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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA RÝMAŘOVA 

DO ROKU 2030 

VOLNÉ ODPOVĚDI Z  DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBYVATEL  

Od konce července do počátku září 2019 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel 
Rýmařova. Celkově bylo získáno 487 odpovědí.  

V dotazníku byly zařazeny 6 otázek s prostorem pro volné odpovědi. Dále mohli občané uvádět 
různorodé podněty v závěrečné části dotazníků. Řada volných odpovědí byla uvedena 
i v odpovědi „jiné“ u otázky 6 zjišťující směřování investic města. 

Otázky byly vyhodnoceny (viz souhrnné vyhodnocení), nicméně pro volené zástupce 
i pracovníky města jsou užitečné jednotlivé odpovědi v plném znění.  
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PŘEHLED ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU „CO SE VÁM V RÝMAŘOVĚ NEJVÍCE LÍBÍ?“ 

Konkrétně se obyvatelům líbí následující věci: 

 Flemiška. 
 Flemmichova zahrada, muzeum a jeho expozice. 
 Příroda, životní úroveň, podpora sportu (především u dětí). 
 Všude kousek. 
 Náměstí.  
 Poloha města v hornatém terénu. 
 Klidné město.  
 Klid. 
 Příroda, klid. 
 Lokalita, příroda, lidé. 
 Krajina. 
 Příroda, nabídka kulturních i sportovních akcí. 
 Klidné město, není moc hlučné, bezpečné. 
 Parky. 
 Že je to malé město, kde se většinou občané mezi sebou znají a jsou ochotni si i pomoci, 

což ve velkých městech není, tam je anonymita. Bohužel sem nechtějí mladí vzdělaní lidé, 
zejména lékaři, kteří touží po kariéře, ale zapomínají, že studovali za naše peníze a jsou 



Strategický plán rozvoje města Rýmařova do roku 2030 – Odpovědi z šetření obyvatel 

 

2 

povinni nám své vzdělání předvést. To je i s učiteli. Řemeslníci – dobří, taky očekávají víc, 
než je jim dáno. Přesto je zde krásně. 

 Náměstí. 
 Rýmařov v posledních letech opravdu vzkrásněl. 
 Náměstí. 
 Příroda. 
 Flemmichova zahrada, náměstí.  
 Flemmichova zahrada, náměstí. 
 Náměstí. 
 Životní prostředí, velikost města, zázemí škol/školek/kroužků. 
 Rozvoj akcí ve městě. Opravené SVČ.  
 Obchody na každém rohu, dostupné školy a školky. Snaha města zlepšit životní prostředí. 

(obměna dětského hřiště, nové mosty, obnova trávníku a okrasných rostlin).  
 Možnost sportovního vyžití.  
 Výsadba dřevin, kvalitní dobrá voda. 
 Náměstí. 
 Dostupnost přírody, klid. 
 Pekárna na náměstí, Flemmichova zahrada. 
 Je tu klid, krásná příroda.  
 Upravená a udržovaná zahrada Hedvy (díky panu Kovaříkovi), velký výběr kroužků pro 

děti. 
 Čistý vzduch. 
 Okolní příroda. 
 Okolní příroda, bohatá kulturní nabídka. 
 Flemda. 
 Jsem rodák - přátelé, práce. 
 Okolní příroda, zeleň, Jeseníky. 
 Zlepšování vzhledu, komunikací a zeleně, topení. 
 Zahrada Hedvy. 
 Nemůžu si vybavit. 
 Vzhled města. 
 Čisté ovzduší, zahrada Hedvy. 
 Náměstí a vzhled města. 
 Okolní příroda. 
 Není co hodnotit. 
 Příroda, okolí Rýmařova. 
 Náměstí, autobus. Nádraží. 
 Flemmichova zahrada. 
 Náměstí, Flemiška. 
 Okolí, park, zeleň. 
 Životní prostředí, klid hor. 
 Náměstí. 
 Flemmichova zahrada. 
 Dostatek zeleně, moderní rekonstrukce náměstí, nové SVČ, mobilní rozhlas. 
 Náměstí, zahrada Hedvy. 
 Málo pracovních míst pro vysokoškoláky. 
 Asi jen radnice. 
 Upravenost komunikací. 
 Klid. 
 Horské malé město.  
 Celý Rýmařov i okolí, pěkné náměstí a dostatek obchodů. 
 Zvelebování města, náměstí.  
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 Autobusové nádraží, náměstí. 
 Klidné prostředí, vše dostupné pěšky z jakékoliv strany. 
 Flemmichova zahrada a náměstí.  
 Příroda. 
 Autobusové nádraží. 
 Nové rybníky. 
 Park Hedvy. 
 Příroda + okolí. 
 Hezky opravené náměstí a příroda okolo. 
 Flemmichova zahrada.  
 Útulné město v krásném prostředí s bohatou historií. 
 Areály sportovní. 
 Náměstí. 
 Škola, Flemmichova zahrada. 
 Restaurace u Pepy :-) 
 Místní prostředí. 
 Areál sk jiskra. 
 Náměstí Míru. 
 Autobusové nádraží. 
 Fleming. zahrada pro děti.  
 Vybudovaná sportoviště (je jich tu dost). 
 Už nic. 
 úprava náměstí. 
 Že se stále něco zlepšuje. 
 Náměstí.  
 Příroda. 
 Příroda, památky. 
 Dostupnost přírody. 
 Občanská vybavenost. 
 Příroda. 
 Náměstí, celkem klid. 
 Čerstvý vzduch, klid a bezpečno. 
 Okolí, vzduch, klid. 
 Okolí, příroda, vzduch. 
 Okolní příroda. 
 Upravené náměstí Míru a okolí, hodně zeleně (stromy, keře). 
 Flemmichova zahrada a okolí Rýmařova. 
 Blízkost do přírody. 
 Náměstí a Flemmichova zahrada. 
 Prostředí. 
 Milé slečny, které pracují v Jelen café baru. 
 Okolní příroda. 
 Okolní příroda. 
 Příroda. 
 Město se zkrášluje a je tu minimální kriminalita. 
 Příroda kolem. 
 Ten klid, protože se z tadyma všeci stěhují pryč. 
 Autobusové nádraží (chybí čekárna), příroda. 
 Okolní příroda, relativní klid. 
 Okolí (příroda), náměstí. 
 Složitá otázka. 
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 Náměstí.  
 Okolní příroda. 
 Náměstí, okolní příroda a klid. 
 Krásně opravené náměstí. 
 Garáže. 
 Hory, všude dojdu pěšky. 
 Okolní příroda. 
 Klid, nejsou tu téměř nepřizpůsobiví. 
 Starost o občany. 
 Příroda, nové opravy města, dostupnost služeb města, hlavně sociálních služeb. 
 Sídliště na větrné ulici po rekonstrukci, autobusové nádraží. 
 Čistota, okolí, příroda. 
 Kamarádi, jinak nic. Je to tu strašný. 
 Bohaté možnosti volnočasových aktivit (organizovaně i samostatně, děti i dospělí). 
 Poloha v blízkosti hor. 
 Hlavně celkový klid.  
 Náměstí. 
 Klid. 
 klidné město. 
 Příroda. 
 Stále se zlepšující místo pro život. 
 Krajina.  
 Atmosféra města. 
 Náměšti. 
 Klid a příroda. 
 Nedokážu odpovědět. 
 Náměstí, Flemiška. 
 Úprava náměstí. 
 Park "Flemda". 
 Klid. 
 Rekonstrukce náměstí Míru. 
 Fotbal kulturní vyžití.  
 Relax park ve Flemichově zahradě, dětská hřiště po celém městě. 
 Náměstí, kaple V Lipkách. 
 Klid a je to menší město s malým počtem obyvatel.  
 Opravené náměstí. 
 Čistý vzduch a prostředí. 
 Úprava zeleně a snaha o čistotu města. 
 Okolí, lesy. 
 Klid, čistý vzduch. 
 Náměstí, Flemmichova zahrada. 
 Barevnost, náměstí. 
 Autobusové nádraží, Flemmichova zahrada. 
 Čisté a klidně městečko. 
 Že se město postupně opravuje a zvelebuje. 
 Horské klima. 
 Flemda, náměstí. 
 Flemda. 
 Náměstí. 
 Čistota ovzduší, vysázené květiny apod. 
 Autobus. nádraží, záchrana kina (bez úřadu). 
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 Náměstí, Flemda. 
 Téměř nic mi tady nechybí. 
 Jeho poloha. 
 Radnice. 
 Příroda, vysázené květiny, čistý vzduch. 
 Opravené náměstí, autobusové nádraží. 
 Líbí se mi, že se město opravuje a spravuje; je zde dostatek kulturního vyžití a 

volnočasových aktivit; líbí se mi, že město je čisté. 
 Okolní příroda. 
 Málo lidí, hodně přírody kolem. 
 Prostředí. 
 Klidná atmosféra, příroda.  
 Flemmichova zahrada. 
 Klid, příroda za humny. 
 Vůbec nic. 
 Klid a příroda. 
 Flemmichova zahrada, zimní stadion. 
 Příroda, Náměstí Míru. 
 Občanská vybavenost města dostupná pěšky (bez MHD) 
 Práce starosty města. 
 V celku poklidné městečko. 
 Upravené centrum města, hřiště pro děti. 
 Opravené centrum města, hřiště pro děti. 
 Příroda. 
 Krajina, klid.  
 Okolní příroda. 
 Postupné zlepšování a zkrášlování. 
 Náměstí, Flemmichova zahrada. 
 Sportovní zázemí potřebného počtu dle velikosti našeho města. Postupné zvelebování 

budov, silnic, mobiliáře. 
 Náměstí. 
 Údržba bytového fondu. 
 Upravenost náměstí, dostupnost dětských hřišť. 
 Blízkost přírody. 
 Zeleň. 
 Opravené SVČ. 
 Nic. 
 Příroda, náměstí. 
 Kulturní instituce, sportovní možnosti. 
 Krajina a nic. 
 Všechno poměrně v krátké v dosažitelnosti, krásná příroda.  
 Zdravé povětří a okolní krajina. 
 Kašna na náměstí, rybník u horymasu. 
 Okolí. 
 Náměstí. 
 Areál Flemmichova zahrada. 
 Příroda a možnosti pěší turistiky. 
 Čistota, zrekonstruované objekty a propojení s přírodou. 
 Flemmichova zahrada a že je všude docela blízko. 
 Přátelští a ochotní lidé. Dostupné a levné služby. 
 Stále pokračující investice. 
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 Klidné město v krásném prostředí Jeseníků.  
 Okolí samotného Rýmařova. 
 Náměstí a Flemmichova zahrada. 
 Flemmichova zahrada, náměstí. 
 Veřejné prostranství, příroda. 
 Péče o náměstí, flemyška (nebo jak se to jmenuje) super pro děti. 
 Čistý vzduch, Flemmichova zahrada. 
 Klid, čisté ovzduší. 
 Kino, kroužky. 
 Flemmichova zahrada. 
 Krásná krajina. 
 Klid maloměsta. 
 Památky.  
 Náměstí, flemda. 
 Náměstí. 
 Náměstí. 
 Náměstí. 
 Příroda v okolí. 
 Příroda, klid. 
 Příroda, panoramatické výhledy. 
 Opravené náměstí.  
 Budování dětských hřišť na sídlištích. 
 Pěkné náměstí - asi jedna z mála věcí, která je "dodělaná" a dá jí celkem prezentovat. 
 Klid, příroda, čistota města, bohatý kulturní program, dostatek zájmových činností pro 

děti. 
 Okolí. 
 Opravené historické centrum, zeleň a parky ve městě. 
 Náměstí.  
 Okolní příroda, geografická poloha. 
 Přírodní prostředí, výstavba nové infrastruktury. 
 Příroda, zeleň. 
 Náměstí, hřiště pro děti. 
 Klidnější prostředí, Zahrada Hedvy. 
 Dětská hřiště a Flemichova zahrada. 
 Příroda a prostředí. 
 Bylinkové záhony na městě, autobusové nádraží ovšem v zimě chybí čekárna. 
 Blízkost přírody, snaha zapojit do města kulturní vložku. 
 Relativní klid, hory a klima. 
 Náměstí po rekonstrukci, Flemmichova zahrada, rekonstrukce školních budov. 
 Holky. 
 Sportovní vyžití. 
 Zrekonstruované náměstí, Flemichova zahrada. 
 Budování vodních ploch. 
 Náměstí, vodní plochy. 
 Příroda, areál Flemdy. 
 Staví se tu nové hřiště, což mě dost překvapilo. Udržuje se tu autobusová zastávka, další 

plus je, že tam jsou záchody. Náměstí máme moc pěkné. 
 Dostupnost obchodů, příroda v blízkém okolí. 
 Historické stavby a náměstí. 
 Relativně nízká kriminalita. 
 Radnice. 
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 Čisté ovzduší, lidé, kteří jsou mi blízcí. 
 Pěkné opravené město a okolní příroda. 
 Relativně klidné prostředí na život. 
 Nové náměstí. 
 Příroda, dobrá lokalita. 
 Je tam celkem klid. 
 Okolní příroda. 
 Příroda – okolí Rýmařova, podhorské městečko. 
 Životní prostředí. 
 Příroda. 
 Okolí Rýmařova – příroda. 
 Náměstí, radnice. 
 Flemmichova zahrada. 
 Náměstí, krajina okolo města. 
 Příroda. 
 Přátelská a sousedská atmosféra, blízkost rekreačních a sportovních středisek. 
 Není co kromě přírody. 
 Flemichova zahrada, opravené bytové domy, nové náměstí. 
 Kulturní a sportovní vyžití. 
 Poloha města, klid. 
 Klid, lokalita. 
 Zeleň, klima. 
 Maximálně lokalita a zahrada Hedvy. 
 Klidné prostředí k životu, bez přelidnění, blízkost přírody pro celoroční vyžití. 
 Bydlení v pěkném podhorském prostředí. 
 Náměstí. 
 Klidné bezpečné prostředí, příroda. 
 Blízkost přírody. 
 Probíhající rekonstrukce města. 
 Blízkost přírody. 
 Že se začíná investovat do zkrášlení města. 
 Náměstí, systém cyklostezek. 
 Příroda v okolí. 
 Flemmichova zahrada. 
 Areál Flemmichovy zahrady. 
 Příroda. 
 Okolní příroda, bezpečnost pro děti. 
 Stabilita, vzájemná vstřícnost lidí. 
 Náměstí, zasazení do krajiny. 
 Dětská hřiště, výzdoba města. 
 Květinová výzdoba v ulicích a okrasné stromy a keře, dostupnost lékařské péče. 
 Klid. 
 Flemda. 
 Nic. 
 Příroda.  
 Příroda, čisté životní prostředí, dostupnost bydlení a nízké náklady na život.   
 Celkem klidné město. 
 Klid. 
 Náměstí, Flemmichova zahrada. 
 Náměstí. 
 Kino. 
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 Krajina, celkově životní prostředí. 
 Náměstí, autobusové nádraží. 
 Možnost kulturního i sportovního vyžití, nejen pro děti. Množství zeleně. 
 Příroda, kino. 
 Flemmichova zahrada, náměstí Míru, snad všechna sídliště mimo Příkop, sportoviště SK 

Jiskra, KK Jiskra, u školy na 1. máje, u Edrovického rybníka, apod. 
 Náměstí. 
 Město se za poslední roky velmi vylepšilo: nádherné náměstí, ul. Nerudova, autobusák, 

zahrada Hedvy. 
 Okolí – příroda. 
 Centrum. 
 Okolní příroda. 
 Příroda, pěkné město. 
 Dostatek nabídky volnočasových aktivit. 
 Poloha města v blízkosti hor, příroda v okolí města. 
 Sníh. 
 Sportovní moznosti. 
 Okolní krajina. 
 Příroda. 
 Starost o zeleň (sázení květin, udržování jich, atd.). 
 Náměstí a zahrada Flemichova (Flemda :-)). 
 Klidná obec.  
 Náměstí. 
 Dětská hřiště. 
 Okolí. 
 Ticho. 
 Blízkost hor. 
 Kultura, příroda.  
 Flemda. 
 Příroda, klid. 
 Příroda, klid. 
 Krásné opravené město, krásná příroda. 
 Náměstí, Flemmichova zahrada. 
 Okolí. 
 Příroda. 
 Příroda. 
 Klid. 
 Menší počet nepřizpůsobivých. 
 Ovzduší. 
 Náměstí. 
 Příroda, klid. 
 Náměstí. 
 Opravené centrum. 
 Okolní příroda, v poslední době velké množství kulturních akcí. 
 Mám tady celou rodinu, klid a pohoda, čerstvý vzduch. 
 Památky, příroda, květinové záhony. 
 Náměstí, kostel. 
 Kulturní akce, hl. v Městském divadle. 
 Flemiska. 
 Prostředí. 
 Historické budovy. Příroda. 
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 Přírodní prostředí. 
 Flemmichova zahrada dostatek vybudovaných dětských hřišť. 
 Klid. 
 Hedva „jakoby skončila válka“. 
 Okolí Rýmařova a sportovní vyžití. 
 Mám tu práci. 
 Popravdě? Ani nevím. 
 Náměstí. 
 Zrekonstruované náměstí a Flemichova zahrada. 
 Příroda. 
 Je tu klid, krásné prostředí. 
 Pizzerie. 
 Příroda = čisté ovzduší, snaha města zlepšovat podmínky k žití. 
 Zeleň, odpadové hospodářství. 
 Tak to fakt nevím. 
 Čistě ŽP a sportovní vyžití.  
 Atmosféra maloměsta, okolní příroda. 
 Příroda, okolí. 
 Příroda; akce Jazz clubu SVČ a Octopu. 
 Vše je zrekonstruované a čisté. 
 Opravené celé město, čisto. Pro mládež sportovní vyžití, kultura. 
 Rozvoj města, opravy budov, komunikací, investice. 
 Čistý vzduch. 
 Příroda. 
 Krásná krajina. 
 Čisté ovzduší. 
 Klid. 
 Pizzerie. 
 Okolí, náměstí, cyklostezka. 
 Okolní krajina. 
 Umístění města v blízkosti Jeseníků, Flemmichova zahrada. 
 Náměstí. 
 Klid. 
 SVČ. 
 Blízkost přírody, blízkost sportovních rekreačních aktivit. 
 Poloha, čistý vzduch, klid. 
 Příroda, klid.  
 Gymnázium, opravené silnice. 
 Upravené náměstí a jeho okolí. 
 Náměstí. 
 Všechno je tu blízko. 
 Příroda. 
 Klid a přátelská atmosféra. 
 Prostředí - krajina. 
 Dostupnost úřadů, příjemní lidé, hezké čisté prostředí. 
 Klid a čistý vzduch, opravený střed města i okolí. 
 Náměstí. 
 Příroda, kulturní akce. 
 Klidné místo pro život. 
 Příroda. 
 Náměstí, Flemichova zahrada. 
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 Klid. 
 Přístup města k občanům, snaha o rozvoj města.  
 Příroda. 
 Sportovní vyžití. 
 Náměstí, dostupnost lékařské péče. 
 Zahrada Hedvy, možnosti pro děti.  
 Fotbal. Autocross. 
 Zájem města o podporu sportu. Rozvoj parků a celkového vzhledu města. 
 Málo lidí. 
 Přírodní krásy. 
 Podpora sportu a sportovišť. Rekonstruované stavby (náměstí, DK), úprava okolí sídlišť, 

sportovišť (včetně Flemmichovy zahrady). 
 Flemda. 
 Náměstí. 
 Fotovoltaická elektrárna. 
 Zlepšování kultury, např. divadlo, hezčí město. 
 Klid, dostupnosti přírody, zvelebování města. 
 Je to hezké klidné město pod hory. 
 Flemmichova zahrada. 
 Akce pořádané muzeem Rýmařov. 
 Městské muzeum se stálou expozicí a jeho výstavní činnost. 
 Lokalizace města v krajině. 
 Okolní příroda. 
 Klid. 
 Opravené náměstí a jeho okolí, autobusové nádraží, vše je blízko. 
 Příroda. 
 Centrum. 
 Čistota města, opravené náměstí. 
 Zpravené domy, hodně stromů. 
 Životní prostředí. 
 Klid, příroda. 

