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Úřední zprávy OFS č. 1   (31. 7. 2015) 
 

 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 Moutnice -  Odhlášení mužstva ze soutěže 

 Ochoz – Upozornění na uzávěrku silnice v obci 

 Říčany – propozice turnaje mužů – STK bere na vědomí  

 Měnín – potvrzení o zaplacení pořádkové pokuty od klubu Blažovice 

 Řeznovice – doklad o zaplacení pořádkové pokuty 

 Bystrc – přihláška do soutěže 

 RAFK/Opatovice – Smlouva o sdruženém startu 

 Blučina – soupiska družstva 

 

 

2. Změny termínů utkání 

      Okresní pohár 

1. předkolo: Babice u Rosic – Zakřany, SO 8.8. 2015 16:00 

1. předkolo: Hrušovany - Želešice , SO 8.8. 17:00 

 
3. Hlášenky utkání 

STK provedla kontrolu zaslaných hlášenek a konstatuje, že ke dni 29.7.2015, neobdržela hlášenky 

od následujících fotbalových klubů:  

 

IV. B. dospělých: 

Nová Ves, Moravské Bránice 

 

OP dorost: 

Moravské Bránice  

 

OP st. žáci sk. „A“: 

Horní Heršpice A+B 

 

OLD BOYS: 

Modřice 

 

STK vyzývá Všechny výše uvedené fotbalové kluby k splnění povinnosti – T. ihned!!! 

 

 

 

 



 STK provedla kontrolu zaslaných hlášenek a konstatuje, že ke dni 29.7.2015, zjistila 

následující závady na  hlášenkách od následujících fotbalových klubů:  

 

OP muži: 

V. Bítýška – 1. kolo, V. Bítýška : Zbýšov, chybně uvedený čas SÚ, STK nařizuje čas dle TL 

(14:00) 

Želešice – 6. kolo, Želešice : Ochoz, chybně uveden den a datum SÚ, správné datum: NE 13.9.2015 

 

III. tř, dospělých sk. „A“ 

Kupařovice – 6. kolo, Kupařovice : Přísnotice, chybně uvedený čas SÚ, STK nařizuje čas dle TL 

(16:00) 

 

III. tř, dospělých sk. „B“ 

Radostice – 12. kolo, Radostice : Prštice, chybně uveden den a datum SÚ, správné datum: SO 

24.10. 2015 

 

IV. tř, dospělých sk. „A“ 

Rajhradice „B“ – 4. kolo, Rajhradice „B“ : Blažovice „B“, chybně uveden den a datum SÚ, 

správné datum: NE 30.8.2015 

 

IV. tř, dospělých sk. „B“ 

Hrušovany – 4. kolo, Hrušovany : M. Bránice, chybně uvedeno datum SÚ, neodpovídá TL, 

správné datum: 29.8.2015 

Budkovice – 1. kolo, Budkovice : Oslavany „B“, chybně uveden den a datum SÚ, správné datum: 

NE 25.10.2015 

 

IV. tř, dospělých sk. „C“ 

Domášov/Říčky – 7. kolo, Domášov/Říčky : Drásov,  chybně uveden den a datum SÚ, správné 

datum: NE 20.9.2015 

Říčany „B“ – 2. kolo, Říčany „B“ : Domášov/Říčky, termín neodpovídá TL (chybí souhlas 

soupeře) 

STK vyzývá Všechny výše uvedené fotbalové kluby k zaslání opravených hlášenek a doložení 

dohod příslušným klubům a STK  – T. ihned!!! 

 

 

4. Uzávěrka obce – Ochoz u Brna 

STK obdržela od fotbalového klubu Ochoz u Brna informaci o uzávěrce v uvedené obci (od Brna 

bude obec neprůjezdná) v termínu od 17.8.2015 do 31.10.2015. Objízdná trasa od Brna povede přes 

Obřany, Bílovice n. Svit., Řícmanice a Kanice. Na hřiště je možné přijet i od Hostěnic. 

 

   

5. Upozornění pro fotbalové kluby 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které dosud nepředložily ke schválení ŘPS a plánek 

hřiště, na povinnost splnění uvedené povinnosti v termínu do 11.8.2015 do 12:00 hod. 

 

 

 

 
 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 


