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Stará garda TJ ZÁMRSK - AMFORA PRAHA
26. června 2005, sportovní areál TJ Zámrsk;
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(0 : 5)

V podmračeném nedělním dopoledni sehrálo mužstvo Staré gardy Zámrsku fotbalové utkání se známým
týmem Amfory Praha. Před zraky osmi stovek diváků se v mužstvech vystřídali tito hráči:
TJ Zámrsk: Miloš Horáček – Petr Bezdíček, Jaroslav Stratílek, Jiří Novotný ml., Jiří Novotný st., Stanislav Sýkora,
Ervín Perthen, Karel Beran, Luboš Přikryl, František Vojč, Josef Zahradník, Pavel Černý, Jiří Janecký, Jaromír
Hradecký, Jiří Kaplan, Pavel Kučírek, Vlastimil Merkl, Vlastimil Stoklasa, Jan Trnka, Jiří Trunec, Pavel Vannay,
Zdeněk Bartanus a jako hosté si zahráli v dresu Zámrsku zástupce krajského hejtmana ing.Ivo Toman a krajský
radní ing. Miroslav Mareš, ředitel fy Strabag Vladislav Fišer a zástupci fy SAPA V.Jůza a T.Lamberský.
Amfora: Martin Michal a Petr Kostelník – Petr Salava, Zbyněk Merunka, Pavel Horňák, Jan Rosák, Miroslav
Žbirka, Martin Tankwey, Sagvan Tofi, Karel Vágner, František Veselý, Horst Siegl, Stanislav Hložek, Roman
Skamene, Petr Novotný, Václav Vašák, Josef Lébr. Ondřej Vetchý, Vašo Patejdl a Otakar Janecký.
Za řízení ligového rozhodčího Milana Šedivého a jeho asistentů z ústeckého okresu Zdeňka Rota a Jana Filipa
zahájila utkání čestným výkopem Jitka Zelenková. Za mírné převahy hostů, když jejich hru dirigovali exligový Horst
Siegel a bývalý ligový fotbalista Josef Lébr, otevřel skóre utkání Karel Vágner, druhý gól přidal střelou z dálky Pavel
Horňák, na 0 : 3 zvýšil ligový kanonýr Horst Siegl, když dorazil míč do sítě vyražený domácím brankařem, čtvrtý gól
vstřelil Miroslav „Meky“ Žbirka a skóre prvního poločasu uzavřel pátým gólem Ondřej Vetchý.
Ve druhém poločase se hra domácí staré gardy zlepšila, z penalty snížil na 1 : 5 Vladislav Fišer, ale hosté zvýšili své
vedení „angličanem“ Romana Skamene z pokutového kopu na 1 : 6 a poslední slovo měl Ondřej Vetchý – 1 : 7.
Diváky pobavil svými kousky Roman Skamene, na pravém křídle předváděl své typické úniky nestárnoucí František
Veselý, téměř k neudržení byl Martin Tankwey. Několika tvrdými střelami se blýskl v prvním poločase Jan Rosák.
Utkání střídavě komentovali Petr Novotný a Václav Vašák, kteří vtipně informovali diváky o utkání. Po utkání
předali představitelé spolupořádající agentury Leo film production Antonín Suchánek a Regio programu Majka
Schillerová zástupci domácího oddílu šek v hodnotě sedmi tisíc korun na rozvoj mládežnického fotbalu v Zámrsku.
Fakta:
Branky: V.Fišer (PK) – O.Vetchý 2, K.Vágner, H.Siegl, M.Žbirka, P.Horňák. R.Skamene
Rozhodčí: M.Šedivý – Z.Rot, J.Filip; diváků: 800
Jaromír Švec
Mužstvo Amfory - zleva
stojí: trenér Werner
Kotas, Jitka Zelenková,
Petr Novotný, Martin
Michal, Standa Hložek,
Jan Rosák, Zbyněk
Merunka, Karel Vágner,
Roman Skamene, Vašo
Patejdl, Jožka Černý,
Petr Kostelník, Václav
Vašák, Jaroslav Strnad;
Dole: Horst Siegl, Milan
Šedivý, Josef Lébr,
Miroslav Žbirka, Petr
Salava,Martin Tankwey,
Pavel Horňák, Otakar
Janecký

