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Demografická situace v Kyjově
Věková struktura obyvatel Kyjova se
mění. Za posledních dvacet let se počet obyvatel snížil o téměř 1400 osob,
což je úbytek jedenáct procent. Vážnější
je však skutečnost, že úbytek je tvořen
zejména migrací, tedy tím, že se lidé
z Kyjova stěhují (stěhováním přišel Kyjov
za posledních dvacet let o téměř 800
osob, zbývající počet – přibližně 600 −
jde na vrub vyššího počtu zemřelých než
narozených). Úbytkem obyvatel migrací
přichází Kyjov o potenciál, stěhují se zejména osoby mladší, ekonomicky aktivní,
potenciální rodiče nebo rodiny i s dětmi.
Téměř žádná z generací mezi lety 1966
- 1997 za posledních dvacet let nevykázala přírůstek obyvatel. Naopak, některé
generace (1973, 1977, 1981) zaznamenaly ztrátu až 25 %, celkově generace
1966 - 1997 přišly o 825 osob, což je
patnáct procent. Cíl stěhování z Kyjova
není možné přesně určit, ale za stejnou
dobu v okolních obcích (Kostelec, Bukovany, Sobůlky, Milotice, Skoronice,
Ježov, Žádovice, Kelčany, Hýsly, Strážovice, Vřesovice, Moravany, Čeložnice,
Svatobořice-Mistřín) jen stěhováním při-

bylo téměř 500 osob. Hlavně kvůli stěhování Kyjov stárne, a stárne rychleji než
Česká republika. Podíl osob starších 65
let je již dnes 22 % a bude nadále růst,
podíl dětí do patnácti let je čtrnáct procent a bude nadále klesat. Počet obyvatel bude kvůli nízkému počtu rodičovské
generace klesat a pokud se nic nezmění, klesne v roce 2022 pod jedenáct tisíc
a o dalších deset let později dokonce
pod deset tisíc obyvatel.
Jedním z důvodů, proč se mladší generace z Kyjova stěhuje, je mj. nedostatek
bydlení v Kyjově. Tato situace ovšem
není neřešitelná. Jednou z možností je
zahušťování města. Pokud město disponuje stavebními pozemky, lze na nich
vybudovat nové obytné domy. V případě Kyjova jsou to konkrétně pozemky
bývalé mlékárny (potažmo sousedního
pivovaru), pozemky vnitrobloku v Kollárově a Nerudově ulici a oblast vedle a za
domem kultury. Dále například parkoviště u Kina Panorama, kde by ovšem bylo
zapotřebí rozmyslet umístění stávajícího
parkoviště. To by se dalo vyřešit například výstavbou parkoviště podzemního,

nad nímž by vyrostl obytný dům do výšky Kina Panorama. Výhodou zahušťování je, že se nemusí budovat nová infrastruktura, ale využije se ona stávající.
Druhou možností, jak zabránit stěhování
obyvatel, je rozšiřování města směrem
ven. Tedy zastavováním ploch v okolí
města určených územním plánem. Město by v tomto případě mělo aktivně oslovovat majitele pozemků, vykupovat je
a na těchto pozemcích vybudovat sítě
a komunikace pro nové stavby.
Pro město je výhodnější první z uvedených variant. Příprava infrastruktury stojí
výrazně méně a město je při vyšší hustotě obyvatel životaschopnější. Uživí se
více obchodů a služeb. Může být lépe
využita MHD, nemusí se všude zajíždět
autem. Druhá varianta je ale pro rozvoj
města také důležitá. Nemálo obyvatel
touží mít samostatný domek se zahradou, i když je vzdálenost do centra větší.
Obě řešení jsou časově velmi náročná
a rádi bychom, aby se město této problematice věnovalo s větší intenzitou.
Petr Valihrach, Nikol Patíková,
Petr Mazouch

Kyjov v tom není sám. Bohužel
Obyvatele v obdobném rozsahu ztrácejí
i další města z našeho okresu, například
Hodonín, Veselí nad Moravou či Strážnice. Stačí jen prostudovat údaje na webu
Českého statistického úřadu. Okres
Hodonín je v tomto ohledu začarovaný.
Zatímco v ostatních částech Jihomoravského kraje populace v posledních
letech narůstá, na Hodonínsku bylo bilanční zvýšení počtu obyvatel zaznamenáno naposledy v roce 1994. Od té doby
meziročně klesá. Jedná se o úbytek přirozenou cestou i vlivem stěhování.
Fenomén stěhování lidí z města do přilehlých vesnic je rovněž typickým jevem nejen v Kyjově a jeho okolí. Lidé
namísto rušnějšího města stále častěji
upřednostňují bydlení v klidu a přírodě.
Je to přirozený trend, kterému se jen
obtížně vzdoruje. Demografický vývoj
nás samozřejmě trápí, i proto děláme
maximum pro to, abychom mladé lidi
v Kyjově udrželi. V loňském roce jsme
s žáky a studenty středních i základních
škol uspořádali besedu, na které jsme se
pídili po jejich potřebách a zjišťovali, co
jim ve městě chybí. Z debaty vzešly za-

jímavé nápady. V pravidelné komunikaci
s nastupující generací proto budeme pokračovat i nadále. Naší ambicí je vytvořit
studentský parlament, ve kterém by své
zástupce měly všechny školy sídlící na
území Kyjova. Na pracovních setkáních
by žáci a studenti formovali své návrhy,
které by následně předkládali městským
radním k posouzení.
Lidé se zpravidla stěhují za prací. I proto naše město podepsalo memorandum s Okresní hospodářskou komorou.
Na základě něj například žáci a učni ze
zdejších škol dostávají už během studia příležitost v rámci praxe pracovat
v místních firmách. Vydělají si peníze, po
odchodu ze školy po nich navíc díky nasbíraným zkušenostem každý zaměstnavatel rád sáhne.
Hledání lokalit vhodných pro bydlení
je nezbytné, současně ale s novou výstavbou nesmí dojít k výraznému snížení komfortu a životní úrovně stávajících
obyvatel Kyjova. Ve výstavbě jsou nové
byty v ulici U Sklepů, soukromý investor
připravuje projekt na zbudování desítek
bytových jednotek v areálu bývalých vi-

nařských závodů. Pro zájemce o bydlení
v rodinném domě se v Havlíčkově ulici
připravuje Rezidence Javorová čítající
přes třicet stavebních parcel, v plánu
je také přestavba bývalého internátu
Střední zdravotnické školy v Lidické ulici, kde by taktéž měly vzniknout nové
byty. Potenciálu v podobě areálu bývalé
mlékárny a pivovaru jsme si plně vědomi. Druhý jmenovaný objekt dosud není
majetkově zcela vypořádán, už teď ale
díky architektonickému ateliéru SENAA
máme na stole velmi zdařilé řešení této
lokality. Budova mlékárny by podle něj
byla srovnána se zemí, objekt pivovaru naopak zachován a zrekonstruován.
Vznikla by tak nová městská čtvrť, do
které by kromě zajímavě řešených bytů
byly posazeny taky obchody, případně
galerie. V polovině května se s projektem
seznámili radní města, v nejbližších týdnech ho bude moct posoudit i veřejnost.
Vystavíme ho při vstupu do radnice, tak
jak to u podobných akcí běžně děláme.
Jovanka Rybová, zastupitelka
a předsedkyně Bytové komise
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