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Zámrský zámek po požáru v roce 1924

660 let Zámrsku – krátké připomenutí
V neděli 15. listopadu proběhlo slavnostní vysvěcení
zrekonstruovaného křížku u Bažantnice. V ten den se
slavila v obci pouť svatého Martina, a tak přestože bylo
krásné počasí a sluníčko svítilo spíše jako o
václavském, než martinském čase, Martin na bílém koni
přijel! A byla i martinská husa, pouťové koláčky a horké
nápoje. Kéž by se nám v Zámrsku vždy vydařily všechny
akce tak, jako tato!

historie, zajímavostí a osobností naší obce
Letošní rok proběhl ve znamení oslav 660. výročí obce od
první písemné zmínky. A protože tato listina byla datována
právě v měsíci prosinci, připomeňme si v prosincovém vydání
Zámršťáčku stručně historii obce.
První zmínka o Zámrsku pochází z 3. prosince 1349, kdy byl
zdejší farní kostel připojen k nově zřízenému litomyšlskému
biskupství. A to je také na dlouhá léta zmínka jediná. O
majitelích zámrské tvrze se poprvé dozvídáme až z
písemných záznamů z patnáctého století. Tvrz je poprvé
zmiňována roku 1469, kdy ji Vaňkovi ze Zámrsku vypálila
uherská vojska Matyáše Korvína. Tvrz byla Vaňkem ze
Zámrsku obnovena a majetek rozšířen o dvůr Tylešky a tvrz a
ves Slatina. Dalším majitelem byl Markvart Slepotický ze
Sulic. Ale už roku 1533 koupil Zámrsk s příslušenstvím Jan
Lukavský z Lukavice a pro Zámrsk nastala doba rozkvětu,
potomci Jana Lukavského tvrz renesančně přestavěli.
Panství Zámrsk roku 1613 koupil Karel Kapoun ze Svojkova.
A nastávají krušné časy. Za účast ve stavovském povstání
bylo panství zkonfiskováno. Konfiskát koupil roku 1623
Albrecht z Valdštejna a hned vzápětí jej prodal Vincentovi
Muschingerovi z Gumpendorfu. Po jeho smrti majetek krátce
získal Vincenc Zucconi, biskup Rosonský a hrabě
Benevellský. Ten majetek odkázal manželce císaře
Ferdinanda II., císařovně Eleonoře, kněžně Mantovské.
Zámrsk se však letním sídlem císařovny nikdy nestal. Pro
značné dluhy musela po pěti letech Eleonora panství prodat a
tak je roku 1640 kupuje Albrecht Libštejnský z Kolovrat.
Zámrská větev Libštejnských z Kolovrat vlastní panství přes
100 let a za jejich držení byl zámek barokně přestavěn. Roku
1755 zdědila již značně zadlužené panství Herula Josefa
Bubnová z Litic, která jej rychle nechala zpustnout. Roku
1780 byl v dražbě prodán Jiřímu Jeníkovi Zásadskému z
Gamsendorfu, který zpustlou stavbu opravil. Rod
Zásadských byl posledním šlechtickým majitelem panství
Zámrsk.
V srpnu 1849 koupila velkostatek Zámrsk vídeňská
obchodnice Karolína Gottlová. Když za vlastnictví Gottlů
zámek roku 1924 vyhořel, málokdo věřil, že bude obnoven ve
své původní kráse. Přesto, za přispění státu došlo v letech
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1925-6 k rozsáhlé opravě a zámek byl zachráněn. Rod Gottlů
přišel o majetek v roce 1945 na základě dekretů presidenta
Beneše a velkostatek připadl státu. Pro zámek bylo hledáno
využití a v roce 1947 byl zámek vybrán jako vhodný objekt pro
výkon trestu odnětí svobody pro mladistvé do 18. let. Po
únoru 1948 sloužil výchovný ústav pro mládež k věznění
odpůrců režimu. Ke konci roku 1959 byl ústav zrušen a na
začátku roku 1960 vyklizen a předán Státnímu oblastnímu
archivu. Ani nedokážeme docenit jaké štěstí zámek a obec
tímto rozhodnutím potkalo, ještě v dnešní době je Česká
