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Centrum společných služeb v roce 2019
Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí v
území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a obcí
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.
Aktivity Centra

Sportovní soutěže pro děti
Na základě dohody s řediteli základních škol, která vzešla z jednání v přípravném týdnu na školní rok
2018/2019 koncem srpna 2018 na základní škole v Raškovicích, proběhlo několik sportovních akcí pro
základní i mateřské školy našeho regionu:

Turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně
- 6. 12. 2018 v nově zrekonstruované tělocvičně ZŠ a MŠ
ve Václavovicích, jehož garantem se stala garantem
místní škola. Turnaje se účastnili žáci z osmi škol. Zvítězil
tým ZŠ Vratimov – Datyňská. Nezvyklou atrakcí se stala
díky termínu konání také návštěva družstva „Mikuláš +
čert + andělé“. Možná i proto se předpokládá, že
v následujícím školním roce, kdy by se mě konat již 12.
ročník, bude dodržen právě tento předvánoční termín a
k názvu se přidá i přívlastek „mikulášský“.

Vánoční turnaj v minivolejbale žáků 1. stupně
- 12. 12. 2018 ve sportovní hale ZŠ a MŠ
Raškovice, který ve spolupráci s Regionem
Slezská brána již potřetí organizovala místní
škola. Zúčastnily se ho 4 školy. Jednotlivé
týmy byly podle věku rozděleny do tři
kategorii. Ve všech kategoriích jednoznačně
dominovali žáci pořádající školy.

Mistrovství školek Slezské brány
- 16. 1. 2019 opět ve sportovní hale ZŠ a MŠ Raškovice. Děti předškolního věku si zde
zasoutěžily v sedmnácti disciplínách. Z devíti
zúčastněných
mateřských
škol
bylo
nejúspěšnější
družstvo
mateřské
školy
z Václavovic.

O šachového krále a královnu regionu Slezská brána
- 25. 1. 2019 pořádající školou se stala opět ZŠ a MŠ Žabeň.
Na turnaj přijeli mladí šachisté z celkem dvanácti škol. ZŠ
z Václavovic a ZŠ z Žabně postavily dokonce dvě družstva.
Celkem se turnaje účastnilo 65 šachistů a šachistek.
V kategorii družstev zvítězila ZŠ Václavovice, v kategorii
mladších žáků opět zástupce ZŠ Václavovice a mezi staršími
žáky byl nejúspěšnější zástupce ZŠ ze Šenova.
Detailní výsledky všech sportovních akcí jsou k dispozici na webu dobrovolného svazku obcí
www.slezskabrana.cz v odkazu „Archiv akcí DSO RSB“, pododkazu „Sportovní soutěže 2018/2019“, kde
jsou uvedeny také odkazy na doprovodnou fotodokumentaci.

Podpora veřejných běžeckých závodů
Podobně jako v roce 2017 organizačně, především z hlediska tvorby propozic a podpory propagace,
podpořil Region Slezská brána běžecký závod v Raškovicích. K tomu však v roce 2018 přidal iniciování
dalšího nového běžeckého závodu v Paskově.

Raškovický čtvrtmaraton
- 9. 9. 2018 pořádala v podhůří Lysé hory jako hlavní
organizátor Obec Raškovice. Zúčastnilo se ho celkem 74
dospělých a 208 žáků, dorostenců a juniorů. Z hlediska
věkové skladby se závodů účastnily na jedné straně děti ve
věku 3 let a na druhé straně 73letý senior a 62letá seniorka.

Paskovská devítka
- 18. 11. 2018 proběhla jako městský běh v ulicích a
v zámeckém parku Paskova. Zúčastnilo se ho 112 dospělých
a 388 dětí, dorostenců a juniorů. Rozpětí věkové skladby
bylo obdobné jako u Raškovického čtvrtmaratonu.
Po dohodě s Městem Vratimov podpoří obdobným způsobem (tj. tvorbou propozic a propagací) Region
Slezská brána v roce 2019 kromě Raškovického čtvrtmaratonu a Paskovské devítky další dva závody. Jde
o tradiční závody pořádané Běžeckým klubem Vratimov – Jakubův lesní Běh Důlňákem (16. 4. 2019)
a Zlatý podzim (5. 10. 2019).