Hasiči Zámrsk
Vážení spoluobčané, dovolte nám přiblížit činnost zásahové jednotky za uplynulých 6 měsíců letošního roku. Naše
zásahová jednotka vyjela v letošním půlroce ke třem požárům, k jednomu technickému zásahu a ke dvěma
prověřovacím cvičením. Naše jednotka za povinnost při vyhlášení poplachu vyjet do 10 minut s vozem CAS 32
v počtu 1+3, při větším požáru vyjíždí ještě vozidlo Avia. Zatím se nám daří vyjíždět do 5 až 7 minut od vyhlášení
poplachu.
Naše zásahy:
18. 3. 05 ve 21:13 až 22:45
4. 4. 05 v 7:01 až 8:23
11.5.05 v 16:30 až 18:00
30. 5. 05 ve 20:15 až 21:15
10. 6. 05 v 17:00 až 18:30
28. 6. 05 ve 12:00 až 14:15

požár domu ve Vysokém Mýtě
požár domu č.86 v Zámrsku
prověřovací cvičení s HZS Vysoké Mýto na Technoplyn ve Vysokém Mýtě
technický zásah mezi obcemi Zámrsk a Dobříkov - mytí silnice od nánosu bahna
prověřovací cvičení se sbory okrsku v Zámrsku v lese v Bažantnici
požár balíků slámy na voze v Zemědělském družstvu v Zámrsku

Nadále opět pokračují práce na budování areálu v cihelně.
V letošním roce se naše družstva mužů a žen zúčastnila několika soutěží v požárním sportu. 28. května se konala
okrsková soutěž na Vraclavi. Umístění: ženy 3. místo, muži 4. místo. Další soutěže se zúčastnilo pouze družstvo žen
a to 4. 6. 2005 v Kuněticích, kde se umístily na 5. místě.
Poslední soutěží v tomto období byl 25. 6. 2005 Memoriál
Václava Flídra. Tato soutěž se skládá ze dvou disciplín a to
požární útok a štafeta jednotlivců na 4x100m. Družstvo žen se
umístilo na 1. místě a družstvo mužů se umístilo na 2. místě.
Toto je ve stručnosti výčet naší práce, která je prováděna ve
volném čase. Každý občan podle svého uvážení a zhodnocení
může posoudit, zda vynaložená práce je k něčemu dobrá.
Dne 29. 4. 2005 jsme si byli pro nové zásahové vozidlo
CAS 32 Tatra 148 (viz obr.), které nám přidělila Armáda České
republiky. Na tomto voze se musí udělat potřebné úpravy, než
bude zařazeno do výjezdu.

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 27. 6. 2005
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
2)
Zprávu o činnosti komise školské a kulturní
3)
Zprávu o činnosti kontrolního výboru
4)
Informace z obecního úřadu
5)
Informace Jiřího Novotného ke kulturní akci „Zámrskání 2005“
6)
Informaci p. starosty Vlastimila Profouse k petici občanů Janoviček týkající se ohrožování životního prostředí
a bezpečnosti občanů, zakoupení sekačky pro Janovičky, zakoupení nákladního vozidla Avie pro Zámrskou
stavební spol. s r.o., připojení Týništka na vododvod, zakoupení pozemku u dílen
7)
Připomínku pí. Novotné k nepřiměřené rychlosti vozidel v obci
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
Zprávu o plnění rozpočtu obce
2)
Rozpočtovou změnu č. 1 k finančnímu příspěvku na Zámrskání
3)
Přidělení bytu v č.p. 74 pí. Zdence Stolárové a nájemní smlouvu
4)
Přidělení bytu v č.p. 74 p. Jiřímu Chouněmu a nájemní smlouvu
5)
Přidělení bytu v č.p. 74 pí. Blance Bezdíčkové a nájemní smlouvu
6)
Přidělení bytu v č.p. 74 p. Zdenku Drahošovi a nájemní smlouvu
7)
Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2004
8)
Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2004
9)
Audit hospodaření obce za rok 2004
10) Prodej obecního traktoru
11) Předání podílu ze Zámrskání 2005 TJ Zámrsk
12) Zástavní smlouvu na Základní školu na pohledávku MMR ČR ve výši 100.000,- na nezkolaudované 2 domy
13) Dotaci na internetizaci knihovny ve výši 25.000,- Kč se spoluúčastí obce nejméně 10%