PŘEHLED ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU „CO SE VÁM V RÝMAŘOVĚ NEJVÍCE NELÍBÍ?“ 

Konkrétně se obyvatelům nelíbí následující věci: 

 Vlakové nádraží.  
 Neudržovaný park, zavezená kašna v parku. 
 Přístup některých firem a podnikatelů ke svým zaměstnancům-platy, pracovní 

podmínky. 
 Více se zaměřit na to aby mladí lidé v Rýmařově zůstávali. 
 Křižovatka u hotelu Praděd.  
 Chybí trhy. 
 Trend vysídlování města inteligencí a schopnými lidmi. Dopravní dostupnost od nejbližší 

dálnice. 
 Městské byty stav, dražby bytu a jednaní s nájemníky.  
 Kam mám jít na dobře natočenou Plzeň? 
 Lékařská nedostupnost, málo příležitosti pro mladé lidi. 
 Nedostatek kulturních akcí, odliv mladých lidí co měst, absence možnosti vlastního 

bydlení, aukční systém přidělování nájemních bytů, celková absence slušného bydlení 
(vede k zdražování). 
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 Kriminalita a nefunkční městská policie. Respektive, je jich tak málo a mají takovou 
pracovní dobu, že je považuji za nefunkční a k ničemu. 

 Parkování na náměstí Míru. 
 Dražby a stav městských bytu, málo větších bytů (3+1, 4+1). 
 Jak je pravidlo 50 m od školy kouřit. 
 Nelíbí se mi, že zejména mladí lidé jsou nevychovaní, nezdraví, ničí veřejné věci a neváží 

si toho, co se zde vybudovalo. Taky je špatné, že populace stárne a mladí odcházejí do 
velkých měst, ne vždy za prací. 

 Lidi. 
 Hospody, bary. 
 Málo kultury, obchodů, restaurací. 
 Nefunguje tržnice. V posledních letech přibylo hodně nepřizpůsobivých lidí - jak tomu 

zamezit? 
 Nuda, skoro žádné akce. 
 Malý výběr zaměstnání. 
 Nedostatek dětských hřišť na sídlištích. Některé staré zanedbané a nevyhovující jinde 

zase chybí nebo jdou příliš malé. Lepší, pestrobarevnější, zeleň chybí. Plno nesmyslně 
vysázených trnovitých keříků velmi nebezpečných pro děti. Jsou u hřišť i parků či 
chodníků po celém městě.  

 Flemingova zahrada. 
 Dopravní dostupnost, město by mělo být více aktivní pro sblížení občanů, chybí nám 

historicky sounáležitost, je potřeba cíleně a aktivně spojit všechny skupiny obyvatel, 
nejen vybrané, pomalu se zlepšuje komunikace ze strany vedení města vůči občanům, ale 
zde je ještě velký prostor. 

 Policie.  
 Nedostatek pracovních míst. Koupě pozemku nebo pronájem bytu obálkovou metodou. 

Nedostatek lékařů. Ve městě se cítím méně bezpečně než předtím a důvodem jsou 
přistěhovalci z Ukrajiny (osobní zkušenost s obtěžováním lidí). 

 Špatně dostupná lékařská péče.  
 Možnost středního a vyššího vzdělání.  
 Není u nás přírodní koupaliště. Edrovičák nejvíce využívají pejskaři pro osvěžení svých 

pejsků a rybáři. Pro plavce je v létě voda opravdu špatná. 
 Nemožnost kvalitního stravování v práci, nekvalitní školství a z toho plynoucí vyšší 

stupeň lidí se ZŠ a SŠ. 
 Lidi. 
 Málo pracovních nabídek, nízký plat. 
 Gastronomie je zde na velmi špatné úrovni. Neustále přeplněné odpadkové koše na 

náměstí a sklo, které je pořád vidět na zemi před radnicí. 
 Problém práce… Lidi pracují buď na úřadě, nebo jdou úplně pryč za prací… Bohužel 

místní firmy nemají zájem udržet si lidi a řádně je zaplatit a platí to pro všechny 
všeobecně. 

 Nedostatek lékařů (zubař, dětský lékař atd.), kompletně vydlážděné spodní náměstí bez 
života (chybí více kavárenských zahrádek, trhy, záhony). 

 Nedostatek práce, mzda. 
 Parčík na Horní ulici, který ztratil původní záměr. Kdykoliv nyní kolem projděte, 

vysedávají tam alkoholici již od rána, popíjí víno, pivo, válí se tam pak lahve, někdy i 
rozbité, pohozené v křoví, všude plno vajglu. Jindy tam zase do pozdních hodin 
posedávají výrostci, hrubě mluví, popíjí alkohol, kouří. Nikdy tam neuvidíte na kontrole 
policii jak státní, tak městskou. Parčík a v něm stroje na posilování pozbyly význam. 

 Nedostačující podpora bydlení pro mladé, placené parkování na náměstí. 
 Stromy na parkovišti kde parkujeme, protože máme neustále špinavé a ulepené auto od 

pilu. Málo parkovacích míst.  
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 Úroveň zdravotnictví na nule, parkování na náměstí, chybí sportovní vyžití - stezka v 
zámeckém parku, předražené pozemky na stavbu RD. 

 Úroveň zdravotnictví! 
 Omezování přístupnosti lékařské péče. 
 Silnice, Náměstí, Vlakové nádraží. 
 Malá kolonka na vyjádření. 
 Špatná dostupnost zdravotní péče (chybí nemocnice) a nedostatek sportovního využití 
 Není tu koupaliště. 
 Neaktivní město bez zájmu radnice o kulturní aktivity. 
 Špatné autobusové a vlakové spojení s okolím, i do větších měst – Olomouc, Zábřeh, 

Havířov, Brno, Praha. 
 Není pracovní příležitost pro ženy, musí za prací dojíždět i 30-50 km. 
 Špatně opravené cesty a chodníky, a těžký průmysl v areálu Hedva (exhalace a hluk). 
 Cena odpadů a vody, chodníky, nádraží. 
 Lékaři, bydlení (nedostatek bytů, pozemků či RD ke koupi). 
 Škaredé domy. 
 Rozestavěná ruina na ulici Husova nad Lidlem, chybí restaurace s dobrou kuchyní 
 Málo zeleně, málo parkovacích míst. 
 Náměstí, tržnice ta není! 
 Doprava do Olomouce a Šumperku. 
 Náměstí kolem radnice. 
 Málo pracovních příležitostí. 
 Pár nepřizpůsobivých občanů, nelogické kroky MP – nesmyslné parkování, ze kterého 

vznikají nebezpečné situace je OK, ale parkovat u pošty na přehledném místě je největší 
problém. 

 Chybí kvalitní dětská hřiště na sídlištích.  
 Budoucí sídliště Edrovice bude mít jednu příjezdovou komunikaci okolo kapličky. Velká 

chyba. 
 Hospoda na Okružní u autobusového stanoviště. 
 Málo restaurací, skoro nulové kulturní vyžití. 
 Zlepšení údržby komunikací a chodníků, bezpečnost seniorů a dětí. 
 Když přijede návštěva z daleka, není v týdnu kde posedět. Vše se brzy zavírá.  
 Úroveň ZŠ. 
 Téměř žádné pracovní příležitosti a minimální kulturní vyžití. 
 Vlakové nádraží, co dělá první dojem na návštěvníky. 
 Staré reklamy na domech (5. stav atd.). 
 Chybí nemocnice (resp. zdravotní služby). 
 Nelíbí se nám, že zde není žádné přírodní koupaliště. Ve všech okolních je i biotop a tady 

jen rybáři okupovaný Edrovický rybník. 
 Rozbité silnice, obecně údržba v některých částech města 
 Neplacení komunálního odpadu u podnikatelů (nemusí mýt popelnice u firmy?). 
 Černé skládky po městě a v jeho okolí (nepokutovatelné?). 
 Poplatky za popelnice. 
 Vlakáč. 
 Fotbalový klub. 
 stará banka (nad lipkem). 
 Vlakové nádraží. 
 Vlakové nádraží. 
 Všude je to kousek. A na náměstí vše co potřebujeme.  
 Kašna na městě.  
 Průjezd náměstí, vandalové, nepořádek zastávky u Janovic, zámku (sklo a odpadky) – 

scházejí se tam večer vandalové. 
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 Že se zde nepořádají festivaly. 
 Cyklisté na cestách. 
 Nezájem o ostatní vesnice. 
 Že byly jesle hned obsazené a je toho málo pro malé děti. 
 Zničené věci od mladistvých, málo obchodů. 
 Rušení a bourání všech historických míst, žádný park není pěkný a opečovávaný. 
 Vyžití pro male děti, nákupní trh. 
 Nedostupnost zdravotní péče, nedostupnost dobrých restaurací a kulturního vyžití. 
 zdevastované nádraží ČD plné odpadků, nevyužívané objekty 
 Hazard.  
 Lékařská péče. 
 Informační sdělení pro občany (nefunguje). 
 Zarostlé chodníky, nestříhaná a neupravená zeleň. 
 Nepřizpůsobivý občané, zdravotnictví. 
 Dopravní spojení, jak busu, tak vlaku. 
 Chování některých spoluobčanů. 
 Nelíbí se mi, že majitelé psů neuklízí exkrementy. Možná uvažovat o schránkách na 

exkrementy. 
 Silnice, není kam jít se pobavit, žádný bar, jsou tu jen hospody. 
 Nedostatek lékařů. 
 Nedostatečný úklid města. 
 Mladiství poflakující se, zřejmě pod vlivem omamných látek, na autobusovém či 

vlakovém nádraží. 
 Chtělo by to více akcí. 
 Nedostupnost zdravotní péče. 
 Špatná dostupnost lékařské péče. 
 Nejsou zdravotníci a autobusová dostupnost do měst: Šumperk. Olomouc, Bruntál, 

Ostrava. 
 Špatná dostupnost zdravotní péče (absence různých lékařů a nemocničních oddělení). 

Špatná práce policie (asi jich je málo na to, aby něco zmohli (kouřící děti rovnou u 
náměstí u obchodu (kde kupují cigarety)psí exkrementy všude ale úplně všude, řidiči 
nerespektující nařízení apod. 

 Ten klid, protože se z tadyma všeci stěhují pryč. 
 Velký provoz aut na náměstí, nedostatek přechodů. 
 Silniční spojení, lékařská péče. 
 Budova vlakového nádraží, rozbité silnice. 
 kartelová dohoda o výši platů, švagr je spolumajitel nejmenované rýmařovské firmy, tak 

vím, o čem píši. 
 Nedostupnost některých lékařů a zdravotní péče.  
 Připojení k Moravskoslezskému kraji. 
 Desítky let katastrofální, neupravené - nezpevněné komunikace v lokalitě u garáží nad 

"kotelnou", které jsou majetkem města. Malá viditelnost PČR a MP ve městě při 
"pochůzkové" a kontrolní činnosti. 

 Nedostatek lékařů a zubařů. 
 Feťáci. 
 Malá nabídka obchodu. 
 Nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek lékařů všeobecně. 
 Není práce, mladí odešli nebo odejdou. 
 Zdravotnictví jako celek. 
 Skomírání zdravotní péče, nedostupnost spojeni za zdravotními službami do Šumperku, 

nefunkčnost městské a státní policie k nedodržování dopravních předpisů (z třídy 
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Hrdinů je závodní dráha pro všechny typy vozidel včetně kamionů a velkých 
zemědělských a lesnických vozidel), parkování na zákazech a to dlouhodobě. 

 Vlakové nádraží a jeho okolí. 
 Dvě drogerie a žádná kniha, příliš mnoho aut. 
 Nárůst počtu sociálně slabších obyvatel z jiných regionů. 
 Absence cyklostezek. 
 Nejvíce mě znepokojují ožralci na autobusovém nádraží, občas se bojím, aby se s někým 

náhodným neporvali.  
 Lidé.  
 Kultura. 
 Málo akcí, možností kam zajít s dětmi.  
 Nové, ale špinavé fasády na zateplených domech. Malé množství laviček. 
 Male kulturní vyžití, nalévárny alkoholu jako je hospůdka u Pepy, iferno a to v centru 

města. 
 Ruina na Husovce. 
 Nedokážu odpovědět. 
 Bezohlednost občanů, zdravotnictví. 
 Špatně dostupná lékařská péče, slabá podpora drobných podnikatelů. 
 Omezení odběru stavebního odpadu v centru na Palackého ulici - odpad se ukládá do 

kontejnerů na směsný/komunální odpad. 
 Hospody a bordel.  
 Nová úprava náměstí, je šedé, nudné, fontána na jižní straně to nezachránila. Zimní 

údržba komunikací ke školám, školkám a okrajových částí města, kde už naštěstí žijí 
mladé rodiny s dětmi a staří se musí dostat brzy ráno na autobus – důvod: např. k lékaři. 

 Auta jezdí přes náměstí, fotbalová tribuna (ostuda). 
 Stravování. 
 Chybějící venkovní bazén (koupaliště). 
 Vlakové nádraží. Nemocnice a zimní stadion.  
 Nedostatečná intenzita pouličního osvětlení města. 
 Naprosté nerespektování nočního klidu. 
 Budova na Husově ulici, dobudovat na rozšíření muzea. 
 Nedostavěná budova na Husově ulici - použít na rozšíření muzea. 
 Nedostatek práce, nemá se kam zajít. 
 Nejsou lékaři, jízdní řády. 
 Nepořádek po řádění naší mládeže. 
 Rozestavěné a nevyužité budovy. 
 Rýmařovské náměstí, špatná spolupráce s policií. 
 Pomníky, nedodělané stavby. 
 Absence lékařů. 
 Ožralí pitomci, co v noci vyřvávají a převrací popelnice a mladiství idioti, kteří to jsou 

schopni dělat i za střízliva + po nich jsou odpadky a bordel po městě, zvláště v místech, 
kde nejsou koše, možná by se tam mohly dát ty koše a těm blbcům veřejné práce. 
Hromada psů a psí hovna, je to jako mor. 

 Dlážděné náměstí, sahara, spousta parků bez laviček. 
 Nedostavěná banka, kluziště. 
 Kluziště. 
 Nedostavěná banka. 
 Velmi malé a omezené kulturní vyžití. Absence častějších akcí pro mládež, dospělé, nebo 

seniory. 
 Nádraží ČD a okolí – vizitka města. 
 Stav hodin na radnici, nikdy nešly a nejdou přesně. 
 Nedostavěný dům na Husově ulici, udělejte z něj muzeum. 
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 Volnočasové aktivity. 
 Kulturní a společenské vyžití zejména pro mladší dospělé lidi. 
 Není koupaliště, málo pracovních příležitostí. 
 Mrzí mě, že se Rýmařov vylidňuje a stárne; horší je také dostupnosti některých lékařů, za 

kterými se musí dojíždět. 
 Málo pracovních příležitostí, zdravotnictví.  
 Horší dostupnost lékařské péče. 
 Nepořádek na chodbách a společných prostorách v majetku města Rýmařov. 
 Kontejnery v Janovicích u křižovatky. 
 Špatná dopravní obslužnost. 
 Tavírna v areálu Hedvy, nedostatečné dopravní spoje s většími městy.  
 Žádné kulturní vyžití. 
 Flemichova zahrada která je úplně k ničemu. Jen pro sportovce na běžkách.  
 Malá nabídka pracovních pozic. 
 Placené parkování na náměstí. 
 Stav Kaple v Lipkách, zanesené koryto Podolského potoka. 
 Stav silnic (Revoluční, 8. května,...). 
 Zbytečný hluk. 
 Neopravené cesty, minimální možnost zábavy jak pro děti tak dospělé.  
 Absence zubařů, špatná údržba veřejných prostranství. 
 Zdravotní zabezpečení, nedostatečná údržba veřejných. 
 Cesta přes Edrovice. 
 Fungování Městské policie.  
 Zanedbaná opuštěná místa. 
 Nepořádek u sběrných hnízd (nádob) – některých. 
 Stavy parků Pivovarská a Opavská pod Hedvou. 
 Slabá dostupnost zdravotní péče – pediatrie, zubní. 
 Hluk v nočních hodinách po 22 hodině – italská restaurace. 
 Stav silnice kolem Revoluční ulice. Časté překračování a nedodržování rychlosti jízdy. 

