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V obci již započala plánovaná výstavba chodníků, a to tzv. I.
etapa, od řeky Loučné směrem k Dobříkovu v délce cca 450 m.
Firma SAPA LPJ, která výstavbu provádí, má v plánu dokončit
stavbu do 31. října. Každá stavební akce na komunikaci je
nepříjemnou zátěží pro řidiče a obyvatele obce, jejím výsledkem
ale bude zvýšení bezpečnosti chodců na tomto poměrně
nebezpečném úseku silnice. Proto prosíme občany o trpělivost a
věříme, že stavbu a s ní spojená nepříjemná omezení přijmou s
pochopením.

Během letních prázdnin došlo v Mateřské škole k plánované
přestavbě kuchyně a jejího zázemí. Důvodem této akce byly
neúprosné požadavky současných hygienických norem, podle
kterých by při ponechání kuchyně v původním stavu, jakkoliv to
byl provoz hygienicky čistý, mohlo dojít až k uzavření provozu. Z
bývalé kotelny na pevná paliva, která už nebyla využívána,
vznikl sklad potravin a sklad brambor a zeleniny. Tím bylo
možno zrušit dva příruční sklady u kuchyně a kuchyň o tuto
plochu rozšířit. V prostorách bývalé chodby vznikla nová
úklidová místnost, sprcha a toaleta pro zaměstnankyně školky.
Do kuchyně přibyly dva nové mycí stoly na přípravu masa,
zeleniny a vajec, v současné době jsou instalovány nové
digestoře nad oběma varnými místy - sporákem a smažící pánví
a přebudováno okénko na výdej hotových pokrmů. V prostorách
byla zhotovena nová dlažba a obklady, stávající rákosové stropy
byly sníženy a zakryty sádrokartonem. Byla nainstalována nová
zdravotechnika a bojler na ohřev teplé vody s vyšší kapacitou.
Finanční prostředky vynaložené na tuto akci jsou nemalé. Je
potěšující, že obec získala na akci příspěvek Pardubického kraje
z Programu obnovy venkova ve výši 100.000,- Kč.
V září provede pan Prokop výměnu všech starých vchodových
dveří do budovy Mateřské školy a Ovčína v prostoru školkové
zahrady za nové, které byly zhotoveny již před časem a s jejichž
výměnou se čekalo právě na dokončení přestavby.

Vybudování chodníku v uvedené délce je věc velmi finančně
nákladná – cena za zhotovení této etapy přesahuje 2.600.000,Kč. Bez příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
který je poskytnut z programu zpřístupňování dopravy osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace a obci smluvně
přislíben ve výši 1.600.000,- Kč, by nebylo možno se do této
akce jednorázově pustit.
Získání příslibu dotace nebylo vůbec jednoduché, projekt
chodníků musel odpovídat přísným podmínkám a být doporučen
k realizaci ze strany organizací pro zdravotně postižené
spoluobčany. Administrativa, spojená se získáním příspěvku a
dále i s realizací akce, na kterou je příspěvek poskytnut, je
opravdu náročná, věříme ale, že se nám tato snaha vyplatí a
koncem letošního roku se v obci spokojeně projdeme po dalších
metrech nového chodníku. V příštím roce bychom rádi
zrealizovali tzv. II. etapu, od řeky Loučné směrem k autobusové
zastávce.

V průběhu podzimu dojde k opravě postranních sloupů vjezdu
do dvora školky včetně zhotovení nových piniových šišek na
hlavicích sloupů. Tatáž oprava již započala na vstupní bráně
parku. Piniové hlavice odborná firma restaurátora pana
Špatenky očistí, provede výspravy prasklin a doplnění
chybějícího materiálu na pískovcových prvcích a hlavice i s
piniovými šiškami opět nainstaluje. Poté bude opravena a
natřena fasáda vjezdových sloupů. Je třeba podotknout, že obec
získala příspěvek na tyto akce – na opravě brány parku se
spolupodílí Pardubický kraj příspěvkem z fondu na opravu
kulturních památek a brána do MŠ je dotována prostřednictvím
Mikroregionu z programu Kulturní dědictví Vysokomýtska.