Týden před prázdninami v ZŠ
Milí spoluobčané !
Rádi bychom Vás seznámili s akcemi,
které uspořádala na závěr školního roku naše
škola.
Je už léto, čas prázdnin, dovolených,
táborů, sluníčka a dešťů. Jak to však vypadalo u
nás ve škole v posledním týdnu před prázdninami?
Můžeme odpovědět, že byl rozmanitý a pestrý.
Nejprve se ještě jednou scházíme u naší
šestikmenné lípy. Konečně došlo
k jejímu ošetření. Bylo to
slavnostní.
Akci
uspořádala
„Nadace Partnerství“ z Brna ve
spolupráci se sponzory a naší
základní školou. Vše se odehrálo
ve čtvrtek 23. června od 10 hodin
v zámeckém parku. Přítomny
byly základní školy z Českých
Heřmanic, Dobříkova, dvě třídy
ZŠ Javornického ul. a Speciální
škola z Vysokého Mýta. Přišli se podívat i pozvaní
zástupci sponzorů a organizací - ČD, Archiv,
Ekocentrum Paleta z Pardubic, Mladá fronta dnes a
Orlické noviny. Přijela Česká televize, která
s námi natočila krátký šot a ještě ten den
odvysílala.
Slavnost začala vzpomínkou na všechno,
co doprovázelo naši lípu k vítězství. Následovaly
horolezecké soutěže pro děti, které připravila
„Nadace
Partnerství“.
Současně
začalo

dendrologické ošetřování lípy pracovníky firmy
EDEN z Brna. Ti se nejprve po lanech vyšplhali do
koruny stromu, odřezávali suché větvičky a
kontrolovali vyvázání jednotlivých kmenů. Byla na
ně zajímavá podívaná. Nebojácně se pohybovali
v koruně i přímo na okrajích větví. Ořezané větve
sešrotovali a tuto dřevitou hmotu přidali pod keř
rododendronu. Dětské soutěže skončily kolem
dvanácté hodiny. Ošetřování
stromů pokračovalo až do 19.
hodiny večerní. Celou dobu
nás doprovázelo sluníčko.
Akce se všem zúčastněným
líbila.
Tímto
ošetřením
skončila celoroční akce školy.
Podařilo se to, proč jsme se do
této soutěže přihlásili. Došlo,
myslíme si, k velice pěkné
prezentaci naší obce. Lidé v celé republice zjistili,
že existuje obec Zámrsk ve velice pěkném
prostředí v čele se stromem roku – šestikmennou
lípou. Jak jste si jistě všimli, Zámrsk navštěvují
lidé a hledají, kde roste naše lípa.
Jako výhra pro náš strom proběhlo jeho
ošetření a my věříme, že i tím je zabezpečen
zdárný růst a lípa bude předávat radost nám i
dalším pokolením.

Poznáváme Jeseníky
Poslední větší akcí školního roku byl výlet do Jeseníků. Předem jsme se i s rodiči pečlivě připravovali.
Čekalo nás čtyřdenní putování po Jeseníkách. Tuto akci pro nás zorganizoval a vedl pan učitel Černý.
Jeseníky zná velice dobře a ví, co dětem za 4 dny nabídnout a ukázat. Některé maminky a babičky pomáhaly
připravovat jídlo, které jsme si brali s sebou. Zároveň všechny pekly bábovky a různé řezy, po kterých se
v průběhu výletu jen zaprášilo.
A je tu neděle 26. června. Po obědě vyjíždíme vybaveni batohy, spacími pytli, „bábovkami“ a
ostatními potřebnými věcmi od obecního úřadu do dětského tábora v Domašově. Nezapomněli jsme si vzít ani
naši vlajku Robinsonů. Jede 23 dětí a 8 dospělých. I letos (jako loni do Chorvatska) jsme nabídli rodičům a
prarodičům účast na naší akci. Přijali ji pan Kajsrlík, paní Pilařová, Janíková, Houžvičková a paní Černá. Celý
autobus je nám k dispozici – místa habaděj. Všichni máme dobrou náladu. Při stoupání na Červenohorské
sedlo se smykem proti nám v prudké zatáčce vyřítilo osobní auto. Dostává se do protisměru a z boku naráží do
našeho autobusu. Naštěstí se nám nic nestalo, jen autobus má promáčknutý kufr a proraženou pneumatiku.
Žádná odřenina, žádná boule, jen jsme se lekli té rány. Tato událost nás asi na dvě hodiny zdržela. Do tábora
jsme se postupně přepravovali vozidly pana Kajsrlíka a pracovníků, kteří ukončovali stavbu tábora.
Hurááá a jsme na místě. Ubytováváme se ve stanech po dvou. Mrholí a my se přesto po vydatné
domácí večeři vydáváme na procházku k Mariinu pramenu. Během cesty se vyčasilo a to zůstává až do konce
výletu. Po zpracování rozdělovníku nočních hlídek a začátku jejich činnosti uléháme ke spánku.
Ráno vstáváme už v 6 hodin (některé výjimky vykukovaly ze stanů už kolem páté hodiny, protože se
již nemohly dočkat výletu). Po pestré snídani vyrážíme na celodenní výlet s cílem zdolat nejvyšší horu