republika plná zanedbaných a zchátralých zámků a panských
velkostatků. Zámek je pro budoucí generace věřme
zachráněn, kostel sv. Martina se doufejme v brzké době
dočká nové střechy, hrobka rodiny Gottlů byla obcí stavebně
zachráněna v minutě poslední a rovněž je nutné dokončit
opravu hrobky rodu Zásadských na hřbitově. Obci se podařilo
zachránit i drobné památky, v loňském roce křížek na
křižovatce, letos obnovit křížek u bažantnice. Vzácností je i
jediný dochovaný zvon z roku 1596, odlitý Brikcím z Cimperka
a původně určeným pro kostel Panny Marie na Louži v Praze,
odkud byl po zrušení kostela v roce 1792 přenesen do
Zámrsku. Ostatní zámrské zvony bohužel padly za oběť
válečným rekvizicím obou světových válek.
Ale historie obce není jen zámek a stavební památky. Jsou to
především lidé, kteří pro Zámrsk mnoho vykonali a je třeba je
alespoň ve zkratce připomenout. Ze školy je to pan řídící Jan
Zych, propagátor sborového zpěvu, ovocnářství a včelařství,
učitel Jan Jílek, zakladatel organizovaného zámrského
fotbalu, učitel Jaroslav Mandlík – organizátor práce s mládeží.
Především připomínám pana řídícího Albrechta Richtera,
který byl opravdu zámrskou ikonou. Při oslavách výročí obce
před deseti lety byl neustále obklopen hloučkem bývalých
žáků a přátel. Dnes mu bohužel už můžeme jen věnovat
tichou vzpomínku.
Obec měla velké štěstí i na kronikáře. Tu první začal psát v
roce 1923 Jan Paukert a v popisu historie obce mu pomáhal
již jmenovaný řídící Jan Zych. Od roku 1949 pokračoval v
psaní kroniky až do roku 1971 Jan Horáček a po něm převzala
kroniku dcera pana Paukerta, paní Eliška Poláčková. Kromě
psaní kroniky vytvořila s bývalým řídícím učitelem Jiřím
Hájkem třídílnou topografii Zámrsku, Nové Vsi a Janoviček.
Až na krátkou přestávku v letech 1982-1983, kdy psala
kroniku paní Jana Neprašová, zaznamenávala pečlivě dění v
obci až do roku 1991. Od roku 1992 pokračovala v psaní
kroniky paní Ivana Šmejdová, poslední roky vede kroniku
svědomitě pan Zdeněk Procházka ml.
Nesmím zapomenout zmínit pana Emila Vaška, vedoucího
Osvětové besedy, knihovníka Obecní knihovny, velkého
znalce historie obce a organizátora společenských akcí a
také tvůrce návrhu naučné stezky v Zámrsku a okolí.
Ze starostů obce připomenu jen dva. Pana Františka
Veselíka, starostu v letech 1931 – 1946, který významně
pomáhal občanům překonat těžké období německé okupace.
A pak pana Vlastimila Profouse, který vedl obec v letech 1980
až 2006. Jemu a jeho spolupracovníkům z obce vděčíme za
zásadní rozvoj obce v posledních desetiletích. Připomenu
především vybudování vodovodu, plynofikaci obce, výstavbu
nových domů Na Skalce, výstavbu Penzionu pro důchodce,
obnovu parku a budovy SPOZ, oprava Základní školy, opravu
Obecního úřadu, silnice a opěrné zdi Na skalách, lávku přes
řeku a první část chodníků a mnohé další. Byl připraven i
projekt kanalizace, poslední z velkých staveb, kterou ještě
zbývá v obci zrealizovat.
Při své stručné zprávě z historie jsem se dostal až do
současnosti. Přesto je potřeba se k historii vracet. Zámrsk byl
jednou dole, podruhé nahoře, jednou se dařilo lidem lépe,
jindy hůře. Dnes mívám bohužel občas pocit, že nám nechybí
jen národní hrdost, ale i hrdost k místu, kde žijeme. Dělejme
prosím vše pro to, aby naše obec byla dobrým místem pro
život.
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Anděl obdarovává děti drobnými dárky