Do výstavby chodníku nepříjemně zasáhla – a poněkud ji i
pozdržela - „vyšší moc“ v podobě hrozící objížďky přes naši
obec. Přestože byl obci již před rokem vyslán jakýsi nejistý signál
od firmy Chládek a Tintěra Pardubice o chystané opravě mostu
nad komunikací do Janoviček, po celý rok bylo „ticho před
bouří“. Počátkem července však obec obdržela oznámení od
odboru dopravy Pardubického kraje o zahájení stavebního
řízení na opravu tohoto mostu s uvedením dopravního omezení,
podle kterého by osobní vozidla ve směru Vysoké Mýto – Holice
byla odkloněna na křižovatce I/35 a I/17 přes naši obec.
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Občany Nové Vsi před nedávnem nepříjemně překvapilo
přesunutí kontejnerů na papír a odpadové sklo od autobusové
zastávky k Rajčáku. Tato skutečnost byla bohužel způsobena
nesmlouvavým postojem firmy Telefonica O2, která je majitelem
části pozemku u zastávky – bohužel právě té části, která je jediná
vhodná na umístění kontejnerů. Ani po půl roce se nám
nepodařilo s Telefonicou usmlouvat stávající umístění kontejnerů
a ve chvíli, kdy z jejich strany došlo k vyhrožování soudem, jsme
museli přikročit k přesunutí. Současné místo jejich uložení není
příliš vhodné a budeme se snažit nalézt vhodnější řešení pro
trvalé umístění.

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk

Ty z vás, kteří občas zabrousí na internetu na webové stránky
naší obce, možná poněkud překvapilo, že stránky nefungují,
popřípadě se pod www.zamrsk.cz objevuje smyšlená podhorská obec Kocourkov. Nejedná se o žádné napadení našeho
webu virem, je to z důvodu přechodu na nového poskytovatele
webhostingu. Ten bývalý, firma Antee, nabízela „málo muziky za
hodně peněz“, což byl důvod tohoto našeho kroku. V současné
době přecházíme pod nového poskytovatele a věřím, že ve chvíli,
kdy vy budete číst tyto řádky, budou již naše internetové stránky
v provozu.

2 Bezúplatný převod části pozemků 231/2, 238/1 a 240/1,
které jsou určeny vydaným územním plánem obce k zastavění
stavbami pro bydlení (specifikováno jako lokalita pro bydlení 14
Bm), na Obec Zámrsk.

ze dne 1. 9. 2008 - č. 11
A

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1 Podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod
části pozemků 231/2, 238/1 a 240/1, určených vydaným
územním plánem obce k zastavění stavbami pro bydlení ( v
územním plánu specifikováno jako lokalita pro bydlení 14 Bm).

3 Změnu v měsíční odměně místostarosty v souladu s nařízením
vlády ze dne 25.2.2008, sbírka zákonů 79/2008 z 7.500,- na
7.600,- Kč.

B

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1 Konečnou zprávu správce konkursní podstaty JUDr. Jana

Oznámení o době a místě konání voleb

Štangla o výsledku konkursu na majetek úpadce Jiřího Syrového.
Proti konečné zprávě konkursu zastupitelstvo nemá námitek.
2 Informace starostky o přestavbě kuchyně Mateřské školy, o
připravované výstavbě chodníků a o vývoji přípravy stavby
silnice R35.
3 Sdělení Mysliveckého sdružení o záměru předložit návrh na
změnu územního plánu v lokalitě bývalé cihelny, kde mají zájem
vybudovat biokoridor, případně naučnou stezku.

Starostka obce Zámrsk Zuzana Tvrzníková podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
dne 17. října 2008 od 14,00 do 22,00 hodin a dne 18. října
2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo 1 v obci
Zámrsk je volební místnost v Obecní budově v parku
(zasedací místnost).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

C

Obecní zastupitelstvo zamítá:

1 Žádost pana Miloše Horáčka o kladné vyjádření k případné
změně územního plánu v lokalitě cihelna z důvodu zamýšlené
výstavby fotovoltaické elektrárny.
D

Obecní zastupitelstvo doporučuje:

