k lepšímu a pokaždé jinak nakvétá téměř co týden.
Klidová zóna s pumpovací studnou (tentokrát funkční) u plotu dětského hřiště za obchodem COOP (Jednota) za náměstím byla naším třetím cílem a velkou
výzvou. Právě díky přehřátému prostoru
uvnitř i vně hřiště v době plného oslunění. Stínu je tady opravdu maličko a to pouze u budovy Jednoty. Studna opět zvala
k úpravám nejen v pomyslném kruhu 0,5
metru kolem sebe. Nabízelo se totiž pár
dalších metrů navíc kolem plotu směrem
k silnici, které bylo již dříve předsázeno

vzrostlými okrasnými třešňěmi. Protože
voda v studni ještě radostně zurčí, pojali jsme místo i radostněji. Časem se třeba podaří vsadit nějaký ten stromek přímo do prostoru hřiště, ale zatím to není
v našich dobrovolnických silách. Snad
se Vám tedy zatím bude aspoň líbit právě upravované místo u studně v budoucí konečné úpravě v podobě osázení nejen bezúdržbovou zelení, která by měla
opět mikroklima prostoru trochu zlepšit,
ale i v podobě posezení s veselou vílou
ze dřeva. Zatím „jen“ stále tvoříme právě
na tomto místě, práce je doslova mravenčí a většina dřiny padla na bedra Milanovi Kalvasovi, kterému tímto veřejně moc
děkujeme za jeho nasazení. Bez něj by to
prostě nešlo!
Uvidíme dál, jaké další zastavení se nám
pro naši tvořivost podaří vybrat a jak
se nám hlavně bude dařit pokračovat.
Držte nám palce, přijďte se podívat, informovat, podpořit nás, můžete se třeba
i připojit. Naše práce je opravdu dobrovolná, nikdo nám ji nenařizuje. Morální
podporu z řad vedení města a postupně i z řad veřejnosti zatím máme. Třeba
se časem povědomí o důležitém bohatství, jakým je naše voda, právě i touto
naší dobrovolnou prací aspoň trochu
zlepší. Moc bychom si to přáli.
Takže naviděnou na cestě za další strmilovskou vodou!
Projekt Cesta strmilovské vody podpořila Nadace Via z programu Živá komunita
s přispěním nadace Jablotron a NET4GAS.

Sázíme růže za dětským hřištěm
(foto V. Semotán)

Instalace vodní víly u studny v parku
(foto V. Vondrušová)

Štěrkový záhon u bytového domu po dvou
měsících od výsadby (foto V. Vondrušová)
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Za základní okrašlovací vodní tým sepsala Vlasta Vondrušová a dále Vás zdraví
další členové: Jarka, Milan, Vláďa, Karel
a týmoví spolupracovníci Anička, Honza,
Ondra...
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Budování nové kanalizace ve Strmilově

Situace ke konci května 2019
Proč se kanalizace ve Strmilově vůbec
dělá?
Po celém Strmilově je již mnoho let provozuschopná kanalizace. Dlouhodobě je
však problém v tom, že pouze asi z třetiny města – oblast od Popelínské ulice k vodojemu – je kanalizace svedena
do čistírny odpadních vod. Zbývající větší část Strmilova má kanalizaci svedenu
do volných výústí v Kamenitém a Hamerském potoce. To již mnoho let neodpovídá předpisům a město muselo opakovaně žádat odbor životního prostředí
města Jindřichův Hradec o povolení výjimky na toto silně znečišťující vypouštění odpadních vod. Výjimku jsme zatím
vždy dostali, neplatili jsme zatím žádné
pokuty, ale v roce 2017 jsme již byli důrazně upozorněni, že pokud nezačneme
urychleně dělat novou oddílnou kanalizaci a novou čistírnu odpadních vod, nebude už výjimka na vypouštění odpadních vod do potoků povolena a budeme
platit stále vyšší pokuty.
Co v praxi výstavba nové kanalizace
znamená?
V uvedené části Strmilova, ze které teče
odpadní voda do potoků, se buduje nová
oddílná kanalizace. Ta bude pouze na odpadní („špinavou“) vodu ze záchodů,
koupelen a kuchyní. Původní stará kanalizace v zemi zůstává funkční a bude sloužit pouze na odvedení povrchové dešťové vody do potoků – pokud nebude tato
v podstatě čistá voda využita na zalévání
a jiné využití u domů.
To znamená, že každá nemovitost musí
na svém pozemku oddělit splaškové vody do nové kanalizace a dešťovou vodu
do kanalizace původní.
Kdy je plánováno dokončení stavby?
Stavba je podle smlouvy s generálním
dodavatelem plánována do října 2019
a zatím je stále předpoklad v tomto termínu stavbu kanalizace a nové čističky
dokončit.
Musí se na novou kanalizaci napojit
všichni, kdo v území bydlí?
Nová kanalizace na odpadní vody a nová
čistírna odpadních vod se budují proto,
aby se výrazně zlepšilo životní prostředí
ve Strmilově a hlavně v povodí Kamenitého a Hamerského potoka. Proto je nutné, aby se všechny nemovitosti v území,
kde se buduje nová oddílná kanalizace,