Vážení přátelé,
blíží se Vánoce, svátky klidu a míru a s jejich příchodem si
jako každý rok uvědomujeme, jak ten čas letí. Říkáme si:
„Nedávno jsme zahajovali nový školní rok a po Vánocích tu
bude pololetí.“ Podívejme se, co jsme ve škole vedle toho
hlavního – učení, ještě stihli prožít. Školní rok zahajujeme 1.
září 2009. Vítáme čtyři předškoláky: Nikolku Jiráskou,
Vládíka Klofandu, Dominika Silnicu a Tomáška Syrového. A
obráceně do ZŠ ve Vysokém Mýtě od nás do 6. ročníku
nastupují tito žáci: Káťa Klofandová, Soňa Novotná, Dominik
Houžvička a Petr Kajsrlík. Do víceletého Gymnázia po
úspěšně složených přijímacích zkouškách nastupuje Terka
Černá a do ZŠ matematického zaměření v Pardubicích
přestupuje Adam Zelinka. Všem jmenovaným jsme popřáli
šťastný rozjezd v novém školním roce. Ve dnech 5. a 6. září
probíhá v obci velká oslava - 660 let od založení obce. I naše
škola slaví. Horní třída je věnována ukázce činnosti školy.
Návštěvníci si prohlížejí výtvarné práce dětí, učební
pomůcky, na počítačích připravenou prezentaci ze školních a
mimoškolních akcí školy. Dolní třída a družina slouží k
prezentaci obce i výrobků dovedných rukou našich
spoluobčanů.V září jedeme ještě na podzimní výlet. Tentokrát
už konečně do Prahy. V minulém roce jsme museli zmiňovaný
výlet odložit, neboť Praha byla v tu dobu zamořená
žloutenkou. Na hlavní město se dobře znalostně
připravujeme. Tématem je první seznámení s historickými
památkami naší stověžaté Prahy. Děláme dobře, že před
výletem promítáme diapozitivy Prahy a okolí, čteme
nejznámější pověsti o Praze a zdůrazňujeme, jak se budeme
v Praze chovat. Odjíždíme autobusem a s námi i MŠ, která
přijímá naše pozvání k výletu. Jsme rádi. Přestože MŠ má jiný
program, všichni jsme na závěr spokojeni s tím, že nám
všechno dobře dopadlo. V autobuse vzpomínáme na Pražský
hrad, na procházku po Karlově mostě, na jízdu metrem a
hlavně na výletní loď, se kterou jsme brázdili Vltavu křížem
krážem. Podplouváme Karlův most, potkáváme jiné lodě,
máváme na jejich cestující a je nám hrozně fajn. Na výletě nás
doprovázejí někteří rodiče a prarodiče. Celý výlet nás stojí
100,- Kč, Jízdu lodí máme zdarma. Je to odměna za sběr
kaštanů v minulém školním roce. Naše škola je vybrána a
pozvána na Den železnice do Chocně. Těšíme se a odjíždíme
25. září vlakem na tuto akci. Slibovali jsme si od toho více,
než jsme zažili. Nevadí, vždy se všechno nepovede. Koncem
září pořádáme na zámrském hřišti turnaj ve fotbale a kroketu
mezi 7 málotřídními školami o putovní pohár, kterého se
zúčastnilo 250 dětí. S výsledky jsme Vás již seznámili.

Pavel Janík, místostarosta
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Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina

