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CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 
Informační zpravodaj č. 5 

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko,  

opět se Vám hlásíme. Tentokrát na předělu konce prázdnin a 
začátku nového školního roku. Prázdniny a celé léto proběhlo 
v duchu letních slavností a jiných akcí ve všech našich obcích. 
Každá obec pojala slavnosti v různém duchu, např.: obec 
Krásná uspořádala slavnost formou hry „Po stopách 
českoněmecké historie“, obce Hazlov a Podhradí formou 
přehlídky starého šermu a jiných středověkých disciplín, 
např.: vystoupení klauna, kejklířů a šermířů. V obci Hranice se 
zase slavilo výročí 150 let od založení hasičského sboru.  

 

 

Centrum společných služeb 

 

 

 

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 

 

Místa zblízka 

 V poslední době se svazkem Sdružení Ašsko navázaly 
kontakt pracovnice z projektu „Místa zblízka“, což je 
sociálně-inovační projekt, který usiluje o 
změnu vedoucí k formování soběstačné, udržitelné a 
učící se lokality. Zatím se ale projekt realizuje jen ve 
čtyřech lokalitách ČR - Ašsko, Sokolovsko, Lounsko a 
Podbořansko. 

 

 

Centrum společných služeb jim 
poskytlo informace, které by jim 
mohly pomoci v další činnosti. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum společných služeb 

 

Hra po stopách česko-německé historie 

  

Slavnostní předávání hasičské Tatry 

 Ve středu 30.05.2018 se v obci Krásná na návsi od 11.hodin 
konalo slavnostní předání velkoobjemové cisterny Tatra 
T815 pořízené v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, 
Bad Elster a Adorf/Vogtl.“ Tento den byl pro obec a místní 
hasiče jeden z nejvýznamnějších v celé historii, nikdy 
předtím Sbor dobrovolných hasičů Krásná nezískal pro svoji 
práci nové hasičské vozidlo. Po hudebním zahájení v 
podobě písně „Co jste hasiči, co jste dělali“ vystoupila řada 
významných hostů – zastoupen byl Karlovarský kraj a 
zástupci všech projektových partnerů. Po tanečním 
vystoupení dětí z MŠ Krásná následovaly projevy z řad 
hasičů. Promluvili jak velitelé projektem dotčených 
hasičských sborů, tak i okresní ředitel HZS Karlovarského 
kraje a okresní požární mistr za okres Vogtland. Slavnostní 
akt byl zakončen předáním symbolického klíče od nového 
vozidla veliteli SDH Krásná a křtem nového vozidla pomocí 
džberové stříkačky z rukou mladých hasičů z Krásné. 

  

V sobotu 21.07.2018 obec Krásná ve spolupráci s SDH 
Krásná a zapsaným spolkem „Krásenské buchty, z.s.“ 
uspořádala každoroční Krásenský den, který se letos nesl 
pod názvem „Hra po stopkách česko-německé historie“.  
Dopoledne od 11.00 do 12.30 probíhala hra, jejíž cílem bylo 
podle indicií zjistit jméno jednoho ze slavných místních 
rodáků. Indicie účastníci dostali na jednotlivých 
stanovištích, kde si vyzkoušeli práci záchranářů, vojáků, 
hasičů, koňařů a také mohli využít své vědomosti o 
zpracovávání odpadů. Poté ve 14:00 hodin následovala 
soutěž v požárním útoku, které se účastnili nejen místní 
dobrovolní hasiči, ale i hasiči z partnerských německých 
obcí. Od 16:00 hodin následovala volná zábava, která byla 
zakončena živou hudbou a ohnivou show. 

Začátkem roku 2017 obec uzavřela smlouvu se společností 
neogenia a zprovoznila takzvaný „Mobilní rozhlas“, což je 
komunikační aplikace pro obce a města. Aplikace umožňuje 
občanům dozvědět se veškeré informace o dění v obci. 
Informace mu chodí prostřednictvím sms zpráv, emailů nebo 
zpráv v nainstalované aplikaci. Více informací se můžete 
dozvědět na obecním úřadě nebo na www.mobilnirozhlas.cz 

V současné chvíli v obci využívá služeb Mobilního 
rozhlasu 179 obyvatel, což je 38,4 %. Dalo by se říci, že již v 
každé rodině je někdo, kdo má informace z rozhlasu.  

