
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 21. 11. 2022

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Mašek, Samek, Kříž, Kolesa,
Omluveni: Peřinka
Nepřítomni: 
Hosté:         p. Čech – předseda STK OFS Znojmo

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

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

schválen Jiří Mašek.                         

2. ) Kontrola zápisu VV č. 10:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Setkání sekretářů OFS na JmKFS dne 8. 11. 2022 - o obsahu pojednal sekretář, zásadními body 

reorganizace soutěží a finanční podpora náborů

       FK Práče ohledně soutěží žáků a mladších žáků pro jaro 2023 – bude řešit KM a STK

Návrh termínové listiny soutěží OFS Znojmo pro jaro 2023 – VV zadává úkol KM k doplnění o soutěže 

mládeže – začátek jarní části soutěží mužů OFS Znojmo v OP bude 18. – 19. 3. 2023

Propozice meziokresního turnaje mladšího dorostu – pořadatelem je OFS Znojmo a turnaj se uskuteční 29. 

11. 2022 v Tasovicích na UT

Propozice turnaje O Pohár předsedy MěFS Brno – 3. 12. 2022 – náš výběr se zúčastní

Propozice halového meziokresního turnaje výběrů OFS U13 a U12 – 30. 11. 2022 ve Valticích 

Návrh KR OFS Znojmo na doplnění listiny rozhodčích soutěží JmKFS rozhodčím Jiřím Palátem – VV 

bere na vědomí

       Tříkrálový běh pro Stelinku z Dyje – VV OFS podporuje tyto akce a apeluje na oddíly, aby vyslali své 

zástupce na tuto charitativní akci - odesláno na oddíly

4. ) Informace z JmKFS:

Komuniké VV JmKFS 2. 11. 2022 – o obsahu pojednává p. Večeřa, každý OFS prostřednictvím JmKFS

obdrží 100 000,- Kč na náborové akce a turnaje od JmK. Předseda OFS p. Večeřa sděluje představu o 

kritériích pro čerpání těchto finančních prostředků a děkuje poskytovateli Dotace.

Termínová listina soutěží JmKFS pro jaro 2023

Byl vyzdvihnut výkon rozhodčího Karla Kříže z řad rozhodčích našeho okresu při TV utkání Hroznová 

Lhota - Vnorovy



VV svolává VH OFS Znojmo a to v termínu 26. 1. 2023 ve společenském sále Modrých sklepů, Nový 

Šaldorf 2791/5, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice – sekretář zajistí vyvěšení svolání VH na Úřední desce 

OFS Znojmo a odeslání oddílům

p. Večeřa navrhuje vyhlášení ankety Fotbalista roku 2022 jako součást VH OFS Znojmo – VV schvaluje tento 

formát. VV byl seznámen s počtem a stavem nominací.

p. Kolesa byl navržen na post předsedy komise rozhodčích OFS Znojmo – VV schvaluje a žádá o předložení 

složení KR do příštího zasedání VV

p. Večeřa velice kladně hodnotí proběhlé kempy mládeže pod taktovkou KM a jejich medializaci na Facebooku 

OFS

Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2023 – sekretář sděluje počet přihlášených a termíny konání

p. Čech - informuje VV o podzimní části SR 2022/2023 soutěží OFS Znojmo. Všechna utkání dohrána a řádně                    

               uzavřena

             - navrhuje nového člena STK pana Václava Tkadlece – VV schvaluje

Odvolání p. Martina Bauera vůči rozhodnutí DK OFS Znojmo – nebyly splněny podmínky odvolacího řízení 

(uhrazen odvolací poplatek) a VV se tímto odvoláním nezabýval

Odvolání p. Libora Nevrkly vůči rozhodnutí DK OFS Znojmo – před zasedáním VV bylo toto odvolání panem 

Nevrklou písemně vzato zpět – VV se tímto odvoláním nezabýval

Odvolání TJ Višňové vůči rozhodnutí DK OFS Znojmo – VV částečně vyhovuje odvolání TJ Višňové 

Odvolání p. Josefa Perličky vůči rozhodnutí DK OFS Znojmo - VV částečně vyhovuje odvolání p. Perličky  

p. Kříž oznamuje změnu na postu předsedy oddílu Jevišovice – Mikulovice, novým předsedou je Libor 

Rožnovský

Dotaz na množící se emaily ohledně doškolení trenérů – doškolení trenérů bude organizováno v režii OFS 

Znojmo na jaře 2023

p. Kolesa informuje VV o konání VH OS ČUS, která se koná ve čtvrtek 8. 12. 2022 v konferenčním sále 

v Louce od 17:30 hod.

Slavnostní ukončení roku OFS Znojmo se uskuteční v úterý 6. 12. 2022 od 17:00 hod. 

VV poukazuje na zvýšenou agresivitu a hrubé nesportovní chování při utkáních našich soutěží jak ze strany 

hráčů, funkcionářů tak i diváků. Apeluje na rozhodčí, aby vše patřičně popsali v ZoU a odborné komise, aby 

tyto nešvary, které nepatří na naše sportoviště, důkladně prošetřily a trestaly.

Příští zasedání VV OFS se koná 6. 12. 2022 v 16:30 hod. v sídle OFS Znojmo, Dvořákova 

2922/16, Znojmo 669 02.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