Školení
Především dík úzké spolupráci se Svazem měst a obcí, popř. dík využití nabídky Ministerstva financí ČR
proběhlo několik školení, který byly zaměřeny na starosty, zastupitele nebo zaměstnance městských a
obecních úřadů, popř. i na zástupce příspěvkových organizaci nebo institucí s regionálním posláním.
S pořádáním podobných školení, které by byly vyvolány reálnými potřebami, se přitom počítá i do
budoucna.
Školení k programu MISO jako nadstavbě k práci z rozpočtem pro účetní programy Gordic
- 19. 11. 2018 – městský úřad Paskov. Zúčastnilo se jej 8 zájemců.
Školení zastupitelů obcí
- 20. a 21. 11. 2018 Společenský dům U Máně v Řepištích (ve spolupráci se Svazem měst a obcí
SMO ČR) – zúčastnilo se jej 16 zájemců z Města Paskov a Obce Řepiště
Školení k elektronizaci veřejných zakázek
- 27. 11. 2018 Společenský dům U Máně v Řepištích (ve spolupráci se SMO ČR) – zúčastnilo se jej
19 zájemců z 11 obcí a zájemci z DSO Region Slezská brána
Školení k zákonu o finanční kontrole
- 19. 1. 2019 Krajský úřad Moravskoslezského kraje (ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR) –
zúčastnilo se jej 13 zájemců z 8 obcí a dvou příspěvkových organizací a zástupci DSO Region
Slezská brána a Regionu Beskydy.
Školení k veřejným zakázkám malého rozsahu
- 14. 2. 2019 Městský úřad v Šenově (ve spolupráci se SMO ČR) – zúčastnilo se ho celkem 42
zájemců z 16 obcí, 4 příspěvkových organizací a dalších 3 regionálních institucí (DSO, Místní akční
skupina Slezská brána a Region Beskydy)
Kromě toho se připravují další dvoudenní školení pro zastupitele, a to na 26. a 28. 2. pro Město Vratimov,
na 26. a 28. 3. pro obce Morávka, Pražmo, Krásna a Vyšní Lhoty a 23. a 25. 4. pro obce Vojkovice,
Dobratice a Nižní Lhoty.

Dny regionů
V pátek a v sobotu 21. a 22. září 2018 proběhl již 4. ročník společné akce DSO Region Slezská brána a
DSO Olešná. V porovnání s minulými ročníky, které byly jen jednodenní akci, se rozrostl ještě o
samostatnou část – divadelní představení, které poskytl zázemí Společenský dům U Máně v Řepištích.
Hlavní sobotní program v zámeckém areálu v Paskově patřil tradičně místním kulturním spolkům a
producentům potravinářských a zemědělských produktů. K dispozici byly také knihy s regionální
tématikou. Pro zájemce o netradiční zážitek zpestřila program nabídka projížďky kočárem po zámeckém
parku, kterou využila řada návštěvníků, často z řad rodičů s dětmi.
Ing. Miroslav Lysek autor článků

CSS je kontaktním místem pro občany
CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat k projektům
uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na CSS mohou občané
obrátit v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se mohou obracet na CSS ve věci
poradenství.
Kde nás najdete?
Centrum společných služeb
Nádražní 38
Paskov 739 21
kontaktní osoba:
tel:
email:

Provozní doba CSS:

Po: 7.00 – 17.00
Út-Pá: 7.00 – 14.30

Vítězslav Klega (manažer CSS)
601 333 773
vitezslav.klega@slezskabrana.cz

V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu
Slezská brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění přehledu veřejných služeb, informuje o
svých aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci
Centrum společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje a aktualizuje o
čerstvé informace.

Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region Slezská brána připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců:
Vítězslav Klega (manažer CSS),
Ing. Miroslav Lysek (specialista pro rozvoj mikroregionu)
Mgr. Tomáš Řeha (specialista pro rozvoj mikroregionu)
Mgr. Michaela Neumahr (pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů)
Ing. Kristýna Sochová (specialista na veřejné zakázky)
Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz v odkaze „Centrum
společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“.