Jeseníků a druhou nejvyšší horu Čech – Praděd – 1492 m nad mořem. Cestu řešíme autobusem přes Karlovu
Studánku na Ovčárnu, a potom pěšky na již zmíněnou horu. Od rána je jasno a nám se nabízí velice pěkný
pohled do širokého okolí. Jde se nám dobře. Praděd je nám stále blíž a blíž. Konečně jsme na místě. Sedáme si
k dubovým stolům a občerstvujeme se. Chutnají nám nejen připravené potravinové balíčky, ale i z domova
přivezené bábovky. Cestou z Pradědu se podle věku rozdělujeme na dvě skupiny. Mladší děti absolvují cestu
zpět na Ovčárnu. Odtud autobusem do Karlovy Studánky. Zde zastavujeme a procházíme se krásným
prostředím. Někdo ochutnává léčivý pramen a všichni obdivujeme uměle vytvořený vodopád, který se spouští
z vrchu a končí v protékající říčce Bílá Opava. Z Karlovy Studánky se opět autobusem vracíme zpět do
našeho tábora. Maminky pro nás mezitím připravují večeři. Druhá skupina starších dětí se od nás pod
Pradědem odloučila a putuje přes Švýcárnu pěšky na Červenohorské sedlo až do tábora. Když přicházejí, tak
na nich není zdát žádná únava. Po špagetách s velmi pikantní omáčkou ještě chvíli hrajeme fotbal a jiné
míčové hry. Na závěr dne odhodlaně lezeme do místní, kolem tábora protékající „teplé“ říčky a snažíme se ze
sebe smýt celodenní nečistoty. Večer všichni padneme znaveni do spacáků a během okamžiku se po táboře
ozývá pouze klidné oddechování. Dokonce i některé hlídky místo hlídkování mizí ve stanech a připojují se ke
spáčům.
Další den starší děti opět vstávají v 6 hodin a po snídani vyráží autobusem do Jeseníku. Tentokrát se
podařilo k výletu přemluvit maminku Pilařovou, která v této době nevěděla, co ji jako netrénovanou čeká.
Z Jeseníku dále pokračujeme vlakem do Ramzové a odtud lanovkou na Šerák. Po krátkém občerstvení
směřujeme po hřebenech na Keprník, Vřesovou studánku a Červenohorské sedlo. Na sedle odpočíváme a po
nabrání zbytku sil se ubíráme do tábora. Mladší děti vstávají o hodinu déle. Odjíždíme linkovým autobusem
do Jeseníku, kde si prohlížíme město a místní dopravou se dostáváme nad město do Priessnitzových lázní.
Procházíme se po kolonádě a zastavujeme se u hrobky a kaple V. Priessnitze, zakladatele lázní. Na jedné
z léčebných tras se seznamujeme s léčebnými vodními procedurami. Navštěvujeme i jeden z léčivých
pramenů. Na vyhlídce obdivujeme okolí a vyhledáváme nám již známá místa. Užíváme si hezké slunné
odpoledne. Do tábora se vracíme dříve než druhá skupina. Připravujeme večeři – dnes to jsou kuřecí stehna
s rýží. Kolem páté se objevují za potokem první turisté z druhé skupiny. Za nimi docházejí ostatní. Jsme
příjemně unaveni. Po první večeři (v 18 hodin) odpočíváme, neboť nás ještě večer čeká táborák s opékáním
vuřtů. U připraveného táboráku se scházíme kolem 20. hodiny a blahopřejeme našim oslavencům. Svátek
slaví Ládík Rozlivka, Péťa Kajsrlík, Péťa Novotný a narozeniny Anička Janíková. Následuje opékání vuřtů.
Po jejich konzumaci si zkoušíme projít
svíčkami vytyčenou trať temným lesem.
Kolem 22. hodiny (po večerní hygieně) se
ukládáme ke spánku. Litujeme, že nás už
čeká pouze odjezd domů. Velké většině by
prý nevadilo rozdat vysvědčení v táboře a
být tu alespoň do neděle. Škoda, že jsme na
ten nápad nepřišli dříve.
Po probuzení balíme věci a
ukládáme do obecní Avie. Ta nám je odváží
a my se vydáváme na cestu vlakem pouze
s malými batůžky. Ve vlaku máme štěstí.
Vagony jsou poloprázdné a my celou cestu
sedíme. Do Dobříkova přijíždíme v 17
hodin. Setkáváme se tu s rodiči a jsme
všichni rádi, že výlet dopadl dobře a že se
nám líbil.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizací výletu, či se ho sami
zúčastnili a starali se společně s námi o naše děti. Určitě si i oni odnášejí příjemné vzpomínky. Poděkování
patří také našemu panu starostovi, který nám velmi pomohl s dopravou.
Obě jmenované akce si můžete ve fotografiích prohlédnout ve vestibulu Obecní prodejny v Zámrsku.
Teď nás všechny čeká léto. Přejme si, aby bylo hezké plné sluníčka a pohody. Užijte si dovolených a
načerpejte mnoho sil do druhé poloviny roku 2005!
To Vám přeje Základní škola v Zámrsku

