Bad Aussee, Avstrija, 13. 2. 2010
Sporočilo za medije:
Slovesni začetek leta, v katerem je nosilec naziva Alpsko mesto leta 2010
avstrijski Bad Aussee

EMBARGO NA OBJAVO: do sobote, 13. 02. 2010, do 19.00
V Bad Ausseeju se bodo posvetili mladim in tradiciji
13. februarja 2010 je Bad Aussee slovesno začel leto, v katerem je nosilec naziva
Alpsko mesto leta 2010. „Svoje“ leto bo Bad Aussee posvetil mladim in tradiciji in tako
poskušal okrepiti vlogo posrednika med občino in okoliškim območjem v pokrajini
Salzkammergut. Vodilne teme, ki si jih je izbralo alpsko mesto leta, so domače
specialitete in izdelki, glasba in Alpska konvencija. Bad Aussee leži v osrčju Avstrije
in je s 5000 prebivalci doslej najmanjše in po Beljaku drugo avstrijsko mesto, ki mu je
bil podeljen naziv Alpsko mesto leta.
„Kakovost življenja v našem kraju mora postati še večja, saj bo naša mladina le tako ostala,
delala in živela doma in se ji ne bo treba seliti ali vsakodnevno voziti na delo v večja mesta,“
je povedal Anton Frick, umetnik in vodja projekta Bad Aussee – alpsko mesto leta.
Mednarodna žirija je svojo izbiro utemeljila z dejavnim zavzemanjem Bad Ausseeja za
reševanje vprašanj s področja varstva okolja, trajnostnega razvoja in Alpske konvencije.
Primeri za to so oskrba z energijo iz lesne biomase, spodbujanje javnega prometa in
vključevanje prebivalcev v projekt hidroelektrarne, katere gradnja bo sprejemljiva za naravo.
Leto, polno pričakovanj
Načrti za številne prireditve in projekte, ki bodo potekale v letošnjem letu, so seveda že
pripravljeni (gl. www.alpenstadt-2010.at/img/projekte_alpenstadt2010.pdf). Bad Aussee želi te
dogodke oblikovati in izpeljati skupaj s prebivalci in vsemi drugimi deležniki. Nekateri od njih
bodo mednarodnega značaja, denimo septembrski glasbeni festival Ausseer
Musikantentage, na katerega so vabljeni skladatelji in glasbeniki iz vseh alpskih držav, ki
želijo skupaj izvajati ljudsko glasbo z alpskega območja. Uradna podelitev naziva Alpsko
mesto leta je potekala 13. februarja 2010 v prostorih zdraviliškega doma v okviru štajerskega
plesa, ki so se ga lahko udeležili vsi prebivalci. Bad Ausseju so „štafetno palico“ predali
predstavniki italijanskega Bolzana, dosedanjega alpskega mesta leta, in Hubert Buhl,
podpredsednik društva Alpsko mesto leta. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki drugih
alpskih mest iz Avstrije, Francije, Nemčije, Slovenije in Švice. „S podelitvijo naziva Alpsko
mesto leta 2010 želi žirija lokalne oblasti v Bad Ausseeju spodbuditi k večji ozaveščenosti o
uresničevanju Alpske konvencije ter njenem pomenu za razvoj mesta, njegovih prebivalcev
in prebivalcev okoliških občin,“ je poudaril Hubert Buhl, sicer tudi župan nemškega
Sonthofna. Podelitev naziva naj bi ta prizadevanja še okrepila, sodelujoče pa opogumila, da
bi začeli izvajati nove projekte.
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Nosilca razvoja iz pokrajine Ausseerland
Sandra Neuper in Alfred Pohn sta se po več letih
po končanem šolanju vrnila v domači Bad
Aussee. Danes se ukvarjata z ekološkim
kmetovanjem, odprla pa sta tudi žganjarno in
gostilno. Odločila sta se, da bosta domače
specialitete izdelovala oz. pripravljala sama in
tako pripomogla k njihovemu ohranjanju. Več na
www.urig.at .

Naziv Alpsko mesto leta od leta 1997 dalje prejme vsako leto eno od avstrijskih, francoskih,
italijanskih, nemških, slovenskih ali švicarskih mest, ki ležijo na območju Alp in si dejavno
prizadevajo za uresničevanje trajnostnega in v prihodnost usmerjenega razvoja svojega
mesta in regije. Kateremu mestu bo naziv podeljen, predlaga mednarodna žirija društva
Alpsko mesto leta.
Več informacij o društvu in dosedanjih alpskih mestih leta na www.alpenstaedte.org .

EMBARGO NA OBJAVO: do sobote, 13. 02. 2010, do 19.00
Za vsa vprašanja vam je na voljo:
Anton Frick, vodja projekta Bad Aussee – alpsko mesto leta 2010,
tel.: +43 664 35 75 680
ali
Serena Rauzi, sekretariat društva Alpsko mesto leta,
tel.: +423 237 53 99, +43 699 115 434 58 (samo 13. 2. 2010)
serena.rauzi@alpenstaedte.org
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