Mobilní rozhlas 

 

http://www.mobilnirozhlas.cz/


 

 

      

 

Důležité do budoucna:  

 

Ve dnech 05. – 06.10.2018 se budou konat volby 
do Zastupitelstev měst a obcí s nimiž jsou spojeny 
povinnosti, se kterými našim starostům budeme 
pomáhat. 

Specialista na veřejné zakázky se bude nadále 
spolupodílet na realizaci velkého projektu 
„Modernizace historického přeshraničního 
silničního spojení Bad Elster, S. 306 – Hranice III. 
2172, rozpočet ve výši 40.000.000,- Kč 

 

 
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY 

 

Čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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

 

Slavnostní otevření Krásenské knihovny 

 
V úterý 03.07.2018 od 15:00 hodin se v prostorách 
obecního úřadu v Krásné uskutečnilo slavnostní otevření 
nové obecní knihovny, která je občanům k dispozici v 1. 
patře budovy obecního úřadu v Krásné každý čtvrtek od 
15:00 do 17:00 hodin. V knihovně je umístěno přesně 
886 knih a další knihy si občané mohou objednat 
prostřednictvím paní knihovnice z centrální knihovny 
v Chebu. 

Centrum společných služeb 

 

mailto:libuse.uhlikova@obeckrasna.cz
mailto:daniela.nemcova@obeckrasna.cz
mailto:radka.muhrova@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01.09.2018 
Slavnostní otevření kulturního 

domu Hazlov 
Od 19:00 – Kulturní dům Hazlov 

01.09.2018 Rytířské slavnosti v Podhradí Od 11:00 v prostorách hradu a podhradí 

01.– 02.09.2018 Festival – Mediaval v Aši Vrch Háj v Aši 

14. -15.09.2018 Hazlovská pouť Od 13:00 – Zámecký park Hazlov 

15.09.2018 

Dvojkoncert Ivo Jahelka + 

Miroslav Paleček a kapela 

Potíže 

Od 20:00 – KC LaRitma Aš 

22.09.2018 Nordic Walking Aš Od 10:00 – Sportovní areál Háj 

Září – Říjen 2018 Úklid lesa Krásná 
Od 10:00 – start od Obecního úřadu 

(termín bude upřesněn) 

24. - 25.09.2018 
Předvolební debata v Krásné 

s Českou televizí 
Náves Krásná 

12.07.- 

07.10.2018 

Jak se oblékali Ašáci do 

poloviny 20. století 
Muzeum v Mikulášské ulici Aš 

26.10.2018 
Krásenská buchta a 

světluškový průvod 

Start na návsi v Krásné, konec v místní 

Sokolovně 

Centrum společných služeb 

 

Kulturní akce: Podzim 2018 

 

Letní kino v Krásné 

 

  

Ve sportovním areálu obce Krásná se už tři srpnové páteční 
večery promítá letní kino. Zatím se promítaly tři české 
komedie – Tátova Volha, Dvě nevěsty a jedna svatba a 
Úsměvy smutných mužů. Filmy si občané vybírají sami. Další 
promítání se bude konat 31.08.2018 a na plátně bude ke 
shlédnutí francouzský film „Alibi na klíč“. Během promítání je 
samozřejmě připravené občerstvení. Na čepu je pivo a limo a 
na grilu se pečou klobásky, bratwursty a také hermelín. A to 
nejdůležitější, co nesmí v žádném kině chybět, je popcorn! 