Ve škole se rozjíždíme, září máme za sebou a prvňáčci si také
pomalu zvykají. Proto můžeme otvírat kroužky. Na škole
pracuje kroužek náboženství, dovedných rukou a od prosince
i počítačový kroužek a skaut. Přihlásila se i soukromá
hudební škola, která chtěla učit ve škole hru na hudební
nástroje a zpěv. Pro malý zájem nebude realizováno.
Věříme, že zájem o kroužky za rok bude lepší. Mezi velmi
zdařilou akci naší školy je podle našeho názoru vystoupení
světoznámého dětského chlapeckého pěveckého sboru
BONI PUERI z Hradce Králové. Přijímají naše pozvání a na
státní svátek 28.10.2009 uskutečňují u nás v Zámrsku
benefiční koncert. V první části předvádí díla klasiků evropské
hudby a ve druhé části operu Brundibár, kterou poprvé zpívaly
děti v koncentračním táboře v Terezíně na příkaz fašistů, jako
maskování svého násilí před světovou zdravotnickou
organizací. Vidíme zcela mimořádné vystoupení, které v nás
zanechává nevšední zážitek. Domníváme se, že tímto
vystoupením naše spolupráce nekončí, naopak, chceme se s
nimi setkávat při různých jiných akcích. Dne 2. prosince
pořádáme Odpoledne otevřených dveří v naší škole. Zveme
předškoláky se svými rodiči, abychom jim ukázali školu a
popovídali si o ní dříve, než se s nimi setkáme u zápisu. Ten se
uskuteční 18. ledna. Na všechny se těšíme. Poslední akcí
školy před vydáním Zámršťáčku je tradiční pečení perníčků.
Opět se scházíme ve SPOZU s tetou Gregovskou a
Janíkovou – iniciátorkami tohoto setkání. Sraz je o půl jedné
a již za dvě hodiny máme napečeno a ozdobeno. Přišlo 20
dětí a skoro všichni (až na prvňáky) umí z minulých let
rozválet placku, ale i vykrajovat a zdobit čerstvé, voňavé
perníčky. Všichni dospělí, kteří nám pomáhají, přišli k názoru,
že opakováním se každý zdokonalí v dané činnosti. Protože
je pečení perníčků u konce, zkoušíme zavolat čerta, Mikuláše
a anděla. Voláme tak silně, že se najednou objevují. Možná,
že je přivádí vůně perníčků. Jsou velcí, dokážou se zlobit, ale
po zazpívání vánoční koledy dávají všem malý dáreček a
spokojeně odcházejí. Děti se vzpamatovávají z návštěvy,
berou si krabičky vlastnoručně vyrobených perníčků a
odcházejí domů, kde na ně možná čeká jiný Mikuláš, čert a
anděl s dalšími dárečky. Tak, to vše jsme prožili. A co nás čeká
v nejbližší době? V podvečer 18. prosince je to Vánoční
koncert v kostele sv. Martina. Na Vás na všechny se těšíme.
Chceme Vás, milí přátelé, již jako každý rok vtáhnout do
vánoční atmosféry. V lednu jedeme opět na hory a potom
bude následovat maškarní karneval.
Závěrem nám dovolte popřát Vám hodně zdraví a
spokojenosti, lásky a přátelství. Jsou to dary, které
bychom neměli jen přijímat, ale i dávat.

Čtvrtek 24. 12. - Štědrý den, 22:00
- slavnostní „Půlnoční“ mše svatá
(mši celebruje Mgr. Jan Kunert)

Pátek 25 . 12. - Slavnost Narození Páně, 10:00
- mše sv. (Mgr. Pavel Mistr)

Sobota 26. 12. - Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka,16:00
- mše sv. z následujícího svátku (Mgr. Jan Kunert)

Pátek 1. 1. - Slavnost Matky Boží,
Panny Marie, 10:00
- mše sv. (Mgr. Pavel Mistr)