1 Starostce a místostarostovi oslovit firmu Brück AM ve věci
dořešení problematiky obecní cesty a odvodňovací rýhy, vedoucí
kolem pozemku firmy.
2 Řešit situaci špatného povrchu komunikace na vjezdu ke
hřbitovu.
3 Vyvolat jednání s ing. Zemanem, směřující k opakovanému
podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na
vybudování obecní kanalizace.
4 Projednat otázku zřízení a registrace sdružení dobrovolných
hasičů Janovičky.
Zuzana Tvrzníková - stostarostka

POŠTA ZÁMRSK
ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST
Z důvodu nařízení vedení České pošty s.p.
jsou změněny v provozovně pošty Zámrsk
hodiny pro veřejnost od pondělí 22. 9. 2008
takto: po všechny pracovní dny od pondělí
až do pátku bude pošta otevřena od 8
do 10 hodin dopoledne a od 13,30
do 16 hodin odpoledne s výjimkou úterka,
kdy je odpoledne zavřeno.

Pavel Janík - místostarosta
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Mateřské centrum Soutěž obcí a měst v třídění odpadu
perníkovou popelnici 2008“
Kamínek v Chocni „O
Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. společně

Rády bychom informovaly všechny maminky, tatínky i
širokou veřejnost, že v Chocni vzniká Mateřské centrum
Kamínek.
Posláním mateřských center je poskytovat maminkám a
tatínkům prostor pro setkávání, navazování nových vztahů a
podporovat jejich role v rodině. Pro děti by to mělo být
místo, kde si mohou společně hrát, vyrábět, zpívat i
sportovat, potkat nové kamarády a připravit se na vstup do
školky. Dalším cílem je zprostředkovat poznatky o výchově,
zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním
stylu a napomáhat dalšímu vzdělávání rodičů.
Mateřské centrum bude sídlit v Kubíčkově vile, Pernerova 71
(naproti zámečku, bývalý internát) a jeho slavnostní
zahájení se chystá na 30.září 2008 od 10,00 hod. Otevřeno
bude v pondělí a ve středu od 9,00 – 11,00hod., podle zájmu i
častěji. Maminky a tatínkové, pokud máte zájem se jakkoliv
zapojit do příprav centra nebo se podílet na jeho chodu,
budeme moc rády, když se nám ozvete, děkujeme.
Za přípravný tým Martina Lorencová

vyhlásili druhý ročník soutěže měst a obcí Pardubického kraje

„O perníkovou popelnici“.
Obec, která odevzdá v roce 2008 největší množství tříděného
odpadu na obyvatele, obdrží 140 000 Kč, obec umístěná na
druhém místě 70 000 Kč a na třetím 40 000 Kč. Soutěžit se
bude ve třech kategoriích: obce do 500 obyvatel, obce od 500
do 5 000 obyvatel a města nad 5 000 obyvatel. Každá
kategorie bude hodnocena samostatně, takže celkem bude
mezi 9 oceněných obcí rozděleno 750 000 korun.
I naše obec má šanci na dobré umístění. Porovnávání
množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele je
spravedlivé a nezvýhodňuje velké ani malé obce. Záleží jen
na naší ochotě projít se s tříděným odpadem o pár kroků dál,
než k běžnému kontejneru na směsný odpad.
Více na www.ekontejnery.cz. Třídění odpadů podporuje
Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s.

Vyzkoušejte si třídění odpadu nanečisto?

Kontakt: mc.kaminek@seznam.cz , 739 950 735

Možná budete překvapeni.

