
 

 

 

  

Centrum společných služeb v roce 2018  

  

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“. Projekt bude probíhat do 31. 

června 2019.   

  

Region Slezská brána  

  

3. května 2018 se novými členy dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána staly obce Dobratice a 

Vojkovice. Ke vstupu do DSO byly tyto obce motivovány službami Centra společných služeb.   

  

Dobratice  
  

Počet obyvatel: 1 239  

Rozloha: 7,04 km2  

Web obce: www.dobratice.cz  

  

Název obce vychází nejspíše z vlastního jména Dobrata. První 

písemná zmínka o obci pochází z doby okolo roku 1580. Vesnice 

byla založena v rámci rozšiřování vrchnostenského hospodářského 

zázemí, kdy místní osadníci sloužili při nově založeném panském 

dvoře, mlýně a ovčinci. Mezi místní pamětihodnosti patří kostel sv. 

Filipa a Jakuba menšího vysvěcený roku 1865 s vlastní farou od 

roku 1868. Škola byla v Dobraticích založena roku 1852 napřed s 

výukou v pronajaté chalupě a od roku 1871 ve vlastní budově. Od 

roku 1888 byla zprovozněna také železnice na trase Frýdek-Těšín, 

název Dobratice pod Prašivou nese zastávka ve Vojkovicích od roku 

1958. Nejstarším místním spolkem byl Dobrovolný spolek hasičů 

založený roku 1927. Dobratice byly v roce 1938 zabrány Polskem a 

za německé okupace připadly k Německé říši. Po válce byly 

Dobratice samostatné až do roku 1980, kdy byly spojeny s Dobrou 

a nově osamostatněny byly až roku 1991. V obecním znaku je na modrém poli zlatý pluh, který se 

poprvé objevil už na nejstarší pečeti obce a odkazuje na zemědělskou minulost a také je tady buková 

ratolest, která odkazuje na dříve samostatnou ves Bukovec, která se stala součástí Dobratic roku 1850. 
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Základní škola v Dobraticích   

Centrum obce Dobratice   



 

 

 

  

Mezi další sídelní jednotky spadající pod území Dobratic patří Hranice, Šprochovec a Podlesí. Dobratice 

jsou výchozím bodem k výšlapu na Prašivou a další 

vrcholky Beskyd. Obcí protéká řeka Lučina, která dále 

protéká dalším územím DSO Region Slezská brána. Co do 

rozlohy i počtu obyvatel jsou Dobratice v rámci tohoto 

svazku obcí desátým největším územním celkem.   

  

Vojkovice  
  

Počet obyvatel: 674 Rozloha: 

4,86 km2 web obce: 

www.vojkovice.eu  

  

Vojkovice měly podobnou historii jako sousední Dobratice. 

Založeny byly někdy počátkem 16. století. První zmínka o 

Vojkovicích pochází z roku 1573. Název Vojkovic má údajně 

původ ve jménu Vojtěch či Vojek. Vojkovice ležící na soutoku 

Lučiny, Holčiny a Račoku byly zemědělskou obcí s tradičním 

domácím tkaním. Obec leží na významné dopravní trase z Frýdku 

do Těšína. V minulosti se na této cestě vybíralo clo a šavle 

strážných, kteří cestu hlídali se dostaly také do znaku obce. Od 

roku 1888 doplnila obchodní cestu také železnice se zastávkou 

na území Vojkovic. V letech 1890 až 1948 se ve Vojkovicích 

vyráběla slovutná Vojkovická hořká v lihovaru rodiny Glesingrů 

později v Joklově lihovaru, který byl roku 1952 přebudován na 

kravín. Školu měly Vojkovice od roku 1869 (vyučování ale 

probíhalo už od roku 1846). Škola zanikla roku 1879. Mezi místní 

zajímavosti patří pivovar Koníček s oblíbeným Ryzákem a 

Grošákem. Vojkovice nemají kostel, zato zde stojí od roku 1890 

kaple Navštívení Panny Marie navštěvované o poutích a 

listopadovém krmáši a mezi církevní zajímavosti patří také 

zrestaurovaná socha sv. Karla Boromejského z roku 1712, která 

je na seznamu národních kulturních památek. Vojkovice jsou 

rozlohou šestou nejmenší obcí a čtvrtou nejmenší obcí co do 

počtu obyvatel v rámci DSO Region Slezská brána.  

