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Bad Aussee,
Alpsko mesto leta 2010
Zaradi zgodovinskega razvoja (pridobivanje soli) in odmaknjenosti od preostalih delov Avstrije velja zdraviliško
mesto, ki leži v geografskem središču države, kot simbol
majhne regije z bogato kulturno identiteto. Bad Aussee
leži na avstrijskem Štajerskem na nadmorski višini
659 m.

V Bad Ausseeju si moderno in tradicionalno nista v
nasprotju, temveč gresta z roko v roki.
Bad Aussee je središče šestih občin s skupaj 14.200 prebivalci v pokrajini Salzkammergut. Prek pokrajinskega
društva si Bad Aussee kot vzorčna regija v okviru programa Regionext prizadeva zagotavljati kakovost okolja in
življenja na visoki ravni in se razvijati inovativno, uravnoteženo in trajnostno.

Pokrajino Ausseerland so zaznamovali živahni običaji,
domača podjetja, tradicija nošenja narodne noše in še
vedno živo izvajanje ljudske glasbe, kar vse prispeva k
večji prepoznavnosti omenjene pokrajine. Mesto se zavzema za okolju prijazen zdravstveni in kulturni turizem.
Domačinom in gostom so na razpolago velik alpski vrt s
središčem za doživljanje narave, mreža ustrezno označenih pešpoti, ki vključuje različne tematske poti, ter zdraviliški objekti in storitve v centru dobrega počutja.
Majhno mesto z veliko energije
Mednarodna žirija je svojo odločitev utemeljila z aktivnim
zavzemanjem Bad Ausseeja za reševanje vprašanj na področju okoljevarstva, trajnostnega razvoja in Alpske konvencije. Primeri za to so lahko oskrba z energijo iz lesne
biomase, spodbujanje javnega prometa ter aktivno nasprotovanje mesta gradnji hidroelektrarne. Pozitivno je
bila sprejeta tudi pomembna vloga mesta Bad Aussee zunaj lastne regije, in sicer v vlogi sedeža šole in bolnišnice.
S podelitvijo naslova Alpsko mesto leta 2010 žirija mesto
Bad Aussee nadalje spodbuja h krepitvi ozaveščenosti
o izvajanju Alpske konvencije pri odgovornih na ravni mesta in pri prebivalcih domačega kraja kot tudi okoliških
občin.