na tuto kanalizaci napojily. Tuto povinnost jednak ukládá Zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích v § 3
odst. 8, ale také smlouva na dotaci ze
Státního fondu životního prostředí nařizuje napojení všech nemovitostí na novou kanalizaci. Za nesplnění by město
muselo vracet mnohamilionovou dotaci. Nadřízené orgány životního prostředí
budou tuto povinnost kontrolovat a ten,
kdo se na novou kanalizaci nenapojí musí

prokázat, jak jinak podle zákona likviduje
odpadní vody. V zákoně je ještě další povinnost, kdy podle § 18 odst. 3 není dovoleno do kanalizace, která je zakončena
čistírnou odpadních vod, vypouštět odpadní vody přes domovní septiky a domovní čističky. Vše musí odtékat přímo
do kanalizace.
Jak se na novou kanalizaci připojit
a kdy?
Jak už bylo uvedeno, každá nemovitost
v území, kde se buduje nová oddílná kanalizace si musí ve svém objektu oddělit odpadní vody – ty se napojí do nové
kontrolní šachty, kterou bude mít každý
na hranici pozemku a povrchové dešťové
vody napojit do stávající kanalizace.
Město Strmilov velmi všem ulehčilo
a zlevnilo toto napojení, protože přivádí
přípojky kanalizace až na hranici soukromých pozemků. Ze zákona je povinnost
na hlavních řadech udělat jen „zárodky
přípojek“ a jednotlivé nemovitosti by se
měly odtud napojit. Dále město vyřídilo

společné povolení na stavbu všech přípojek až do napojení uvnitř soukromých
pozemků, takže si nikdo nemusí k přípojce na vlastním pozemku nic vyřizovat
(plánek, povolení, kolaudace…).
Napojení do nové kanalizace bude možné až po dobudování celé kanalizace
včetně čerpacích stanic a také nové čističky. Toto vše by mělo být hotové v říjnu
2019 a to také začne jednoroční zkušební
provoz čističky a v této době, tedy od října 2019 do září 2020 by měli být všichni připojeni a vypouštět už odpadní vody
odděleně.
Co už je dokončeno a co se plánuje?
V této době, tedy koncem května 2019, je
hotová nová kanalizace v ulicích Nad Kamenitým, Sportovní, Tyršova, Nivka, část
Obcizny, většina Zahradnické ulice, ulice
Dlouhá, Nová, Pod Farou, část Náměstí,
ulice Brana, kde je vyměněna i část vodovodu a ulice Kunžatecká, kde je vyměněn
celý vodovod. V ulici Brana je i kompletně
nová komunikace s asfaltem místo kostek. Nyní se dokončuje nová komunikace v Kunžatecká ulici, pokračuje budování kanalizace na Obcizně, na Příhoně a dál
se bude pracovat v ulicích Příkrá, Pivovarská a na části Studenské ulice od Náměstí
na začátek ulice Jiráskova. Buduje se i veliká hlavní čerpací stanice před „Hasičárnou“ u Hamerského potoka a kvůli tomu
bude ještě nějakou dobu neprůjezdná
Hradecká ulice. Jsou také nově položeny
dlažební kostky na části Náměstí u městského úřadu, za kostelem, k č.p. 3 (stará
škola) a v Dlouhé ulici. Začínají se dláždit
chodníky na Braně a potom se bude pokračovat i na chodnících v Kunžatecké ulici. Pokračují také práce na nové čistírně
odpadních vod, kde je hotová hrubá stavba včetně velikých podzemních nádrží.
Osazuje se technologie a dělají se vnitřní
rozvody. Skončila i kompletní rekonstrukce obslužného domku pro čistírnu.
Kdy se začnou opravovat komunikace?
Nejdříve dobuduje dodavatelská firma
celou novou komunikaci v Kunžatecké
ulici. To by mělo být hotové do poloviny
června 2019 a potom budou pokračovat
na opravě asfaltů ve všech ulicích, kde se
kopala kanalizace. Vše by mělo být hotové v říjnu 2019.
Jaromír Krátký
technik města Strmilov
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Cimrvaldy a okolí

