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CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 
Informační zpravodaj č. 7 

Milé čtenářky a čtenáři, dostává se Vám do rukou další Informační 

zpravodaj, ve kterém Vás chceme informovat: 
   

1. O proběhlých projektech 
 

V uplynulém období se specialistka na VZ věnovala těmto zakázkám:  

 

Město Hranice: „Modernizace historického přeshraničního spojení 

 Bad Elster S306 – Hranice III/2172“, „Oprava MK ul. U Kina“, 

„Rekonstrukce dvou bytových jednotek Masarykovo n. 435“. 

 

Obec Krásná: „Oprava chodníků podél zahrádek“, „Oprava MK na 

poz.p.č. 1174/4 v k.ú. Krásná“, „Zvýšení společenské hodnoty lesa - 

Parkour Krásná“, „Sociální zařízení pro běžkaře a cykloturisty“  

 

Ke každé zakázce prováděla tyto činnosti: 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, příprava dodatků ke smlouvám, atd… 

 
 

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  
 

 

 

 

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 
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DOBYTÍ NEJZÁPADNĚJŠÍHO BODU  

Dětský den Krásná 2019 

 
Pro letošní rok se organizátoři dětského dne (Obec 

Krásná, SDH Krásná a Krásenské buchty) rozhodli pro 

změnu charakteru jeho podoby. Po mnoha a mnoha 

letech stejného programu se rozhodli dětem a jejich 

rodičům dopřát trošku tolik potřebného pohybu na 

zdravém vzduchu a také jim ukázat místa, která spousta 

místních dětí (možná i rodičů) vůbec nezná. 

 

Na základě těchto úvah proběhl Dětský den ve ztracené 

vsi Újezd se startem nad místním hřbitovem a s cílem 

na nejzápadnějším bodě ČR. Pro menší děti a kočárkáře 

bylo možno využít kratší trasu, která končila na Mostě 

Evropy. Po celé trase na děti čekala jednotlivá 

zastavení, kde plnily různé úkoly, mezi nimiž nechyběla 

překážková dráha, jízda na koni, střelba ze vzduchovky, 

plyšákový sekáč, diskgolf, chůze po laně a další. Za 

každý splněný úkol získaly razítko do svého 

putovatelského archu a na konci cesty si vyzvedly 

malou věcnou odměnu. V cíli každé dítě obdrželo také 

špekáček, který si mohly na připraveném ohništi opéci. 
 

Centrum společných služeb 

 

 

2. O proběhlých aktivitách 
 

Aktivity představují: pomoc starostům např. při 

jednání s projektanty, při sestavování návrhů na 

usnesení zastupitelstva obce, dále sepisování různých 

smluv, jejich zveřejňování, apod.  Každá aktivita 

znamená několik činností, z nichž vznikne konkrétní 

výstup - výsledek. Pro představu Vám několik dalších 

příkladů aktivit uvádíme: jsou to schůzky se starosty, 

řešení stížností od občanů, podávání informací o 

pozemcích, vyplňování výkazů (EKOKOM, ISPOP) 

spoluorganizování různých akcí, např. dětský den, letní 

slavnosti obce, atd. Značnou částí aktivit je archivace 

dokumentů v archivech obecních úřadů, případně 

jejich skartace, na kterou pak dohlíží Okresní archiv 

v Chebu. 

 
Velký úspěch obce Hazlov 

 
Karlovarský kraj vypisuje každoročně soutěž „Vesnice 

Karlovarského kraje roku“ Letos se přihlásilo do 

soutěže 22 obcí, mezi nimiž je již čtvrtým rokem obec 

Hazlov, která letos vyhrála zlatou stuhu! Vyhlášení 

výsledků soutěže „Vesnice roku“ se slavnostním 

ceremoniálem je plánováno na 16. srpen 2019. 

