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Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, dostává se Vám do rukou třetí číslo
Informačního zpravodaje, ve kterém Vám chceme povyprávět o naší činnosti.
Přejeme Vám příjemné čtení a zároveň se budeme těšit na Vaše podněty a dotazy, které
určitě zohledníme v našem dalším konání.......
V uplynulém období značná část naší činnosti představovala spolupráci s dalšími
pracovníky DSO při přípravě a realizaci veřejných zakázek.
Dalšími činnostmi byla pomoc starostům např. při ověřování podpisů a listin, při jednání
s projektanty, při zajištění uveřejňování smluv, při sestavování návrhů na usnesení
zastupitelstva obce, atd.
Největší naší radostí je to, že se občané všech obcí naučili obracet se na nás s různými
dotazy a žádostmi o pomoc. Tím je naplněn jeden z hlavních pilířů celého objektu - „CSS
má být kontaktním místem pro občany“. Často s nimi řešíme sepisování různých smluv,
např. kupních, nájemních, smluv o dílo, dále sepisování závětí, rušení trvalých pobytů.
V několika případech na základě dat osobního listu důchodového pojištění dohledáváme
„čekatelům důchodu“ jejich minulá zaměstnání, Dotazujeme se po různých archivech a
společnostech a skládáme chybějící roky tak, aby měli občané evidenci svých zaměstnání
úplnou.
Naše celá práce je hodnocena dle počtu a obsahu aktivit. Každá aktivita představuje
několik činností, z nichž vznikne konkrétní výstup - výsledek. Pro představu Vám několik
příkladů aktivit uvádíme: jsou to schůzky se starosty, s projektanty, příprava materiálů
pro zastupitelstvo obce, řešení stížností od občanů, podávání informací o pozemcích,
spoluorganizování různých akcí, např. úklid lesa, dětská slavnost, letní slavnosti, .......
Za velice užitečné akce považujeme pracovní setkávání s kolegy jiných dobrovolných
svazků, kde společně diskutujeme o nových aktivitách, radíme si při řešení různých
problémů a potíží. V březnu jsme měli výjezdní zasedání se svazky okolních DSO ve
Stříbře, v červnu jsme se sešli s kolegy sousedních DSO v Aši a v srpnu jsme se sešli
k jednání v Teplé. Těchto schůzek se pravidelně zúčastňuje i náš expert na komunikaci
s DSO ze Svazu měst a obcí Ing. Bc. Robert Zeman.

Od 1. července jsme rozšířili náš tým o dalšího člena - specialistu na veřejné zakázky,
který se stane hlavním poradcem pro tuto oblast. Nyní připravuje projekt na výstavbu
místní komunikace.
V budoucnu budeme pokračovat v naší práci, nadále pomáhat občanům a starostům
našich obcí.

Přehled akcí, na jejichž přípravě a realizaci se podílelo CSS:

První akcí v letošním roce byla 6. Krásenská
zábava v Sokolovně v Krásné. Zábava se
nesla v duchu života na vesnici v dobách
jednotných zemědělských družstev, takže
nechyběly dojičky krav, traktoristé a další
zemědělci.

3. března jsme společně přivítali v obci prezidenta
České Republiky pana Miloše Zemana…

Velice povedenou akcí byl
v pátek 14.dubna společný
úklid v obcích Podhradí a
Krásná. Během jednoho
dne byl sebrán v obcích a
v jejich okolí různorodý
odpad v množství 3,5 tun.
Úsilí všech bylo odměněno
odpoledním posezením u
opékání buřtů a grilování
prasátka, o což se postarala
obec Podhradí.

V neděli 30.dubna se jako každý rok stavěla májka a pálily
čarodějnice, bylo zde plno atrakcí pro děti a večer se
opékaly buřty.

V sobotu 3.června oslavily děti Dětský den v Krásné, celé odpoledne jim patřilo
v podobě různých her a soutěží. Každá ratolest byla odměněna sladkostí a malým
dárečkem.