Pokus o rekonstrukci minulosti
Nejsem archeolog, nejsem historik. Jsem laik, amatér v pravém slova smyslu. Mám ráda historii a její tajemství. Nemám ráda
suchá fakta a výčty rodů a dědictví majetků. Mám v historii ráda právě to tajemno, genia loci a ducha doby. A taky mám ráda
detektivky. Odkojena anglickou literaturou, zejména romány Daphne d´Maurier si představuji vzdálenou minulost a snažím
se ji tímto zařadit do souvislostí. Vlastně hlavně vyřešit tu detektivku, jejíž konec stejně zůstává otevřený. Ale nejsou ty otevřené konce nejlepší? Pokud se zavřou, ztratí svá tajemství a zůstanou zase jen ta suchá fakta. A to bych se pak vrátila a zabydlela
bájnou krajinu smyšlenými lidmi a příběhy jako má oblíbená autorka.
Text a foto: Jarmila Kaprálová
Ilustrace a mapy: Filip Kaprál

Část 1. - Zimmerwaldy
Co byly Zimmerwaldy?
Tento název uvádí katastrální mapa bývalého generálního štábu (Martínek Strmilovský). V jiných verzích také Cimrbord, Cimbord, Cimbordy, Zimmerwald,
Cimberg, Cimrvald.
Nebo také Cimbordy, podle archeologa Teplého. Sedláček uvádí jiný název –
Sommerwald - letní les.
K poznámce v názvu je také zmínka, že
„Cimrvald, dle jezuitských listin, neboť řádu náležel“, Zimervaldy je uvedeno v oblastním archivu JH - osady někdy moravské na Jindřichohradecku.
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Část lesa ústní tradicí stále nazývaná (foneticky) Cimrvaldy sousedí s částí nazývanou Jitra, Itra nebo V Jitřích. Už uvedený Martínek vyslovil hypotézu, zda se
nejednalo o stejnou vesnici.
Kde ležely Cimrvaldy?
Na jihozápad od Strmilova, říká Martínek, poblíž Německé Volešné (nyní Nová
Olešná)
Jiný pramen uvádí - cituji „při hranicích
moravských u Německé Olešné ležela
ves, která dávno zanikla (prodána obci
hradecké 1574) snad náležela k panství
bystřickému.

