
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 11 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 12. 11. 2018

Přítomni :  Večeřa, Kolesa, Brabec, Mašek, Kříž, Peřinka, Stašek,
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: Palát (rozhodčí OFS Znojmo)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Halový turnaj výběrů OFS „O Pohár předsedy JmKFS

5. )  VH OFS Znojmo

6. )  Hodnocení podzimu

7. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele 

zápisu Jiřího Peřinku a Zdeňka Kolesu.

2. )  Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:

Pozvánka na setkání s Ing. Kabelkou, finančním ředitelem FAČR – zúčastnil se p. Večeřa a informuje o 

obsahu setkání

Informace o neuhrazených sběrných fakturách – oddíly, které se objevily v seznamu, byly kontaktovány 

k nápravě

Komuniké ze zasedání VV FAČR 18. 10. 2018 – VV OFS Znojmo se bude zabývat zánikem práv a 

povinností některých klubů našeho okresu

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS 19. 10. 2018 – o průběhu pojednává p. Večeřa

Informace FAČR ohledně projednání žádosti OFS Znojmo o navýšení paušálů rozhodčích – p. Liba, člen 

VV FAČR byl pověřen ke zpracování návrhu zvýšení paušálů

Mimořádná finanční podpora klubům z vlastních zdrojů FAČR

Pozvánka na turnaj „O Pohár předsedy MěFS Brno“ – VV schvaluje účast našeho výběru na tomto turnaji

Představení GTM OFS Znojmo p. Helebranta – přeposláno oddílům a vyvěšeno na webu OFS

Žádost Policie ČR o poskytnutí informací – informace zpracovány a předány PČR

Rozdělení do soutěží mládeže pro jarní část soutěží OFS Znojmo 2018/2019 – VV bere na vědomí materiál 

zpracovaný KM

Komuniké VV FAČR 6. 11. 2018

VV bere na vědomí výsledovku hospodaření OFS Znojmo za 3. čtvrtletí

Nominace na kemp talentovaných hráčů v Lednici – z okresu Znojmo je nominováno šest hráčů

4. ) Halový turnaj výběrů OFS „O Pohár předsedy JmKFS:

Turnaj se koná v ÚT 20. 11. 2018 ve Sportovní hale ve Znojmě, organizačně zajišťuje sekretář a KM OFS



5. )  VH OFS Znojmo:

Předběžný termín VH OFS Znojmo je v pátek 1. 2. 2019 – sekretář zajistí možnost pronájmu sálu v 

Agrocentru

6. )  Hodnocení podzimu 2018:

p. Večeřa obdržel zprávu STK za uvedené období, konstatuje, že podzimní část soutěží byla v pořádku 

dohrána, vše proběhlo standardně

p. Stašek přednesl zprávu KM k podzimním soutěžím, všechna utkání jsou sehrána 

Termínová listina OFS Znojmo pro jaro 2019 ještě není zpracována, protože navazuje na TL JmKFS, 

předpokládaný začátek jarní části soutěží je o víkendu 23. a 24. 3. 2019

7. ) Různé:

Na základě žádosti p. Paláta ID FAČR: 75071430, bylo umožněno podat oznámení na VV, VV bere na 

vědomí oznámení p. Paláta ohledně utkání Suchohrdly – Prosiměřice a také vyjádření p. Maška k dané 

situaci 

p. Večeřa hodnotí průběh turnaje středních škol v kopané, který se konal v úterý 6. 11. v Tasovicích a 

děkuje zúčastněným školám a TJ Sokol Tasovice, z. s. za spolupráci

Materiální vybavení – VV se shodl, že by byla jako nejlepší varianta z hlediska pasivní prevence úrazů 

sportovní lékárnička (brašna) pro oddíly OFS Znojmo a bude se snažit vybavit tímto všechny naše oddíly

Halové turnaje mládeže 2019 – plně v gesci KM, VV schvaluje pořádání halových turnajů

VV schvaluje zpracování nabídky na bloky a propisovací tužky pro potřeby OFS Znojmo

Slavnostní ukončení roku 2018 – sekretář zajistí vše potřebné

p. Večeřa informuje VV o stavu hospodaření OFS Znojmo

p. Brabec informuje, že se v Moravském Krumlově konala akce Září měsíc náborů – VV schvaluje 5000,-

Kč příspěvek na tuto akci

p. Mašek apeluje na VV, aby kluby byly vždy intenzivně informovány o dotační akci Můj klub – jediný 

možný dotační zdroj z MŠMT – bylo tak ze strany OFS činěno

p. Peřinka – apeluje opět na kritický počet našich rozhodčích a navrhuje opětovně spustit akci oddílový 

rozhodčí. Pro oddíly, které nebudou mít svého oddílového rozhodčího navrhuje vrátit do RS poplatek, tak 

jak jej mají na jiných okresech.

Sekretář informuje VV o úmrtí p. Simandla, člena RK OFS Znojmo, budou zajištěny podrobnější 

informace ke konání smutečního rozloučení

VV chválí iniciativu oddílu TJ Družstevník Starý Petřín, jmenovitě Mgr. Radima Pruknera za apel vůči 

fanouškům a příznivcům fotbalu, který by měl být vzorem ostatním klubům, ten se objevuje v zápasovém 

bulletinu k domácím utkáním uvedeného klubu:

„Tímto Vás žádám a apeluji na Vás, aby Vaše fandění bylo v mezích určité slušnosti a vyvarovali jste se 

hrubých a vulgárních urážek, ať už na adresy delegovaných osob, či samotných hráčů. Mějte, prosím, na 

vědomí, že na zápas se chodí dívat i malé děti, kterým se všichni snažíme být určitým vzorem. Dále Vás 

žádám, nevnikejte! Na hrací plochu, či ochranou zónu delegovaných osob během, nebo po ukončení 

zápasu. Není to žádný „hrdinský čin“, ale spíše ukázka velkého diletantismu, která může mít nedozírné 

následky v podobě finančního postihu, či dokonce samotné zavření hrací plochy“.

Příští zasedání VV OFS se koná v pátek 14. 12. 2018 v 15:30 hod.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Bc. Roman Švarc

       předseda O F S                                    sekretář OFS