Níže předáváme pozvánku
na slavnosti v sousední obci Vraclav

Soutěž ve virtuálním třídění odpadů na www.ekontejnery.cz
propaguje třídění odpadu a může nečekaně dobře pobavit
nejen děti, ale i dospělé.
Kdo chce vyhrát jeden ze tří mobilních telefonů, tří přehrávačů
MPG 4 nebo některé z deseti triček se musí docela snažit.
Vytřídit správně 40 vyhozených předmětů za 110 sekund na
šest sběrných míst dá zabrat a na přemýšlení nemáte moc
času. Na první pokus projde soutěží jen ten, kdo má třídění
odpadů skutečně „v krvi“, ostatní hráči musí své pokusy
opakovat i několikrát.
Hra „Umíte třídit? Ukažte nám to a vyhrajte!“je hlavně poučná.
Přetahováním jednotlivých odpadů do nádob na tříděný sběr,
běžného kontejneru a do sběrného dvora se hráč postupně
dozví, kde dělá chybu a kam který odpad skutečně patří.
Úspěšný soutěžící je nejen zařazen do slosování o ceny, ale
hlavně se z něj stal skutečný „odborník“na třídění odpadu.
Hra má jednoduchou grafiku i pravidla a nevyžaduje výkonný
počítač.
Závěrečné slosování úspěšných hráčů a vyhlášení výsledků
soutěže se uskuteční v prosinci 2008.

Vážení zámrští občané,
obec Vraclav si ve dnech 26. až 28. září 2008 připomene
900. výročí vyvraždění čelních představitelů rodu Vršovců
na zdejším hradě Vratislavi. Při této příležitosti bych Vás
chtěl do Vraclavi co nejsrdečněji pozvat. Zde se uskuteční
kulturní program pod názvem „Tenkrát na hradě
Vratislavi".
Program výročí se odehraje v nejvýznamnějších částech
obce Vraclav v duchu tehdejší události, která velmi
významně ovlivnila politický a mocenský vývoj v Čechách:
Na hradišti se po poklidném dni plném zábavy a hodování
střetnou představitelé dvou ze tří nejmocnějších knížecích
rodů začátku 12. století - Vršovci a Přemyslovci.
V podhradí - dnešním barokním areálu Svatého Mikuláše
(kostel, bývalé lázně a poustevna) - se ponoříte do víru
staročeského jarmarku s kejklíři, divadelníky a hudebníky
a stanete se účastníkem slavnostního odhalení sochy
poustevníka na kašně s léčivou vodou.

Více na www.ekontejnery.cz. Třídění odpadů podporuje
Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s.

Na sále zdejšího kulturního domu i v prostorách základní
školy budou přednášet
naši přední historici a
archeologové. (velkoplošné promítání)

Dodávku nových popelnic si občané mohou
objednávat přímo v Ekole České Libchavy na
telefonním čísle 465 582 326 se sdělením
jména, adresy dodání a svého kontaktního
telefonního čísla. Popelnice bude dodána po
předchozím telefonickém upozornění buď při
pravidelném pondělním svozu, nebo při
samostatném rozvozu (dodání je v ceně
popelnice).

Program vyvrcholí svěcením symbolů a vlajky obce ve
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Nad programem převzal osobní záštitu Hejtman
Pardubického kraje. Budeme velmi potěšeni, když naše
pozvání přijmete.
Na Vaši účast se těší obec Vraclav
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Vzpomínka na závěr školního roku

A teď něco pro pamětníky

2007-2008 v ZŠ Zámrsk

fotografie zámeckého parku a tzv. „parteru"
u zámku ze 40. let minulého století.
Fotografie byly poskytnuty
paní Mgr. Boženou Gladkovou,

Vážení přátelé,
prázdniny se přehouply a je tu začátek nového školního roku. My
si však s Vámi připomeneme závěr, tedy poslední měsíc před
prázdninami. To nás čekaly dvě zajímavé akce. Nejprve jsme jeli
na školní výlet. Navštívili jsme továrnu na výrobu ručního papíru
ve Velkých Losinách. Na vlastní oči jsme viděli, jak vzniká papír.
Mohli jsme si dokonce sáhnout na bělený a nebělený papír.
Odtud jsme odjeli na Dlouhé Stráně, kde se nalézá přečerpávací
elektrárna. Opět důmyslné dílo. Děti získaly další nové
poznatky. Výlet se jim líbil.
Druhou velkou akcí byl „Turnaj málotřídních škol" o putovní
pohár ve vybíjené a kopané mezi školami: Dobříkov, Sruby,
Tisová, České Heřmanice, Vraclav, Knířov a Zámrsk. Na hřišti
bylo 140 dětí. Celé dopoledne se konalo ve znamení soupeření.
Dobré občerstvení pro všechny účastníky financoval Obecní
úřad v Zámrsku a projekční kancelář Sonny projekt. Moc nám
vyšel vstříc i pan Bonaventura, který vzorně připravil hřiště k
zápasům a zajistil prodávání občerstvení ve stánku. Vybíjenou
rozhodovali pedagogičtí pracovníci. Fotbalový turnaj pískali
pan Jiří Novotný starší a pan Jaroslav Švec. Přijali naše pozvání
a zápasy odpískali na jedničku s hvězdičkou. Na závěr bylo
vyhlášení vítězů. Náš tým v kopané se umístil na krásném
druhém místě. Co říci k této akci? Zúčastněné školy ji ohodnotily
za velmi zdařilou. Prý jsme nasadili vysokou laťku. Všechno
klaplo proto, že máme kolem sebe lidi, kteří neřeknou , když je
požádáme, ne. Všem za jejich pomoc touto cestou děkujeme.