Zpoplatnění stání na parkovišti mimo centrum – často jsou dlouhodobě prázdné, ubírají 
možnost spravedlivého parkování a jsou pro bohaté. 

 Nedostatek odpadkových košů. 
 Chodníky, kvalita cest a kulturní vyžití. 
 Vlakové nádraží a okolí, to je opravdu ostuda, chybějící přechod u polikliniky. 
 Málo možností co se týče práce, aby člověk nedojížděl daleko. 
 Úklid sněhu v zimě/vždy máme nahrnutý sníh k bráně, nedostupnost odborných lékařů. 
 Dopravní obslužnost, lékařské péče. 
 Málo kultury, obchodů. 
 Výše mezd ve srovnání s ostatními částmi republiky. 
 MP by měla víc dbát na pořádek, třeba ve Flemišce, a míň šikanovat řidiče na náměstí. Na 

náměstí chybí značka: Pac & Pusu. 
 Kašna. 
 Málo akcí pro děti. 
 Zbořeniště - areál Hedvy. 
 Nedostatek kvalitních pracovních míst. 
 Zóna zákazu zastavení v okolí náměstí a to, že je vše z kostek (hlavně chodníky). 
 Kouř z komínů, chodníky. 
 Nedostatek kvalifikované práce či možností k podnikání. 
 Závist. 
 Celková údržba města mino hlavní centrum města. Okrajové části jak kdyby patřily 

někomu jinému. 
 Komunikace. 
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 Lékařská péče – zubaři, odborníci.  
 Rozestavěný objekt na Husové ulici. 
 Stav některých komunikací, veřejné WC. 
 Schází sociální zařízení v již zmiňované flemyšce, práce městské policie. 
 Nedostatek sportovišť. 
 Nic mě nenapadá. 
 Restaurace. 
 Romové na náměstí s nevhodným chováním, placené parkoviště na náměstí. 
 Zveřejňování o úpravách ve městech. 
 Odvod dešťové vody je mnohde havarijní, zaústění okapů nefungují, značky a zábrany po 

obytných zónách jsou hloupě. 
 Vlakové nádraží, poliklinika. 
 Cesty. 
 Cesty. 
 Cesty. 
 Zábava, jídlo. 
 Vlakové nádraží. 
 Nevyužité a chátrající objekty.  
 Vandalství některých občanů. 
 Silnice a chodníky - pro lidi, kteří jsou po městě nuceni chodit, to je ničitel podrážek a 

bot. 
 Neudržování nejen travnatých ploch mimo centrum města; technické služby nestíhají; 

není zde kvalitní restaurace, kde by se dalo najíst. 
 Neudržování nejen travnatých ploch mimo centrum města; technické služby nestíhají; 

není zde kvalitní restaurace, kde by se dalo najíst. 
 Vlakové nádraží. 
 Chátrající objekty, např. vlakové nádraží, budova na Husové ul. aj. 
 Lokální privátní znečišťovatelé ovzduší a noční hluk, větší důraz na vyhlášky. 
 Neudržování starší a nově vybudované infrastruktury, nedostatek pracovních 

příležitostí. 
 Špatná dopravní obslužnost, nedostatečná lékařská péče, špatné chodníky, špatná zimní 

údržba chodníků a cest, letní úklid veřejných ploch.  
 Chodníky s malými kostkami (kamínky v botách, nerovné povrchy-nebezpečí úrazu). 
 Nedostatečná údržba chodníků v zimě – úrazy. 
 Vlakové nádraží. 
 Málo pracovních příležitostí, špatná údržba chodníků v zimě. 
 Nedostatek cyklostezek. 
 Paneláky. 
 Chodníky ze žulových kostek, psí výkaly většina pejskařů neuklízí. 
 Starost o město (městské služby nestíhají starat se v létě o sekání trávy, v zimě o 

prohrnování a údržba cest).  
 Narůstající provoz; rozestavěné, chátrající domy (průmyslové budovy i bytové domy). 
 Málo pracovních příležitostí včetně konkurenceschopnosti. 
 Ti, co berou drogy. 
 Kulturní vyžití, nepodpora místních umělců.  
 Rozestavěný objekt banky, plocha u vlakového nádraží. 
 Málo pracovních příležitostí.  Nefunkční tržnice. 
 Nákladní doprava městem, vlakové nádraží. 
 Organizace investičních akcí města. 
 Romové a údržba chodníků v zimě. 
 Poškozený majetek od děcek, čmáranice na zdech a mohla bych psát dál. 
 Údržba chodníků v zimě. 
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 Hluk, který každé léto provází posezení hostů před restaurací na Pivovarské, hlavně v 
době nočního klidu. 

 Práce městské policie, psí výkaly. 
 Velmi špatná dostupnost lékařské péče. 
 Vandalové ničící vše; malá dostupnost lékařské péče. 
 Nepořádek u popelnic, některá zanedbaná místa ve městě, nedostatek zubařů.  
 Nedostatečná kvalita silnic; městská policie (arogance, používá "dvojí metr"). 
 Spousta hospod, restauraci. 
 Nemocnice, lékařská péče (zubař, gynekologie apod.) 
 Absolutně žádné vyžití - je tam mrtvo. 
 Vandalismus. 
 Chovaní některých občanů (spalování odpadů, sypání stavební suti např. na ul. Růžové).  
 Chybějící stezka pro In-line bruslení. 
 Zimní údržba chodníků. 
 Špatná infrastruktura (silnice, chodníky). 
 Vybudovat parkoviště pro město místo garáží pod městem u Lidlu. 
 Současný vzhled vily Pauliny a nedostavěný objekt banky. 
 Nedostatek kvalifikované a dobře placené práce. Stoupající odborná neznalost úředníků 

MěÚ spojená s nízkou podporou podnikání (závist). 
 Lékařská péče, zeleň ve městě hlavně na náměstí by to chtělo zahradního odborníka. 
 Bývala prodejna Dulaj hyzdí vzhled náměstí. 
 Malé pracovní příležitosti, neudržované parky. 
 Nedostavěná banka, dopravní spojení. 
 Průmyslové objekty ve městě - tavírna v Hedvě atd. 
 Noční hluk podnapilých občanů. 
 Málo možností na sportovní vyžití, nedostatečné/žádné opravy kanalizací - viz ul. 

Revoluční - věčně při dešti stojí voda na silnici. 
 Málo angažovaných obyvatel pečovat o pořádek a vybudovanou zeleň a infrastrukturu v 

okolí svého bydliště. Malá angažovanost nejen obyvatel, poznat historii města a život 
významných občanů, kteří se zasloužili o jeho rozvoj.  

 Vlakové nádraží. 
 Zdravotní péče. 
 Chybějící pracovní pozice v Oborných činnostech (možnosti pro mladé lidi). 
 Neudržované veřejné prostranství. 
 Nízké platy (domluva mezi firmami?!) nedostatek chodníku. 
 Vlakové nádraží, stav vozovek. 
 Nově vybudované věci se neudržují (lavičky, chodníky, hřiště, …), zchátralé budovy. 
 Park nad tělocvičnou gymnázia. 
 Zanedbaný prostor sídliště Sokolovská/Bartákova(parkoviště, dětské prvky, 

odpočinková zóna, celkové řešení z 60let). 
 Údržba zeleně, lékařská péče. 
 Představitelé Jiskry Rýmařov ve vedení města.  
 Mladí lidé odcházejí, málo pracovních příležitostí, nízké mzdové hodnocení.  
 Odchod mladých, vyhýbání se práci a povinnostem některých. 
 Chybí mi koše na psí exkrementy, resp. všude se válející psí výkaly. 
 Nedostatečně označené přechody pro chodce (hlavně ten pod zrcadlem). 
 Nadměrná doprava kamionů od Ondřejova na silnici č. 11, přeplněné koše na náměstí. 
 Zdravotnictví. 
 Prázdné náměstí. 
 Všechno. 
 Projekty. 
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 Míst na parkování je málo, parkuje se často v zákazu. Vysoká míra vystěhovalých 
obyvatel. Mám pocit, že populace v Rýmařově stárne.  

 Chování některých lidí (vandalů), nedodržování zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a jeho kontrola. 

 Soused. 
 Stav vozovek na hl. průtahu městem, nesjízdnost v zimním období Rýmařov - Dolní 

Moravice. 
 Upadlý společenský život, chybí pořádná restaurace, chtělo by to veřejné WC ve 

Flemmichově zahradě, špatná údržba veřejného prostranství a zeleně v přilehlých 
částech Rýmařova. 

 Dětská hřiště, málo houpaček, malé kolotoče.  
 Dopravní spoje a parkování. 
 Chování mládeže, v zimním období špatná údržba komunikací a chodníků. 
 Rozdělování dotací. 
 Skatepark chtělo by to nový, každá vesnice má lepší skateparky než mi v Rýmařově. 

Proto musíme jezdit skoro 50km daleko. 
 Sídliště Příkopy, odhozené odpadky občanů po celém městě, porušování vyhlášek města 

- psí exkrementy, odpadky, parkování, čistota města, apod.  
 Romové a Vietnamec na autobusovém nádraží. Některé autobusové spoje, které byly 

zrušeny. 
 Zdravotnictví. 
 Spoje. 
 Naprostý nedostatek pracovních míst 
 Zřizování tavírny v areálu Hedvy, dopravní spoje Šumperk – Ostrava 
 Rostoucí počet sociálně slabších z jiných regionů. 
 Omezená dostupnost zdravotní péče, hlavně nedostatek zubařů. 
 Absence plaveckého bazénu.  
 Zaměstnanecká politika. 
 Kromě Flemichovy zahrady tady nic jiného není.  
 Příjezd od Ondřejova, Erna apod. 
 Opilci na dětských hřištích. 
 Pan starosta! Na těch službách byl špatný a na radnici je to ještě horší.  
 Není tu skoro žádné kulturní vyžití, a když, tak to není žádná výhra. Všechny ostatní 

města i obce mají mnohem více na všech akcí a hlavně pro děti, tu nic není. 
 Nedostatečná infrastruktura, bordel z hospod a kravál celé noci včetně skla na zemi po 

celém městě. 
 Individua na autobusovém nádraží. 
 Celkem nic. 
 Zastavují se zbytečně pole baráky. 
 Doprava do okolních měst. 
 Bordel na ulici třída hrdinů, neuklizené chodníky po zimě. 
 Školy, cesty, chodníky, nic pro děti. 
 Málo pracovních míst.  
 Málo pracovních míst.  
 Špatná dostupnost lékařské péče. 
 Nedostatek akci a život na náměstí. 
 Chudoba. 
 Vlakové nádraží. 
 Absence zdravotní péče, žádné koupaliště či bazén. 
 Neodstraněné stavby. 
 Málo pracovních možností pro ženy. 
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 Nelze uvést jen jednu, autobusové spoje (např. dcera jezdí na intr do Šumperka), údržba 
cyklostezky (deštěm vždy vše vyplaveno z pole), úprava chodníků (plevel), psí 
exkrementy. 

 Odpadky na veřejnosti, vulgarismus a nekázeň mladistvých, psí exkrementy. 
 Neupravenost hl. okrajových travnatých ploch a četnost vyvážení kontejneru na tříděný 

odpad. 
 Málo doktorů. 
 Zdravotní péče. 
 Rušení nočního klidu ohňostroji, i když nejsou povolené. Je to v oblasti Edrovic (Nevím, 

jak to bude se zubařem, až MUDr. Valíčková půjde do důchodu). 
 Diskriminace některých občanů města. 
 Není pohotovostní lékařská dostupnost, absolutní nedostatek cyklostezek. 
 "Mrtvé" náměstí. 
 Devastace cesty Harrachov těžkými auty. Chybí kontejnery na sklo a papír. Omezená 

rychlost v Harrachově „neplatí“. 
 V zimním období špatně udržované parkoviště na Dukelské. 
 Všude samý pes. 
 Přemnožení pejskaři. Měli by platit mnohem větší poplatek, protože škody, které 

způsobují, jsou velké - zrezivělé až uhnilé ploty, značky, všude exkrementy, každý dělá, 
že nevidí......, všude všechno očurané, psi přeznačkovávají.....prostě děs. 

 Lidi, že všechno ničí.  
 Není tu koupaliště a málo lékařů. 
 Mrtvo. 
 Špatné autobusové spojení. 
 Učitele (Jiří Krupa).  
 Lékařská nedostupnost, nezaměstnanost. 
 Nedostupná zdravotní péče, výše poplatků a plateb ze strany města za vše. 
 Neudržovaná zeleň mimo střed města. 
 Všudypřítomní pejskaři. 
 Málo kultury. 
 Nedostupnost některých volnočasových aktivit či jejich nízká úroveň. 
 Nic tu není, obchody, akce. 
 Lidská omezenost a hloupost. 
 Nedostatečné množství dálkových spojů a kulturního využití pro mladé. 
 Vzájemné vztahy. 
 Vyšší nezaměstnanost, málo pracovních míst pro ženy. 
 Špatná chirurgie. 
 Není tu dobře zaplacená práce. 
 Chladné počasí. 
 Úklid sněhu v zimě. 
 Špatné volnočasové aktivity. 
 Cikáni. 
 Nepořádek kolem popelnic a kolem kontejnerů tříděného odpadu. 
 Bourání starých objektů. 
 Špatná údržba parků a zeleně, málo pracovních příležitostí a nízké finanční ohodnocení. 
 Žádné dostupné místo, pro víkendovou zábavu.  
 Špatná dopravní dostupnost, špatná zdravotní péče. 
 Mentalita některých občanů. 
 Upadající zdravotnictví. 
 Neopravené vlakové nádraží. 
 Stav vlakového nádraží a přístup k vlakové dopravě obecně – málo spojů. 
 Budova Hedvy. 
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 Dopravní obslužnost. 
 Stěhování knihovny do podřadných prostor, kdy město pronajímá lukrativní prostory k 

prodeji podřadného zboží z Číny a městská knihovna je stěhovaná do malých prostor na 
periferii. 

 Špatná údržba chodníku v zimním období.  
 Autobusová návaznost spojů.  
 Nedostatečná autobusová doprava. 
 Špatné spojení se Šumperkem, Olomoucí, Ostravou, vylidňování. 
 Světelný smog v nočních hodinách od veřejného osvětlení a málo stromů ve městě a 

úbytek stromů v okolí města. 
 Nedostatek míst pro mladé, mentalita lidí. 
 Zbytečně moc hospod. 
 Nepořádek (odpadky, sklo…) na některých sídlištích, konkrétně Revoluční, Příkopy. 
 Zdravotnictví. 
 Nadměrná doprava ve směru Olomouc – Jeseník, Šumperk /zvlášť kamionová doprava. 
 Nemožnost venkovního koupání. 
 Styrotrade a umělá hrací plocha na příkopech.  
 Činnost MP (Nečinnost).  
 Vyčůrání podnikatelé a hloupí lidé. 
 Dostupnost lékařů, pracovní příležitosti. 
 Zdravotnictví. 
 Snižující se stav obyvatelstva, odcházení mladých a vzdělaných lidí, stárnutí 

obyvatelstva. Stav ulice Husova. 
 Skate park. 
 Chemický posyp komunikace v místní části Harrachově. 
 Zastavit prodej městských pozemků u Harrachova určených k výstavbě RD. 
 Zdravotnictví, stav nádraží. 
 Špatná dostupnost lékařské péče, nedostatek některých odborných lékařů. 
 Barbarský přístup k zeleni (kácení stromů bez komunikace; kácení stromů, když je 

možné je jen zkrátit). Neohleduplní řidiči na sídlištích a ve městě obzvlášť v pátek večer. 
 Není zde žádný bikepark nebo nějaké hřiště pro kola s dětmi… terénní cyklistika se v 

Rýmařově rozrůstá, ale není ji kde provozovat, stará bikrosová trať zarostlá a na 
skateových rampách se nejezdí zrovna nejlíp. 

 Zbytečné výdaje na "sport". Mrhání prostředků za sečení trávníků. 
 Zbytečně velká orientace podpory fotbalu, předražené služby za svoz odpadu. 
 Rozsah průmyslových zón, možnost umisťování zdrojů znečisťování ovzduší např. 

tavírny hliníku apod.  
 Celkově služby pro obyvatele. 
 Někteří občané. 
 Barevné zateplené fasády; že zde žije hlavně starší generace (odchod mladých do velkých 

měst). 
 Hřbitov. 
 Nerespektování vyhlášky o tzv. klidu strojů o víkendech a svátcích. 
 Vysušené květiny na náměstí, málo pracovních příležitostí, špatné finanční ohodnocení. 
 Nepořádek na zastávkách, opilí lidé na lavičkách SVČ. 
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PŘEHLED ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU „CO KONKRÉTNĚ VÁM VE MĚSTĚ NEJVÍCE CHYBÍ?“ 

Ohledně chybějících věcí občané konkrétně uváděli: 

 Práce, byty k pronájmu.  
 Dostatečné množství a lokalita pozemků pro výstavbu rodinného domu. 
 Volný přístup do atletické areálu ZŠ - pokud se nemýlím je opraven z veřejných zdrojů 

(dotace), tedy neměl by být omezen přístup veřejnosti. 
 Kvalitní restaurace. 
 Poctivé potraviny.  
 Letní koupaliště, alespoň trochu kvalitní restaurace (nikoliv nálevny). 
 Restaurace kde se dá slušně najíst! 
 Místo, kde bych se mohl v klidu vybrečet. 
 Jsem mladý člověk, podnikám, mám pocit, že město se vůbec nesnaží, mě tady udržet, ať 

už jde o bydlení, nějaké kulturní vyžití, nebo podporu onoho podnikání.  
 Kulturní akce, mladí lidé. 
 Funkční městská policie. Funkční nemocnice.  
 Koupaliště. 
 Restaurace, kavárny s dětskými koutky. 
 Nějaké hřiště, aby se tam sportovalo. 
 Více příslušníků MP, která by chodila pěšky a hlídala veřejný pořádek po celých 24 

hodin. Na ostatní si nevzpomenu, jen upozorním na nepořádek v prostoru nádraží a stav 
budovy jako takové. To je ostuda města!!! I když se jedná o majetek ČD. 

