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Centrum sídlí na Obecním
úřadě v Krásné a je
k dispozici každý pracovní
den od 08:00
do 14:00 hodin.
Nebojte se obrátit se na
nás, určitě tu správnou
cestu k Vaší spokojenosti
najdeme!!!

Centrum společných služeb
Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko,
dostává se Vám do rukou čtvrté číslo Informačního
zpravodaje, ve kterém Vás chceme pozvat ke společným
činnostem podle toho, s jakými problémy a požadavky se na
nás obrátíte.
Naší velikou radostí už od začátku fungování Centra
společných služeb je to, že se Vy, občané svazku, na nás stále
obracíte s různými dotazy a žádostmi o pomoc. Tím je naplněn
jeden z hlavních pilířů celého objektu - „CSS má být
kontaktním místem pro občany“. Nejčastěji jsme Vám
sepisovali různé smlouvy, ať kupní, či nájemní, pomáhali jsme
při rušení trvalých pobytů, při žádostech o získání státního
občanství. Zúřadovali jsme potřebné dokumenty a následně
celý proces pro založení veřejného spolku Krásenské buchty
apod.

I nadále, milí spoluobčané, se budeme těšit na společné
řešení Vašich žádostí a podnětů. Pro představu Vám
nabízíme přehled agend, se kterými se na nás můžete
obrátit: podání žádostí o dotaci, tvorba zadávacích
podkladů, jednání s poskytovateli dotací, celý proces
výběrového řízení, jednání s projektanty, řešení různých
stížností.
V uplynulém období byla naší stěžejní činností pomoc
starostům např. při ověřování podpisů a listin, při
jednání s projektanty, při zajištění uveřejňování smluv,
při přípravě jednání zastupitelstva obce, sestavování
návrhů na usnesení zastupitelstva obce, atd.
Velikou pomocí pro obec byla příprava voleb do
Parlamentu ČR a Volba prezidenta ČR.
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Několika starostům jsme vytvořili spisový a skartační řád a
dále jim pomáháme při samotném archivování dokumentů a
při jejich skartaci.
Oproti minulému období se náš tým od 1. července 2017
rozrostl o odborníka na veřejné zakázky. Naše nově
nastoupivší kolegyně spolupracuje se starosty obcí při
zadávání veřejných zakázek, při jejich realizaci a dalších
činnostech. Řešení této agendy nabízí i Vám, vážení občané.
V obcích jsme pomáhali při přípravě a realizaci různých akcí:
při Vítání občánků, Mikuláši, Adventu a jiných.

Hazlovská pouť

Mikuláš
V úterý 5.12.2017 Sbor dobrovolných hasičů Krásná ve
spolupráci s obcí Krásná připravil od 17:00 hodin pro místní
děti mikulášskou nadílku.
V prostorách místní hasičárny bylo pro děti připraveno
peklo, ve kterém na ně čekali dva čerti. V nové zasedací
místnosti v patře na děti čekal pro změnu Mikuláš s anděly.
Rodiče se tak mohli rozhodnout, zda své ratolesti pošlou jen
k Mikuláši a andělům nebo i do pekla s čerty. Většina dětí
však byla odvážná a zavítala nejprve k čertům, se kterými si
podala ruku na důkaz toho, že už nebudou zlobit. V nebi
zase děti od andělů a Mikuláše dostaly balíčky s ovocem a
sladkostmi. Zpestřením akce bylo občerstvení, které bylo
pro rodiče i děti připraveno v prostoru před peklem.

V návaznosti na získání zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice
roku jsme připravovali prezentaci obce Hazlov, o kterou nás
požádala starostka obce Hazlov. Tato prezentace byla
umístěna mimo jiné i na informačních tabulích při konání
Hazlovské pouti.