Poslední akcí bylo vyhodnocení sběru léčivých bylin. Tento rok
jsme sebrali 52 kg suché pomerančové kůry a 14,5 kg ostatních
bylin. Vydali jsme vysvědčení a rozloučili se se šesti dětmi, které
pokračují v dalších ročnících ve Vysokém Mýtě. Přejeme jim, aby
měly samé úspěchy, a těšíme se na ně při různých akcích
pořádaných naší školou.
I našim školákům přejeme nejen úspěchy ve škole, ale i pohodu a
radost. Máme připraveno mnoho hezkých a zajímavých akcí, o
kterých vás, vážení spoluobčané, budeme informovat v dalších
číslech Zámršťáčku.

které tímto velice děkujeme!

Přejeme vám i nám všem krásný a radostný podzim !
ZŠ Zámrsk
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proměnil Fikejz na konečných 3 : 3. V posledním utkání sezóny
jsme jeli k existenčnímu utkání na hřiště už jistého sestupujícího,
do Horního Újezda. Po našem dobrém výkonu se do branky
Hor.Újezda čtyřikrát trefil Bálek a jednou Peterka. A tak jsme
utkání vyhráli vysoko 0 : 5 a udrželi se tak i pro další ročník v I.
B.třídě.

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU

2007 – 2008 MUŽI
Po podzimní sezóně, kdy jsme skončili beznadějně poslední s
osmi body se v zimní přestávce potrénovalo a na jaře to bylo na
výkonech znát. V prvním jarním utkání jsme na domácím hřišti
prohrávali 0 : 1, s „B“ mužstvem Ústí n/O, vyrovnávací gól dal
Šavelka, na 2 : 1 zvýšil Bálek, hosté stačili vyrovnat, ale „nůžky“
Bálka zajistily výsledek 3 : 2 a tři body. Ve druhém kole ve
Vysokém Mýtě jsme po mírné převaze uhájili těsné vítězství 0 : 1,
když v první půli skóroval Bálek. Ve třetím kole jsme hostili
vedoucí mužstvo tabulky, Rychnov na Moravě. Po dvou žlutých
jsme hráli od 23´ bez vyloučeného Csernyanszkého, první gól
dal ve 30´ Fikejz z penalty – 1 : 0, Hosté výsledek otáčejí na 1 : 2,
ale dvacet minut před koncem je také vyloučen jejich hráč, v
tuhém boji jsme nakonec vyrovnali Peterkou na 2 : 2, a v poslední
minutě Bálek z přímého kopu zajistil naše vítězství 3 : 2. V dalším
domácím utkání jsme měli mužstvu Dolního Újezda odvádět naši
nešťastnou podzimní prohru v nastaveného čase. Po našem
výborném výkonu odešel soupeř s vysokou porážkou 5 : 0, když
po dvou gólech dali Bálek a Peterka, jeden gól dal Vodička.
Sebranicím jsme měli také odvádět podzimní prohru z domácího
hřiště, to se ale nezdařilo a po našem vedení 0 : 1 (gól dal
Peterka) jsme nakonec odešli poraženi 2 : 1. Šanci na bod jsme
ještě měli v nastaveném čase, ale Peterkovu střelu z pokutového
kopu domácí brankař vyrazil. V devatenáctém kole jsme na
domácím hřišti pokořili mužstvo Sloupnice 4 : 0, když hosté měli
převahu, ale my jsme dávali góly. Do branky hostů se trefili
Peterka, Šavelka, Csernyanszký a Fikejz. Na hřišti pátého