Zámrskání 2005 a Amfora v Zámrsku
- neboli dvě zdařilé akce na zámrském fotbalovém hřišti
TJ Zámrsk se rozhodla po neúspěšném oslovení agentury Czech marketing pokračovat
v započaté tradici akcí na fotbalovém hřišti. Na přípravu zbývaly pouze dva měsíce.
Proto se fotbalisté rozhodli oslovit p. Marii Schillerovou – Regio program a Antonína
Suchánka – Lea film production. Ti po vzájemném jednání s Obedním úřadem a
fotbalisty začali letošní akci připravovat. Společným cílem bylo akci zorganizovat tak,
aby nebyla prodělečná a hlavně aby se uskutečnila. To se s velkým úsilím podařilo. Na
hřišti bylo cca 1800 lidí, což je velice slušná bilance za předpokladu, že ten den byly
další tři akce: Oslavy 950 let Chrudimi, Rio de Mejto a Tunning party. Akce se vydařila
po všech stránkách. Odpolední program „Letní olympiáda“ patřil dětem a těch bylo na
hřišti více než 600. V hlavním programu vystoupili kromě dalších Ivan Mládek a jeho
Banjo band, Patrik Hezucký, Martin Maxa s kapelou Náhodná sešlost, Jiří Krytinář a
další. Navíc se nám podařilo zajistit na večer projekci na MS v ledním hokeji.
Akce měla velkou reklamní kampaň – Deníky Bohemia, Mladá fronta Dnes, Rádio
OK, daslší noviny, televize NOVA – Snídaně s Novou a další rádia. Společně bylo
vylepeno na 1000 plakátů a rozdáno 6000 letáků.
Zámrskání 2005 se konalo pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase
a náměstka hejtmana Ivo Tomana. Ti i všichni sponzoři dostali závěrečnou tiskovou
zprávu včetně CD s fotkami a natočen byl i film.
Dne 26. 6. 2005 se uskutečnilo atraktivní fotbalové utkání mezi starou gardou
Zámrsk a týmem Amfory. Celou akci připravila tělovýchovná jednota opět ve
spolupráci s paní Marií Schillerovou a panem Antonínem Suchánkem. Za tým
Amfory nastoupili mimo jiných P. Salava – prezident klubu, P. Novotný, J.
Rosák, M. Žbirka, H. Siegl, F. Veselý, O. Vetchý, S. Hložek, R. Skamene a
další. Za tým Zámrsku bylo osloveno přes 100 hráčů staré gardy. Někteří z nich
se omluvili, ale přesto se na hřiště dostavilo přes 60 hráčů, z nichž 24 nastoupilo
k utkání. I když zápas skončil výhrou Amfory 7:1, myslím si, že každý
z návštěvníků i hráčů tohoto utkání, kterých se sešlo na 900, odcházel domů
s pocitem příjemně stráveného dne.
Doufám, že se nám při přípravě a v průběhu těchto akcí podařilo napravit vztahy mezi některými příznivci zámrského fotbalu
a výborem TJ a můžeme počítat s jejich podporou a pomocí v pořádáni dalších akcí spojených s činností sportovního klubu
Zámrsk.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu Bonaventurovi a jeho partě, kteří se podíleli na úpravě hřiště před i po obou akcích,
Obecnímu úřadu za pomoc při zajištění dětského dne, hasičům z Janoviček a Zámrsku za zajištění pořadatelské služby a mnoha
dalším lidem, bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit.
Za TJ Zámrsk Jiří Novotný
Foto 1: Petr Novotný komentuje utkání Amfora – Stará garda Zámrsk; foto 2: výkop provádí Jitka Zelenková (autor fotografií Jaromír Švec)

