Koncepce rozvoje sportu města Aše
TJ Jiskra Aš předkládá návrh k nově vznikající koncepci rozvoje sportu města Aše
s pohledem na definici základních problému.
1) Výstavba, rekonstrukce
a) Realizovat původní záměr města, a sice vybudovat v areálu Tyršova stadionu
„Sportovní centrum města Aše“. Tento areál splňuje veškeré předpoklady pro sportovní
vyžití široké sportovní veřejnosti, tzn.: sportovní oddíly, školy, veřejnost. Jedná se
zejména o :
a)
- vybudování umělé atletické dráhy, která by zejména sloužila školám a sportovním oddílům
(stávající dráha je naprosto nevyhovující – škvárová).
- vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem pro mládežnická
mužstva (na ploše stávajícího nohejbalového hřiště). Fotbalové hřiště užívá nejen fotbalový
oddíl, který má téměř 200 členů, z toho 120 mládežníků, ale i školy a veřejnost a současná
hřiště nestačí pokrýt požadovanou kapacitu.
- vybudování tribuny pro diváky u stávajícího fotbalového hřiště.
- vybudování studny pro zavlažování hracích ploch.
b) budova Tyršova domu:
- zateplení budovy
- výměna oken
- z bývalé kuželny vybudovat sociální zázemí pro oddíly, školy, veřejnost
(šatny, WC, Sprchy)
Stávající sociální zázemí je naprosto nevyhovující a ostudné. V areálu provozují
sportovní činnost především mládežnická mužstva, hrají se zde zápasy, mnohdy se
jedná o akci, kde je až 100 – 150 dětí.
c) víceúčelová hala
Navrhujeme v areálu Tyršova stadionu vybudovat víceúčelovou sportovní halu (podél
Janáčkové ulice), včetně parkovistě. Jednalo by se o náhradu za stávající tělocvičnu Keller.
Výstavba haly je naprosto nutná a bude s halou v Geipelově ulici plně využita.
d) realizováním tohoto záměru v oblasti výstavby a rekonstrukce bude zřejmě nutné
uskutečnit převod majetku TJ Jiskra Aš do vlastnictví města Aš.
2) Strategické cíle
a) sport dětí a mládeže:
- úzká spolupráce se školami a rodiči
- podpora trenérů mládeže (patřičná kvalifikace, finanční podpora)
- připravit řádné zázemí (sociální vybavení, sportovní vybavení)
- zajišťovat akce pro veřejnost, školy, atd.
- propagace, vyhodnocování výsledků na veřejnosti, atd.

b) financování sportu z rozpočtu:
- Fond celoroční činnosti:
- započítávat do stavu i děti mimo území města Aše, a to ty, které celoročně
reprezentují organizaci působící ve městě Aš a tím reprezentují i město Aš. I
na tyto děti vynakládá organizace náklady a tyto děti přispívají ke sportovním
výsledkům a navíc si musí hradit náklady na dopravu na tréninky či zápasy sami.
V současné době nejsou například započítávány do stavu ani děti z dětského domova, které
nemají trvalý pobyt v Aši, ale žijí zde několik let.
c) cestovné pro mládež
Přispívat na cestovné pro mládež, která hraje pravidelné soutěže a má
pravidelné výjezdy na zápasy či turnaje. Tyto náklady jsou značně vysoké,
které nestačí organizace pokrývat.
d) Doporučujeme navýšit příspěvek pro trenéry mládeže, kteří se pravidelně
zúčastňují mimo tréninků i každý víkend mistrovských zápasů doma a venku.
e) provozní náklady
Přispívat sportovním organizacím na provozní náklady, které jsou
vynakládány na mládež. Jedná se o náklady na udržování hracích ploch, na
energie, atd.
3) Přehled sportovních klubů:
U TJ Jiskra Aš doplnit: oddíl aerobic, oddíl jóga.
4) Závěr
Doporučujeme, aby při zpracovávání vytvoření návrhu koncepce rozvoje sportu
města Aše byla ustanovena komise ze zástupců sportovních organizací, zástupců škol a
odborných útvarů města.
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