
Okresní  fo tba lový  svaz  Zno jmo 
Bezručova 19, 669 02 Znojmo 

Tel a fax: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo 15.3. 2010    
 

Přítomni :   Leitner, K říž, Kolesa, Brabec, Hodák, Tesařík 
Omluveni :   Slabý, Bartoš  
Nepřítomni:  Skopal 
Hosté:  Šoukal, Makrovský, Števica  
  
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č. 3         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Složení komisí 
5. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů 
6. )  Příprava jarních soutěží 
7. )  Různé 
 

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Bez připomínek.  
 
3. )   Došlá pošta:   

 Vstupenky na zápas ČR „21“ – Finsko „21“ v Uherském Hradišti – p. Leitner a p. Hodák byli na utkání 
 Pozvánka na turnaj přípravek „E-ON Cup“ do Třebíče – sekretář poslal kontakt na oddíly 
 Výroční schůze v Olbramovicích, Jezeřanech,Slupi a Tasovicích – p. Leitner se zúčastnil a 

v Tasovicích předal třem funkcionářům čestná uznání 
 Výroční schůze v Moravském Krumlově – p. Brabec podává informaci o změně předsedy, novým 

předsedou je p. Třetinan p. Leitner se také zúčastnil  
 Amnestie – vyvěšena na stránkách OFS a rozeslána emailem oddílům 
 Výpověď pro OFS a ČSTV z prostor Dřevotvaru – jednání o prostorách na zimním stadionu bude ve 

čtvrtek s panem starostou – jednání se zúčastní pánové Leitner, Peřinka a Hodák 
 Odhlášení Chvalovic „B“ ze soutěže 
 p. Hodák pojednává o spolupráci s firmou Nike pro oddíly hrající naše okresní soutěže 
 Žádost firmy Bison sportswear o umístění reklamního banneru na stránkách OFS – další jednání 

povede p. Hodák 
 p. Leitner informuje o zasedání VV JmKFS – p. Černý člen KRD JmKFS 
 Nabídka volného místa na turnaji v Šumperku 
 Doplnění DŘ o přílohu číslo 5 – Zákaz sázek na utkání 
 Nabídka areálu Bohemaland ve Zlatých Horách   
 Změna sekretáře v Dyjákovicích: Marek Hříbek, Dyjákovice 315, 671 26, tel.: 731313744, email: 

skajax@seznam.cz  
 Změna zasílání pošty Hrušovany: TJ Cukrovar Hrušovany nad Jev., Lidická 12, Hrušovany nad Jev. 

671 67 
 
 
 
 



4. )  Složení komisí: 
 RK – VV schválil předsedu pana Šoukala – členové p. Makrovský a p. Simandl 
 HK – VV schvaluje předsedy p. Zálešáka 
 DK – zůstává stejná – p.Kříž již není členem 
 KRD – předseda p. Adamov, bývalý předseda p. Slabý zůstává členem – zbytek komise zůstává 
 KM – zůstává stejná, rozšířena o p. Ďurka 
 STK – zůstává stejná 
VV schvaluje složení odborných komisí OFS Znojmo 
 
5. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů: 
 p. Kolesa předkládá VV nominační listinu rozhodčích a delegátů – VV schvaluje 
 
6.)  Příprava jarních soutěží: 

 STK – p. Števica informuje, že soutěže jsou nachystány,odstoupilo družstvo Chvalovice „B“ 
 - nepočítá se s odložením prvního jarního kola 
 KM – p. Tesařík – jarní soutěže nachystány 
 

7.)  Různé: 
p. Tesařík informuje o průběhu nohejbalového turnaje 
p. Kolesa podává informaci o archivaci materiálů z VH – provedeno se sekretářem 
p. Leitner pojednává o jednání na aktivu předsedů KFS a OFS v Nymburku  
Obsazení rozhodčích bude každý víkend přeposíláno sekretářem do Znojemska 
VV schvaluje – plán práce VV na 1.pololetí 2010 – viz. příloha 
                         Opakované střídání u žáků v okresních soutěžích – viz. Mimořádná úřední zpráva 
                         Příspěvky na telefon na 1.pololetí 2010 ve výši 500,- Kč – pánové Švarc, Leitner,    

Vodák Vl., Kvapil, Tesařík a Adamov  
   Zrušení předplatného týdeníku GÓL a objednání předplatného týdeníku Znojemsko 
 
 

   

 
Příští zasedání  V V OFS  se koná v pondělí 12.4.2010  v 15:30 v zasedací místnosti OFS. 

 
 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