Kontaktní místo CzechPOINT
na obecním úřadě v Zámrsku
Připomínáme občanům, že na našem Obecním úřadě je
zřízeno kontaktní místo CzechPoint (Český podací ověřovací
informační národní terminál). Czech POINT je místo pro
komunikaci občana s veřejnou správou, tedy projekt, který by
měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná
správa. Tento terminál Vám v současné době nabízí možnost
si z obecního úřadu v Zámrsku odnést nebo zde pořídit:
Různé výpisy: Výpisy z rejstříku trestů, živnostenského
rejstříku, obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí (listů
vlastnictví), výpis z insolvenčního rejstříku, seznam kvalifikovaných dodavatelů, výpis z bodového hodnocení řidiče, z
registru účastníků provozu modelu autovraků ISOH, z
registru pro fyzickou osobu a z registru živnostenského
podnikání pro právnickou osobu. Činnosti kolem datových
schránek: lze zde podat a vyřídit žádost o zřízení datové
schránky (DS), zneplatnění přístupových údajů (zrušení
osoby v rámci DS), znepřístupnění DS zřízené na žádost
nebo opětovné zpřístupnění této DS, zneplatnění
přístupových údajů statutárním orgánům organizací, které
mají zřízenu DS a vydání nových přístupových údajů. Czech
Point zákazníkům zde na našem OÚ umožňuje i konverzi
dokumentů (tj. převedení a ověření pravosti dokumentu) z
listinné podoby do elektronické a naopak. Další informace o
této službě zjistíte na www.czechpoint.cz .
Jindřiška Hanušová, administrativní pracovnice OÚ

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2010
KOMUNÁLNÍ ODPAD, PLASTY
A TETRAPAKY, NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz komunálního odpadu:

Termínový kalendář svozu plastů a tetrapaků
pro rok 2009 (vždy úterý):
5. ledna, 2. února, 2. a 30. března, 27. dubna, 25. května,
22. června, 20. července, 17. srpna, 14. září, 12. října,
9. listopadu, 7. prosince
Ukázka napečených a nazdobených perníčků

Svoz nebezpečného odpadu a objemného
elektroodpadu: 5. června a 6. listopadu 2010

Základní škola Zámrsk
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90 let fotbalu

Oslavy 90. let organizované
kopané v Zámrsku.

Letos oslavila kulaté výročí nejen obec, ale i naše největší a
nejstarší sportovní organizace, fotbalový klub. Od počátku
organizované kopané v Zámrsku uplynulo už 90 let!
Kopaná je na venkově nejrozšířenější sport a i tady v Zámrsku
jím prošla už pěkná řádka sportovců. Je pravda, že to není
sport pro každého. Je typicky mužský, ženských klubů je
pomálu a přestože většina vesnických klubů si nedokáže
fungování bez podpory manželek a partnerek svých členů
vůbec představit, ženy si ve fotbale mnoho nezasportují. I
mezi mužskou částí populace jsou odpůrci kopané, je to tvrdý
sport a určitá specifická část jeho fanoušků mu rozhodně
nedělá dobrou pověst.
Ale ať máme na fotbal různé názory, je jisté, že tento sport
obzvláště na vesnici plní několik důležitých úloh. Jednak
sportovně výchovnou. Fotbal jako koníček dává mladým
sportovcům možnost smysluplného trávení volného času pod
vedením starších zkušených trenérů, a od mladších žáků až
po „starou gardu“ umožňuje všem při tomto kolektivním
sportu aktivní pohyb.
Fotbal plní i kulturně společenskou funkci. SK Zámrsk byl a je
častým pořadatelem kulturních akcí, diskoték a menších
tanečních zábav, ale i akcí opravdu velkých – vzpomeňme na
vyhlášené Zámrskání. Nakonec, i fotbalový zápas může být
svým způsobem společenskou událostí, jako například utkání
klubu Amfora se zámrskou starou gardou a jiné hvězdné
zápasy.
Svou sportovní činností SK Zámrsk naši obec také
reprezentuje. Ne vždy se sice v soutěžích daří tak, jak by si
hráči a trenéři přáli, ale zdejší klub má přece na svém kontě
mnoho pěkných úspěchů.
Ve velmi pěkném stavu také udržuje zámrský sportovní klub
místní fotbalové hřiště. Z vlastní zkušenosti vím, že se o
zdejším hřišti sportovci z okolí pochvalně vyjadřují.
Za veškerou činnost, kterou pro obec a naše občany SK
Zámrsk vykonává, bych tímto chtěla za celé obecní
zastupitelstvo všem členům fotbalového klubu poděkovat, a
také se připojit k řadám gratulantů. Devadesátka, to už je
pěkný věk a důvod k velkým gratulacím. Přeji naší fotbalové
organizaci k jejímu letošnímu výročí mnoho sportovních
úspěchů, zapálené členy, výborné hráče, plno elánu do
dalších let a hlavně - sportu zdar!