 Kaufland, bazén kryty. 
 Krytý bazén. 
 Mléčná jídelna. 
 Zábava – koncerty. 
 Lékaři. 
 Funkční nemocnice. 
 Příroda. 
 Zubař. 
 Nedostatek dětských hřišť na sídlištích. Některé staré zanedbané a nevyhovující hinde 

zase chybí nebo jdou příliš malé. Lepší, pestrobarevnější zeleň chybí. Opravit park na 
Opavské ulici a vrátit lavičky k odpočinku. Chybí možnost pracujících lidí umístit malé 
děti k hlídání přes prázdniny velké letní v třeba ve školních družinách, když nemají děti 
kde přes prázdniny umístit na hlídání. Školky to mají vyřešeno perfektně. Tak by měly 
fungovat i školy aspoň do 10-12 let věku. Nedostatek městských bytů pro mladé. Chybí 
konkurence zaměstnavatelů s nabídkou vyšších platů. Kde je více peněz, tam se více 
utrácí a tím pádem roste i rozmach města. Kde nic není, tak se prostě dařit nikdy nebude. 

 Kultura. 
 Lepší dopravní spojení mimo Rýmařov, zázemí pro případné nové zdravotní ordinace.  
 Nedostatek pracovních míst a nedostatek lékařů. 
 Optimální koupaliště. 
 Kvalitní zdravotní péče a nemocnice. 
 Šantovka s věcma. 
 Velký zaměstnavatel, bytová výstavba. 
 Dobrá restaurace, obchod s kvalitními oděvy. 
 Nové byty a pořádné místa pro děti na hraní, nejlíp pořádný velký park pro děti kde bude 

i občerstvení přebalovací pultík a WC. 
 Lékaři, pracovní příležitosti. 
 Z hlediska inkluze i existence speciální školy chybí pedagogicko-psychologické 

poradenství (PPP, SPC). 
 Častější kontroly policejních složek. 
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 Možnost zaparkovat na náměstí alespoň prvních 30 minut zdarma, více pracovních 
nabídek. 

 Zubař. 
 Sportovní vyžití, kroužky. 
 Zimní stadion, stezka v zámeckém parku. 
 Cyklostezky, úprava zámeckého parku. 
 Zdravotní péče (zubaři). 
 Normální lidé.  
 Sportovní hala (bowling, posilovna, squash, spinning, bazén).  
 Koupaliště. 
 Pracovní příležitosti pro ženy – THP. 
 Krytý + venkovní bazén. 
 Lepší opravenost a upravenost bočních ulic a chodníků, upravenost v okolí Podolského 

potoka 
 Bydlení, práce. 
 Zubař. 
 Podnik, ve kterém se dá slušně posedět s hudbou do ranních hodin.  
 Podnik (kavárna) pro mladé, studenty. 
 Garáže, restaurace - není ale v kompetenci města. 
 Tržnice,! 
 Administrativní pracovní příležitosti. 
 Však nic tu není. Velký bazén. 
 Krytý bazén 
 Příležitosti pro bydlení, nové parcely. 
 Vyžití pro děti. 
 Prodejna dostupných rybích produktů. 
 Zubaři, restaurace. 
 Venkovní a vnitřní bazén, nedostatek kvalitní lékařské péče. 
 Plnohodnotná nemocnice (pohotovost, porodnice, interní oddělení). 
 Více obchodu.  
 Opět pracovní příležitosti a více obchodů (supermarket). 
 Nemocnice. 
 Hostování divadel (Šumperk, Opava). 
 Zdravotnictví / vyžití pro věkovou skupinu 15-25 let = větší podpora zájmových klubů. 
 Přírodní koupaliště. 
 Více možností pro sportovní a kulturní vyžití, obecně snaha nalákat do města nové lidi - 

např. vytváření pracovních příležitostí, zvýhodněné podmínky pro mladé apod. 
 Koupaliště nebo bazén. Stomatologická ordinace. 
 Nedostatek zdravotnictví! Kultura. 
 Koupaliště. 
 Parkourové skákání (betonové bloky), třeba ve Flemišce. 
 Sportovní areál pro offroadový motoristický sport. 
 Koupaliště. 
 Parky, zábava. 
 Koupaliště. 
 Obchodní dům.  
 Koupaliště, bazén ne u nějakého podnikatele, veřejný  
 Zubař, oční (čeká se 3 měsíce), kožní (také 2 až 3 měsíce); městští strážníci jezdí ráno, ale 

je potřeba ve večerních hodinách. 
 Zábava. 
 Jesle a jesle. 
 Obchody. 
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 Vice vyžití pro děti. 
 Lékařská pohotovost,  
 Pracovní příležitosti, lékaři. 
 Možnosti volnočasových aktivit pro děti mladší tří let. 
 Plně funkční nemocnice, bezpečnost ve večerních hodinách (kaple v Lipkách a některá 

"zákoutí"). 
 Práce pro matky s dětmi. 
 Bar pro mladé, bar pro starší věkovou kategorii. 
 Různé akce (kulturní i sportovní). 
 Spoje Olomouc, Šumperk. 
 Lékaři chybí. 
 Odborní lékaři, doprava do měst Olomouc, Šumperk. 
 Rozsáhlejší zdravotní péče. 
 Zubní lékař. 
 Večerní dohled policie, večerní osvětlení v určitých částech města, kluby pro mladé. 
 Krytý bazén. 
 Odpadkové koše v parcích a nedostatek kontejnerů na papír, plasty a Bio odpad. 
 Multifunkční hala, pro celoroční provoz, nebo alespoň zastřešení zimního stadionu  
 Kino, ve kterém se promítá více filmů než čtyři měsíčně. 
 Wellness + posilovna. 
 Zubař. 
 Lékaři, pracovní místa. 
 Lékaři (zubaři, specialisté), dopravní hřiště. 
 Pracovní příležitosti. 
 Řidiči nerespektují chodce na přechodu; parky slouží pejskařům, kteří neodstraňují 

exkrementy. 
 Plavecký bazén, bydlení.  
 Čínská restaurace, kvalitní lékařská péče (např. je ve městě jen jeden pediatr, a pokud s 

ním není člověk spokojen, musí dojíždět do Bruntálu). 
 Více pracovních příležitostí, špatné příjezdové cesty do Rýmařova, proto se sem firmy 

nehrnou. Náročná doprava, dálnice cca 40-50km a to je moc špatně. 
 Více zeleně, pořádek na vlakovém nádraží a údržba stávajícího objektu.  
 Veřejné přírodní koupaliště, nejlépe biotopové. 
 Posilovna, místo pro koupání, sportovní a jiné kroužky pro děti, které jsou vždy plné 

(jistě i po známostech pro prominenty). 
 Zubař a vhodné koupaliště. 
 Obchody a kulturní vyžití. 
 Cukrárna, kulturní akce na náměstí. 
 Pracovní příležitosti, byty. 
 Pracovní příležitosti pro VŠ opouštějící město. 
 Dostupnost zdravotnictví, spousta lidí vyjíždí za lékaři do jiných měst a obcí. 
 Dostupnost zdravotní péče, prodejny textilu a obuvi (Vietnamci mají pochybnou kvalitu, 

nezájem trhovců o prodej ve městě (často z důvodu poplatků a chování policie k 
trhovcům, např. buzerace při vykládání zboží - osobně jsem byl svědkem). 

 Veřejné záchodky, vlakové spoje směr Olomouc. 
 Svoboda. 
 Cyklostezka přes Edrovice do Janovic. 
 Zubař. 
 Chybí mi někdo, kdo by dal do latě ožralce na autobusovém nádraží. 
 Šantovka. 
 Koupaliště – bazén. 
 Nedostatek parkovacích míst, nemocnice. 
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 Nic se neděla pro občany, nedraží popelnice, daň z nemovitosti jen brát a nic nedávat. 
 Hlídková činnost PČR. 
 Koupaliště. 
 Kvalitní restaurace. 
 Lékaři (specialisté), veřejné WC v centru. 
 Plavecký bazén. 
 Lékaři, kultura. 
 Domov pro seniory se zvláštním režimem. 
 Komunikace s občany. 
 Krytý bazén. 
 Lékaři. 
 Zdrav. péče – nemocnice! => odborný personál, ne nynější stav, prodejny => obuv, 

masna. 
 Nákupní centrum, koupaliště pro občany. 
 Odborní lékaři, střední školy. 
 Policie v nočních ulicích, radar směrem z náměstí na Třídu Hrdinů. 
 Zlepšit letní koupání na Edrovickém rybníku, omezit přikrmování ryb rybáři. 
 Zubní lékař. 
 Oční lékař. 
 Zajít někam s dětmi. Cukrárna. 
 Zdravotníci, jízdní dostupnost Olomouc, Šumperk. 
 Nemocnice (odborní lékaři), bazén/koupaliště. 
 Zubaři, pediatři. 
 Lékaři. 
 Pracovní místa pro postižené, hlavně zkrácené úvazky, které nejsou placené zlámanou 

grešlí. 
 Zubař, oděvy, obuv – obchody. 
 Zubař, oděvy, obuv – obchody. 
 Nemocnice – funkční. 
 Možnost koupání v čisté vodě. 
 Zdravotní péče (zubaři). 
 Kvalitnější stravování v pohostinských zařízeních. 
 Dopravní obslužnost a aktivity pro volný čas. 
 Plavecký bazén, více akcí ve městě (oslavy, trhy, apod.). 
 Koupaliště, sportovní hala. 
 Posilovna nebo podobné sportovní centrum. 
 Údržba společných prostor v bytových domech v majetku města Rýmařov. 
 Veřejné koupaliště. 
 Autobusové spoje dálkové, třídění odpadů - kontejnery na bio odpad, nedostatečná 

frekvence vyvážení. 
 Naučná stezka pro rodiny s dětmi (př. Krtečkova studánka, Město Albrechtice), 

multifunkční sportoviště včetně vyžití pro nejmenší.  
 Pracovní příležitosti. 
 Koupaliště. Nějaké akce a pořádné zpěváky vedlejší města mají dobré zpěváky na akcích 

a my maximálně pro důchodce pro mladé vůbec nic. Žádný bar s diskotéky tu taky už 
není.  

 Větší možnosti vyžití se. 
 ,,Viditelnější´´ městská policie. 
 Nemocnice (asi utopie). 
 Městská policie večer (hlavně v místech srocování mládeže) - dopoledne není třeba. 
 Zubař, pediatr. 
 Zubní lékaři. 
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 Zubní lékaři. 
 Kulturní akce. 
 Městská policie 24h denně.  
 Knihkupectví, bankomat mé banky. 
 Koupaliště. 
 Jednoznačně plavecký bazén, kvalitní restaurace. 
 Parkovací místa. 
 kvalitní koupaliště. 
 Zdravotní péče, stav a bezpečnost silnic. 
 Nějaký prostor pro nadšence motokrosu a čtyřkolek. 
 Koupaliště. 
 Přechody pro chodce, cukrárna. 
 Vyšší zdravotní péče nebo zdravotnická zařízení. Potravinářství - lepší výběr. 
 Taxi pro seniory. 
 Lékaři, koupaliště. 
 Kulturní vyžití pro seniory, lékaři. 
 Všechno. 
 Senior taxi, 2 prodejna masa. 
 Zdravotní péče, nákupní zóna.  
 Dukelská-dětské hřiště, cyklostezky, obuv, dětské koutky, cukrárna. 
 Cukrárna. 
 Kultura, koupání. 
 Lékaři, turistický ruch, kvalita stravovacích zařízení, pracovní příležitost. 
 Pozdní provoz školky, chodník na Okružní. 
 Koupaliště, zdravotnictví. 
 Dobrá technologická firma, která by přinesla kvalifikovanou práci. 
 Domov pro seniory." 
 Nic mi nechybí. 
 Kvalitní cyklostezka, která umožní rodinám bezpečně urazit několik kilometrů bez 

ohrožení na zdraví. 
 Dostupnost zdravotní péče. 
 Zubaři, oční a kožní lékaři.  
 Veřejné WC. 
 Plynofikace Opavské ulice v Janovicích, Odpočinkové lavičky na cyklostezkách. 
 Krytý bazén a kryté kluziště. 
 Nic mě nenapadá. 
 Bazén, zubař. 
 Centrum s kvalitním zbožím a obchody, vylepšení dětského rozpadajícího se hřiště ve 

Flemichově zahradě. 
 Více ambulancí odborných lékařů, údržba chodníků v zimě. 
 Dětská hřiště. 
 Bazén. 
 Bazén. 
 Bazén. 
 Hudební akce.  
 Kvalitní restaurace, lékaři. 
 Zubaři, nemocnice. 
 Klasická kavárna/čajovna s živou hudbou.  
 WC v centru města, odpadkové koše na tř. Hrdinů a u volných ploch. 
 Rýmařov není pořádně upravený a čistý – technické služby stojí za nic. 
 Kvalitní restaurace, kde by se dalo dobře najíst. 
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 Možnosti sportovních aktivit pro dospělé (kvalitní fitness centra, kurzy apod.). 
 Kvalitní restaurace, kde by se dalo dobře najíst. 
 Možnosti sportovních aktivit pro dospělé (kvalitní fitness centra, kurzy apod.). 
 Parkur pro děti. 
 Letní koupaliště, víceúčelová sportovní hala dostupná všem občanům. 
 Bazén. 
 Nedostatek restauračních zařízení nabízejících teplé pokrmy. 
 Více dětských hřišť včetně jejich kvality. 
 Cyklostezky. 
 Ambulantní ordinace (zubní, gastro, atd.). 
 Úklid chodníků od skla. 
 WC ve Flemdě, více kamer pro vymýcení vandalismu. 
 Plavecký bazén. 
 Odborná zdravotní péče, cyklostezky. 
 Otevřenost jednoduchým inovacím, strategicky plán rozvoje města. 
 Lavičky v parcích, pochůzky městské policie v parcích, kde dělají nepořádek narkomani a 

asociálové. 
 Kvalitní gastro podniky.  
 Dostatečné autobusové spojení s okolními městy (Šumperk, Ostrava), lékaři (pediatři, 

kožní, alergologie). 
 KFC. 
 Možnost se rozvíjet, není v čem, vše se neustále točí okolo stejných věcí a lidí.  
 Nedostatek zubních lékařů. 
 Dostupnost zdravotní péče, pracovní příležitosti. 
 Vyžití pro mladé lidi, bazén. 
 Koupaliště, obchodní centrum. 
 Bazén s koupalištěm, stezky pro pěší. 
 Pořádná městská policie, odpadkové koše. 
 Zdravotní péče. 
 Pracovní příležitosti, doktoři. 
 Využití prodejen na náměstí, nejsou polotovary. Chybí cukrárna, kavárna – turisté v 

neděli nenajdou žádné občerstvení. 
 Zubaři, některé sortimenty zboží,  
 Nedostatek kontejnerů pro bio odpad. 
 Plavecký bazén (koupaliště), herna pro děti. 
 Lékařská péče. 
 Kulturní vyžití. Příjemná restaurace. 
 Plyn v Janovicích, BUS spoje směr Šumperk. 
 Stezka pro In-line brusle. 
 Život.  
 Pracovní příležitosti pro ženy – THP. 
 Krytý + venkovní bazén. 
 Tesco, popř. Kaufland. 
 Lepší a častější dopravní spojení na trasách Rýmařov - Olomouc a Uničov. 
 Lepší zdravotní péče - zejména zubaři, z dlouhodobého hlediska i praktičtí lékaři. 
 Koupaliště  - bazén. 
 Prodejna zeleniny, zdravotní péče. 
 Park, kterým se večer nebudu bát chodit. 
 Odborní lékaři, obchody. 
 Bazén venkovní a krytý. 
 Kulturní vyžití, obchodní centrum. 
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 Kvalitnější a pestřejší infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu. 
 Větší zapojení angažovaných občanů města do rozhodovacího procesu zastupitelstva s 

hlasem poradním. 
 Zastřešený zimní stadion. 
 Koupaliště a kulturní vyžití pro mládež. 
 Bazén. 
 Širší lékařská péče. 
 Podpora mladých lidí. Nemají motivaci zde zůstat. 
 Více klidové a relaxační zóny, parky u ZŠ Jelínkova by si zasloužily renovaci, aby vzniklo 

místo, kam si člověk rád zajde odpočinout. Určitě bych tam zahrnula i vodní prvky. 
 Lékaři. 
 Obslužný pult jako byl v LIDLu, v sobotu a neděli (v letní sezoně) je bufet, cukrárna, 

služby pro cyklisty a turisty, nedostupné, bez toho nebude Rýmařov nikdy atraktivní, aby 
se zde zastavovali a utratili penízky, infocentrum přes so+ne také zavřené. 

