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Tábor - Milevsko v jižních Čechách se snaží zabránit odchodu obyvatel do větších
měst. Nyní rozhodlo, že na každého novorozence přispěje třemi a půl tisíci
korunami. Připravuje ale i další způsoby, jak udržet lidi v tomto městě. Malé obce
a města dlouhodobě bojují s odchodem lidí. Hlavním důvodem je nedostatek
pracovních příležitostí.
Počet občanů Milevska klesá už od roku 1990. Od té doby město přišlo o více než tisíc
obyvatel. Proto kromě příspěvku pro novorozence hledá radnice i způsob, jak motivovat k
přihlášení lidi, kteří ve městě žijí, ale trvalé bydliště mají jinde. "To je velká škoda, protože za
tyto obyvatele nedostáváme žádné peníze," upozorňuje vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ
Milevsko Jana Čunátová.
Počet občanů je totiž rozhodující pro ekonomiku obcí. Odvíjí se od něj výše rozpočtu. Čím
menší obec, tím má odchod obyvatel větší důsledky. Například vesnice, kde žije sedm set
lidí, dostává za každého přibližně deset tisíc korun ročně. S úbytkem obyvatel dlouhodobě
bojují i Mirovice, které leží na rozhraní tří krajů. Kdyby se tady za poslední roky počet
obyvatel nezměnil, mohl by být rozpočet Mirovic letos téměř o dva miliony vyšší. Obec tak
musí vystačit s dvaadvaceti miliony. Lidé nejčastěji odcházejí kvůli práci. "Tato oblast je
sociálně a ekonomicky slabá, protože tady není žádná práce. Jsou tady dvě menší firmy,
které zaměstnávají pár lidí," vysvětluje situaci starosta Mirovic Zdeněk Bárta.
Jeho slova potvrzuje i Pavel Šácha. Místní rodák, který žije v Praze a do Mirovic přijíždí jen
na víkendy. "Z pracovního hlediska je člověk v Praze někde jinde. Sem bych se možná vrátil
až na důchod," přiznává Pavel Šácha.
Naopak Sudoměřice u Bechyně jsou jednou z mála vesnic, kde lidí přibývá. "Pro obec je
důležité zachovat školu, poštu, prodejnu, hospodu a určitě nemalou roli v tom hraje dopravní
obslužnost," vypočítává podmínky rozvoje obce starosta Sudoměřic u Bechyně Stanislav
Houdek.
Vesnice se podle statistik rozrůstají hlavně ve Středočeském kraji, především v okolí Prahy,
kde stále pokračuje výstavba satelitů.
Kontakt na autora reportáže: kristina.vrkocova@ceskatelevize.cz
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