mužstva tabulky, v Pomezí, se dařilo Mudrichovi, který dal dva
góly, třetí přidal Csernyanszký. Zajímavostí bylo, že všechny
naše góly byly po rohových kopech. Tři body a výsledek 1 : 3 z
cizího hřiště byl cenný. V 21. kole jsme hostili nepříjemného
soupeře – Libchavy. V nervozním utkání jsme prohrávali 1 : 2,
(gól dal za stavu 0 : 1 Bálek), ale v závěru utkání Bálek vyrovnal a
vítězným gólem doplnil svůj hattrick a naši výhru na 3 : 2. Utkání
ve Svitavách-Lánech bylo z naší strany nejhorší na jaře, po
čtvrthodinové naší převaze jsme během tří minut inkasovali dva
góly a bylo po našem mužstvu. Do konce utkání jsme kupili chyby
a tak domácí Svitavy B vyhráli vysoko 5 : 0. V dalším utkání
přijelo na naše hřiště mužstvo Poličky „B“, které bylo také
ohroženo sestupem, a tak bylo posíleno o sedm hráčů „Áčka“.
Hosté se ujali po našich „hrubkách“ vedení 0 : 2, Bálek hlavou
snížil na 1 : 2, ale vyrovnat se nám už nepodařilo. Ve 24. kole se
na hřiště dalšího „B“ týmu, do České Třebové jelo s obavami,
neboť „A“ mužstvo hrálo o den dříve. Obavy se vyplnily neboť
opět nastoupilo do „Béčka“ sedm hráčů „A“ týmu. Po urputném
boji a nepřízni rozhodčích jsme prohráli 2 : 1, když gól dal
M.Jiráský. Další „Béčko“- Moravskou Třebovou jsme přivítali v
25. kole. Opět sedm „Áčkařů“ v mužstvu hostů nezabránilo
našemu mužstvu aby Flíger neskóroval - 1 : 0, pak se ale ukázala
zkušenost hostů, výsledek otočili na 1 : 2. Peterka ještě vyrovnal
na 2 : 2, ale za další tři minuty to bylo 2 : 3. Tři minuty před
koncem byl ve vápně sražen Peterka a penaltu s jistotou

Celkově jsme v soutěžním ročníku 2007 – 2008 sehráli 26
mistrovských utkání, z toho 10 vítězných, třikrát se remizovalo a
třináctkrát jsme prohráli. Získali jsme 33 bodů a skóre 55 : 55.
Nejvíce gólů dal Martin Bálek – 23, (stal se nejlepším střelcem I.
B. třídy skupiny „B“), 12 gólů dal Peterka, 5x se trefil Fikejz, 4x
Šavelka, 3x Mudrich, po dvou dali Csernyanszký a Flíger, jeden
gól dali Brýdl, Čáslavka, Jiráský a Vodička.
ŽK: Nejvíce 11 - Brýdl a Bálek, 7 – Šavelka, 6 – Csernyanszký,
Vácha a Peterka, 5 – M.Šeda, 4 – Čáslavka, 3 – Mudrich a Flíger,
2 – Vodička, 1 – Fikejz. ČK dostali Csernyanszký a Šavelka.

Jarní výsledky a střelci gólů:
Zámrsk - Ústí n/O. B 3 : 2 Bálek 2, Šavelka
Vys. Mýto B - Zámrsk 0 : 1 Bálek
Zámrsk - Rychnov na M. 3 : 2 Fikejz, Peterka, Bálek
Zámrsk - Dol.Újezd B 5 : 0 Bálek 2, Peterka 2, Vodička
Sebranice - Zámrsk 2 : 1 Peterka
Zámrsk - Sloupnice 4 : 0 Peterka, Šavelka, Csernyanszký, Fikejz
Pomezí - Zámrsk 1 : 3 Mudrich 2, Csernyanszký
Zámrsk - Libchavy 3 : 2 Bálek 3
Svitavy B - Zámrsk 5 : 0
Zámrsk - Polička B 1 : 2 Bálek
Čes.Třebová B - Zámrsk 2 : 1 Jiráský
Zámrsk - M.Třebová B 3 : 3 Flíger, Peterka, Fikejz (p.k.)
Hor.Újezd - Zámrsk 0 : 5 Bálek 4, Peterka