 Cyklostezky, lékařská péče. 
 Plynofikace Edrovice. 
 Inline okruh v Zámeckém parku. 
 Vyžití pro nejmenší děti, bezpečnost ve městě. 
 Park se sportovním využitím pro mládež - trampolíny, parkur atd.  
 Most od GP kolem čističky k zahrádkářské osadě, celkové řešení této oblasti. 
 Dentální hygiena. 
 Kvalitní potraviny, čerstvé ryby. 
 Opravna bot, obchod, kde můžu nakupovat bez obalů (drogerie, potraviny). 
 Specializované obchody, lékaři. 
 Akce. 
 Zdravotnictví. 
 Nemocnice. 
 Aquapark, relaxační a wellness centrum na jednom místě.  
 Těžko říct, co nejvíce.  
 Když jsou nějaké akce jak pro děti tak dospělé není žádné info.  
 Sjízdnost silnic, infrastruktura. 
 Zubní lékař. 
 Ty stromy u parkoviště - jsi tam zkus zaparkovat každý den a pak příspěvek na mytí aut 

a vysoké placení za odpady bez ohledu věku. 
 Druhý pediatr. 
 Koupaliště, nedostatek kvalitních lékařů. 
 Kvalitní cyklostezka.  
 Betonový skatepark. Koupaliště. 
 Lékaři různých specializací. 
 Zdravotnická péče zubař a pohotovost hlavně děcka. 
 Dobrá restaurace. 
 Zdravotnická péče - zubař atd. 
 Pracovní příležitosti a nemocnice. 
 Koupaliště, pracovní možnosti. 
 Dopravní obslužnost – hromadná doprava. 
 Zubaři. 
 Plavecký bazén. 
 Kvalitní zdravotní péče. 
 Například bazén. 
 Zubař. 
 Specialisté lékaři. Za odbornějším vyšetřením se musí dojíždět. 
 Pracovní pozice, zubař. 
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 Selský rozum na radnici. 
 Více akcí a vyžití pro děti, více hřišť. 
 Život města – zatím založen na fotbale/hokeji, pár akcí divadla a 41 megalomanské akce 

města a v létě jinak nic. 
 Pohotovost, zubař.  
 Bezpečí, aquapark. 
 Zdravotní péče. 
 Nic mi nechybí, dětem chybí prostor pro parkourové skákání. 
 Lékaři, zubaři a lepší autobusové a vlakové spojení. 
 Bazén, zubař. 
 Venkovní sportoviště (pump park). 
 Málo dopravních spojů do okolních vesnic.  
 Málo dopravních spojů do okolních vesnic.  
 Kulturní využití – opuštěná Flemmichova zahrada. 
 Zaplněnost náměstí. Zbytečně předražené poplatky za provozování čehokoli na náměstí 

a okolí. 
 Nákupní možnosti. 
 Kulturní a volnočasové aktivity. 
 Více podobných akcí jako jsou lesnické dny, dny města atd.  
 Speciální ordinace, bazén. 
 Zdravotnictví bez debat. 
 Zlepšení dopravní dostupnosti - okolní města. 
 Celkově je velmi slabá autobusová či vlaková dostupnost do měst jako je Olomouc, 

Ostrava, ale i Uničov a další města do vzdálenosti 50 km. S tím související nelogická 
návaznost na vlakové spoje ve Valšově. Ve městě chybí restaurace, kde je cenový poměr s 
kvalitou jídla adekvátní, jako je např. restaurace Radegastovna v Bruntále. 

 Dětský lékař, veřejné WC v centru, vyžití pro děti a dětské turisty, zdravotní ambulance. 
 Kvalitní restaurace. 
 Doprava pro důchodce (např. Penny). 
 Zubař. 
 Kvalitní lékařská péče. 
 Zubaři. 
 Koupaliště. Zubaři. 
 Cyklostezky pro sportovní vyžití, zimní údržba veřejných komunikací. 
 Tržnice – dřevěné budky na Radniční; kulturní vyžití přes léto-letní kino ve Flemichově 

zahradě. 
 Popelnice na bioodpad. 
 Zubaři, odborní lékaři. 
 Chybí zubaři a jiná odborná lékařská péče. 
 Náměstí.  
 Pediatr a velký zaměstnavatel. 
 Pobavení, večerní občerstvení. 
 Nemocnice, akutní lůžka. 
 Obchodní dům.  
 Hernička pro nejmenší děti + oplocené dětské hřiště v přírodním stylu, koupaliště/krytý 

bazén. 
 Koupaliště. 
 Zdravotní péče. 
 Zdravotní odborná péče = zubaři, specialisté. 
 Koupání. 
 Kulturní vyžití. 
 Lepší vlakové spojení s Olomoucí. 
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 Zubař. 
 Lékařská péče; dopravní obslužnost. 
 V podstatě nic. 
 Pracovní pozice, lékařská péče. 
 Interna, pohotovostní ordinace (každý nemá možnost dopravy Bruntálu nebo 

Šternberku). 
 Práce. 
 Více zájmových aktivit, ne jen sportovních, ale třeba kreativních.  
 Sportovní vyžití, posilovna tu sice je ale jaká? Vybavení z roku 1,2. O otevíracím čase to 

platí taky, víkendy zavřeno.  
 Obchodní dům. 
 Lékaři (zubař, pediatr), koupaliště. 
 Zdravotní dostupnost - zubní ordinace, dlouhé čekací lhůty.  
 Propojení města s prostředím Jeseníků, cestovním ruchem, atrakce pro turisty, horský 

charakter města. 
 Lepší zboží. 
 Venkovní koupaliště či vodní nádrž, stylová zahrádka s občerstvením. 
 Lepší dopravní spojení. 
 Normální nemocnice, cyklostezky.  
 Vlakové propojení Rýmařov–Šumperk, dopravní hřiště. 
 Vodovod, kanalizace. 
 Kultura, lékaři. 
 Autobus do Prahy a zrušené spoje do Šumperka. 
 Lékaři, naprosto zoufalá situace ve stomatologii. 
 Uzavřít náměstí a vytvořit pěší zónu. 
 Vodovod a kanalizace. 
 Biokontejnery, farmářské trhy, komunitní zahrádka. 
 Více stromů a zeleně. 
 Místo, kde by se mohli scházet mladí lidi a chillovat, otevření kebabu. 
 Stezka pro bruslaře, venkovní bazén.  
 Venkovní bazén, multifunkční sportovní hala pro veřejnost "ne jen pro kluby a spolky".  
 Zubař. 
 Kvalitní zubař, cyklostezky - myšleno pouze pro cyklisty a pěší. 
 Kamerový systém (pořádný), zmiňované venkovní koupání. 
 Zeleň na náměstí. 
 Fungující MP. Hlavně o víkendech a ve večerních hodinách. Dále přístup k řešení, resp. 

neřešení mládeže ve Flemichově zahradě a autobusovém nádraží.  
 Koupaliště. 
 Zubaři. 
 Nechybí mi nic. Vše, co v Rýmařově snad není, je snadno dostupné v okolních městech. 
 Dostupná a kvalitní lékařská péče, kvalitní restaurační a ubytovací zařízení 
 Hokejový stadion. 
 Kontejnery na tříděný odpad v Harrachově. 
 Bikepark/trailcentrum. 
 Nový zubaři a někteří odborní lékaři. 
 Vylepšit přístup z nemocnice do Flemmichovy zahrady, zavedení části divoké trávy a 

květinové trávy ve městě.  
 Nějaké cyklistické hřiště. Ať už Bikepark nebo Pumptrack. 
 Napojení na vodovod a kanalizace ve všech obcích Rýmařovska. 
 Krytý bazén. 
 Koncepce zdravotnictví, koupaliště (spíše přírodního charakteru). 
 Víkendové akce, kultura. 
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 Bazén a stomatologie. 
 Komunita mladých lidí; podpora kultury jako samozřejmost. 
 Pořádná restaurace, pracovní příležitosti. 
 Domov pro seniory. 
 Nádoby na biologický odpad u každého domu. 
 Dopravní hřiště, sáčky pro psí exkrementy. 

 

PŘEHLED ODPOVĚDÍ „JINÉ“ U OTÁZKY NA VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA 
NA INVESTICE 

Vedle nabídnutých možností občané uvedli další oblasti pro investice města: 

 Úprava areálu Flemichovy zahrady o veřejné WC a úprava přístupu ke koupání v 
rybníku, kontrola policií venčení psů v areálu -katastrofa! 

 Finance pro lékaře, kterým by se vyplatilo zde pracovat, a občané by měli možnost 
ošetření. 

 Rozšíření kamerového systému. 
 Zajistit odpadkové koše a sáčky na psy. 
 Zvýšení platů. 
 Dětský tábor, autokemp, koupaliště. 
 Dobudování plynofikace Opavské ulice až do Staré Vsi. 
 Zabezpečení školek a škol - vchody! 
 Podpora rozšíření zdravotní péče. 
 Podpora zdravotní péče. 
 Budovat v lidech pocit sounáležitosti s městem. 
 Zdravotnictví! 
 Ad zlepšení dopravní obslužnosti: v návaznosti na zdravotní péči (např. Šumperk). 
 Kontejner na sklo není, na plasty je, zlepšit vývoz. 
 Dopravní hřiště. 
 Vybudování Bikeparku nebo Pumptracku. 
 Vrátit nemocnici do Rýmařova. 
 Oprava divadla. 
 Město stárne! Špatné rozvržení péče o nemohoucí a dožívající. 
 Skatepark. 
 Aquapark, zaměřený především pro děti. 
 Podpora českých obchodů a prodejců a podnikatelů. 
 Dostupnost vlakem a oprava vlakového nádraží. 
 Opravit rozbité komunikace (někdy se nedá málem projet ani autem, aby člověk 

nerozsypal nákup, natož na koloběžce/bruslích), častěji vyvážet kontejnery na tříděný 
odpad, myslím, že kulturních akcí je zde docela dost, ale pokud člověk nehledá, tak o nich 
neví, nebo nepochopí, o co vlastně jde (viz Ryofest – podle letáku bych tam určitě nešla, 
podle doporučení ostatních i ano). 

 Zlepšení kvality úředníků – zcela jim chybí nadhled a přehled. 
 Výstavba bytových jednotek – panelový, cihlový dům. 
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PŘEHLED ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „JAK BYSTE VYUŽIL/A PROSTORY SOUČASNÉ 
KNIHOVNY, KTERÁ SE BUDE STĚHOVAT DO OBJEKTU BÝVALÉ I. ZŠ NA ULICI JULIA 
SEDLÁKA 18?“ 

Konkrétně respondenti navrhují využít prostory jako: 

 Byt.  
 Dům služeb, opravna obuvi, výroba klíčů…. 
 Nabídka pronájmu kanceláří pro solidní firmy nebo spolky, vytvoření bytových jednotek 

(pronájem nebo prodej). 
 Prostory pro podnikání. 
 Předělat na byty a ty odprodat do osobního vlastnictví, pouze tak je zajištěno, že kupující 

zůstane v městě delší dobu. U nájemců vždy hrozí rychlé odstěhování z města. 
 Herna pro děti.  
 Proč tam nezůstane knihovna?  
 Někomu pronajmout.  
 Sídlo Městské policie za předpokladu že bude sloužit 24 hodin denně a bude jich více. 
 Bydlení. 
 Nevím, ale je té budovy pro toto škoda. 
 Udělala bych tam šantovku. 
 Přestavět na byty. 
 Nové byty. 
 Herna pro děti. 
 Dobudování bytů. 
 Kdyby přemístili dopravku a sociální služby, z toho důvodu, že je to daleko pro starší lidi 

a myslím si, že kdyby to bylo v centru města, tak by to pro ně bylo dostupnější. 
 Herna pro děti.  
 Cenově dostupné bydlení pro rodiny. 
 Šantovka. 
 Klub pro děti, místnosti na kurzy (jazyků, atd..), možná Family point, Senior point. 
 Jako komunitní centrum. 
 Nabídnout nějakému školskému zařízení? 
 Nabídněte nějakého školskému zařízení. 
 Pro seniory. 
 Čajovna. 
 Třeba WIFI-kavárna. 
 Pro menší zájmové kroužky. 
 Pronájem k podnikatelské činnosti. 
 Služby. 
 Galerie nebo výstavní síň, prostory pro kroužky, spolky a jejich rozšíření. 
 Přestavět na byty. 
 Na vzdělávání. 
 Jenom ne Vietnamci. 
 Prodej / pronájem, jinak skončí nevyužita jako např. budova na ul. 8. května za úřadem. 
 Vybudovat kavárnu pro seniory, věnovat prostory pro potřeby muzea. 
 Jesle.  
 Sociální služby. 
 Obchod. 
 Něco jako minikino s kavárnou. 
 Buď využití pro sociální služby - aktivity pro seniory apod., ČSOB - banka, nebo přestavět 

na bytové prostory. 
 Byty k pronájmu. 



Strategický plán rozvoje města Rýmařova do roku 2030 – Odpovědi z šetření obyvatel 

 

32 

 Zachovat pro přednášky a výstavy, jsou to nádherné prostory. 
 Dětské herny pro nejmenší. 
 Pronájmy.  
 Jesle pro děti.  
 Sociální poradenství. 
 Udělala bych tam třeba hernu pro děti. Například počítače a takhle. Je tady plno děti co si 

to nemůžou dovolit doma. 
 Přidat k ZUŠ aby měli děti vice šanci dostat se na hudební obor. 
 Dětský koutek, hrací centrum pro male děti. 
 Přemístěný budovy úřady z ulice 8. května. 
 Pro ZUŠ a jiné kroužky. 
 Pronájem podnikatelům. 
 Služby. 
 Internetová kavárna. 
 Kanceláře. 
 Místnost kde by se daly vystavovat výtvory ze ZUŠ (výtvarka). 
 Jak již bylo uvedeno, chybí zde posilovna, proto myslím, že by se měla zvážit zřízení. 
 Pracoviště muzea Rýmařov. 
 Kanceláře. 
 Galerie. 
 Tuhle otázku bych zatím nechal/a otevřenou. 
 Malometrážní byty. 
 Bytové jednotky.  
 Herna pro děti. 
 Pro matky s dětmi.  
 kvalitnější byty (např. pro doktory ve městě). 
 Kanceláře. 
 výstavní síň muzea. 
 Pro domov důchodců, současný stav nevyhovuje, dlouho se čeká na přijetí do domova - 

tím myslím něco podobného jako je v Dolní Moravici "domeček". 
 Přestavba na byty. 
 Na cvičení pro menší skupinky. 
 Byty. 
 Šantovka. 
 Klubovny pro seniory. 
 Živnostenský úřad nebo odbor dopravy. 
 PC pro mládež. 
 Dětské centrum. 
 Pro podnikání. 
 Přebudovat na bytové jednotky. 
 Multifunkční posilovna. 
 Informační centrum. 
 Dětské centrum. 
 Byty. 
 Proč se tedy stěhuje? Hlavně ať tam nejsou lukrativní byty.  
 Nechápu, proč se knihovna stěhuje. 
 Udělala bych tam něco pro děti. Nějaké hrací centrum jako je krokodýlek v Olomouci. 
 Kroužky pro děti. 
 Výstavy. 
 Herny pro děti. 
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 Pronájem prostor za rozumné peníze nebo jako výstavní galerie pro místní umělce 
(malíře, fotografy, literární tvorbu apod.). Případně nějak rozumně funkčně spojit s 
bývalou školou PRIMA.  

 Klubovny. 
 Klubovny pro spolky. 
 K pořádání akcí pro dospělé, mládež, rodiče s dětmi a seniory (akce by se mohli střídat - 

promítání filmů, pořádání besed, zájmových kroužků, tematické posezení, apod.). 
 Kinokavárna. 
 Byty. 
 Nechat ji na původním místě a změnit koncept využiti. 
 K besedám, sedánkám, a tematickým večírkům pro seniory, pro mládež, pro rodiče s 

dětmi, pro maminky na rodičovské, pro mladé dospělé apod. 
 Pro výstavy. 
 Líbilo by se mi komunitní centrum pro občany, nebo nízkoprahový klub pro děti – ten 

tady chybí. 
 Pronájem kancelářských prostor. 
 Přestěhovat zde odbor dopravy a odbor sociální péče z ulice 8. května.  
 Udělat byty. 
 Komerční pronájem. 
 Zachování dětského oddělení knihovny s centrem na kroužky. 
 Výstavba bytů. 
 Bytové prostory. 
 Prostor pro matky s dětmi.  
 Knihkupectví. 
 Určitě bych prostory využil třeba pro banku či jiné příbuzné zařízení např. CSOB. 
 Rekonstruovat a nabídnout jako ordinace lékařů. 
 Jako internetovou kavárnu. 
 Přestěhovat tam i muzeum. 
 Městská Policie. 
 Kanceláře, bytové jednotky. 
 Byty nebo kanceláře. 
 Byty pro lékaře. 
 Internetová kavárna. 
 Místo pro výstavy a besedy a muzeum nechat jen stálé expozici.  
 Stálá expozice, galerie. 
 Komerční prostory, sociální služby. 
 Místo kam by si mohly jít hrát maminky s malými dětmi v odpoledních hodinách, když je 

venku škaredé počasí. 
 Pro nějaký spolek. 
 Komunitní centrum. 
 Byty. 
 Výstavy. 
 Hodí se jedině na byty. Knihovna tam byla z nouze ctnost. 
 Učebny pro dětské kroužky 
 Lékařská ordinace, archiv města. 
 Rozšířit galerii v přízemí do prvního patra.  
 Přesunout odbor sociálních věcí z 8. května. 
 Udělala bych z něj byty. 
 Udělala bych z něj byty. 
 Pro ZUŠ – výstavy prací, literárně-dramatické oddělení, menší hudební vystoupení. 
 Úprava na bytové prostory. 
 Využití pro přestěhování odboru dopravy, sociálního odboru a živnostenského odboru. 
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 Na byty. 
 Přestavět na byty pro sociálně slabé nebo pro matky s dětmi. 
 Nabídnout pro podnikatelské nebo bytové účely. 
 Klubová činnost. 
 Byty pro seniory a pro mladé rodiny. 
 Klub a herna pro děti. 
 V přízemí lékařská ordinace, v 1. patře byty. 
 Zrekonstruovat na nebytové prostory a pronajmout jako Kanceláře. 
 Nájemní bydlení. 
 Byty. 
 Byty. 
 Postavit nějakou hernu pro děti, pořídit počítače, na které můžou děti chodit, protože to 

třeba doma nemají a rodiče si to nemůžou dovolit. 
 Rozšíření volnočasových aktivit pro děti.  
 zkusit nabídnout k pronájmu za účelem podnikání, pokud nebude zájem nabídnout 