 

 

 

 

 

 
 
 

- Veřejná zakázka: Rekonstrukce splaškové kanalizace ulice Ruská Hranice (příprava dokumentů k veřejné zakázce 
např. ZD, mapové podklady, příprava dokumentů k VŘ a účast na výběrovém řízení, příprava dokumentů k Oznámení 
o výběru a kontrola smlouvy) 
- Veřejná zakázka: Modernizace historického přeshraničního spojení Bad Elster S306 – Hranice III/2172 (příprava 
dokumentů k veřejné zakázce např. ZD, zpracování dotazů k VZ, příprava dokumentů k VŘ a účast na výběrovém řízení, 
příprava dokumentů k Oznámení o výběru a kontrola smlouvy) – tato zakázka je z dotace, proto byla nutná součinnost 
s poskytovatelem dotace 
- Veřejná zakázka: Technický dozor investora při realizaci VZ: Modernizace historického přeshraničního spojení  
Bad Elster S306 – Hranice III/2172 (příprava dokumentů k veřejné zakázce např. ZD, mapové podklady, příprava 
dokumentů k VŘ a účast na výběrovém řízení, příprava dokumentů k Oznámení o výběru a kontrola smlouvy) tato 
zakázka je z dotace, proto byla nutná součinnost s poskytovatelem dotace 

 
 
 

- Veřejná zakázka: Oprava části MK č. 02 v obci Podhradí, k.ú. Podhradí u Aše (příprava dokumentů k veřejné 
zakázce např. ZD, mapové podklady, příprava dokumentů k VŘ a účast na výběrovém řízení, příprava dokumentů k 
Oznámení o výběru a kontrola smlouvy) 

 
 
 

- Veřejná zakázka: Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna 
– konferenční a výstavní prostory (příprava dokumentů k veřejné zakázce např. ZD, zpracování dotazů k VZ, příprava 
dokumentů k VŘ a účast na výběrovém řízení, příprava dokumentů k Oznámení o výběru a kontrola smlouvy) 

 
 
 

- Veřejná zakázka: Krok za krokem ke škole třetího tisíciletí – vybavení učeben přírodopisu, zeměpisu a informatiky 
v ZŠ a MŠ Hazlov – ICT, interaktivita, tiskárna a skener (příprava dokumentů k veřejné zakázce např. ZD, zpracování 
soupisu prací a technické specifikace dodávky dle poskytnutých dokumentů) – ve fázi před vyhlášením VŘ 
- Veřejná zakázka: Krok za krokem ke škole třetího tisíciletí – vybavení učeben přírodopisu, zeměpisu a informatiky 
v ZŠ a MŠ Hazlov – nábytek a školní pomůcky (příprava dokumentů k veřejné zakázce např. ZD, zpracování soupisu prací 
a technické specifikace dodávky dle poskytnutých dokumentů) – ve fázi před vyhlášením VŘ 
- Veřejná zakázka: Krok za krokem ke škole třetího tisíciletí – „schodolez“ do ZŠ a MŠ Hazlov (příprava dokumentů 
k veřejné zakázce např. ZD, zpracování soupisu prací a technické specifikace dodávky dle poskytnutých dokumentů) – 
ve fázi před vyhlášením VŘ 
- Veřejná zakázka: Krok za krokem ke škole třetího tisíciletí – stavební práce v ZŠ a MŠ Hazlov (příprava dokumentů 
k veřejné zakázce např.: ZD, zpracování soupisu prací) - ve fázi před vyhlášením VŘ 
 

 

 

 

 

Centrum společných služeb 

 

Přehled spolupráce specialisty na VZ se zástupci obcí za poslední období 

 

Město Hranice 

 

Obec Podhradí 

 

Obec Hazlov 

 

MŠ a ZŠ Hazlov 

 



 

 

 

 

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 

 

Důležité kontakty 

 

http://www.muas.cz/
http://www.mestohranice.cz/
http://www.obeckrasna.cz/
http://www.oupodhradi.cz/
http://www.obechazlov.cz/
http://www.info-as.cz/
http://www.knihovna.as.cz/
http://www.knihovnahranice.cz/
http://www.hazlov.knihovna.info/
http://www.muzeum-as.cz/
http://www.meddmslunicko.cz/
http://www.zusas.cz/
http://www.skolahranice.cz/
http://www.mshranice.estranky.cz/
http://www.obeckrasna.cz/
http://www.zshazlov.cz/
http://www.info-as.cz/zdravotnictvi