  

  

Aktivity Centra   

Centrum společných služeb a GDPR  

Od března 2018 Centrum společných služeb rozšířilo své služby o poskytování poradenství v oblasti 

ochrany osobních údajů a zajištění Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro členské obce a 

Sportovní hřiště v Dobraticích   

Obecní úřad ve Vojkovicích   

Budova Mateřské školy ve Vojkovicích   

Kaple Navštívení Panny Marie  ve Vojkovicích   



 

 

 

  

jejich příspěvkové organizace. V souvislosti s poskytováním této služby do CSS Slezská brána přistoupily 

další dvě obce. CSS uspořádalo několik školení, všem obcím poskytlo osobní konzultace na jejich 

obecních úřadech, připravilo veškeré dokumenty potřebné pro zdárnou implementaci GDPR a bylo 

obcím a příspěvkovým organizacím k dispozici v průběhu celého procesu přijímání opatření souvisejících 

s Obecným nařízením. Tento proces byl v průběhu května dokončen, kdy některé obce plně využily 

spolupráci s CSS, plnily doporučené instrukce, jiné naopak méně. V současné době pověřenec pro 

ochranu osobních údajů poskytuje obcím aktuální informace související s GDPR, zodpovídá konkrétní 

dotazy související s ochranou osobních údajů, reviduje smlouvy a další právní dokumenty, které členové 

CSS vyhotovili nebo obdrželi od třetích stran, poskytuje osobní i telefonické konzultace. Poradenství 

touto formou bude pověřenec pro ochranu osobních údajů obcím nabízet i v případě další potřeby.   

CSS a veřejné zakázky  

Centrum společných služeb poskytuje obcím Regionu Slezská brána odbornou pomoc s agendou 

veřejných zakázek. Obce dosud projevují o tuto agendu velký zájem. Využívání těchto služeb umožňuje 

obcím získat prostor a čas pro řešení jiných agend, ale přináší také určitou finanční úsporu.   

Nejvíce využívají obce pomoc při zpracování zadávací dokumentace s následnou administrací veřejné 

zakázky. Rovněž vyhledávají pomoc při plněním? zákonných povinností související zejména s vedením 

profilu zadavatele.  

Od června 2018 bylo zpracováno okolo 30 veřejných zakázek, z nich některé byly řešeny kompletně 

včetně výběrového řízení a jiné do fáze zpracování a předání zadávací dokumentace. Zpracované zakázky 

byly zaměřeny např. na opravy chodníků, střech, vodní nádrže, stavební úpravy kuchyně a učebny v ZŠ, 

výstavbu sportoviště, dodávky kuchyňských zařízení apod.   

Den regionů Slezská brána a Olešná  

Na rozdíl od předcházejících tří ročníků se letos na konci září rozroste společná akce obou svazků a Města 

Paskov z jednoho dne na dva a spolupořadatelem se stane také Obec Řepiště.  Hlavní změna spočívá v 

rozšíření kulturní části o samostatnou divadelní scénu. Její zázemí poskytne nově zrekonstruovaný 

Společenský dům U Máně v Řepištích, a to už v pátek 21. září od 17:00.  Hlavní program pak proběhne 

tradičně v sobotu – tj. 22. září v areálu paskovského zámku. I zde je připravena změna. Podia pro kulturní 

program bude doplňovat „stánkové městečko“ s produkty místních potravinářů a výtvarníků. Tím chce 

Město Paskov přenést dávnou tradici paskovských jarmarků do současnosti. Nikoli náhodou se proto v 

plném rozsahu letošní akce jmenuje „Dny regionů Slezská brána a Olešná a Výroční paskovský jarmark“.  

Promítání filmu na téma život, outdoor a filmy  

Zajímavou kulturní ale zároveň i výchovnou akci ke konci školního roku připravilo DSO pro školu z 

Paskova a blízkého okolí. V mezích kapacity paskovského kina Panorama se jí zúčastnily také školy z 

Řepišť, Žabně a Paskova. Mladý kameraman a producent Aleš Nenička připravil pro žáky promítání svých 

čtyř filmů s tématikou přírody a horské turistiky. Jeden z nich se věnoval také projektu „Společně na 

Lysou“, který pro školy organizuje Klub českých turistů. Po projekci doplnil informace o tomto projektu 

také přítomný zástupce turistů p. Jiří Stejskalík.  



 

 

 

  

Sportovní akce pro školy  

Od dubna do konce července 2018 proběhlo několik sportovních akcí:  

- Branný závod žáků 2. stupně, který proběhl v Raškovicích 16. května a jeho hlavním 

organizátorem, resp. garantem, byla ZŠ a MŠ Raškovice  

- Lehkoatletické závody žáků 2. stupně na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek 24. května, kde se 

tradičně stala garantem akce ZŠ Vratimov – Datyňská s učitelkou Mgr. Janou Biolkovou.  

