
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 1.11.2005 
 

- přítomní – p. Pilný, Brádle, Vosáhlo, Gereg, Brejcha, Kudrnovský 
- nepřítomen – p. Moník 
  
1.kontrola zápisu: 
-------------------------- 

a) předány a schváleny návrhy na ocenění funkcionářů za činnost v odborných komisích 
OFS (ocenění proběhne 6.12.05 na slavnostním setkání komisí): 
- STK p.Váňa, Černý 
- DCK p.Turanský 
- KM p.Matějka 
- TMK p.Prouza 
Účast ostatních členů všech komisí na tomto setkání zajistí předsedové jednotlivých 
komisí. 

b) Fotbal Cup – probíhá vyúčtování přes MÚ Trutnov a grant Královéhradeckého kraje 
c) dotace z ČMFS – k dnešnímu dni poukázáno 47% z celoročního objemu, do konce 

roku 2005 by mělo být vyplaceno 65% a zbytek v roce 2006 (důvodem jsou 
nepoukázané platby od SAZKY) 

d) Pohár OFS předal p. Pilný vítězi Baníku Žacléř po finále 5.10.2005; klubům byly dále 
poukázány odměny za umístění dle RS 2005/2006 čl.29/5 (od příštího ročníku se 
budou moct zúčastnit poháru pouze družstva hrající okresní soutěže) 

e) Grass Art – dne 12.11.05 od 9.30 hod se koná seminář v restauraci GNS v H.S.Městě  
„Základy ošetřování trávníků fotbalových hřišť“ 

 
2. program : 
----------------- 

a) DCK p.Vosáhlo – komise vyhotoví do 6.12.05 statistiku a převod trestů za podzim 
2005  

b) STK p.Pilný – předložil termínovou listinu na jaro 2006 včetně finále přípravek a 
baráží; VV termínovou listinu schvaluje bez připomínek  

c) VV schvaluje doplňky v RS na jaro 2006 platné od 1.1.2006 
d) VV schvaluje zásady obsahu referátů o utkání pro zveřejnění v Krkonošských 

novinách 
e) 2.termín doškolení trenérů s licencí „Trenér OFS“ pro udělení licence „C“ se bude 

konat v měsíci dubnu 2006 
 
různé – 
KM - p. Kudrnovský – požadavek na obsazení 3 rozhodčích pro halové přebory OFS ve 
Dvoře Králové ve dnech 3. a 11.12. od 8.00 hod 
 
závěr –  
Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 6.12.2005 od 15,00 hod Na Nivách. 
 
 
       zapsal Brádle 
 
 