TJ KBT ELEKTRONIK ZÁMRSK Vás srdečně zve na

33. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
„O POHÁR OBECNÍHO ÚŘADU“
který se koná ve dnech 30. a 31. července 2005 pod záštitou OÚ Zámrsk.
Začátek po oba dny v 8,30 hodin, slavnostní zahájení turnaje proběhne před prvním zápasem
v sobotu 30.července v 8,25 hodin.
Účastníky turnaje jsou tato družstva:
TJ KBT Zámrsk
TJ Sokol Moravany
Sokol Dobříkov
FK Agria Choceň

SK
TJ
SK
SK

Holice
Sokol Rybník
Chrast
Vysoké Mýto „B“

Hodnocení zámrských fotbalových mužstev v soutěžním ročníku 2004 – 2005
Po skončení jarní sezóny ročníku 2004 – 2005 se mužstvo mužů umístilo v konečné tabulce I. B. třídy na nelichotivém 12.
místě se ziskem dvaceti pěti bodů, když sedmkrát vyhráli, čtyřikrát hráli nerozhodně a patnáctkrát prohráli. Do sítě soupeřů
nastříleli 30 gólů a 55 gólů obdrželi. Nejlepším střelcem mužstva se stal Aleš Najman se 14 góly, následovali D.Bezdíček 6,
J.Bureš 3, A.Csernyanszký a M.Bálek 2, D.Jílek, J.Šeda a R.Glencner po 1. Žlutých karet obdrželo mužstvo mužů celkem 69,
nejvíce měl Brýdl 8, Glencner 7, Bureš, Bálek, Csernyanszký, Peterka a Vácha 6, Bezdíček a Najman 5, M.Šeda 3, Jílek,
L.Kaplan, Kroupa a Langr 2, J.Kaplan, Veselý a Čáslavka 1. Červených karet obdrželo mužstvo celkem 7, když Brýdl,
Csernyanszký a Najman dostali po 2, J.Kaplan 1.
Mužstvo dorostu skončilo v konečné tabulce I. A. třídy na devátém místě, když získali za deset výher, dvě remízy a čtrnáct
proher celkem 32 bodů. Svým soupeřům nastříleli 43 gólů a obdrželi 62 gólů. Nejvíce gólů dal Bálek – 17, Teplý 8, Kopecký
5, Vaňásek a Mudrich 4, Bartheldy, Hermann, P.Střasák, Vopařil a Vyhledal 1. Žlutých karet měl dorost celkem 16, o které se
„zasloužili“: Bálek 4, P.Střasák a Teplý 3, L.Lorenc, Mudrich, M.Střasák, Stříteský, Vaňásek a Vopařil 1. Červenou kartu
nedostal ani jeden dorostenec.
Mužstvo starších žáků obsadilo v celkovém hodnocení Okresního přeboru pěkné třetí místo a tím získali i možnost postoupit
do Krajské I. A. třídy, kterou využili. Je to poprvé v historii zámrského fotbalu, kdy budou žáci hrát v krajské soutěži. Za
sedmnáct vítězství, dvě remízy a sedm porážek získali celkem 53 bodů a aktivní skóre 58 : 22, když z celého Okresního
přeboru obdrželi nejméně gólů. O vstřelené góly se podělili: D.Nešpor 13, J.Hermann 11, J.Novotný 7, R.Matoušek,
L.Lorenc 6, M.Lorenc 5, M.Jiráský 2, V.Jasanský, F.Kopecký, T.Lorenc a M.Novotný 1, dva góly si dali soupeři vlastní.
Mužstvo starší přípravky hrálo na jaře formou turnajů finálovou skupinu o 1. – 6. místo, ze dvanácti odehraných soutěžních
utkání jich osm vyhráli a čtyři prohráli, skóre mají 32 : 22. Kompletní tabulka bohužel dosud nevyšla, ani na internetu.
Mladší žáci sehráli jarní turnaje ve skupině o 7. – 10. místo, kde se umístili ze dvanácti utkání na prvním místě, (tudíž
celkově na 7. místě v okrese), se ziskem 27 bodů za devět výher a tři prohry. Svým soupeřům nastříleli 74 gólů a jen 16 gólů
obdrželi.

