svého souseda si vAš
V roce 2030 se občané Aše společně potkávají na různých společenských a komunitních
akcích, poznávají své kultury a inspirují se. Aš je bezpečné a inkluzivní město pro všechny,
jak pro své stávající obyvatele, tak i pro nově příchozí, a přináší jim mnoho příležitostí
– tak vnímáme naší vizi „společně za hranice možností" z pohledu tohoto cíle.
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Historicky jsme byli místem, kde se mísilo mnoho
národností, původů i náboženství. I díky tomu jsme byli
jedním z nejbohatších měst v České republice. Hrdost nám
rozhodně nechybí a Aš máme v srdci. I nyní je skladba
našeho obyvatelstva pestrá. Mluvíme jinými jazyky, ale ne
vždy si rozumíme. Nedorozumění a strach z neznámého
způsobuje další nepochopení. Žije nás tady minimálně
jedenáct národností a chybí nám náš vlastní prostor,
kde bychom se mohli scházet uvnitř komunit i společně
navzájem.
Ve městě působí mnoho neziskových organizací, které
se pravidelně setkávají, ale působí terénně. Především
komunitám se věnuje projekt Všichni jsme sousedé –
komunitní práce v Aši. Pro mladé existuje TEENS program,
který jim pomáhá se začlenit do společnosti a na trh práce.
Naši občané mají kulturního ducha, ale nemají dostatek
příležitostí se seberealizovat a uspokojit ho. Ve městě
se o pořádání kulturních akcí stará převážné KC LaRitma,
knihovna, muzeum aInfocentrum Aš.

Závazky
— Tvorba nových a udržování stávajících příležitostí pro komunitní a spolkovou činnost.

Mezi naše každoroční akce patří např. Den pro rodinu,
Letní slavnosti města, Ašský štít, Běh podél Halštrova,
Ašlerky, Advent, Fedoš cup, Metazácká stezka zdraví,
Sportovní den na ZŠ Okružní Aš, Slavnosti ašského milíře,

Noc s Andersenem, Podzimní projekt: vystoupení ZUŠ
pro školy a veřejnost. Mnoho z akcí podporuje město
ze svého dotačního titulu. Mnoho akcí pořádáme také
ve spolupráci s německými městy Selb a Bad Elster.
Přestože podle mapy kriminality je index kriminality
Aše v republikovém srovnání na podprůměrné hodnotě,
trápí nás patologické jevy, jako jsou mladí uživatelé drog,
lidé bez domova a také občasné výtržnictví. Pravidelně
cílíme na prevenci kriminality mnoha investičními
i neinvestičními projekty. O program pro mladé se stará
Městský dům dětí a mládeže Sluníčko, nízkoprahový klub
Fénix. Rodinám v těžkých životních situacích pomáhá
Centrum podpory rodiny KOTEC. Každoročně do města
přijíždí Revolution Train – protidrogový vlak s návazným
programem pro žáky ZŠ. Ve městě působí asistenti
prevence kriminality.
Jedním z našich problémů je i vysoká míra exekucí (14,9 %).
V celorepublikovém srovnání je index exekucí v Aši
na 186. místě z 206 obcí s rozšířenou působností. Existuje
negativní korelace mezi sounáležitostí ve společnosti
a podílem exekucí. Budeme proto budovat takové
prostředí, kdy si komunita bude moci navzájem pomoci
anebo využije odborné poradenství tak, abychom snížili
celkový podíl exekucí i počet exekucí na jedince.

„

Pro příběh lidského rodu
je mnohem příznačnější
úsilí spolu vyjít než násilné
spory, třebaže tím druhým
vznikají knihy o historii.
Násilí je vlastně výjimkou.
Lidský rod přežil díky
spolupráci, nikoli agresi.
– Gerard Vanderhaar

— Rozšiřování kulturního vyžití, udržování stávajících a pořádání nových kulturních akcí.
— Pravidelnou prevencí zajišťujeme spokojený život pro naše obyvatele.
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Co pro to uděláme?
1.1. Zvýšení pocitu bezpečí
Bezpečnost je pro nás důležité téma, které budeme řešit
intenzivněji a budeme hledat způsob jak s problémovými
skupinami zacházet. Zaměříme se na aktivní přístup
k bytové politice a zajištění systému prostupného bydlení,
vedoucímu k eliminaci obchodu s chudobou. Budeme
usilovat o posílení Policie ČR a důslednost městské
policie. Bezpečnost podpoříme i z hlediska prevence.
Budeme pokračovat v akcích zaměřených na problematiku
drog, kriminality, zadluženosti.

KLÍČOVÝ PROJEKT:
KOMUNITNÍ CENTRUM

Realizace projektu
Podpoří komunitní a spolkový život

Karlova 700/17

Přispěje k atraktivnímu prostoru

Vytvoříme sídlo pro neziskové organizace pracující
v oblasti sociálních služeb a vzdělávání. Také vznikne
prostor pro trávení volného času dětí a mládeže
a pro pořádání velkých kulturních akcí. Zároveň
zachráníme možná historicky nejcennější, budovu v Aši,
která je od roku 2019 nevyužívaná a chátrá.

Nabídne prostor pro aktivity všech
věkových skupin
Nabídne velký prostor pro kulturní
a společenské akce
Podpoří vlastní identitu města

1.2. Podpora komunit a spolkové činnosti
Komunitní a spolkový život nás motivuje k péči o prostor,
který nás obklopuje, propojuje lidi a boří hranice a strach
z neznámého. Chceme zachovat stávající prostory
a kulturní akce a zároveň jejich nabídku rozšiřovat.
Zaměříme se na funkční a provozně udržitelnou
infrastrukturu a na tvorbu programu pro propojování
komunit i napříč generacemi. Nadále budeme podporovat
naše spolky v činnosti.

1.3. Podpora kultury jako nedílná součást
našeho života
Kultura a umění hrají důležitou roli ve zvyšování
kvality života ve městě a mají velký vliv i na cestovní
ruch především díky vzrůstajícímu významu zážitkové
turistiky. Budeme pokračovat v podpoře stávajících akcí
a budeme vytvářet podmínky pro širší kulturní vyžití. Pro
konání společenských akcí budeme podporovat rozšíření
a modernizaci potřebné infrastruktury tak, aby jejich
provoz byl dlouhodobě udržitelný.
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Cílové skupiny
dospělí
neziskové
organizace

komunity

rodiny

Co projekt nabízí
— Rodinné a komunitní centrum
— Prostor pro setkávání mladých
— Sdílené kanceláře pro neziskové organizace
— Prostor pro seberealizaci mladých

O místě
Budova ašského turnerského spolku z let 1912–1913
je reprezentativně pojednaným monumentálním
společenským domem ve stylu geometrické secese
s výraznou citací klasického tvarosloví. Objekt byl navržen
pravděpodobně ašským stavitelem Ernstem Hausnerem.

— TEENS café
— Velký sál pro kulturní a komunitní akce
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