spolkům na klubovny apod. 
 Knihovna, práce kroužků SVČ. 
 Kanceláře, ambulance. 
 Kurzy pro děti a seniory. 
 Herna, dětský koutek, kavárna cukrárna. 
 Prostory pro lékaře, či úředníky. 
 Zábavní centrum, herna. 
 Pronájem. 
 Co-workingové centrum, podnikatelský inkubátor. 
 Přesunul bych tam úředníky z ulice 8. května. 
 Zřídit domov pro seniory. 
 Pro děti.  
 Nevím, velkým problémem jsou schody do patra. 
 Stylový bar na úrovni. 
 Moderní městskou posilovnu. 
 Nabídnout k pronájmu. 
 Rekonstrukce na byty nebo nové sídlo Městské policie. 
 Byty. 
 Bytové jednotky / Restaurace / Ordinace. 
 Vybudovat kanceláře. 
 Pro kroužky pro děti i dospělé. 
 Přednáškový sál v kombinaci s turistickým centrem přes léto, je to krásné místo na 

kavárnu, ale ta v Rýmařově nemá šanci. 
 Přesun referátů městského úřadu z ul. 8. května. 
 Rozšíření muzea. 
 Dětsky koutek. 
 Herna pro děti s kavárnou.  
 Výstavy, část muzejních expozic 
 Nijak, já bych to využila pro lidi, co nemají moc peněz.  
 Možná byty. 
 Pronájem. 
 Rozšířit galerii muzea. 
 Kavárna. 
 Prostory jsou převážně v poschodí, nebytové prostory (kanceláře), bytové prostory. 
 Pronájem. 
 Stanice policie. 
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 Přestěhovat tam odbor soc. péče a dopravy. 
 Byty. 
 Prostory pro volnočasové kurzy  
 Vybudování dětského centra. 
 Vzdělávací kurzy. 
 Žádné návrhy dle strategie města? 
 Byty. 
 Byty. 
 Byty. 
 Byty. 
 Centrum pro seniory, i když ty schody? 
 Zubní středisko. 
 Špatné schodiště, netuším. 
 Rozšíření Komerční banky nebo využít jinak ve finanční sféře. 
 Vybudovat byty. 
 Do bývalých prostorů knihovny bych přesunula sociální odbor z ulice 8. května. 
 Nechat tam knihovnu. 
 Herna pro starší děti s možností hlídání. 
 Sjednocené úřady. 
 prostory pro nové lékaře. 
 Na obchod.  
 Školka. 
 Zvířecí dům.  
 Dětská hernička, relaxační zóna. 
 Klub seniorů. 
 Byty. 
 Čajovna, studovna. 
 Městské byty 
 Jako dosud. 
 Muzeum. 
 Kancelář soukromé firmy. 
 Obchodní dům.  
 Obřadní síň. 
 Centrum pro rozvoj turistiky, speciální muzeum nebo nechala bych knihovnu a 

vybudovala výtah. 
 Přestěhovat úřad z 8. května. 
 Open office. 
 Centrum pro rozvoj turistiky. 
 Sídlo městské policie. 
 Byty. 
 Prostory pro volnočasové aktivity dospělých i dětí. 
 Prostory pro SVČ – kroužky. 
 Proč se stěhuje do horšího prostoru, když prostor zůstane nevyužitý? Přestěhovat 

knihovnu zpátky. 
 Komunitní Centrum nebo centrum pro environmentální výchovu. 
 Školicí středisko, klubovny pro spolky. 
 Přestavba na byty.  
 Herna pro děti. 
 Galerie, výstavy. 
 Nabídnout ke komerčnímu využití. 
 Environmentální centrum Jeseníků. 
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 Část muzea. 
 Líbilo by se mi komunitní centrum, popř. nízkoprahový klub pro děti. 
 Centrum pro rozvoj turistiky. 
 Suterén jako ordinace, patro byty. 
 Kanceláře, galerie. 
 Aktivity pro střední a pozdní věk. 
 Jako část městského úřadu. 
 Něco pro mladé, třeba hudební klub. 
 Speciální muzeum. 

 

PŘEHLED ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „JAK BYSTE VYUŽIL/A OBJEKT, KDE BYLA DŘÍVE 
SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRIMA?“ 

Konkrétní odpovědi na otázku: „Jak byste využil/a objekt, kde byla dříve Soukromá střední 
odborná škola PRIMA?“: 

 Vybudování nějaké firmy, kde by se nacházelo více práce pro občany.  
 Snažit se do budoucna získat náhradu za SŠ Prima a ponechat budovu školství. 
 Ponechání části internátu studentů gymnázia. Komunikace se ZŠ a Gymnáziem o 

potřebách využití prostor pro výuku. 
 Kvalitní škola. 
 Předělat na byty a ty odprodat do osobního vlastnictví, pouze tak je zajištěno, že kupující 

zůstane v městě delší dobu. U nájemců vždy hrozí rychlé odstěhování z města. 
 Kroužky různé, herna pro děti. 
 Hlavně to nenechat zchátrat. 
 Vybudovat nové byty, kterých je opravdu nedostatek.  
 Předělat objekt na bytové jednotky a odprodat. 
 Tento objekt přestavět na objekt pro důchodce se zvláštní péčí 24 hodin denně. 
 Přestěhovat do této budovy městský úřad z 8. května. 
 Kulturní vyžití, vyžití pro děti. 
 Přestavět na garsonky. 
 Udělala bych tam  KFC. 
 Bytová jednotka – senioři. 
 Zase střední školu. 
 Nové byty. 
 Pro sportovní aktivity.  
 Centrální budovu různých kroužků a zkušeben a podobně. 
 Školka. 
 Přesunutí městského úřadu z 8. května, vybudování zázemí pro případné nové zdravotní 

ordinace (nové zdravotní centrum - pokud se neplánuje výstavba nové budovy místo 
dětského oddělení v nemocnici, které bylo ideální), pokud technicky je možné dobudovat 
uvnitř výtah, je možné to přebudovat i na pečovatelský dům. 

 Ve městě chybí obchody s oblečením a obuví. Musí se dojíždět do velkoměst. Ve městě 
chybí kvalitní restaurace a nějaký klub kam člověk zajde a pobaví se a zatančí si. Chybí 
posilovna, bowling. Bylo by dobré podpořit podnikatele. Většinou zkrachují skrz vysoké 
nájmy apod. Ne jenom tenhle objekt, ale dá se to vybudovat také v budově na Husové 
(když se opraví), dále v bývalé Viktororce, kde dříve býval bowling, squash a spinning. Je 
tady mnoho možností k čemu by se dané budovy daly využít. 

 Samostatné byty pro mladé rodiny, které odcházejí pryč, protože nemají, kde bydlet.  
 Byty pro seniory. 
 Cenově dostupné bydlení pro rodiny. 
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 KFC. 
 Střední škola. 
 Hotel, Sociální služby,  
 Udělat tam městské byty. 
 Vybudování PPP/SPC + rozšíření sociálních služeb. Snaha o vytvoření komplexní 

rehabilitační péče u osob se speciálními potřebami. 
 Přesunula bych tam část MěÚ, která je nyní na výjezdu z Rýmařova, aby se zlepšila jeho 

dostupnost. 
 Větší prostory pro ZUŠ? 
 Nevyužitelné. 
 Další střední škola s jinými obory, než tu máme. 
 Internát. 
 Třeba dům s péčí o seniory. 
 Vybudovat MŠ a jesle. 
 Byty. 
 Přiblížit úřad z 8. května blíže lidem.  
 Pečovatelský dům. 
 Administrativní budova pro podnikatele - kanceláře k pronájmu, městská restaurace, 

pokud je budova majetkem města.  
 Přestěhovat úřad z 8. května, popř. pronajmout nějaké firmě. 
 Domov důchodců. 
 Škola pro seniory.  
 Prodej / pronájem, jinak skončí nevyužita jako např. budova na ul. 8. května za úřadem. 
 Dům pro péči – zubař, lékař, masáže, kosmetika. 
 Dům pro seniory s péčí. 
 Domov pro seniory. 
 Posilovna. 
 Jiná SŠ. 
 Byty pro seniory nebo pro svob. Matky. 
 Nějaká kvalitní škola. 
 Využití prostor pro jinou střední školu - ne gymnázium, ani SOŠ, ale novou - např. 

průmyslovou atd. 
 Snaha o obnovu podobného druhu školství. Je nákladné předělávat školu na budovu 

jiného charakteru. 
 Jesle. 
 Pronájmy. 
 Dům pro seniory. 
 Školky, jesle hlavně maminky nemají kam dát děti.  
 Pečovatelské domy, udělejte byty pro seniory. 
 Domov pro seniory. 
 Dala bych určitě místnosti do podnájmu, ať s tím každý naloží, jak chce. 
 Udělat ZUŠ. 
 Byty, pro maminky v nouzi, jen ale ověřené.  
 Dům s pečovatelskou službou. 
 Domov pro seniory, domov pro 24hodinovou péči. 
 Pracoviště městského úřadu na jednom místě. 
 Třeba jako azylové zařízení pro matky s dětmi  
 Blíže soc. odbor. 
 Domov pro seniory. 
 Bytovky. 
 Škola. 
 Internát. 
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 Domov pro seniory. 
 Dům s pečovatelskou službou. 
 Jako kanceláře městského úřadu, přesunout sem odbory z pracoviště 8. května. Zajistí se 

tím lepší dostupnost pro občany města. 
 Domov důchodců. 
 Nová škola. 
 Jak znám vedení města, které se v podstatě nezměnilo, tak se vsadím, že jedna z 

možností, která bude hrát hlavní roli, bude demolice. 
 Malometrážní byty. 
 Bytové jednotky.  
 Kancelářské prostory, klubovny pro zájmové kroužky 
 Předělat na byty. 
 Domov pro starší občany a invalidy.  
 Kvalitní malometrážní byty (1+1, 1+k, 2+kk, max. 2+1). 
 Bydlení. 
 Pobočka MěU z ulice 8. května a náměstí Svobody. 
 Byty pro mladé rodiny. 
 Přestěhovat sem městský úřad z budovy na ulici 8. května. 
 Výstavní síň pro umělce. 
 Přestěhování MěÚ z ulice 8. května.  
 Hotel. 
 Školka, škola. 
 Přestěhování pracáku a sociálky do vlastních prostor. 
 Soc. služby. 
 Hostel s jídelnou a restaurací 
 Levné ubytovaní. 
 Soustředit městský úřad.  
 Společná budova pro všechny odbory městského úřadu. 
 Malé byty, sociální. 
 Zřídit novou střední školu, nebo přebudovat na bytové jednotky. 
 Domov seniorů.  
 Zázemí pro malé, mladé podnikatele. 
 Domov důchodců. 
 Vzdělávání – dálkové studium. 
 Byty.  
 Opět na školství.  
 Malometrážní byty, ubytovna pro turisty. 
 Malometrážní byty. 
 Přistavit výtah. 
 Dům pro seniory. 
 Domov důchodců. 
 Sjednocení MěÚ co nejblíže centru města. 
 Byty pro sociálně slabé. 
 Přesunout sem odbory městského úřadu, které v současné době sídlí na ulici 8. května. 
 Pokud by ještě někde bylo další zázemí, tak by šlo zde zřídit střední odborné učiliště - 

elektro, instalatérství, truhlářství, zámečnictví, strojařina atd., je jich nedostatek celkově, 
nejen tady. 

 Malobyty. 
 Malobyty. 
 Předělat na nízkorozpočtové byty, nebo sestěhovat tam oddělení hmotné nouze, dávek 

pro osoby se zdravotním postižením, oddělení zaměstnanosti a oddělení státní sociální 
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podpory do jednoho objektu, tak aby nemuseli lidé chodit z jednoho konce města 
(zaměstnanost a oddělení SSP) na druhý (hmotná nouze a dávky pro OZP). 

 Dům se zvláštním režimem. 
 Zřídit novu střední školu s oborem veřejné správy a sociálních služeb, MěÚ přesunout z 

ulice 8. května.  
 Sociální dům s péčí a výtahy; veřejné dílny s možností využití nářadí a strojů. 
 Školka, jesle. 
 Přemístila bych tam oddělení zaměstnanosti a státní sociální podpory z Třídy Hrdinů a 

oddělení hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením z 8. května. Lidé by 
si tak mohli veškeré dávky sociální pomoci a zaměstnanosti vyřídit na jednom místě a 
ušetřil by se nájem za 2 budovy. 

 Domov pro seniory. 
 Líbilo by se mi komunitní centrum pro občany, nebo nízkoprahový klub pro děti – ten 

tady chybí. 
 přestěhovat MěÚ z ulice 8. květen, popřípadě náměstí Svobody. 
 Přestěhovat budovu Městského úřadu z 8. května. 
 Přestěhovat zde ZUŠ. 
 Domov důchodců.  
 Byty. 
 Jako kanceláře. 
 sestěhováni odborů města do jedné budovy (z 8. Května a náměstí Svobody) 
 Pro Městský úřad soustředit pracoviště MÚ na jedno místo. 
 Nová střední škola. 
 Pro sociální služby. 
 Pro sociální služby. 
 Zřízení bytů. 
 Ambulance pro lékaře, sportovní využití (bowling) 
 Dům pro seniory 
 Ubytovací zařízení pro turisty a potřeby obyvatel 
 Hotel a jídelna. 
 Škola. 
 Určitě bych prostory využil také jako školu ale ne soukromou, ale nějaké střední odborné 

učiliště. 
 Přesunout tam úřad z 8. května, je to pro občany moc daleko. 
 Lékaři. 
 Domov důchodců se zvláštním režimem. 
 Přebudovat na hotel, pod správou města. 
 Další budova na využití muzea. 
 Přesun dopravního oboru z ulice 8. května, sociální služby. 
 Pro přesun MÚ z ul. 8. Května a vedle parkoviště pro zákazníky ne pro zaměstnance. 
 Byty pro mladé lidi, nízkometrážní byty. 
 Domov/penzion pro seniory. 
 Městský úřad. 
 Ordinace a byty pro lékaře. 
 Dům pro seniory. 
 Přestěhování ZUŠ, taneční sál. 
 Sjednocením na jedno místo zbývající statní instituce z objektu kde je sociální služba, 

městská policie, stavební úřad. Nebo přemístit 1. stupeň základní školy, popřípadě dům 
pro seniory. 

 Byty. 
 Sociální služby. 
 Sociální služby. 
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 Domov s pečovatelskou službou, domov důchodců. 
 Snižte nájem a nabídky se tam najdou. 
 Byty pro seniory. 
 Přestěhovat úřad z 8. května. 
 Postavil bych klub pro mladé lidi. 
 Městský úřad (dopravka, sociálka). 
 Spojit jednotlivé pracoviště úřadu.  
 Přemístit kanceláře z budovy na 8. května (sociální odbor, doprava); část, která byla 

internátem, opravit na byty pro sociálně potřebné. 
 Wellness (odpočinkové) centrum.  
 Přestěhovala bych tam např. úřad z 8. května, ať je také v centru nebo bych prostor 

využila k pronájmu jako ordinace pro nové doktory, které město potřebuje. 
 Sjednotit pracoviště MÚ.  
 Vybudování lékařských ordinací. 
 Ordinace lékařů včetně bytů. 
 Pro sociální služby. 
 Nějaké výstavy, popř. využít prostory pro muzeum. 
 Sociální byty. 
 Využití pro MěÚ - odbor SOC, DOPRAVY, ŽÚ a archiv MěÚ. 
 Kanceláře MU. 
 Nový dům pro seniory. 
 kanceláře MěÚ (z 8. května), aby byl úřad v centru. 
 Zanechat ji pro využití ve školství.  
 Turistická ubytovna. 
 Pečovatelský dům, turistická ubytovna. 
 Bytové jednotky pro mladé. 
 K pronájmu místností nebo postavit byty. 
 Třeba Váš výše zmíněný dům s 24 hod péčí, pakliže by stavební úpravy byly smysluplné.  
 Domov důchodců, sociální služby. 
 Byty. 
 Domov důchodců, byty. 
 Bytové jednotky. 
 Plavecký bazén. 
 Prostory pro lékaře, či úředníky. 
 Přestěhování úřadu z 8. května. 
 Sociální služby, zdravotnictví, denní stacionář, klubovny. 
 Vybudovat mateř. Školku + jesle. 
 Ubytovna pro turisty. 
 Zřídit domov pro seniory. 
 Přestěhovat úředníky z budovy na ul. 8. května. 
 Živnostenský úřad, sociálka, dopravka. 
 Domov pro seniory. 
 Zbourat. 
 Přebudovat na Městské muzeum. 
 Domov pro seniory. 
 Domov důchodců. 
 Přestěhovat část městského úřadu, která je nyní až u RD Rýmařov. Zvýšila by se tím 

dostupnost pro většinu občanů. 
 Přestěhovat pobočku MěÚ z 8. května. 
 Byty. 
 Cenově dostupné ubytování pro turisty (na slušné úrovni). 
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 Nájemní byty. 
 Pronájem nebytových prostor. 
 přestavba na dům pro seniory. 
 Objekt pro 24hodinovou službu se zvláštním režimem.  
 Dům se zvláštním režimem. 
 Ubytování pro rekreanty. 
 Zubař. 
 Přestěhovat odbor dopravy. 
 Rekonstrukce - Byty pro občany Rýmařova?  
 Nebyl jsem uvnitř, nevím, jak to tam vypadá. 
 Domov důchodců. 
 Centrální mateřská škola, dům pro seniory. 
 Pronajmout jiným subjektům. 
 Budova městského úřadu, školské zařízení 
 Pronajmout Vietnamcům ať nejsou přímo na náměstí  
 Využít prostor pro úřad z ul. 8. května. 
 Který? Na Sokolovské, nebo na Bartákově ulici? 
 ZUŠ. 
 Přesunutí úřadu z 8. května. 
 Prostory pro podnikání.  
 Stará budova – velké náklady! 
 Péče pro seniory. 
 Domov důchodců. 
 Vzdělávací kurzy. 
 Kdo zrušil školu, tak ať ji nahradí! 
 Sociální služby. 
 Startovací byty. 
 Přestěhovat úřad z 8. května. 
 Ubytovna.  
 Ubytovna. 
 Byty pro sociálně slabší.  
 Byty 
 Přesunul bych sem úřady, co jsou před okálem. 
 Malometrážní byty pro mladé rodiny.  
 Sestěhování odloučených úřadů - 8. květen je skutečně daleko, patrně by se dal stěhovat i 

stavební úřad. 
 Rozhodně bych zachovala v budově internát.  
 Další dům zdraví (zubaři, dětský lékař, ambulance). 
 Byty. 
 Přestěhoval úředníky z 8. května. 
 Přesunula bych tam dopravní inspektorát z ulice 8. května, nebo přebudovat na hostel 

jako forma levnějšího ubytování v rámci cestovního ruchu. 
 Byty. 
 Alternativní škola, komunitní škola. 
 Domov pro seniory, sjednocení úřadů (dopravka, sociálka). 
 Domov pro seniory. 
 Lékaři. 
 Škola. 
 Nákupní dům. 
 Byty pro mladé rodiny + domov důchodců (tzv. vícegenerační dům).  
 Podnikatelské aktivity. 
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 Zbourat a postavit např. domov s 24 hodinovou péčí. 
 Dům pro seniory. 
 Na různé vzdělávací kurzy. 
 Přesun MěÚ z ulice 8. května 48. 
 Zřídit centrum pro seniory k různým setkáváním, besedám, přednáškám a v důsledku 

nevyužitých prostor i centrum sociálních služeb nejen pro děti a mládež. 
 Dům pro seniory. 
 Vybudování slušného a dobře fungujícího hotelu se solidní restaurací i pro veřejnost, z 

jehož zisku by profitovalo město samotné, nedávat do pronájmu, jelikož Excelent i 
Praděd fungují jen pro ostudu a dobré jméno nám rozhodně nedělají a Slunce je sice o 
chlup lepší, ale zase mimo centrum. 