Koncem 10. počátku 11. století nebyly
hranice Čech a Moravy přesně vytyčeny. Zemské hranice táhly mezi rybníkem
Krvavým a Kačlešským přes pole kudysi
k Malíkovu (Kamennému) odtud patrně
po říčce Žirovnčice proti vodě, takže pozemky bednárecké patřily k Moravě. Podle zápisu v Zemských deskách (Zemské
desky brněnské a olomoucké - B-VIII.224)
patřil Strmilov na Moravu, pravděpodobně do diecéze olomoucké.
Jiný pramen uvádí, že Strmilov patřil původně k diecézi pasovské, potom olomoucké.
Hranice Čech a Moravy se sbíhaly u skaliska zvaného Markstein, nebo také Vysoký
kámen. Jeho výška je 738 m a nachází se
asi 4km od Kunžaku směrem na Kaproun
(Kamenů s názvem Vysoký se vyskytuje
v blízkém okolí několik). Tomuto se říkalo
lidově Markův kámen.
Tento název je ale mylný, správně má být
hraniční kámen, protože u něj se sbíhaly
hranice biskupství pražského, olomouckého a pasovského. K pasovskému biskupství náležela i část nynějšího okresu
novobystřického. Roku 1415 byla prodána polovice Německé Olešné ležící
na Moravě - druhá polovice ležela v Čechách.
Strmilov náležel r. 1477 k Moravě, také část nynějších Čech na sever od Německé Olešné k Počátkům náležela kdysi k Moravě.
Má se za to, že Německá Olešná byla kolonizována jako bývalá zaniklá osada Zimervaldy hradeckými pány Vítkovci, vymýtěné místo nazváno Šejka.
Blízká část Jitra se dělí na přední a zadní,
v obou je hojnost jílu.
Na dnešním místě zvaném Šejka bývala
cihelna. Ale toto místo je asi 1km západně od Cimrvald ve městě Strmilov.
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Škola a školka

Co se děje ve škole?
Ve středu 15. 5. 2019 se 10 dětí naší školy zúčastnilo Krajského kola Odznaku
všestrannosti, které proběhlo na atletickém stadionu v Táboře. Do tohoto kola
postoupili nejlepší žáci ze všech okresů
Jihočeského kraje. Ve věkových kategoriích 2009-2004 se tohoto kola zúčastnilo
270 sportovců a naši školu reprezentovali: Lukáš Antoňů, Zuzana Coufalová, David Hochman, Adéla Hronková, Matěj Jahoda, Eliška Jahodová, Matyáš Kramer, Vít
Kučera, Eliška Pacalová a Veronika Vlásková. Žáci postupně plnili disciplíny: 60 m
sprint, skok do dálky, sed-leh (2 min), shyby na šikmé lavičce (2 min), hod míčkem
(150 g), 1000 m běh (nebo driblingová osmička). Výborným výsledkem se na soutěži zapsala Zuzana Coufalová, která obsadila se zikem 3914 b. 5. místo v kategorii

2005. Pátou příčku ve věkové kategorii
2008 získal Lukáš Antoňů, a to s 3422 body. Naše škola získala v této konkurenci
dvě první místa a tím i přímý postup na republikové finále: 1. místo v kategorii 2009
obsadil Matyáš Kramer s výkony: 60 m
9,64 s, dálka 4,43 m, sed-leh 85, shyby
50, hod míčkem 34,5 m, 1000 m 3:52 min.
V pořadí druhé 1. místo získal v kategorii
2008 Vít Kučera, který absolvoval poslední
dvě disciplíny s bolestivým zraněním, a to
s výkony: 60 m 9,28 s, dálka 4,31 m, sed-leh 105, shyby 60, hod míčkem 37,5 m,
1000 m 3:48 min. Tito dva sportovci budou naši školu reprezentovat na začátku
září v Brně, kde proběhne republikové kolo této soutěže. Všem zúčastněným žákům
patří velké díky za tento úspěch.
Luboš Nečeda
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Spolky

Tenisový turnaj – Strmilov
V sobotu 8. 6. 2019 se odehrál na místních tenisových kurtech první letošní tenisový turnaj. Za krásného počasí bojovalo o prvenství 6 dvojic.
Konečné pořadí:
1. Eder Jiří & Maincl Vašek
2. Závodský Petr & Přibyl Ondra
3. Brach Jiří & Poruba Jiří
4. Kozák Luboš & Burda Láďa
5. Matějka Petr & syn
6. Peč Láďa & Sousedíková Andrea
K příjemnému průběhu turnaje přispělo i nově zrekonstruované zázemí tenisových kurtů.
Petr Vinkler

