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Kam dál?

Krize dala lidi do pohybu, stěhují se. Často na jih Moravy

Do Středočeského kraje se každý rok stěhují tisíce lidí, vloni přibylo nejvíce obyvatel v porovnání s ostatními částmi republiky. Přestože
střední Čechy jsou tak atraktivní, i zde kvůli krizi přírůstek obyvatel klesl.
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Z Prahy se do středních Čech stěhují hlavně ti, kteří vyhledávají větší klid a blízkost přírody

Do kraje míří lidé z jiných koutů republiky především za prací, z Prahy sem přicházejí hlavně ti, kteří vyhledávají klid.

"Přestože studuji v Praze a rodiče zde pracují, přestěhovali jsme se loni v létě do Přílep, které jsou sice nedaleko metropole, ale už je to Středočeský kraj a je

zde mnohem větší klid," říká studentka, která přesídlila z bytu v rušném centru do rodinného domku se zahradou.

"Nejenže je tu klid, ale na rozdíl od Prahy, kde je člověk v podstatě anonymní, také kamarádské prostředí," dodává.

Blízkost přírody a větší klid však nejsou jedinými lákadly kraje. Některá středočeská města stále nabízejí více pracovních příležitostí než jiné kraje.

Důležitým faktorem je i blízkost hlavního města a nové byty, které se zde v posledních letech staví. Vloni v kraji v rámci

stěhování přibylo celkem 14 345 lidí.

Přestože si kraj stále drží prvenství v počtu nových obyvatel, do středních Čech přišlo v loňském roce, kdy dosáhla ekonomická

krize vrcholu, téměř o polovinu lidí méně než v roce předchozím.

Podle Jany Slavníkové z Českého statistického úřadu mohla v poklesu zájmu lidí sehrát významnou roli bytová výstavba.

"Ta se kvůli dopadům hospodářské situace na mnohých místech Středočeského kraje pozastavila nebo snížila, což může být

jeden z důvodů, proč v regionu poklesl přírůstek obyvatel," míní Slavníková.

Propad v počtu nových obyvatel oproti předchozím letům podle ní zapříčinil i pokles přistěhovalců z ciziny a odchod lidí do

zahraničí.

"Vrchol v počtu přistěhovalých ze zahraničí do Středočeského kraje byl v roce 2007 a od té doby počet klesá," dodává

Slavníková. Přesto však přetrvává dlouhodobý trend a počet obyvatel v kraji stále roste, ačkoli mírněji.

Jediným středočeským okresem v kraji, kde poklesl počet obyvatel, bylo Mladoboleslavsko. Během roku 2009 tam ubylo 222

osob, zatímco o rok dříve tam přibylo 2,5 tisíce lidí.

Absolutně největší pokles oproti roku 2008 zaznamenala Mladá Boleslav. Odtud odešli například zahraniční dělníci, kteří

pracovali ve firmě Škoda Auto. Po propouštění ve Škodovce je ve městě méně cizinců Někteří obyvatelé si myslí, že je nyní

město bezpečnější.

"Po propuštění zahraničních dělníků ze Škodovky tady výrazně ubylo cizinců. Určitě se nyní cítím ve městě bezpečněji," říká svůj názor tamní obyvatelka Hana

Vávrová. Přesto jsou prý ve městě i nadále čtvrti a místa, kde se raději otáčí a kontroluje, co se kolem ní děje.

Podle ní je to například Kaufland, kde často postávají skupinky popíjejících lidí.

POHYB
OBYVATEL VE
STŘEDNÍCH
ČECHÁCH

Přistěhovalí
v rámci ČR 25 184
z ciziny 5 268
celkem 30 452

Vystěhovalí
v rámci ČR 13 996
do ciziny 2 111
celkem 16 107

Přírůstek obyvatel
v kraji 14 345
v České republice 39 271

Zdroj: Český statistický
úřad
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Jitka Holešínská MF DNES

Alternativa satelitních měst nabídne bydlení a služby pro 400 lidí

Nejlepší investicí je starší byt v okolí centra nebo dům za Prahou

Dražbu bytu či domu zvládne i začátečník. Stačí občanka a pár desítek tisíc

Na Rohanském ostrově vyroste budova inspirovaná českým kubismem

Češi propadli novému trendu. Stěhují se natrvalo do chatových osad

Na předražený dům v satelitním městečku zapomeňte. Opravte si starší domek na vesnici
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