 Přemístit služby MěÚ z 8. května. 
 Jako úřad. 
 Vyžití pro rodiče s dětmi. 
 Malometrážní byty.  
 Dětské vzdělávací a zábavné centrum i pro turisty nebo nová střední škola. 
 Dům pro děti a mládež  
 Opět pro školu. 
 Opět pro školu.  
 Dětské vzdělávací, zábavní a modelářské centrum. 
 Dům s pečovatelskou službou. 
 Přemístění budovy městského úřadu na ulici 8. května. 
 Byty. 
 Sportovní kluby, kluby pro seniory. 
 Dům s pečovatelskou službou. 
 Knihovna, strašidelný dům. 
 Hostel pro turisty nebo hospic. 
 Ponechat zvláštní škole.  
 Internát, kanceláře.  
 Galerii, výstavy, prostory pro seniory.  
 Domov se zvláštním režimem. 
 Přestavba na byty. 
 Zachovat školství. 
 Byty pro začínají. 
 Pro školství (ZUŠ), nebo sociální oblast (pečovatelský dům), případně pro MěÚ 

(přestěhování z 8. května). 
 Bytový dům. 
 Jesle. 
 Dětské vzdělávací a zábavné centrum. 
 Centralizovat všechny úředníky úřadu, jsou rozesetí po celém městě. 
 Škola 
 Hotel. 
 Určitě nějakou školu. 
 ZUŠ Rýmařov. 
 Nějaký typ domova pro seniory a nemohoucí. 
 Na akce, jarmarky, kanceláře. 
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PŘEHLED ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „CO BY MĚLO MĚSTO ZLEPŠIT V OBLASTI PÉČE O 
SENIORY?“ 

Konkrétní odpovědí na otázku: „Co by mělo město zlepšit v oblasti péče o seniory?“ 

 Senior taxi – zvýhodněné jízdné pro seniory k nákupu potravin, k lékaři. "Zpřístupnit" 
jim park – pohodlné lavičky.  

 Péče podle mě dostatečná. 
 Více míst s kvalitní péčí. 
 Navýšit kapacitu a připravit se na silnější ročníky. 
 Více Metloky. 
 Dostupnost lékařů.  
 Rozhodně by měla vystavět další dům pro důchodce s 24 hodinovou péči. 
 Vybudování domova se zvláštním režimem. 
 Dovoz obědů a drobné služby zdarma. 
 Starat se více o seniory, pomáhat. 
 Více bytových domů.  
 Zdravotnictví. 
 Napadá mě věnování o jejich péči. Brát na ně a na jejich potřeby ohled.  
 Zajistit dostupnou zdravotní péči. 
 Provozování služby Senior taxi. 
 Bezpečnost. 
 Doprava (taxi). 
 Klub, kde by se mohly scházet. 
 Školy třetího věku. 
 Zapojit mladé lidi, třeba středoškoláky. 
 Ubytovat další  dům spec. služ. pro seniory. 
 Lepší pracovníky v nemocnici na rehabilitaci. Aby byli příjemní a pomáhali seniorům, ne 

jak teď, že na ně kašlou.  
 Lepší dostupnost lékaře.  
 Lékařskou péči. 
 Dle podnětů jsou v dobré péči, možná zvýšení kulturního vyžití a pořádání cílených akcí 

pro tuto kategorii. 
 Více domů pro nemohoucí! 
 Udělat třeba nějaké ruční práce. 
 Kvalitní lékařská péče, senior taxi. 
 Bydlení, kulturní akce pro důchodce. 
 Vybudovat DD. 
 Senior taxi. 
 Více odpočinkových míst (lavičky, na stráni výhled na hl. hřeben Jeseníků). 
 Vzít na vědomí že zde (zatím) žijí i jiné věkové skupiny než senioři. 
 Aktivity pro seniory, vyžití, příp. péče. 
 Výstavba domu pro seniory (Hornoměstská ulice). 
 Senior Taxi. 
 Semináře, akce. 
 Zdravotní péči. 
 Domov pro babičky a dědečky. 
 Pečovatelský dům. 
 Soc. začlenění, domov. 
 Rozhodně by se měli lidé seniorům více věnovat. Bylo by fajn čas od času někoho 

objednat, aby jim v domově udělali například nějakou přednášku. Hrát s nimi hry a 
podobně. 
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 Naučit děti, jak k seniorům přistupovat, a jak si jich vážit. 
 Aktivitu, vycházky ven, kulturu.  
 Vice míst pro seniory, domy s pečovatelskou službou, zároveň práce pro zeny ve městě. 

Ne jen domov důchodců. Zajištěni dopravy senioru k lékařům, když ve městě nejsou, 
často se nemají, jak dostávat k lékaři. 

 Zvýšení kapacity lůžek. 
 Rozšířit lékařskou péči – specializované ordinace, aby nemuseli dojíždět. 
 Podpora diakonie.  
 Více místa pro seniory.  
 Zdravotní a lékařská péče, více doktorů. 
 Dům s pečovatelskou službou. 
 Postavit domov pro seniory s 24 hodinovým personálem. 
 Rozsáhlejší a lepší dostupnost lékařské péče. 
 Každému důchodci dát jednorázově před Vánoci částku 500 až 1 000 Kč na přilepšení. 
 Zajistit ještě nějaký domov seniorů. 
 Zrušit zákaz zastavení před poštou. 
 Senior taxi. 
 Dostupnost zdravotní péče. 
 24 hodinová služba. 
 Senior taxi. 
 Postavit další s pečovatelskou službou a výtahem. 
 Domy pro seniory, domov důchodců, dostupná zdravotní péče 
 Zavést senior taxi. Vyjednat s firmou Black & White Taxi možnost levnější dopravy pro 

seniory. 
 Rozšířit pečovatelskou službu a levnější obědy. 
 Lepší individuální péči.  
 dostatek lékařů  
 zavést taxi službu pro seniory 
 Dopravní dostupnost do Šumperku. 
 Více laviček a WC, dostupnost lékařů, možnost místní dopravy. 
 Senior taxi. 
 Dopravu k lékaři. 
 Vybudovat levné bydlení, pořádat zájezdy. 
 Bydleni. 
 Vše. 
 Dostupnost lékařů. 
 Výstavba domů seniorů. 
 Nevidím nedostatky v této oblasti. 
 Zdravotnictví. 
 Zbudovat dům se zvláštním režimem. 
 Vše co se dá.  
 "Sehnat" zubaře. 
 Rehabilitace (lékařská péče). 
 Příspěvek města ke starobnímu důchodu, nehrazení komunálního odpadu, levnější 

kultura. 
 Programy pro seniory určitě by to ocenily. Lepší prostředí u nemocnice. 
 Zvýšit intenzitu služeb.  
 Dostupná lékařská péče. 
 Zlevněné taxi pro seniory. 
 Slevu na taxi. 
 Taxi nad 70 zdarma, nové byty s péčí. 
 Dostupnost lékařské péče v Rýmařově. 
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 Více malometrážních a bezbariérových bytů s pečovatelskou službou, lékařská péče. 
 Dotovat důchodcům taxi. Myslím těm, co mají málo prostředků nebo případně nemají, 

jak se dopravit (třeba 8 jízd měsíčně/osoba). 
 Zdravotnictví. 
 Zdravotnictví. 
 Vystavět/přestavět pečovatelský dům s malými byty (28 m2) a pečovatelskými službami, 

jako mají v Rýžovišti na ulici Generály Svobody. Senioři by tak měli soukromí, ale i 
přístup k vrstevníkům a potřebné péči bez pocitu zatěžování příbuzných, nebo hrazení 
drahých služeb zprostředkovatelům. Cítili by se víc soběstační, a přesto by o ně bylo 
postaráno. 

 Více odpočinkových míst – laviček. 
 výstavba malometrážních bytů s event. dostupností pečovat. Služby. 
 Dostupné bydleni a peci o ně. 
 Vystavění centra pro seniory s 24 hod. péčí, ideálně s malometrážními bytečky, aby měli 

senioři pocit samostatnosti a soběstačnosti, a přitom by o ně bylo postaráno a měli by 
kolem sebe vrstevníky. 

 Vybudovat domov pro seniory. 
 Myslím, že město se snaží, viz nyní snaha zavést senior taxi; vyžití pro seniory mi tady 

také přijde dost – kdo chce, své si najde. 
 Zdravotnictví. 
 Pobytové služby. 
 Další pečovatelský dům. 
 Zdravotní služby v nemocnici 
 Rozšířit lékařské ambulance, zubní interní apod., aby nemuseli jezdit do Olomouce, 

Šumperka, Šternberka, Bruntálu. 
 Příspěvky na bydlení.  
 Klub pro seniory. 
 Klub pro seniory (Prima). 
 Osobní lékařská péče, aby nemuseli vysedávat u obvodních lékařů. 
 Zajistit zlepšení zdravotní péče (zubní, oční, apod.). 
 Zimní údržba komunikací, všichni senioři z mé rodiny si v zimě zlomili končetinu. 
 Víc bytů s pečovatelskou službou. 
 Více cenově dostupných malometrážních bytů. 
 Rozšíření bytů či pečovatelských domů. 
 Pomoc při odklízení sněhu (nevím, jestli tady taková služba existuje). 
 Zajistit nějaký klub, volnočasové aktivity, filmový klub.  
 Všechno. 
 Dostupnost zdravotní péče, zřídit Senior taxi. 
 Zajistit služby 24/7, hospic. 
 Byty pro seniory. 
 Zřídit pečovatelský dům s péčí 24 hodin.  
 Více míst s pečovatelskou službou. 
 Dostupnost kvalitní zdravotní péče v místě bydliště. 
 Přístup ke všem objektům, senior taxi. 
 Společenské akce pro seniory. 
 Péče o nemocné seniory. 
 Senior taxi. 
 Výlety. 
 Vybudovat další domov důchodců. 
 Nalákat ambulance odborných lékařů, garance půjček, úpravy prostor. 
 Myslím si, že péče o seniory je dostačující.  
 Zajistit další prostory pro domov pro seniory. 
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 Z mého pohledu je péče o seniory dostačující. 
 Dostupnost zdravotní péče. 
 Zájezdy na akce v okolí. 
 Pečovatelský dům. 
 Dostupnou zdravotní péči. 
 Výstavba bytů pro seniory v blízkosti centra ne na konci města. 
 Zařídit nový dům pro seniory. Čekací doby pro umístění seniorů do péče například do 

Moravice jsou příliš vysoké.  
 Taxi k lékaři. 
 Myslím, že se město stará dost.  
 Dostupnost lékařské péče, kavárna pro seniory. 
 Měli by se jim více věnovat, chodit k nim častěji. 
 Zdravotnické služby a péče o jejich volný čas. 
 Diakonie dělá moc, město stále stárne, zmapovat potřebné, senior taxi. 
 Domov důchodců. 
 Zkvalitnění lékařské péče jako takové. 
 Zdravotní dostupnost.  
 Zdravotní péče ve městě. 
 Vybudovat další pečovatelský dům pro seniory. 
 Bezbariérovost. 
 Více domů s péčí a jedno max. dvoupodlažní budovy. 
 Cokoliv, co jim zpestří jejich život ve stáří a přiblíží dostupnost jimi potřebných služeb. 

Více by se však měli starat jejich děti. 
 Zřídit domov důchodců. 
 Začít kvalitní dostupnou lékařskou péčí v rozsahu potřebném pro město velikosti 

Rýmařova. 
 Město stárne, měl by se zvýšit počet bezbariérových bytů. 
 Altánek např. mezi kameny, nebo kryté sezení v pěší zóně, za deště není kde se chovat 

(mimo autobusové nádraží). 
 Senior taxi. 
 Sehnat zubaře. 
 Přístup. 
 Zatím se starám sám.  
 Domov seniorů ne na okraji města. 
 Dostupnost lékařské péče (kvalitní), zřízení dostupné dopravy pro invalidní důchodce a 

seniory. 
 Zajistit paliativní péči. 
 Rozšíření specializovaných zdravotnických ordinací. 
 Vybudovat domov důchodců se zvláštním režimem. 
 Zdravotní péče. 
 Zajištění zdravotní péče a dovoz obědů do domácností. 
 Rozšíření sociálních služeb terénní. 
 Dům se zvláštním režimem. 
 Otázka, na kterou se nedá odpovědět pár slovy. 
 Individuální přístupy k jednotlivým osobám. 
 Zdravotní péče. 
 Senior taxi. 
 Zdarma dopravu pro seniory, levnější odpady. 
 Větší dostupnost lékařů. 
 Větší dostupnost lékařů.  
 Lepe zaplatit pečovatelské služby. 
 Kulturní akce. 
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 Více společenských setkávání. 
 Městský taxík k lékaři a do obchodu zadarmo dotovaný MěÚ. 
 Doprava k lékaři, autobusové spoje. 
 Snížit cenu taxi pro seniory. 
 Vybudovat chodníky na hřbitov. 
 Zlevněné taxíky pro důchodce k lékaři a k nakupování potravin. 
 Propojit generace (školka s možností docházky mezi seniory, například čtení pohádek…). 
 Dotované taxi k lékařům. 
 Vybudování DD. 
 Nákupy až domů. 
 Zajistit domov důchodců pro aktivní seniory. 
 Nějakou místnost, kde by se mohli pravidelně scházet. 
 Senior taxi. 
 Jejich bezplatnou dopravu k lékařům (místním i do jiného města). 
 Více akcí pro ně se zapojením veřejnosti.  
 Zřídit bezplatný senior taxi. 
 Dopravu zdarma, levnější nebo zdarma pomocnou péči o nemohoucí. 
 Dostupnost lékařských specialistů. 
 Domácí odborné péče 24 hod. Netuším, zda již existuje. 
 Výstavba domu pro seniory. 
 Dostupné taxi i finančně. 
 Zajistit průchodné chodníky v zimě. 
 Domov důchodců vybudovat nebo využít část Janovického zámku. 
 Zajistit dostupnou zdravotní péče, rozvoz nákupů. 
 Dostupnost odborných lékařů, programy a aktivity, aby se mohli společně setkávat.  
 Vybudovat domov důchodců. 
 Péče o seniory je na dobré úrovni. 
 Ochranu seniorů nějakou formou dohledu v jejich prostředí s radou, kde se již 

neorientují, neví si rady, neví jak co zařídit. 
 Soc. byty za dostupnou cenu. 
 Více akcí, aby neposedávali jen na náměstí.  
 Zimní údržba chodníků. 
 Oprostit je od poplatků za psa a odpady.  
 Dům se zvláštním režimem, organizovat více volnočasových aktivit. 
 Město dle mého názoru dělá dost, myslím, že časem bude potřeba více míst v domech s 

pečovatelskou službou. 
 Dobrá zimní údržba chodníků. 
 Nespoléhat se na Diakonii. Zřídit objekt s péčí o seniory v denním režimu. 
 Dům s pečovatelskou službou. 
 Zajištění služeb pro seniory 24 hod. 
 Vybudování seniorského domu a pečovatelského domu. 
 Výstavba Domova pro seniory. 
 Dostavět domovy důchodců. 
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PŘEHLED DALŠÍCH NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 

V dalších námětech, připomínkách a komentářích obyvatelé uvedli: 

 Město zbytečně vlastní nemovitosti k bydlení, které pronajímá. Nájem je ale pro 
kočovníky, proto se nedivte, že se město vylidňuje. Ukončit nájem je totiž násobně 
snadné, než prodat svůj byt či nemovitost. Navíc o "vlastní" se člověk přirozeně lépe 
stará a to znamená pracovat, zapojovat více hlavu a tím se kultivuje i morálka a žebříček 
hodnot obyvatel. Dejte obyvatelům možnost koupit si své bydlení, podpořte výstavbu 
rodinných domků a uvidíte, že tempo vysídlování se zastaví. Z utržených peněz pak 
můžete hravě financovat výstavbu koupaliště (případně welness centra), což opět 
přitáhne místní, ale i turisty. A kde jsou lidé, jsou i peníze a tlak na kvalitní služby a 
vznikají nová pracovní místa, rozvíjejí se služby a vznikají nové obchodní příležitosti. Je 
to snadné. 

