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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
Také ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 pokračoval cyklus předem dohodnutých sportovních
akcí pro žáky základních škol. Proběhly další 4 sportovní akce z celkových 8 akcí, které byly pro školní rok
2018/2019 plánovány (4 proběhly již v prvním pololetí):

Turnaj ve florbalu žáků 1. stupně
- 15. března 2019 se s odstupem několika let opět uskutečnil
turnaj ve florbalu. Jako dříve se ho organizačně ujala ZŠ
Paskov, kde má florbal dlouholetou tradici. Navíc se
tentokrát uskutečnil v nově vybudované sportovní hale,
která umožňovala zřídit hned dvě hřiště. Také proto mohl
proběhnout systémem utkání „každý s každým“, a to i
přesto, že se ho zúčastnilo 8 týmů a proběhlo tím pádem
celkem 28 utkání. V turnaji suverénně zvítězilo družstvo
pořádající školy. Druhou příčku obsadila ZŠ Řepiště a třetí ZŠ
Raškovice.

Branný závod žáků 2. stupně
- 17. května 2019 proběhl již tradičně s organizačním zajištěním ze
strany ZŠ Raškovice v přírodním prostředí v okolí řeky Morávky a ve
svazích Prašivé branný závod starších žáků. Zúčastnilo se jej 6 ze 7 škol,
které mají v našem regionu druhý stupeň výuky. Každá škola postavila
družstvo do kategorie „6.+7. třída“ a „8.+9. třída“. V každém
pětičlenném družstvu přitom musely být alespoň dvě děvčata. Na
náročné 6 km dlouhé trati absolvovala soutěžící družstva celkem 13
disciplín. O pořadí rozhodovaly body získané za plnění jednotlivých
úkolů v kombinaci s celkovým časem, za který trasu družstva
absolvovala. V kategorii „6. a 7. tříd“ zvítězilo družstvo ZŠ Paskov.
Druhé místo obsadilo družstvo ZŠ Šenov a třetí družstvo ZŠ Raškovice.

Mezi družstvy žáků „8. a 9.“ tříd dominovala pořádající ZŠ Raškovice. Za ni na druhém místě
skončila ZŠ Vratimov – Datyňská a třetí příčku obsadila ZŠ Šenov.

Lehkoatletické závody žáků 2. stupně
- 24. května 2019 proběhly podobně jako loni na stadionu TJ
Slezan Frýdek-Místek soutěže starších žáků v lehkoatletických
disciplínách. Hod kriketovým míčkem a skok do dálky doplnily
běžecké disciplíny. Jednak šlo o sprint (60 m pro žáky 6. a 7.
tříd a 100 m pro žáky 8. a 9. tříd), jednak o běh na střední trať
(800 m pro žáky 6. a 7. tříd a 1 500 m pro žáky 8. a 9. tříd).
Tradičním vyvrcholením jak pro soutěžící tak i pro emotivně
fandící žáky byly štafety na 4 x 400 metrů. Vyhlášeni byli
vítězové podle jednotlivých kategorií i vítězná škola.
V letošním již 11. ročníku s přehledným náskokem zvítězila ZŠ
Šenov před druhou ZŠ Vratimov – Datyňská a třetí ZŠ
Raškovice. Podrobné výsledky (podobně jako pro jiné
sportovní soutěže) jsou k dispozici na webu www.slezskabrana.cz v odkazu „Archiv akci DSO
RSB“. V doprovodných článcích na webu jsou pak rovněž odkazy na fotografie, popř.
videoreportáže.

Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně
- 14. června 2019 proběhl potřetí s partnerskou účastí
DSO Region Slezská brána (finanční příspěvek na věcné
výdaje, zajištění fotodokumentace a video reportáže)
lehkoatletický čtyřboj mladších žáků. Jde o akci, kterou
založilo DSO Olešná a letos proběhl již její 16. ročník.
Místo i organizační zabezpečení bylo podobné jako u
lehkoatletických závodů starších žáků. Soutěž proběhla
na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek a s organizací a
vyhodnocením zásadně pomohl tým zdejšího
atletického oddílu. Akce se účastnilo celkem 10 škol.
Do čtyřboje byl zahrnut skok do dálky, hod kriketovým
míčkem, běh na 50 m a běh na 500 m. Vyhodnoceni
byli jednak žáci v jednotlivých třídách a jednak i
celkové pořadí škol. Nejúspěšnější byla ZŠ Raškovice,
druhé místo obsadila ZŠ Šenov a na třetím místě
skončila ZŠ Paskov.

Podpora veřejných běžeckých závodů
Pro rok 2019 DSO Region Slezská brána pokračuje v podpoře organizování běžeckých závodů zařazených
do cyklů Frýdecko-Místeckého běžeckého poháru a Běžecké ceny mládeže Frýdecko-Místecka, které se
uskutečňují na území regionu Slezská brána. Podpora spočívá především v propagaci (plakáty, web,

facebook) a u závodů, které DSO inicioval (Raškovický Čtvrtmaraton – od r. 2017 a Paskovská devítka od
r. 2018), také v přípravě propozic.
V jarní části sezóny již proběhl 16. dubna ve Vratimově „Jakubův lesní běh Důlňákem“ a v podzimní části
to budou dále 8. září „Raškovický čtvrtmaraton“, 5. října „Zlatý podzim“ (ve Vratimově) a 16. listopadu
„Paskovská devítka“.

Vědomostní soutěže
Již k jubilejnímu desátému ročníku dospěly letos vědomostní soutěže žáků. V rámci pravidelného střídání
místa pořádání mezi Společenským domem ve Vratimově a kinem Panoráma v Paskově se tentokrát
uskutečnily v paskovském kulturním zařízení, a to v pátek 12. dubna. Žákovské soutěže proběhly
dopoledne a byly rozděleny na mladší žáky (tj. žáky do 5. třídy) a starší žáky (6. - 9. třída). Potřebnou
napínavost průběhu vtiskl formát soutěže, kdy šlo o kvíz odvozený od populárního televizního
soutěžního pořadu „Riskuj“.
První kategorie se účastnily čtyři tříčlenné týmy. Zvítězilo družstvo ZŠ Sviadnov. Kategorie starších žáků
byla obsazena deseti týmy. Stalo se tak i proto, že ZŠ Raškovice využila v souladu s propozicemi možnosti
postavit samostatné týmy i za obce, které spadají do její spádovosti a samy nemají školu. V kategorii
starších žáků zvítězilo družstvo ZŠ Sedliště.
Každý tým dostal od pořadatelů – tj. Domu děti a mládeže ve Vratimově a Regionu Slezská brána drobnou
pozornost, vítězná družstva si pak navíc odnesla sladkou odměnu v podobě dortu.
Součástí dopoledního programu bylo také poděkování ze strany Regionu Slezská brána věnované týmu
DDM Vratimov, který se pod vedením paní ředitelky Hany Nevrlé od prvního ročníku o průběh soutěží
stará a dovede je vždy připravit tak, že jsou pro žáky atraktivní.
Odpoledne ve stejném formátu soutěžili i senioři. Do soutěže, který letos představoval již 6. ročník, se
přihlásilo šest týmů. Zvítězilo družstvo seniorů ze Sedlišť.

Školení
Školení zastupitelů obcí II
- 25. a 28. února 2019 - Městský úřad Vratimov (ve spolupráci se Svazem měst a obcí SMO ČR) –
zúčastnilo se jej 13 zájemců z Města Vratimov.
Školení zastupitelů obcí III
- 26. a 28. března 2019 - Hotel Trávný v Pražmě (ve spolupráci se SMO ČR) – zúčastnilo se jej 16
zájemců z obcí Morávka, Krásná, Pražmo a Vyšní Lhoty.
Školení zastupitelů obcí IV
- 23. a 25. dubna – Klubovna v budově Obecního
úřadu v Dobraticích (ve spolupráci se SMO ČR) –
zúčastnilo se jej 12 zájemců z obcí Dobratice,
Vojkovice a Nižní Lhoty.