Vítání občánků
Dne 8.12.2017 se v obřadní síni uskutečnilo vítání občánků,
kde starosta obce přivítal do života 6 nově narozených dětí.
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Advent
Kontakty na pracovníky CSS:
Ing. Libuše Uhlíková
manažer
tel.: +420 724 196 040
libuse.uhlikova@obeckrasna.cz
Daniela Němcová
specialista pro rozvoj mikroregionu
tel.+ 420 608 458 200
daniela.nemcova@obeckrasna.cz

Dne 10.12.2017 se na návsi v Krásné uskutečnilo každoroční
setkání u stromečku, které probíhalo ve spolupráci se saským
městem Adorf.
Program byl zahájen ve 14:00 hodin, kdy byli přivítání
zástupci obce Krásná a města Adorf/Vogtl. Součástí setkání
byly také tvořivé dílny pro děti a jarmark, kde si občané
mohli koupit ručně malované perníky, vánoční věnce,
zvonečky a jiné výrobky. V průběhu akce bylo samozřejmě
také zajištěno občerstvení, které tvořily typické pokrmy a
nápoje z Čech a Saska.

Radka Muhrová
specialista na veřejné zakázky
tel.+ 420 608 542 214
radka.muhrova@seznam.cz

Vize do budoucna:

Od 25. května 2018 platí nařízení EU - GDPR, které
řeší požadavky v oblasti zpracování osobních
údajů. V rámci přípravy musíme připravit
aktualizaci potřebných dokumentů, jako jsou
organizační řád, spisový a skartační řád, atd.
Specialista na veřejné zakázky se podílí a nadále
bude spolupodílet na realizaci velkého projektu
„Modernizace historického přeshraničního
silničního spojení Bad Elster, S. 306 – Hranice III.
2172, rozpočet ve výši 40.000.000,- Kč

Pozvánka pro všechny občany
V těchto dnech připravuje spolek Krásenské Buchty zábavu
s tématikou 30. léta, která se uskuteční jako každým rokem
v Sokolovně v Krásné.
Na jarní měsíce chystáme opět jarní úklid obce i jejího okolí.
Přesný termín předem a zavčas sdělíme.
Všem Vám přejeme, aby se Vám dařilo, abyste si všechny
akce užili, a hlavně abyste se vzájemně pobavili a odpočinuli
si od každodenního stresu!
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Kulturní akce: Únor 2018
24.2.2018

7. Krásenská zábava

Od 20:00 - Sokolovna Krásná

24.2.2018

31. Memoriál Míry Redlicha

Od 09:30 – Slévárna Heunisch, s.r.o. Krásná

25.2.2018

Masopust v Hazlově

Zahájení ve 13:00 před hasičárnou

Důležité kontakty
Městské a obecní úřady
Městský úřad Aš

354 524 211

www.muas.cz

Městský úřad Hranice

354 599 951

www.mestohranice.cz

Obecní úřad Krásná

354 525 047

www.obeckrasna.cz

Obecní úřad Podhradí

354 599 479

www.oupodhradi.cz

Obecní úřad Hazlov

731 655 377

www.obechazlov.cz

Informační centra a kulturní zařízení
Informační centrum Aš

702 414 711

www.info-as.cz

Knihovna Aš

354 525 264

www.knihovna.as.cz

Knihovna Hranice

354 599 910

www.knihovnahranice.cz

Knihovna Hazlov

354 595 391

www.hazlov.knihovna.info

Muzeum Aš

354 525 195

www.muzeum-as.cz

MěDDM Sluníčko Aš

354 585 503

www.meddmslunicko.cz

ZUŠ Roberta Schumanna Aš

354 525 015

www.zusas.cz

Základní a mateřské školy
Základní škola Hranice

354 599 950

www.skolahranice.cz

Mateřská škola Hranice

354 599 540

www.mshranice.estranky.cz

Mateřská škola Krásná

777 490 746

www.obeckrasna.cz

ZŠ a MŠ Hazlov

355 335 174

www.zshazlov.cz

Lékaři v Aši

www.info-as.cz/zdravotnictvi
Centrum společných služeb