Čas nám neúprosně plyne a tak se zde opět setkáváme, kdy
SK Zámrsk oslavuje výročí devadesáti let od založení
organizované kopané v Zámrsku. Protože v měsíci říjnu, na
kdy na toto výročí připadá, bývá většinou špatné počasí a
vzhledem k posunu času se výbor fotbalového oddílu rozhodl
uspořádat sportovní část oslav v polovině roku, slavnostní
schůze k výročí bude 30. října 2009.
Z pověření výboru fotbalového oddílu SK Zámrsk si Vás
dovoluji seznámit se sportovní částí oslav devadesátého
výročí založení organizovaného fotbalu v Zámrsku, které
proběhly 18. července 2009 na místním fotbalovém hřišti.
Tentokrát nám počasí vůbec nepřálo a od rána byla obloha
zatažena a o půl desáté se spustil déšť, který nás provázel
po celý den. Snad to byl dosud nejhorší den v tomto roce. I
přes tuto nepřízeň počasí se ale uskutečnil celý plánovaný
program.

Zuzana Tvrzníková, starostka
zástupce PKFS p.Janata a starostka Zámrsku předávají bývalému hráči
a trenérovi Josefu Lohnickému „Pamětní list“

Dopolední program začalo naše mužstvo dorostenců, proti
kterému nastoupili dorostenci FK AGRIA Choceň, kteří hrají
Krajský přebor. V poměrně vyrovnaném utkání se na
choceňských dorostencích projevilo, že hrají vyšší třídu a
prosadili se hlavně v situacích před brankou a hlavně
střelecky. Utkání tak skončilo výsledkem 2 : 5 ve prospěch
dorostu Chocně. Těsně po poledni se střetlo mužstvo
místních žen s bývalými hráči Zámrsku nad padesát let. Po
urputném boji zvítězilo věkově mladší mužstvo žen nad
„padesátníky“, kteří brali ohled na „něžné pohlaví“ jen těsně 6
: 5. Za stálého deště začal turnaj starých gard, kterého se
zúčastnilo mužstvo Sokola Sruby, Sokola Dobříkov a domácí
SK Zámrsk. Vítězem turnaje se stalo mužstvo staré gardy
Sokola Dobříkov, které neprohrálo ani jedno utkání. Zvítězilo
nad Sokolem Sruby 5 : 2, a nad naším mužstvem staré gardy
3 : 1. Zámrské mužstvo skončilo na druhém místě, když
porazilo Sokol Sruby 4 : 1 a s mužstvem Sokola Dobříkova
prohrálo 1 : 3. Poslední zůstalo mužstvo Sokola Sruby, které
zůstalo bez vítězství. Všechna tři zúčastněna mužstva si
odnesla z tohoto turnaje poháry a věcnou cenu.

Ing. Němec čte zprávu o historii zámrského fotbalu. U předsednického
stolu zleva: Zástupce PKFS p.Vladimír Janata, předseda OSSv Ústí n/O.
p. Miroslav Knap, starostka obce Zámrsk pí. Zuzana Tvrzníková, sekretář
fotbal. oddílu Miroslav Bartheldy, pokladník fotbal. oddílu Jaromír Hradecký,
trenér mužstva mužů Pavel Matoušek.
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V dorostu dal nejvíce gólů Jakub Král - 14, následují
R.Matoušek - 6, M.Klíma - 5, P.Matoušek - 4, M.Koukal a
J.Trnka po 3, T.Lorenc - 2, M.Lorenc, M.Pytlík, P.Šotner,
M.Toman, M.Tuček a J.Zahálka po 1 gólu, dva góly byly
vlastní.