Školení ke správnímu řádu – základní modul (akreditované školení)
- 2. a 14. května – Společenský dům U Máně v Řepištích (ve spolupráci se SMO ČR – projekt ESOEfektivní správa obcí) – zúčastnilo se ho celkem 30 zájemců z 12 obcí a z Regionu Slezská brána
jako právního subjektu

Dny regionů
Na třetí víkend v září – tj. na 20. a 21. 9. 2019 je organizačně připraven již 5. ročník Dnů regionů a Výroční
paskovský jarmark. První den – v pátek od 16:00 do cca 19:30 - proběhnou ve Společenském domě U
Máně v Řepištích tři divadelní představení. První dvě budou vystoupení dětských souborů z Paskova a
z Vratimova (autorské hry „Mechuláci“ a „Zamilovaný Shrek“), po nich přijdou na scénu členové
Komorního divadla Arte, většinou studenti nebo absolventi konzervatoře, s hrou Floriána Zellera
“Komedie o pravdě a lži“.
V sobotu v areálu paskovského zámku začne program druhého dne v 14:00. Jako první vystoupí
v prostorách Atria zámku Smyčcový orchestr doprovázený cimbálovými muzikami Vrzuška a Malina,
všichni ze Základní umělecké školy ve Vratimově. Po nich bude program pokračovat ve venkovních
prostorách před zámkem. Představí se tradičně mažoretky se skupiny ZIK ZAK působící při Domu děti a
mládeže ve Vratimově. Se svým novým programem pak na ně naváže místní dětský folklorní soubor
Paskovjanek. Tradičně nebude chybět ani letos dechový orchestr při Základní umělecké škole ve
Vratimově. Celý program pak zakončí bluesrocková skupina „Dobráci od Kosti“. Druhého dne se budou
účastnit také místní producenti potravin a zemědělských produktů, místní řemeslníci a výtvarníci a
předpokládá se rovněž prodej literatury s regionální tématikou. Pro děti bude připraven skákací hrad.
To vše bude probíhat s možností navštívení sezónních i stálých výstav v prostorách galerie paskovského
zámku.
Pro Dny regionů byl připraven samostatný plakát s programem, který je dostupný na webu
www.slezskabrana.cz nebo na facebooku Kultura Slezské brány.

Propagační a informační materiál k 20. výročí existence Regionu
Slezská brána
Dne 29. června 2019 uběhlo již 20 let, kdy byl založen Region Slezská brána. U této příležitosti se rozhodli
starostové vydat propagační materiál, který by jednak přiblížil ve zkratce, co vše podstatné se za tuto
dobu na území Slezské brány pod koordinací Regionu Slezská brána událo a jednak představil i jeho
konkrétní obce. Tento materiál o rozsahu 28 stran je již připraven. Vyjde jako samostatná příloha
úterního vydání Deníků 17. září 2019 a bude tak distribuován na celokrajské úrovní. Několik desítek kusů
pak dostanou k dispozici jednotlivé obce. Zároveň - po určité nezbytné úpravě – bude tento materiál o
regionu Slezská brána vydán i jako samostatná brožura, která bude obcí, které o tuto formu projevily
zájem, k dostání. Brožura vyjde v celkovém nákladu cca 800 ks.
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

Provozní doba CSS:

Po: 7.00 – 17.00
Út-Pá: 7.00 – 14.30

kontaktní osoba: Ing. Kristýna Sochová (manažerka CSS)
tel:
608 730 714
email: kristyna.sochova@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:
Ing. Kristýna Sochová (manažerka CSS)
Ing. Miroslav Lysek (specialista pro rozvoj mikroregionu)
Mgr. Tomáš Řeha (specialista pro rozvoj mikroregionu)
JUDr. Michaela Neumahr (pověřenec/specialistka pro ochranu osobních údajů, specialistka 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“.