 

Vítězné družstvo Šenova na lehkoatletických závodech 2. stupně ZŠ na slezanském stadionu ve Frýdku  

- Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně proběhl ve spolupráci s DSO Olešná rovněž na stadionu TJ 

Slezan Frýdek Místek 1. června. Stejně jako soutěže starších žáků, které se konaly jen o pár dnů 

dříve, byl lehkoatletický čtyřboj organizačně náročnou akcí. Zúčastnilo se ho 12 škol.  Díky 

spolupráci s týmem TJ Slezan však byl výborně zvládnutý.   

Již 27. dubna proběhla také vědomostní soutěž žáků. Konala se tentokrát v kinosále Společenského 

domu ve Vratimově. Dobře připravenou akci opět organizoval tým DDM Vratimov. Letos ji vtiskl akčnost 

formou atraktivního pojetí. Soutěžící si vybírali otázky dle náročnosti, tak jak to je v pravidlech známé 

soutěže Riskuj. Napětí jistě ocenilo i hlediště plné fandících spolužáků.   

Celá atmosféra se v odpoledních hodinách zopakovala i u soutěží družstev seniorů. Také ti projevili zájem 

o pokračování tradice těchto soutěží.  



 

 

 

  

 

Vítězné družstvo vědomostní soutěže v kategorii žáků 1. stupně - ZŠ a MŠ Václavovice  

Také proto se připravuje cyklus sportovních a vědomostních soutěží pro stejné kategorie na školní rok 

2018/2019. S řediteli škol bude projednán tentokrát již před vlastním zahájením školního roku, tj. v tzv. 

přípravném týdnu na konci srpna. Předpokládá se opět 7 sportovních akcí a samostatná vědomostní 

soutěž. U vědomostní soutěže budou hledány zdroje pro financování, a to alespoň části nákladů, 

zapojením této aktivity do projektu Místní akční plán II.  

Detailnější informace o průběhu většiny sportovních akcí a vědomostních soutěží jsou uvedeny na webu 

DSO www.slezskabrana.cz v odkaze „Archiv akcí DSO RSB“, kde jsou rovněž odkazy na fotodokumentaci. 

Z akcí bývají obvykle navíc pořizovány videodokumenty.  Ty jsou umisťovány na speciálním webu 

www.crtv.cz. Prolinkování k němu s přímým napojením na část sloužící obcím Regionu Slezská brána je 

však možná opět z webových stránek DSO prostřednictvím kliknutí na čtvercovou ikonu při dolním okraji 

úvodní stránky označenou jako „Regionální TV zpravodajství“.   

Raškovický čtvrtmaraton a Paskovská devítka  

Podobně jako loni asistuje DSO při přípravě běžeckého závodu „Raškovický čtvrtmaraton“, který DSO 

před rokem sama iniciovala. Vznikající tradice byla potvrzena i termínově. Sportovní akce pro širokou 

veřejnost, která pamatuje na všechny věkové kategorie – od nejmenších až po seniory - a je zařazena 

také do cyklu běžeckých závodů okresů Frýdek-Místek proběhne opět druhou zářijovou neděli – 9. 9. 

2018  

Po dohodě s organizátorem celého cyklu okresních závodů – TJ Atletika Slezan Frýdek-Místek - se DSO 

Region Slezská brána podařilo pro letošní rok do tohoto cyklu zařadit další nový běžecký závod pořádaný 

na území Slezské brány. Jde o „Paskovskou devítku“. Volba trasy vzdáleně připomíná slavnou frýdecko-

http://www.slezskabrana.cz/
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místeckou Hornickou desítku. Podobně jako u tohoto městského běhu i zde jde o uběhnutí tři okruhů. 

Jen součet jejich vzdálenosti je o jeden kilometr kratší. Běh se bude konat v neděli 18. listopadu 2018. U 

obou závodů spočívá zapojení DSO vedle iniciování akcí také v přípravě propozic a v podpoře propagace.  

  

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         Provozní doba CSS:  Po: 7.00 – 17.00  

Nádražní 38                  Út-Pá: 7.00 – 14.30  

Paskov 739 21  

  

 kontaktní osoba:   Vítězslav Klega (manažer CSS)  

                           tel:  601 333 773  

          email:           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 služeb1, 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“.  

                                                           
1 Informace o veřejných službách naleznete na tomto odkaze: http://www.slezskabrana.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/prehled-

verejnych-sluzeb 
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