Konečná tabulka I. B. třídy:

HODNOCENÍ DOROSTU:
Po podzimu skončilo mužstvo dorostu na šestém místě tabulky se
ziskem 14 bodů, když 4x vyhráli, 2x hráli nerozhodně 4x
prohráli. Nastříleli 21 gólů a 15 gólů dostali. K prvnímu jarnímu
utkání zajížděli do Řetové, kde po špatném začátku prohráli 4 :
2, góly dali Z. Hadys a M. Jiráský (z p.k). V dalším kole hrálo
5

poslední mužstvo tabulky, celek Semanína. První půli vyhráli naši
dorostenci až v zlepšeném závěru poločasu 3 : 0, ve druhé půli
už byli jasně lepší a přidali ještě čtyři góly – celkové skóre bylo 7 :
0. K dalšímu utkání jel dorost do Libchav, kde pokazili začátek
utkání, po převaze ve druhé půli jsme nedokázali dát góly a tak
konečný výsledek je 3 : 2 pro domácí. Oba góly dal M.Jiráský (
jednu z p.k.). V posledním utkání před nástavbou si náš dorost na
domácím hřišti s chutí zastřílel a předposlední celek tabulky si
odvezl příděl gólů – výsledek byl 9 : 0, když o góly se podělili
M.Koukal 3, V.Šklíba, R.Matoušek, Z.Hadys, M.Lorenc, M.
Jiráský, J. Novotný. Po čtrnácti utkáních skončil dorost na šestém
místě se ziskem 20. bodů a skórem 41 : 22.

Mužstvo Zálší, kde hráli naši žáci v 18. kole, vzdorovalo jen
první poločas, kdy byl stav 1 : 1, (gól dal T.Hermann), ale na
začátku druhé půle se opět trefil T.Hermann, za tři minuty také
J.Schlemmer a svým třetím gólem uzavřel skóre T.Hermann na
konečných 1 : 4. K utkání 19. kola přijel poslední celek tabulky,
Sokol Řetová. Naši žáci předvedli střelecký festival a vyhráli
vysoko 17 : 0. Čtyři góly dal J.Král, T.Hermann 3, J.Schlemmer 2,
a T.Paďour, P.Matoušek, T.Lorenc, M.Mudrich, D.Bačina
M.Klíma, T.Kočí a L.Kosina po 1. Až ve 20. kole našli naši žáci
dalšího přemožitele, když prohráli v Žichlínku 2 : 1, gól dal
J.Král. V předposledním kole byla opět gólová úroda, když žáci
Albrechtic odjeli s porážkou 8 : 0, střelci gólů byli M.Toman a
T.Kočí po 2, M.Mudrich, J.Schlemmer, J.Král a P.Šotner po 1
gólu.Poslední kolo přineslo opět naše vítězství, když v
Kerharticích se na skóre 0 : 5 podíleli T.Paďour, P.Matoušek,
T.Hermann, J.Král, a M.Toman.
V soutěžním ročníku 2007 – 2008 skončilo naše mužstvo žáků
v Okresním přeboru na pěkném 2. místě, když z dvaadvaceti
utkání jich 19 vyhrálo a jen 3 utkání prohrálo. Získalo tak 57
bodů a vysoce aktivní skóre 128 : 14.
V celé sezóně dal nejvíce gólů J.Král – 37 , dále: 18 - T.Hermann,
11 - P.Šotner, 9 - T.Lorenc, M.Mudrich, 8 - J.Schlemmer, 6 T.Paďour, P.Matoušek, 4 - T.Kočí, F.Šťastník, 3 – M.Klíma, 2 D.Bačina, M.Toman, 1 – Z.Leníček, L.Kosina, J.Novák, M.Pilař,
M.Procházka, L.Souček, a 2 góly si dal soupeř vlastní.
Žlutých karet bylo celkem 8, z toho T.Lorenc 7 a T.Paďour 1.
Pro dosažení věkové hranice pro starší žáky končí více jak
polovina mužstva, proto mužstvo žáků pro ročník 2008 – 2009
nebylo do soutěže přihlášeno.