Tabulka I. B. třídy – muži:
1. Libchavy
20 1 5 65 : 28
2. Vysoké Mýto B 14 8 4 50 : 27
3. Horní Újezd
13 8 5 49 : 28
4. Chrast
14 5 7 64 : 38
5. Rychnov na M.
12 7 7 61 : 56
6. Semanín
12 6 8 55 : 42
7. Kamenná Horka 10 5 11 43 : 46
8. Mor.Třebová B
8 7 11 32 : 45
9. Králíky
9 9 8 36 : 43
10. Rybník
9 4 13 40 : 41
11. Chroustovice
8 3 15 51 : 57
12. Zámrsk
7 4 15 30 : 55
13. Měst.Trnávka
5 6 15 37 : 54
14. Jevíčko
2 5 19 23 : 76
Tabulka I. A. třídy - dorost:
1. Choceň
23 2 1 139 : 32
2. Proseč
14 3 9 65 : 47
3. Žamberk
13 6 7 60 : 39
4. Horní Újezd
14 2 10 78 : 61
5. Janov
12 3 11 60 : 62
6. Pomezí
11 4 11 56 : 57
7. Prosetín
11 4 11 53 : 69
8. Jevíčko
10 5 11 58 : 68
9. Zámrsk
10 2 14 43 : 62
10. Králíky
10 2 14 57 : 74
11. Sebranice
9 4 13 48 : 72
12. Dolní Újezd
9 2 15 46 : 62
13. Řetová
8 2 16 41 : 62
14. Kameničky
7 1 18 58 : 95

61
49
47
47
43
42
35
34
33
31
27
25
21
11
71
45
45
44
39
37
37
35
32
32
31
29
26
22

Tabulka Okresního přeboru – st.žáci:
1. Ústí n.Orl. B
20 2 4 76 : 25
2. Sloupnice
16 6 4 55 : 25
3. Zámrsk
17 2 7 58 : 22
4. Luková
16 4 6 82 : 40
5. Libchavy
16 3 7 73 : 36
6. Červená Voda
15 2 9 82 : 38
7. Řetová
14 5 7 74 : 41
8. Semanín
13 3 10 64 : 53
9. Vysoké Mýto B 13 1 12 89 : 52
10. Rudoltice
11 4 11 40 : 57
11. Dolní Čermná
5 3 18 28 : 83
12. Dolní Dobrouč
3 1 22 17 : 99
13. Albrechtice
2 2 22 21 : 95
14. Rybník
1 2 23 30 : 123

62
54
53
52
51
47
47
42
40
37
18
10
8
5

Tabulka Okr.přeboru – st.přípravky (neúplná):
1. Zámrsk
8 0 4 32 : 22
24
2. Letohrad B
7 0 5 28 : 20
21
3. Králíky
5 1 6 42 : 34
16
4. Brandýs n.Orl..
5 1 6 36 : 39
16
5. Zálší
5 0 7 21 : 24
15
6. Ústí n.Orl. B
5 0 7 22 : 42
15
Tabulka okr. přeboru
1. Zámrsk
2. Orlice
3. Rudoltice
4. Boříkovice

7. – 10. místo - ml.žáci
9 0 3 74 : 16
27
6 1 5 24 : 41
19
5 1 6 31 : 34
16
3 0 9 18 : 56
9
Za TJ Zámrsk: Jaromír Švec
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