V sobotu 22. července se konala Letní slavnost, která začala branným závodem hasičů
obce Krásná, měst Bad Elster a Adorf. Odpolední program byl značnou částí pro děti, ty
soutěžily v různých aktivitách a dováděly na překrásných atrakcích, např. na skluzavkách,
na skákacím hradu a jiných dalších. Na večer, zvláště pak pro dospělé občany byla
připravena taneční zábava, na které k tanci a k poslechu hrála skupina FOX BAND,
z jejichž skladeb si vybrala jak starší generace, tak i ta mladší. Závěr celé slavnosti pak
patřil laserové show.

Pozvánka pro všechny občany
V těchto dnech je dokončováno hřiště, na kterém probíhá
instalace soustavy workoutových prvků pro teenagery, což
jsou různé hrazdy a hrazdičky, zároveň se umisťují
zajímavé stroje také pro seniory, např.: stroje na
procvičování pasu, chůze, ramen a kloubů, ale i hrudník
apod.
Všem Vám přejeme, aby se Vám na tomto hřišti dařilo,
abyste si na zdravém vzduchu protáhli svá těla, vyčistili
své hlavy a hlavně abyste si odpočinuli od každodenního
stresu!!!

A ve stručnosti co do budoucna?
Koncem října se bude konat již 10. ročník Soutěže o krásenskou buchtu, které je součástí
Světlušková lampionová procházka pro děti, v prosinci je naplánován Mikuláš, Advent a
každoroční Setkání s občany.

Centrum společných služeb
Centrum společných služeb bude i nadále kontaktním místem pro občany, kteří se na
něj mohou obracet se svými podněty a žádostmi i mimo pracovní dobu po vzájemné
domluvě.
Centrum sídlí na Obecním úřadě v Krásné a je k dispozici každý pracovní den od 08:00
do 14:00 hodin.

Kontakty na pracovníky CSS:
Ing. Libuše Uhlíková
manažer
tel.: +420 724 196 040
Mail: libuse.uhlikova@obeckrasna.cz
Daniela Němcová
specialista pro rozvoj mikroregionu
tel.+ 420 608 458 200
Mail: daniela.nemcova@obeckrasna.cz
Radka Muhrová
specialista na veřejné zakázky
tel.+ 420 608 542 214
Mail: radka.muhrova@seznam.cz

V níže uvedené tabulce Vám předkládáme seznam a kontakty veřejných služeb

Kulturní zařízení
Informační centrum

E-mail:

infocentrum@info-as.cz

Hlavní 23

Telefon:

702 414 711

352 01 Aš

Ředitel:

Jitka Zelinková

Web. stránky

www.info-as.cz

Knihovna Aš

E-mail:

info@knihovna-as.cz

Hlavní 23

Telefon:

354 525 264

352 01 Aš

Ředitel:

Jitka Zelinková

Web. stránky

www.knihovna.as.cz

Muzeum

E-mail:

info@knihovna-as.cz

Mikulášská 3

Telefon:

354 525 195

352 01 Aš

Ředitel:

Jitka Zelinková

Web. stránky:

www.muzeum-as.cz

Městský dům dětí a mládeže

E-mail:

Meddm.slunicko@gmail.cz

Štefánikova 2515

Telefon:

354 585 503

352 01 Aš

Ředitel:

Eva Holečková

Web. stránky

www.meddmslunicko.cz

Knihovna Hranice

E-mail:

knihovna@mestohranice.cz

areál MŠ

Telefon:

354 599 910

Web. Stránky:

http://www.knihovnahranice.cz

Obecní knihovna Hazlov

E-mail:

obecniknihovna@tiscali.cz

Hazlov 31

Telefon:

354 595 391

351 32 Hazlov

Ředitel:

351 24 Hranice

Web. Stránky:

www.hazlov.knihovna.info

Městský dům dětí a mládeže

E-mail:

meddm.slunicko@gmail.cz

Štefánikova 2515

Telefon:

354 525 503

352 01 Aš

Ředitel:

Eva Holečková

Web. Stránky:

www.meddmslunicko.cz

Lékaři
http://www.info-as.cz/zdravotnictvi