Toto vítězství v krajském kole zajistilo obci Hazlov 

účast i v celostátním kole. Z celé ČR se do soutěže 

„Vesnice roku 2019“ přihlásilo 205 obcí a výsledky 

celostátního kola budou vyhlášeny 14. září 2019 na 

Jarmarku venkova v Luhačovicích.  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Centrum společných služeb 

 

„Moto víkend“ na Ašsku 

 Sobota 27.07.2019 se nesla v duchu motorek. V místní 

části města Hranice – Ve Studánce se konal každoroční 

„Motosraz“,součástí kterého byl bohatý program včetně 

tradiční spanilé jízdy všech možných motorek a 

motorkářů.  

V Krásné a v Aši se pro změnu konal 1. národní sraz 

kultovních italských motorek VESPA. K vidění byla celá 

škála strojů od současných moderních až po historické 

kousky na veteránských číslech. 

 

  

„Schön-bach a Schön-wald 2019“ 

 V sobotu 20.07.2019 se ve sportovním areálu obce 

Krásná konaly každoroční slavnosti obce, které se letos 

nesly pod názvem "Schön-bach a Schön-wald". 

Slavnosti začaly již v 11:00 hodin, kdy byla pro rodiny s 

dětmi připravena hra se stanovišti po obci. Cílem této 

hry bylo podle indícií zjistit název bavorské partnerské 

obce Krásné. Během této hry si děti prošly naučnou 

trasu, kde si vyzkoušely práci hasiče, policisty, 

záchranáře a také mohly využít své vědomosti o 

zpracování odpadů a o škodlivosti drog. Každé ze 

stanovišť jim poskytlo indícii, na jejíž základě na konci 

určily jméno hledané obce.  Od 14:00 hodin se konala 

soutěž v požárním útoku, které se účastnili nejen 

krásenští hasiči, ale také hasiči z bavorských a saských 

obcí. Ve 16:00 hodin vypukla volná zábava a od 20:00 

hodin opět zahrála kapela Fox Band. V průběhu 

slavností se děti mohly vyřádit na atrakcích, jako 

skákací hrad a dvě překážkové dráhy „wipe-out“ které 

pro ně byly připraveny. Ten, kdo vydržel až do 22:00 

hodin, mohl vidět krásnou ohnivou show. 

 



 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

31.08.2019 Rytířské slavnosti Od 11:00 v Podhradí 

06. – 07.09. Hranice Open Air Fest 2019 Od 17:00 - Sokolovna Hranice 

21.09.2019 Hazlovská pouť Park v Hazlově 

25.10.2019 
Krásenská buchta a 

lampionový průvod 
Sokolovna Krásná 

08.12.2019 Advent Krásná Od 14:00 – Náves Krásná 

Centrum společných služeb 

 

Kulturní a sportovní akce: 2019 

 

 

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 projektu - „CSS má být kontaktním místem pro 

občany“ Často s nimi řešíme sepisování různých smluv, např. kupních, nájemních, smluv o dílo, dále rušení 

trvalých pobytů, apod. V budoucnu budeme pokračovat v naší práci a nadále pomáhat občanům a starostům 

našich obcí. 

 

Sokolovna Krásná 

 
Obec Krásná koupila objekt Sokolovny, který se skládá 

z penzionu o 4 pokojích, restaurace a společenského sálu.  

Na základě výběrového řízení vybrala provozovatele, 

který si vzal restauraci a ubytování do nájmu. 

Společenský sál si obec Krásná nechala za účelem 

provozování různých kulturních, společenský a 

sportovních akcí.  
 

Kotlíkové dotace 

 Obec Krásná obdržela žádosti o dotaci od 11 občanů 

obce, pracovníci úřadu pomohli s úřadováním 

žádostí a nabídli všem žadatelům bezúročnou půjčku. 

Stejnou problematiku řeší podobně i ostatní obce a 

města Aš i Hranice. 
 

Letní kino Krásná 

 
Jako v minulém roce, tak i letos se ve 

čtrnáctidenních intervalech promítaly ve 

sportovním areálu obce Krásná obyvateli vybrané 

filmy: Ženy v běhu, Teroristka a Po čem muži touží. 

Filmy si občané vybírají sami. 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! 

 
 



 

  

 

 

 

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 
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