Tabulka OP dorostu:
1. Sloupnice
2. Řetová
3. Rybník
4. Ústí n/O.
5. Libchavy
6. Zámrsk
7. Semanín
8. Rudoltice

10
8
8
8
6
6
1
1

2 2
4 2
2 4
1 5
3 5
2 6
1 12
1 12

61 : 16
53 : 23
50 : 30
52 : 28
39 : 28
41 : 22
17 : 83
11 : 94

32
28
26
25
21
20
4
4

Podle umístění v tabulce byl dorost zařazen do skupiny o 9. – 11.
místo. Z této skupiny ale odstoupil Letohrad, takže se hrálo jen
dvakrát s mužstvem Libchav. V prvním utkání v Libchavách
dokázal náš dorost vyhrát 1 : 4, góly dali Z.Hadys 2, J.Novotný a
M.Jiráský. Druhé utkání na domácím hřišti vyznělo jasně pro náš
tým a Libchavy si odvezli osm gólů. Výsledek byl 8 : 0, góly dali
J.Novotný 3, Z,Hadys, T.Lorenc, M.Koukal, M.Jiráský a L.Lorenc.
V konečném zúčtování skončil náš dorost na devátém místě z
patnácti mužstev, které hrálo Okresní přebor. Nejvíce gólů dal
Martin Jiráský – 18, J.Novotný 9, Z.Hadys 8, M.Koukal 4,
T.Popilka 3, Filipi, V.Šklíba, M.Lorenc, R.Matoušek po 2,

Konečná tabulka žáků – 2007 – 2008:
1. Letohrad
2. Zámrsk
3. Tatenice
4. Žichlínek
5. Libchavy
6. Kerhartice
7. Zálší
8. Sloupnice
9. Sruby
10. Albrechtice
11. Brandýs n/O.
12. Řetová

HODNOCENÍ – ŽÁCI:
Po podzimním kole se žáci umístili na druhém místě tabulky, když
jen jedenkrát zakusili porážku. Získali 30 bodů za deset vítězství
a jednu prohru. Nastříleli 57 gólů a jen sedm dostali.
První jarní utkání hráli žáci ve Srubech, kde vyhráli 0 : 5, góly
T.Hermann 2, T.Paďour, P.Matoušek, Z.Leníček. Ve druhém
utkání hostili doma třetí mužstvo tabulky, Tatenice. Po neustálé
naší převaze byl konečný výsledek 10 : 0, góly dali T.Hermann,
P.Matoušek a T.Lorenc po 2, T.Paďour a M.Mudrich. Další utkání
odehráli žáci ve Sloupnici, kde vyhráli gólem T.Lorence
nejtěsnějším rozdílem 0 : 1. V dalším utkání na domácím hřišti
odešlo mužstvo Brandýsa n/O. s debaklem 14 : 0, když góly dali
T.Hermann 4, J.Král 3, J Schlemmer 2, M.Mudrich 2, T.Paďour,
D.Bačina a jeden si dali hosté vlastní. Utkání 16. kola sehráli žáci
v Libchavách, kde dokázali vyhrát 0 : 4 dvěma góly J.Krále a po
gólu dali P.Matoušek a T.Hermann.V 17. kole hrálo na našem
hřišti vedoucí mužstvo tabulky, Letohrad B. Tentokrát naši žáci
nestačili na posíleného soupeře a připsali si druhou prohru v
soutěži – 2 : 4, uspěšným střelcem byl T.Hermann, který dal oba
góly.
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0
19
15
14
12
10
10
7
5
5
4
0

0
0
1
2
0
2
1
3
3
2
3
1

1
95 : 9
3 128 : 14
6
82 : 36
6 110 : 57
11
65 : 44
10
68 : 53
11
57 : 73
12
35 : 66
14
29 : 102
15
32 : 71
15
30 : 97
21
8 : 217

66
57
46
44
36
32
31
21
18
17
15
1