14. ročník TURNAJE NADĚJÍ
Dne 25. 5. 2019 spolek hráčů cvrčka uspořádal 14. ročník TURNAJE NADĚJÍ. Tento turnaj se konal za podpory MĚSTA STRMILOV. Na cenách se dále podíleli - SPOLEK HRÁČŮ CVRČKA, LENKA
a MICHAL LOVĚTÍNSKÝ, DANA MURAWSKÁ, LIBA SUCHÁNKOVÁ a IVO
BAHOUNEK, JAN VESELÝ a paní ČECHOVÁ.
Turnaje se zúčastnilo 26 mladých hráčů a hráček. Děti a mládež
hráli ve třech věkových kategoriích. V nejmladší věkové kategorii od x do 6 let hrálo 5 hráčů. Vítězství vybojovala Zdeňka Coufalová. Na druhém místě skončila Johanka Míchalová
a na třetím místě skončil Matěj Holý. Ve střední věkové kategorii od 7 do 12 let hrálo 18 hráčů. Vítězkou v této kategorii
se stala Eliška Jahodová. Na druhém místě skončil Matyáš Bareš a na třetím Julia Stranghöner. V kategorii nejstarších hráčů od 13 do 18 let si přišli zahrát 3 hráči. První místo po tuhém boji obsadila Regina Škvárová. Druhé místo obsadil Matyáš
Beneda a na třetím místě skončil Adam Jahoda.

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
2. 11. 2019 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Tento turnaj není OPEN.
7. 12. 2019 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Závěrečný turnaj Ligy 2019. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2019. Tento turnaj není OPEN.
4. 1. 2020 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Úvodní turnaj Ligy 2020. Tento turnaj není OPEN.
1. 2. 2020 od 13.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXV. ročník
Tento turnaj je OPEN.
Ceny budou adekvátní k výročí tohoto turnaje.
7. 3. 2020 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Tento turnaj není OPEN.
4. 4. 2020 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2020
Tento turnaj není OPEN.

Zajímavostí tohoto turnaje bylo to, že si přijely zahrát cvrčka děti například z Roudnice nad Labem, Prahy a z Českých Budějovic.
Většina byla samozřejmě domácích.
Spolek hráčů cvrčka děkuje všem sponzorům, rodině Švehlové za poskytnutí prostorů v hotelu Komorník a všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje - Miloslav Křišta nml., Monika Křištová, Michal Lovětínský a Michala Nořinská. Také děkujeme všem rodičům, příbuzným,
kamarádům i sousedům, kteří děti přivezli nebo přivedli a při turnaji
pomáhali stavět kuželky, radili jak hrát a zapisovali výsledky.
Další informace z dění kolem hry cvrček můžete čerpat z našeho
webu http://www.cvrcek.4fan.cz/
Spolek hráčů cvrčka
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9. 5. 2020 od 17:00 hod.
„TURNAJ DVOJIC“ 12. ročník
Tento turnaj je OPEN.

v hotelu „KOMORNÍK“

30. 5. 2020 od 14.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 15. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let. Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji
předpokládaná. Tento turnaj je OPEN.
POZOR NA ZAČÁTKY TURNAJŮ !!!
Turnaje budou deset dní předem prezentovány na plakátovacích plochách.
Info: Sláva 607 907 978, www.cvrcek.4fan.cz
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Dětské rybářské závody 2019
V sobotu 18. května uspořádala naše organizace Českého rybářského svazu ve Strmilově dětské rybářské závody
na rybníku Kvěchův v České Olešné. Rybník pro tyto závody nám zapůjčili manželé Sýkorovi, kterým velice děkujeme
za umožnění této akce pro naše malé
spoluobčany.
O závodech bylo chladné a poměrně
větrné počasí. Zřejmě díky tomu se sešlo
pouze 10 závodníků ze Strmilova a okolí, například z Telče a Práskoles. Soutěžilo se dvoukolově, vždy po dvou hodinách
s přestávkou na občerstvení a přesun
na druhé stanoviště. Závodníci si před
začátkem závodu vylosovali svá startovní místa, takže nemohl být nikdo zvýhodněn tím nejlepším místem pro rybolov.
I přes nepřízeň počasí se chytilo celkem

