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Nejlíp se žije v Rychnově, na chvostu je Broumov
Ze srovnání více než dvou stovek českých měst nevychází hradecký kraj vůbec špatně.
Nejlepším městem pro život v našem kraji je Rychnov nad Kněžnou, který v novém srovnávacím
výzkumu skončil celorepublikově na 13. místě. Na chvostu žebříčku se ocitl Broumov, z 206 sídelních
měst „malých okresů“ je na 198. místě.
Potěšující je, že více než dvě třetiny měst v našem kraji skončily v horní polovině tabulky. Potvrzuje to
starší výzkumy, podle kterých patří Královéhradecký kraj mezi nejlepší místa k životu v Česku.
Samotný Hradec Králové obsadil v kraji z 15 zdejších hodnocených měst třetí příčku, celorepublikově
je 24. a mezi 14 krajskými městy pátý. Mezi Hradec a Rychnov se na stříbrnou příčku v kraji dostalo
Nové Město nad Metují.
Srovnání indexu kvality života sestavila společnost Obce v datech ve spolupráci s poradenskou firmou
Deloitte. Porovnává data o zdraví, životním prostředí, službách či materiálních podmínkách v obcích.
Jedenáct z patnácti zdejších měst s tzv. rozšířenou působností se v celorepublikovém srovnání
umístilo v horní polovině žebříčku.
Hlavně města na Rychnovsku s výjimkou Kostelce nad Orlicí jsou v kraji nejlepšími místy pro život.
Společně s nimi se v průzkumu společnosti Obce v datech na špici umístilo rovněž nedaleké Nové
Město n. M. a už tradičně i krajské město.
„Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností,“
řekl Pavel Šiška z poradenské společnosti Deloitte, která se na výzkumu podílela.
Hodnoceny byly celkem tři desítky kritérií, které byly poté sloučeny do třech hlavních měřítek: zdraví
a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání a konečně vztahy a služby (například úroveň
spolkového života). Z nich pak vzešel celkový index kvality života.
Výzkum v zásadě potvrdil dlouhodobou situaci měst, oproti několik let starým výzkumům jiných
společností se totiž jejich pořadí příliš nezměnilo. Nepřekvapuje proto ani nelichotivé umístění
Broumova v desítce nejhorších měst Česka. Leží v zapadlém sudetském pohraničí daleko od větších
center, kde je nejvyšší nezaměstnanost v kraji a odkud lidé spíše odcházejí za lepším do vnitrozemí.
Zaujal spíše předposlední Trutnov, který doplatil na velmi špatné hodnocení v oblasti vztahů a služeb.
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