SK Zámrsk

Bývalí hráči Zámrsku. Zleva J.Svatoš, R.Toušek, J.Martínek, J.Lohniský,
M.Novotný, E.Kindermann, ing.B.Němec (zády otočen T.Syrový)

Mezi diváky bylo i několik bývalých hráčů, kteří hráli za
zámrské mužstvo v minulých letech. (Antonín Novotný,
Bohuslav Němec, Jaroslav Matoušek, Ladislav Matoušek,
Jan Barták, Miroslav Roček, Jaroslav Martínek, Evžen
Kindermann, z těch mladších Jiří Novotný, Pavel Černý, Josef
Zahradník, Milan Bálek, Zdeněk Bartánus, Ervín Perthen, pro
některé bylo toto setkání po několika letech. Škoda, že nám
počasí ukázalo svoji odvrácenou tvář a tak mnoho bývalých
hráčů a příznivců fotbalu se této pěkné sportovní akce
nezúčastnilo. Poděkování patří také trojici rozhodčích tohoto
sportovního dne, panu Josefu Sobotkovi, Oldřichu Zuzíkovi a
Janu Lukesovi, kteří i za velmi nepříznivých podmínek odřídili
všechna utkání a přispěli tak k hodnotnému sportovnímu dni.
Slavnostní schůze fotbalového oddílu k výročí devadesáti
let organizované kopané v Zámrsku se uskutečnila v sobotu
30. října 2009 na sále hostince „V Podskalí, kde byla
připravena výstava fotografií, starých kronik a několik
významnějších trofejí a diplomů, získaných za minulá léta
činnosti fotbalového oddílu. Vedení schůze se ujal sekretář
oddílu Miroslav Bartheldy, který přivítal hosty – za Pardubický
krajský fotbalový svaz p. Vladimíra Janatu, za Okresní
fotbalový svaz předsedu Orlického sportovního sdružení p.
Miroslava Knapa, starostku obce Zámrsk pí. Zuzanu
Tvrzníkovou a všechny přítomné v sále. Po úvodním proslovu
Pavla Matouška přednesl ing. Bohuslav Němec velmi dobře a
podrobně zpracovanou zprávu o založení a historii
zámrského fotbalu za devadesát let své existence, která
sklidila zasloužený potlesk. Po této zprávě přednesl Jaromír
Hradecký krátké seznámení o hospodaření fotbalového
oddílu. Zlatým hřebem této schůze bylo předání „Pamětních
listů“ a sklenic s logem devadesátiletého výročí pětačtyřiceti
bývalým hráčům a funkcionářům za dlouholetou práci ve
fotbalovém oddílu. Po předání oceněných členů byla
diskuze, kde vystoupil zástupce PKFS p. Vladimír Janata,
dále předseda OSS p.Miroslav Knap a starostka obce Zámrsk
pí. Zuzana Tvrzníková. Po diskuzi a ukončení této slavnostní
schůze následovala volná zábava, kde si přítomní za
poslechu reprodukované hudby M.Buriana sdělovali různé
zážitky z dob minulých i současných.
V současné době má fotbalový oddíl v mistrovských
soutěžích mužstvo mužů, které hraje Krajskou I. B. třídu a
mužstvo dorostu, které hraje Okresní přebor. Po skončení
podzimní části jsou muži na nelichotivém předposledním
místě s 11 body a skórem 18 : 30. Mužstvo dorostenců je na
čtvrtém místě tabulky, získalo 19 bodů a skóre 45 : 28.
Nejlepším střelcem mužů je Antonín Csernyanszký s 5 góly,
následují M.Čáslavka - 3, R.Matoušek, R.Peterka a R.Páral
po 2, T.Fikejz, M.Jiráský, P.Šeda a M.Vodička po 1 gólu.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Letošní adventní doba u nás v Zámrsku začala krásným
Adventním koncertem vysokomýtské Základní umělecké
školy, který zde ZUŠ uspořádala již druhým rokem. A po řadu
let je zde tradicí, že bývá koncertem také zakončena - a to
koncertem vánočním, pořádaným společně místní Základní
školou spolu s Malým smíšeným pěveckým sborem. Nejinak
tomu bude i letos.
Tradiční Vánoční koncert se koná v kostele sv. Martina v
pátek 18. prosince v 16,30 hodin. Opět se můžete těšit na
vánoční písně, chorály, spirituály i staročeské koledy.
Na koncert jste srdečně zváni.

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
dobrého do roku 2010

Vám přeje Obec Zámrsk
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