61 kusů ryb. Z toho byli 4 kapři, 28 karasů a 29 plotic. Všichni závodníci vydrželi
i v tomto chladném počasí až do konce
závodu.
O závodech se soutěžilo ve dvou kategoriích a to, kdo uloví nejtěžší rybu a kdo
nachytá nejvíce ryb v součtu jejich centimetrů. V kategorii „Nejtěžší úlovek“ zvítězil Julián Doležal, který chytil kapra o délce 55 cm a kapr měl hmotnost 2,83 kg.
V hlavní kategorii našich závodů zvítězil
Martin Hanuš ze Strmilova, který na svůj
feeder chytil celkem 23 kusů ryb o celkové délce 651cm a suverénně obsadil první
místo. Druhé místo obsadil Ondřej Suchý
z Práskoles, který chytil 4 ryby a získal 205
bodů. Třetí místo obsadil Julián Doležal ze
Strmilova, který získal 204 bodů. Během
závodů uspělo celkem 9 závodníků, kte-

ří chytili nějakou rybu, pouze jeden měl
smůlu, ale chytil alespoň „veverku“.
Pro závodníky byly připraveny krásné ceny. Vítězové dostali diplom, medaili, pohár a pak si mohli vybrat cenu podle svého uvážení. Někdo si vybral prut, nebo
naviják, někdo třeba rybářské křeslo, nebo slunečník. Nějakou cenu získali všichni soutěžící, protože si to vzhledem k počasí skutečně zasloužili. Od pořadatelů
dostali na občerstvení a načerpání dalších sil párek. O občerstvovací zázemí se
postaral pan Stanislav Jonáček, který nabízel nápoje a jídlo podle svých možností. I přes nepřízeň počasí se tato akce pro
děti vydařila, všichni byli nakonec spokojeni a děti si to užívaly spolu i s rodiči, což
je asi největší plus této naší akce.
Děkujeme městu Strmilov za poskytnutí finanční podpory na zakoupení cen
na tyto závody. Děkujeme zároveň všem
našim členům, kteří při této akci pomáhali s její organizací.
Mrzí nás, že na závody přišlo tak málo
dětí. Nebo už děti nemají zájem o tento
krásný sport?
Příští rok chceme udělat závody opět, ale
možná v trochu jiném duchu, abychom
přilákali širší veřejnost. Padl velice zajímavý návrh, který si zatím necháváme
pro sebe, probereme ho a třeba Vás jím
příští rok překvapíme.
Petrův zdar.
Zeman Zdeněk, MO ČRS Strmilov

FOTBAL MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR 2018/2019

UPOZORNĚNÍ

Město Strmilov upozorňuje ty, kteří pro rok 2019 využili platbu
poplatku za komunální odpad ve dvou splátkách, že dne 30.
06. 2019 končí splatnost 2. splátky poplatku.
Při nedodržení lhůty splatnosti lze poplatek zvýšit až
na trojnásobek vybírané částky.
Platba poplatků: Poplatky je možno uhradit hotově v kancelářích MěÚ Strmilov.
Upozorňujeme na možnost zaplatit poplatek převodem na bankovní účet města Strmilov, číslo b. ú.
600 432 309/0800 vedený u ČS a.s., pobočka Jindřichův
Hradec.
Pro správnou identifikaci platby žádáme vždy uvádět variabilní symbol a to v této podobě:
Platba poplatků za
Strmilov: 901 + čp.
			Malý Jeníkov: 902 + čp.
			Leštinu: 903 + čp.
			Palupín: 904 + čp.
			Českou Olešnou: 905 + čp.
Milena Sedláková

Tým
1 AC Buk
2 FC Peč
3 TJ Dyje Staré Hobzí
4 FK Stará Hlína
5 TJ Jiskra Strmilov
6 SK Novosedly n. Než
7 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
8 TJ Nová Včelnice B
9 Sokol Jarošov nad Nežárkou
10 TJ Kunžak
11 Sokol Suchdol nad Lužnicí B
12 Číměř
13 TJ Sokol Halámky/Hranice
14 TJ Sokol Plavsko

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V R P
23 2 1
14 3 9
12 4 10
10 10 6
12 4 10
11 6 9
11 2 13
10 3 13
9 4 13
8 5 13
7 8 11
7 7 12
6 7 13
7 4 15

Skóre
82:19
72:57
52:45
55:42
64:58
57:52
53:64
70:75
43:66
61:67
53:66
72:75
37:56
46:75

