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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 5. 10. 2020

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Kříž, Mašek, Peřinka,
Omluveni: Stašek,
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 6

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Průběh soutěží OFS Znojmo

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovatelem tohoto zápisu VV 

schvaluje Jiřího Peřinku.

2.) Kontrola zápisu VV č. 6:

       Splněn úkol objednávky sady (dres + trenky) pro rozhodčí OFS Znojmo. Sady se průběžně vydávají dle 

pokynů KR na základě předávacího seznamu.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 31. 8. 2020 – s obsahem jednání seznámil VV p. Večeřa

Pozvánka na výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS – v rámci vládních opatření Covid – 19 a nouzového 

stavu je tato akce zrušena

Mimořádná finanční podpora klubů – odesláno oddílům emaily, komunikováno telefonicky, ze strany OFS 

byly vynaloženy veškeré úsilí aby oddíly tuto podporu získaly

Pozvánka na předání cen Dr. Jíry 17. 9.2020 v Moravském Krumlově – akce hodnocena velmi kladně

Žádost Troskotovic o ocenění funkcionáře – byl oceněn plaketou, předal p. Brabec

Stav přihlášek náboru nových rozhodčích – se stavem seznamuje sekretář. Předseda VV OFS p. Večeřa 

kladně hodnotí oddíly, které nahlásily své oddílové R a práci oddílových rozhodčích v samotných utkáních  

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR ke sportovním akcím

Můj klub 2021 – vyhlášen dotační program – předáno oddílům

Zprávy GS FAČR

Email Karla Poppera

Licenční řízení o udělení statutu centra mládeže

Úmrtí p. Karla Neuwirtha – bývalý sekretář OFS Znojmo, parte s kondolencí rodině bylo vyvěšeno na 

webových stránkách OFS Znojmo

4. ) Průběh soutěží OFS Znojmo podzim 2020:

Soutěže včetně soutěží mládeže běží dle rozlosování, vyjma některých dohrávek z důvodu odložení pro 

nezpůsobilý terén. 

       Předseda VV OFS p. Večeřa kladně hodnotí práci STK za pružnost a odbornost při řešení krizových situací 

a potřeby změny termínů utkání



VH FAČR – za VV OFS Znojmo se zúčastnil p. Večeřa, seznámil členy VV o průběhu a závěrech VH FAČR, 

kde si delegáti za Moravu zachovali svoji tvář a nepodlehli tlakům na změnu Stanov. Kriticky se vyjádřil 

k chování placených úředníků ze strany FAČR a jejich nemístného až mnohdy nevhodného chování vůči 

moravským delegátům na VH FAČR

Kemp výběrů OFS 28. 9. 2020 – OFS Znojmo děkuje za možnost uspořádat tento kemp v areálu FC Miroslav a 

chválí KM za jeho připravenost v nelehkých klimatických podmínkách 

Meziokresní turnaje výběrů – vše momentálně zrušeno, OFS Znojmo mělo pořádat tento turnaj 8. 10. 2020 

v Moravském Krumlově

Akce Září Měsíc náborů se uskutečnila v Moravském Krumlově a v Tasovicích

VV byl informován o Licenčním řízení o přidělení statutů mládeže

VV schvaluje nákup sportovního oblečení pro trenéry výběrů OFS a nákup plaket pro oddíly Jaroslavic a Práčí

za vzornou reprezentaci okresu v TV utkání

VV na základě návrhu KR schvaluje per rollam Jiřího Šachla delegátem soutěží OFS Znojmo

p. Večeřa seznámil VV s obsahem jednání VV JmKFS 5. 10. 2020 

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 9. 11. 2020 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




