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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 10 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 11. 10. 2021

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 9

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

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

schvaluje Zdeňka Kolesu.                         

2.) Kontrola zápisu VV č. 9:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Dotace Můj klub 2022 – informace o dotační výzvě odeslána oddílům

Epidemiologická opatření k organizaci amatérských utkání

Pozvánka na otevření ReZtaurace – 24. 9. 2021 – zástupci OFS se zúčastnili a velice kladně hodnotí tuto 

akci

Žádost o počty utkání pro NSA – zpracoval a odeslal sekretář

Novelizace Stanov FAČR – námětové řízení

Pozvánka OFS Třebíč na setkání v Třebíči 27. 10. 2021

Manuál pro trenéry a rodiče – předseda VV doporučuje si tento materiál přečíst

4. ) Informace z JmKFS:

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS 24. 9. 2021 Vranovská přehrada – organizace byla výborná

p. Večeřa seznamuje VV s aktuální situací na JmKFS a FAČR

p. Večeřa předal plakety v Troskotovicích a Mramoticích

16. listopadu 2021 pořádáme meziokresní halový turnaj výběrů OFS, turnaj v Medlánkách 23. 9. 2021 byl 

výsledkově nepodařený

Turnaj středních škol chlapců v kopané se uskuteční 18. 10. 2021 na UT v Tasovicích

VV per rollam schvaluje nového člena DK OFS Znojmo Ing. Davida Zelníčka

VV schvaluje návrh p. Kolesy na nákup plaket oddílům, které hrály TV utkání, zároveň VV vyslovuje pochvalu 

oddílu Hostěradic, akce je hodnocena velice kladně, VV děkuje FAČR za zařazení tohoto utkání do projektu a 

odvysílání v TV

VV zhodnotil dosavadní průběh mistrovských soutěží OFS - nedostavení se oddílů k utkání, neobsazení utkání 

rozhodčími, VV bere na vědomí snahu KR tuto situaci řešit - mimořádný seminář pro rozhodčí v Dobšicích 17.

10. 2021

p. Brabec oceňuje fair play jednání hráče na utkání Dobřínska - výzva a vzor pro ostatní hráče



p. Samek se dotazuje k činnosti oddílových rozhodčích

p. Mašek informuje VV o stavu bannerů sponzorů v areálech

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 8. 11. 2021 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