B
71
45
40
40
40
39
35
33
31
29
29
28
25
25
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Informace a pozvánky
23. 6. 2019 – KRAFT Strmilov – SIGI TEAM Praha. Kraft si
na oslavu 20. narozenin pozval známé hráče a umělce, kteří hrají pod hlavičkou Horsta Siegla. Tento exhibiční zápas vypukne
v neděli o 14,00 hodin. Je připraveno i občerstvení a po skončení autogramiáda.
20. 7. 2019 –Táborská hasičská liga – Hasiči Strmilov pořádají
další ročník tradičních hasičských závodů. Začátek od 11,00 hodin. Zveme všechny příznivce na napínavé závody i kvalitní občerstvení.
16. 8. 2019 – TŘI SESTRY 2019 – po třech letech se vrací známá
skupina TŘI SESTRY, která se nově zviditelněla i v seriálu Ulice.
Přiváží novou desku „Svobodu ředkvičkám“. Páteční večer zpříjemní i další kapely, E!E a budějovická kapela Pirates of the Pubs.
31. 8. 2019 – Tkalcovské slavnosti 2019 – po roční vynucené
pauze si vás dovolujeme pozvat na již tradiční Tkalcovské slavnosti. Nebudou chybět oblíbené módní přehlídky, tradiční řemesla a koncert. Letos vystoupí bluegrass and country band
Poutníci.

Kraft Strmilov pořádá k 20. výročí založení exhibiční utkání:

KRAFT

SIGI team

Strmilov

Osobnosti Praha

Panenka, Dobiáš, Blažek, Kuka, Šmicer, Novotný, Siegl, Kohák, Sagvan Tofi, Vaculík...
1999 - 2019

STRMILOV
Pár přátel mám...

neděle 23. 6. 2019, začátek 14.00 hod.
Občerstvení zajištěno. Po skončení autogramiáda.

9. ročník soutěže
v požárním utoku:

O pohár starosty města Strmilov
20. 7. 2019 od 11.00 hod., sportovní areál Strmilov

STRMILOV 27. 9. 2019

27. 9. 2019 – Lucie Bílá & Petr Malásek – vystoupí ve strmilovském kostele Sv. Jiljí od 19,00 hodin. Na tento koncert jsou
již místa v lavicích vyprodaná, je možno zakoupit vstupenky
na balkóny a ke stání. Program je přizpůsoben na prostředí kostela, tedy hodina a čtvrt bez přestávky. Akustika v kostele, jak
jsme již vyzkoušeli, je výborná a kvalitní poslech je ze všech míst.

začátek od 19.00 hodin, Kostel sv. Jiljí
(předprodej COOP Strmilov, tel.: 384 392 327)

1999 - 2019

STRMILOV
Pár p řátel mám...
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Vítání občánků

Vítání dětí do života
Dne 03. a 05. 06. 2019 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu Strmilov, za přítomnosti starosty města, pana Martina Nováka
a zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti, paní Jaroslavy Jeřábkové, vítání občánků do života, dětí narozených od ledna do dubna roku 2019. Za toto období se narodilo 8 dětí, z toho 4 děvčata a čtyři chlapci. Přivítány byly tyto děti: Barbora Kubů, Matyáš Kyndl, Laura Suchá, Cyril Šťástka, Michael Ohrazda a Jan Kučera. Vítáme Vás mezi námi!
Milena Sedláková, matrikářka

Křížovka
BYLI TO ČERNÍNOVÉ, KTEŘÍ
REALIZOVALI ÚMYSL ZALOŽIT
V JINDŘICHOVĚ HRADCI TISKÁRNU,
KTERÁ KOLEM SEBE A TÝDENÍKU
OHLAS OD NEŽÁRKY SOUSTŘEDILA
POČETNOU SKUPINU SPISOVATELŮ.
ZNÁMÝM BÁSNÍKŮM A PROZAIKŮM
SE STALY...
1. ČÁST
TAJENKY

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

INICIÁLY
HERCE
VÍZNERA

TROPICKÁ
ROSTLINA
ZÁCHRANA
PŘITAKÁNÍ
DŘEVINA
ZBĚHOVEC

MATEŘSKÉ
ZNAMÉNKO
TROPICKÉ
OVOCE

PEVNÁ
OBUV

CHEM. ZN.
UHLÍKU

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ
MALÉ OKNO

PŘEDNÍ
ČÁST VOZU
LHŮTA
(RUSKY)

ŽIVOT

ONAMO
KŮŽE
(NÁŘEČ.)
OZN. RADIOAKTIVITY
(EMAN)
PŘED

TESKNÉ
TOUHY
ZRUČNĚ
JESTLIŽE
(SLOV.)
OVES
(ANGL.)

