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Jsou na opačných stranách žebříčku stáří populace a v kraji díky tomu drží rekord.
V jedné žije obří podíl důchodců, ve druhé mají nejvíce dětí. Přesto k sobě mají obce Nová Pláň a Dlouhá Stráň blízko – pouhých třináct kilometrů.
Úzkou kamenitou cestu, která se obcí svažuje až k hlavní cestě na Bruntál, lemují
jednotlivé domky. Jeden obchod, restaurace s penzionem, bílý oprýskaný kostelík a za
ním hřbitůvek obehnaný kamennou zdí. Dětské hřiště. Dlouhá Stráň na Bruntálsku se od
ostatních vesnic v okolí na první pohled neliší. Podle statistik má ale výjimečné složení

obyvatel. Jsou staří. "To máte tam v tom domku důchodci, tam bydlí taky a tam taky,"
ukazuje po svém nejbližším okolí jeden z místních obyvatel Miroslav Selčan. "Místní starousedlíci jsou většinou starší lidé. Jen přes léto to tady oživí chataři," dodává. Upozorňuje i na novou výstavbu, která před lety vyrostla ve vrchní části vesnice. Na omlazení
místních obyvatel to ale nestačilo. "Ti, kteří postavili, nejsou úplně nejmladší, tak kolem
čtyřicítky. Teď už volné parcely nemáme," říká starosta Jiří Perďoch. Přiznává, že mladí
lidé se v obci nedrží. "Děti se nevrací. Když dospějí, odejdou pryč. Nezakládají tady rodinu," popisuje starosta. Obec tak žije dvojím životem, poklidným v zimě a veselejším
v létě. To ji zaplaví chataři z Bruntálu, Opavy i Ostravy. Když se usadí na stálo, tak zase
až na stáří. "Roky jsme sem jezdili na chalupu. Přistěhovali jsme se, až jsem šla do důchodu," potvrzuje Alena Kupková, která do Dlouhé Stráně přišla z Ostravy. Seniorů je
v Dlouhé Stráni bezmála 2,5krát víc než dětí. Má v kraji proto vůbec nejvyšší index stáří,
což je procentuální podíl seniorů k osobám mladším 15 let. Druhý extrém, populačně
nejmladší obec kraje, leží jen pár kilometrů odtud, také těsně u Slezské Harty.
V Nové Pláni bydlí čtyřikrát víc dětí než důchodců. "Máme tu rodiny, které mají
i čtyři děti," komentuje místostarosta Petr Malina. Recept na mládí však tam tkví ještě
v něčem jiném a je to vidět hned. Nová Pláň je samá novostavba. Vesnice, kterou prameny připomínají už v 17. století, totiž docela nedávno vstala z mrtvých. "Z velké části
byla obec zaplavená vodou, když vznikala Slezská Harta. Zůstalo jen pět domů. Zbytek je
dostavěný zhruba mezi roky 1998 až 2002, možná 2005," upřesňuje místostarosta.
Z kostela vznikl v Nové Pláni penzion s restaurací, stráně v údolí místního potoka zdobí

i několik domů jen ze dřeva. Ačkoliv jde o nejmenší samostatnou obec v kraji, spousta
jejích obyvatel ani nemusí dojíždět za prací. Přímo tam je stáčírna vody velkého českého
výrobce nápojů i lesnická firma. "Zbytek dojíždí, do Bruntálu máme jen deset kilometrů,"
dodává Malina.
A Bruntálsko boduje i potřetí. Když v čele tabulky populačně nejmladších obcí pomineme Novou Pláň, která má vzhledem k obnově obce teprve před zhruba deseti lety
netradiční vývoj, je druhou nejmladší obcí v kraji Moravskoslezský Kočov. Pět kilometrů
od Bruntálu, sedm od Dlouhé Stráně a devět kilometrů od Nové Pláně. Dětí tam mají
2,5krát víc než seniorů. "Jen dětí do šesti let máme 33, to je úžasné. Zvažujeme vlastní
mateřskou školku, aby nemusely dojíždět do Bruntálu," říká starostka Věra Bubelová.

Mateřinka v Moravskoslezském Kočově zanikla už v 90. letech. Teď obec zvažuje obnovu,
místo by mohla najít v budově bývalé Jednoty. "Opravdu to chybí. Když děti dojíždějí,
nejsou tak sžité s obcí, neznají se navzájem. Chtěli bychom to změnit," dodává starostka. Mladých v obci s celkem zhruba pěti sty obyvateli začalo prudce přibývat před osmi
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lety. "Hodně lidí z Bruntálu si tady postavilo dům. Jde o mladé rodiny s dětmi," líčí jedna
z místních žen Renáta Pavlíková. Sama patří mezi nově příchozí a má dvě děti. Starostka
Bubelová dodává, že ani mladí z obce neodcházejí. "Zůstávají a zakládají rodiny." Další
markantní nárůst mladých už ale nečeká.

FAKTA
Stáří a další rekordy v kraji
Index stáří
kuriózní: Nová Pláň (BR) – 25 %
nejnižší: Moravskoslezský Kočov
(BR) – 40,4 %
nejvyšší: Dlouhá Stráň (BR) – 240 %
Náboženství
nejméně věřících:
Ostrava – 35,6 % (z vyplněných)
nejvíce věřících:
Horní Lomná (FM) – 88,5 %
Cizinci
nejvíce cizinců:
Petrovice u Karviné (KI) – 13 %
V 16 obcích nebyl sečten žádný
cizinec.
Internet
nejvíce připojených domů:
Čavisov (OV) – 74,7 %
nejméně připojených domů:
Jiříkov (BR) – 21,1 %
Velikost
nejmenší obce:
Nová Pláň (BR) – 52 obyvatel
Dlouhá Stráň (BR) – 81 obyvatel
Petrovice (BR) – 141 obyvatel
největší obce:
Ostrava – 296 224 obyvatel
Havířov – 76 694 obyvatel
Karviná – 56 897 obyvatel

