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Úřední zprávy OFS Vyškov č. 11/20-21 ze dne 5. 5.
2021

Upozornění oddílům:
adresa webu OFS Vyškov https://www.vyskovskyfotbal.cz/
emailové adresy: OFS - ofs@vyskov.cz
STK - stkofsvyskov@seznam.cz
KR - krdofsvyskov@gmail.com
KMTM - kmtmofsvyskov@email.cz
DK - dkofsvyskov@seznam.cz

1) Ukončení SR 2020/21
2) Slovo předsedy OFS
3) SR 2021/22
4) Ostatní

ad1)
•
Z rozhodnutí VV FAČR byly veškeré amatérské soutěže od MSFL níže ke dni 4.5.2021
ukončeny. O dalším postupu budou kluby OFS informovány výkonným výborem a sportovnětechnickou komisí formou Úředních zpráv OFS nebo přímo sděleními emailovou poštou.
•
Bližší informace jsou uvedeny ve včerejším emailu od GS JUDr. Paulyho, který Vám by
přeposlán.

ad2)
viz příloha této úz
ad3)
Veškeré informace k SR 2021/22 obdržíte nejpozději do 15. 5. 2021 (po vypracování STK OFS) v
oficiálním znění formou úřední zprávy.
Pro informaci zpráva z JmKFS
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2021/2022 - PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY
• STK JmKFS počítá pro SR 2021/2022 s následujícími předběžnými termíny:
o termínová listina - PÁ 28.05.2021
o uzávěrka přihlášek - PÁ 11.06.2021
o losovací aktiv - PÁ 25.06.2021
o předpokládaný začátek soutěží - pohár - ST 28.07.2021 a NE 01.08.2021
o předpokládaný začátek soutěží - dospělí a dorost - víkend 07.- 08.08.2021
o předpokládaný začátek soutěží - žáci - víkend 21.-22.08.2021

ad4)
Výňatek ze zasedání VV JmKFS

•
VV JmKFS schválil nové složení KR JmKFS předložené předsedou komise panem
Markem Podaným. Složení komise : Marek Podaný-předseda, členové komise -Miroslav
Strouhal, Milan Knecht, Radek Rabušic, Jiří Peřinka, Rudolf Lenfeld, Pavel Julínek.
Výňatek ze zasedání VV OFS
- předseda OFS se zúčastnil besedy s K. Poborským kandidátem na předsedy FAČR a
besedy s elektronickou prezentací své osoby s dalším kandidátem na předsedy FAČR
Petrem Fouskem. Předseda OFS přítomné seznámil s průběhem akcí. VV bere na
vědomí
- IS FAČR 2.0 – VV nominoval předsedy O. Šišmu a sekretáře Z. Jelínka coby
zástupce OFS Vyškov pro spolupráci na vzdělávání fotbalového hnutí s IS FAČR 2.0.
- VV projednal otázku GTM okresu a po diskusi nominuje do této funkce pana Petra
Kalouska.

- VH OFS zhodnotil předseda OFS se závěrem, že vyslovuje poděkování všem, kdo se
na zdárném průběhu zejména vzhledem k epidemiologickým opatřením podílel.
VV bere na vědomí a souhlasí.
- Úkoly vyplývají z usnesení z VH OFS se průběžně plní a po umožnění sportování
z důvodů proti epidemiologických opatření se bude řídit ustanoveními a opatřeními
vyslovenými na VH OFS.
- VV odsouhlasil složení odborných komisí při OFS:
STK – předseda Jaroslav Andrla, členové: Václav Zoul, třetí člen bude schválen per
rollam
DK- předseda Petr Uhlíř, členové: Alois Kachlík, Petr Král
KMTM- předseda Petr Kalousek, členové: Jaroslav Liška, David Bukáček, Jaroslav Palíšek,
Lukáš Zahradníček, Nikolas Laskaroglu, Pavel Čáslava (zároveň bude plnit funkci
poradce pro otázky spojené s žádostmi o dotace), gestor komise: Martin Šebela
KR- předseda: Michal Jelínek, členové: Jaroslav Kolář, Antonín Horváth, Josef Kučera,
Zdeněk Dvořáček, gestor: Marek Podaný
EK- předseda Karol Gmitro, člen: Zlatomíra Žočková
RK - zvolena na VH OFS
Sekretariát – Zdeněk Jelínek – sekretář, Karol Gmitro – ekonomická agenda, Helena
Rafajová – fotodokumentace
Všichni jmenovaní uvedeni v tomto bodě jsou bez případných titulů
- VV apeluje na všechny kluby, aby dodržovaly aktuální nařízení Vlády ČR, o kterých
jsou informovány i prostřednictvím sekretáře OFS Vyškov.
- Úkol pro KMTM – předběžně zjistit stav mládeže (se zaměřením na stav po dlouhém
přerušení soutěží) Termín: do příštího zasedání VV
- Úkol pro členy VV – do příštího zasedání navrhnout případnou podporu pro konání
mládežnický turnajů Termín: do příštího zasedání VV
- Úkol pro KR – provézt nezávazný průzkum u rozhodčích jak budou přistupovat ke
své další činnosti a předložit nezávazné stanovisko.Termín: do příštího zasedání VV

DK:
Veškerá rozhodnutí DK OFS jsou umístěna na úřední desce, viz. odkaz:

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilterorigin=OFS+Vy%C5%A1kov

■ Úřední zprávy budou během soutěžního ročníku vycházet dle potřeby.
■ Úřední zprávy jsou pro oddíly okresu ZÁVAZNÉ
5.5. 2021 Zdeněk Jelínek – sekretář OFS Vyškov