KAPALNÁ
RUSKÁ
ŘEKA
DRUH
SMĚNKY

NEOBUT
OKOLO
ELIŠKA
(DOM.)
LOŽISKO
UHLÍ

HRDLO
ŘÍMSKÝ
MRAVOKÁRCE
MOUČKA
Z KURKUMY
ŠPANĚLSKÉ
SÍDLO

JAMAJSKÁ
HUDBA
JM. HERCE
PACINA
OZN. VÝROB.
Z HLINÍKU
DĚTSKÝ
POZDRAV

SLADOVÝ
CUKR
VRAŽEDNÝ
ÚTOK
OZN. ČASU
(DEN)

OHRADA
ŘÍM. ČÍSL.
500

3. ČÁST
TAJENKY

SETNINA

VIDINY
INFORM.
TECHNOLOG.
DROP
(ZOOLOG)

2. ČÁST
TAJENKY

RAKOUSKÉ
SÍDLO

OZN. PRO
AMPÉR

IZRAELSKÝ
PROZAIK

VÍŘENÍ

OSLAVNÁ
HUDEB.
SKLADBA
SVĚT (RUS.)

ŘEKA
(ŠPANĚL.)

OBYVATEL
INIC.
CHEM. ZN.
ASIJSK. DRAMATIKA
GALIA
KONTINENTU
TYLA

RUINA

ČÁST
KARTOTEČ.
LÍSTKU
RANNÍ VLÁHA

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ
KRAJSKÝ
SYMF. ORCH.

100 m2

VEŘEJNÁ
ORGANIZ.

CIRKUSOVÝ
STAN

NOVÁ
ZPRÁVA

V HUDBĚ
SLABĚ
(PIANO)

KAMNA
S OTEVŘ.
OHNIŠTĚM

4. ČÁST
TAJENKY

NĚM. ŠLECH.
PŘÍDOMEK
Č. ZPĚVÁK
(KAREL)

SPORT.
KLUB
(ZKR.)

DAVIDŮV
HRDINA

5. ČÁST
TAJENKY

STARŠÍ
VZTAŽ. ZÁJM.
ZPŮSOB
BARV. LÁTEK

UMĚLÝ
JAZYK

OZNAČ.
SÍLY
(NEWTON)

ŘÍM. ČÍSL.
99

OHROŽOVATI
ÚDERY ROHŮ
ZAZNAMENÁVAT PÍSMEM
ZAKLADATEL
RODU
ESTONSKÝ
OPER. PĚVEC

NÁPOVĚDA:
NÉVA, OZ, IDO, ONON,
IMST, IKAT, YVA, MAR,
ÍTAJ, OTS, TRATA, OAT

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz bude oceněno věcnou cenou.
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Rodvínov 97
Ing. K. Hůlka, tel.: 601 324 409
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 - Strmilov
Zkratka
ANO
ODS
TOP+STAN
Piráti
SPD
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL
Svobodní+RČ
“EU TROLL”
APAČI 2017
Hlas
ESO
Vědci
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.
KAN
ADS
ANS
DSSS+NF
NE-VOLIM.CZ
PROČ

Název
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koalice Svobodní, RČ
ANO, vytrollíme europarlament
Alternativa pro Česk. rep.2017
HLAS
Evropa společně
Vědci pro Českou republiku
Demokratická strana zelených
Klub angažovaných nestraníků
Agrární demokratická strana
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Koalice DSSS a NF
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko

Hlasy Hlasy %
72 23.15%
43 13.83%
32 10.29%
31
9.97%
24
7.72%
23
7.40%
17
5.47%
16
5.14%
13
4.18%
11
3.54%
9
2.89%
5
1.61%
3
0.96%
3
0.96%
2
0.64%
2
0.64%
1
0.32%
1
0.32%
1
0.32%
1
0.32%
1
0.32%
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