 Starat se o pořádek ve městě, zajímat se o občany a jejich denní starosti. 
 Přidělit Rýmařov pod Olomoucký kraj. Vlak nebo autobus do Valšova by měl navazovat 

na vlak do Olomouce a naopak. Ve Valšově se čeká vždy 1 hod. v obou směrech. Náměstí 
by si zasloužilo více zeleně. Rozestavěný dům Zlusova ulice – vykoupit a zbourat. 20 let 
do něho nezatékalo. Osvětlení Radniční a náměstí – na každou kouli připevnit stínidlo, 
aby záře nestoupala tak vysoko. 

 Moc hospod. Všeho ostatní nedostatek, prostě není kam jít, teda kromě do lesa. 
 Pokud dojde k rekonstrukci kina - mělo by být zachováno zázemí pro Městské divadlo s 

možností dalšího rozvoje/komunikovat s občany lze i mimo sociální sítě a další média - 
více osobních diskusí k daným tématům, zkusit být blíže k občanům a zainteresovat i ty, 
kteří nechtějí být politicky činní, přesto chtějí pro město něco dělat / akce pro veřejnost 
by měly být konány o víkendu, pracovní vytížení často neumožní se zúčastnit/není to 
jednoduché, ale je nutné posilnit městské služby, je viditelné, že služby nestíhají, zejména 
v okrajových částech města, což je škoda/řízení města začíná nabírat lepší směr, držím 
pěsti, ať to vydrží a dále se posouvá k lepšímu. 

 Vše jsem již zmínila a ohodnotila. Doufám, že získáte mnoho odpovědí a uvidíme 
výsledek, který potěší nejenom mě, ale i ostatní občany. Dělala jsem průzkum a dotazník 
ke své bakalářské práci. Na základě získaných odpovědí a získaných informací jsem 
zjistila, že každý rok klesá počet obyvatel a především odchází mladí lidé (většinou kvůli 
práci). Pojďme proto něco dělat, aby lidé neodcházeli a ti co odešli, se třeba vrátí. 

 Děkuji, za zájem o názor občanů. Vypovídá to hodně o snaze vedení města na zlepšení 
kvality života Rýmařově. Ať se vám práce daří. 

 Zrušit víceleté gymnázium a zaměřit se na kvalitu školství, chybí žádané učební obory 
pro firmy v okolí. Chybí zde možnost kvalitního stravování pro seniory, zaměstnance s 
rozvozem, něco jako závodní jídelna. Kromě jídelny na 1. máje je vše nepoživatelné a 
nezdravé. 

 Opravit pouliční světla na Opavské ulici, pak se můžou během noci i vypnout, ale jinak ať 
jsou funkční! Senior taxi. 

 Udělejte pro lidi byty, pozemky na domky, dětská hřiště, zvýšit zaměstnanost a lidi se 
sem vrátí, jinak vše uteče pryč. 

 Kéž by se alespoň něco změnilo! 
 Nikde nejsou vidět popelnice na psí exkrementy, proto je ani nesbírám! Neustále je všude 

kolem popelnic nepořádek a kontejnerů na tříděný odpad je málo (bývají přeplněné). Čas 
od času, ne na jaře a podzim, je potřeba přistavit kontejnery na nepořádek. 

 Zřídit chodník přes park u pivovaru od křižovatky ke garážím směrem k Lidlu. 
Odkanalizování a úprava komunikace kolem garáží od pivovaru k Lidlu. 

 Chtělo by to více přemýšlet při řízení města. 
 Zpřísnit podmínky pro majitele psů, zakázat volné pobíhání (bez vodítka) pod pokutou. 
 Vybudovat krytý bazén s venkovním, oprava komunikací (sil+chod), cesta k domu začíná 

být v katastrofálním stavu, výstavba bytových jednotek, pracovní příležitosti – chybí. 
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 Prosím nepovolte další provoz spalovny v Hedvě. 
 Město disponuje rozsáhlými pozemky, které jsou určeny UP pro stavbu rodinných domů. 

Pokud zde chcete udržet občany mající přidanou hodnotu pro své okolí či i nějaké nové 
přilákat, poskytněte tyto pozemky k prodeji za přívětivou cenu (zvláště rodákům). Ne 
formou „aukce“ do které se může přihlásit kdokoliv. To není podpora občanů nýbrž 
developerský projekt. Ceny nemovitostí (pozemky, byty, RD) v jiných částech ČR jsou 
značně přemrštěné a je to tedy jedna z mála výhod, které může zdejší region poskytnout. 

 Nové vedení města zatím opravdu pracuje řádně a aktivně, bez výhrad, děkujeme. 
 Udělat bezpečnější přechody na Opavské ulici. 
 Jediná příjezdová cesta na nové sídliště v Edrovicích, je velice nebezpečné hlavně v zimě, 

když někdo z garážujících uvízne, pak sanitka ani hasiči nemají možnost přijet! 
 Chybí zde obchody, nelze si tady koupit oblečení. Jeden Lidl a Penny to tady opravdu 

nevytrhnou. 
 Na stráni postavit rozhlednu. Přiláká to návštěvníky. Den města dělat v sobotu a ne v 

pátek, kdy jsou lidé v práci.  Totéž platí pro kino na zámku v Janovicích. Patřit pod 
Olomoucký kraj. 

 V Rýmařově je málo supermarketů (alespoň jeden by tu ještě mohl být), méně investic do 
ski klubu - více do ostatních sportů např. cyklistika, inline - stezky, větší snaha o získání 
nových lidí do města - nové pracovní příležitosti, zvýhodnění pro mladé apod., nová 
výstavba garáží a parkovacích prostorů, rozšiřování města směrem na Ondřejov a 
Strálek, zavedení pobočky ČSOB ve městě - příp. alespoň vkladového bankomatu. 

 Na počet obyvatelů města Rýmařova a okolí zvýšit zákonem daný počet městských 
strážníků. Zvýšená aktivita státní Policie v souvislosti se vznikajícími skupinami drogově 
závislých. Udržování původní zeleně, STOP kácení zdravých stromů, které mnohdy 
nikomu nepřekáží. Park pod a nad bývalou Jednotou, park naproti Hedvě by zasloužili 
nové chodníky, zeleně, (úvaha o obnově kašny). Zásluha o obnovu fasády Kaple v Lipkách 
(EU dotace, církev) a udržení historického rázu vlakového nádraží a jeho samotné 
revitalizace, (nečekat na České Dráhy, je to historie a také vizitka našeho města). 
Komunikace s povodím nebo rybářským svazem vůči Podolskému potoku - stav regulace 
břehů je mnohdy katastrofální a v případě zvýšené vody nevyhovující až po naprosto 
zarostlý a tím se zmenšující tok potoka. Vybudování chodníku či schodů ze sídliště 
Dukelská ke křižovatce směrem na autobusové nádraží. Je velká škoda, že město 
nevyužilo budovu bývalé Jednoty a prodalo ji. Jsem přesvědčen, že to mohla být budova v 
centru města sdružující úřady města do jedné budovy i s parkovištěm pod ní, (jak 
sociální, dopravní, které jsou na konci města, úřad práce…) Snaha o využití budovy 
bývalé banky. Boj proti kartelem nastaveným mzdovým podmínkám místních 
podnikatelů. Pokud by určitá skupina lidí neměla snahu o záchranu kina a kultury v 
Rýmařově, nejspíše by padlo, což jistě není hezká vizitka města. Smysl města dělat 
projekty pro udržení mladých lidí ve městě - (nadneseně jako osidlujeme Sudety, 
nedávat lidem důvody odházet). Zkusit to pochopit, alespoň v podobném rázu jako Stará 
Ves. Pokud tady chce někdo zůstat žít a má mít k tomu důvod musí to začínat bydlením – 
(jak je možné, že když chce někdo začít stavět ve Staré Vsi, dostane metr stavební parcely 
za symbolickou cenu (např. podmíněno délkou bydlení), není to jeden z prvotních 
důvodů proč tady pro mladé lidi zůstat? Vybudování dopravního hřiště, v dnešní době a 
vzrůstající dopravě nutnost dopravní výchovy dětem. Mimo jiné, máme velmi pěkné 
město, tak se chovejme tak, ať je stále lepší a příznivější pro udržení obyvatelů, tak aby 
se to nestalo pouze chatařskou oblastí. 

 Hřiště pro děti na Bartakova, bazén krytý. Jesle pro děti. 
 Myslím, že na městské strážníky v Rýmařově má každý svůj zážitek. Před zámkem v 

Janovicích se ve večerních hodinách scházejí mladí a ničí majetek, jsou sprostí, nemůžete 
jim nic říct, fetují. Petardy ve večerních hodinách v Janovicích, je to skoro každou sobotu, 
katastrofa. Nepořádek u popelnic. 

 Město ovšem dělají i lidé. 
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 Práci městské policie přesunout do večerních hodin namísto dopoledního vybírání 
pokut. 

 Prosím o zrušení hracích automatů na území Rýmařova. Závislost na hracích automatech 
je velmi nebezpečnou formou závislosti. Výherní automaty se tak dají označit za 
proherní, to ale člověk, který intenzivně věří tomu, že vyhraje, neuzná. Vysoké prohry tak 
logicky vedou k tíživým finančním situacím, problémům v rodině a mohou spustit další 
vlnu závislostí. Lidé ve městě prohrané peníze utratí za důležitější věci a životní úroveň 
se zase o něco zvedne.  

 Od 22-6 hodin ať neobjíždí kostel. Nedá se spát, příkopy a okolí v jiných městech to už je 
zrealizované. 

 Zrušit obálkovou metodu na byty! 
 Vybudovat veřejné WC v blízkosti náměstí Míru. 
 Zavést hnědé popelnice na bioodpad. 
 Myslím si, že by nebylo k zahození zvážit rekonstrukci křižovatky na ulici Tř. Hrdinů/ 

Revoluční. 
 Bylo by fajn brát vážně názory občanů, respektovat je a ne si z nich dělat legraci (viz 

výsledky voleb a jejich následné znevažování, upravování a bratříčkování tak, aby vše 
bylo přesně naopak. :o( 

 Jelikož pochybuju, že si každý dotazník někdo přečte, tak si myslím, že většina jich je 
bezpředmětná a úplně zbytečná. Zkuste mě přesvědčit o opaku. 

 Pochůzky městské policie po parcích. Přinutit obchodníky pro třídění odpadů. Více 
laviček v parcích, pejskařům vymezit prostor. 

 Slíbená oprava chodníku na Žiškové ulici pod vlakovým nádražím.  
 I mnohem menší obce mají přírodní biotopové koupaliště (Paseka, Úvalno), tak proč ne 

Rýmařov? 
 Vyhlásit bezdoplatkovou zónu na bývalou mlékárnu! Doprava do Prahy, Brna a 

Olomouce  - špatné spojení Šumperk – Rýmařov. 
 Na třídě Hrdinů před křižovatkou Dukelská a Okružní (od města) jsou propadlé kanály a 

hluk od projíždějících aut je neúnosný a to i z důvodu nedodržování předepsané 
rychlosti. Je zde domov pro seniory i bytové jednotky těsně u silnice, už to začíná být 
neobyvatelné. 

 Zákaz automobilům průjezd náměstím. 
 Více vodních kašen a vodotrysků, zrušit ohňostroje 
 Drobný postřeh: Eliminace vstupu pěších a pejskařů do upravovaných běžeckých stop 

prostřednictvím sítě pravidelně skútrem upravovaných ""chodníků"" v okolí města. 
Rýmařov se v posledních letech stal vyhlášeným centrem běžkařů z dalekého okolí, v 
této oblasti lze využít potenciál v oblasti cestovního ruchu, investovat do rozvoje, údržby 
tratí, rozšíření osvětlené trati. V evropských střediscích je však nemyslitelné, aby do 
stopy vstoupil pěší turista nebo pes. Je vhodné zvýšit osvětu mezi "neběžkaři", rozmístit 
cedulky se zákazem vstupu do stop, nabídnout jim k vycházkám paralelní vyrolbované 
chodníčky.  

 Lepší návaznost železničních spojů na Olomouc. 
 Venkovní koupaliště - vzhledem ke klimatickým podmínkám NE! 
 Cyklostezka do Janovic přes Edrovice – o víkendech je silnice přes Edrovice nebezpečnou 

promenádou pěších, bruslařů, cyklistů, kočárků, dětí, pejskařů…  
 Bezpečnější průjezd kamionů městem přes ul. Třída Hrdinů a Revoluční - zvážit obchvat 

od Ondřejova k ul. Opavská mimo centrum města (od průmyslové zóny na sever). 
 Posílení bezpečnosti v Rýmařově určitě na první místo. 
 Zlepšit bezpečnost, mesticka policie, z centru města zrušit doslova nalévány co ruší 

občany, kteří na Husovce nemůžou z důvodu bezpečnosti v nočních hodinách parkovat a 
ani spát, policie se teto ulici úplně vyhýbá. Zlepšit služby Bytermu: špatná komunikace, 
lide bydli jak zvěř, pokud si sami nespraví bydleni za své. 

 Jen tak dál, ať se daří zvelebovat naše krásné městečko. 
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 Obnovit činnost nemocnice, zajistit zubní lékaře, veřejné WC blízko náměstí. 
 Všem pracovníkům a funkcionářům v RÚ dostatek energie, nápadů, dobré zdraví, aby se i 

nadále návštěvníkům a občanům města, které je vstupní branou do Jeseníků spokojeně 
žilo a dál se rozvíjelo. 

 Vysoká cena za komunální odpad, v jiných městech podstatně nižší, nehradí děti a 
senioři. Zaměstnání pro uživatele soc. dávek! Úklid lesů, města. 

 Výhody muzea na Husově ulici: střed města, výstavní prostor, sklad exponátů. 
 Město by mělo umožnit více pracovních míst. A děti nemají kde v zimě být tak nějaký 

hrací Centrum. A pro mladé zde chybí taky, kam by mohli zajít. Chybí tu cukrárna. Lepší 
učitele pro děti. 

 Husova ulice nemá chodník, Okružní se v zimě chodníky neodhrnují, v noci aby nebily 
kostelní hodiny po 22. hodině, v jiných městech to už dávno je, a snížit noční osvětlení.  

 Městská policie, aby častěji chodili do problémových destinací, autobusák, Flemichova 
zahrada, vodárka, náměstí.... 

 Hlavně sehnat zubaře, dojíždějí do Šternberka nebo Olomouce, je to daleko a na celý den. 
Víc se starat o zeleň na náměstí. Dukelská samé křáky, je to jako dělané pro odpadky. 

 Objekt na Husově ulici by bylo fajn prodat někomu, kdo s tím opravdu něco udělá, ať už 
to zbourá a postaví něco jiného nebo to dokončí. Případně dostavět do podoby něčeho, 
co má smysl (galerie patřící k muzeu, městský hotel/ubytovna, bytovky, vila). 

 Startovací byty pro mladé lidi a rodiny! 
 V Olomouci, Šumperku a Opavě jsou státní divadla a spojení tam ve večerních hodinách 

neexistuje. Pořádat zájezdy do těchto měst na představení. Kdo by se chtěl zúčastnit, tak 
by předem zaplatil, aby se vědělo, kolik osob jede. Postavit rozhlednu na stráni. 

 Odebrat rybářům Edrovický rybník, v Rýmařově je dost míst pro rybaření a 
zrekonstruovat jej na biotop s možností koupání. 

 Chybí bezbariérové přístupy k chodníkům, lékaři, na obecni úřad a na ostatní úřady a 
dopravní obslužnost, vlak, autobus mala frekvence spojů, turisticky ruch, volny čas-lide 
odjíždějí za nákupy a volným casem do jiných měst. 

 Není dopravní spojení směrem na Uničov. 
 Velmi oceňuji tento dotazník a to, že město chce znát názor občanů, akorát se obávám 

toho, že občané nejsou v těchto věcech moc aktivní a že vyplněných dotazníků se vrátí 
málo. :-D 

 Vyčlenit část rozpočtu a nechat občany rozhodnout o jejich použití. 
 K bodu 3: Kromě nového povrchu silnic odstranit přerostlé keře, apod., které brání 

výhledu řidičů, zbytečný hluk technických služeb (po 6hodině začínají mezi paneláky), 
nezřízený štěkot psa v noci v objektu ČSAD. 

 K bodu 5: přesun pracovní doby Městské policie do odpoledních a večerních hodin (v 
poledne na hřbitově být nemusí). 

 Edrovický rybník by měl sloužit pouze pro koupání (bez ryb). 
 Dny města jsou katastrofa. 
 On line vysílání ze zasedání městského zastupitelstva, normální zasněžení lyžařského 

okruhu, výstavba aqua centra, jak s vnitřním, tak s venkovním bazénem, včetně sauny 
apod. 

 Díky za tento dotazník. Doufám, že se Vám podaří naskládat dosti užitečných a 
konstruktivních námětů a použitelných řešení. Městští strážníci by měli být více vidět 
bez auta, upravit komunikaci podél garáží od pivovarské ul. směrem k Lidlu". 

 Chtěl bych dosáhnout snížení rychlosti průjezdu po Revoluční ulici nebo umístění značky 
STOP (příjezd od Rýmařovanky) v blízkosti přechodu u Mototechny. Jde o opakovaný 
problém a nebezpečné místo.  

 Vyměnit městskou policii! 
 Rozhodně opravit vlakové nádraží a udržovat kolem pořádek. Je to ostuda! 
 Osvětlení upravit tak, že od půlnoci se sníží výkon o 50%. Zlepšit dostupnost zdravotní 

péče: zubaři, urolog, oční (1týdně je málo pro Rýmařov a okolí),  
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 Oprava parku v janovickém zámku na způsob sportovního využití na i line brusle, k tomu 
občerstvení a toalety. 

 Těžko hodnotit mateřskou a základní školu dohromady. Mateřská škola je za 1, nižší 
stupeň základní školy také za 1, ale vyšší stupeň je již léta na tragických 4. V Rýmařově 
chybí kulturní vyžití na úrovni. Většina akcí se zvrhává v nehoráznou (s prominutím) 
„chlastačku“. 

 Chybí zde různorodost pracovních míst. Zdravotnictví a pomoc starším občanům. Je zde 
škola se zaměřením kuchař/číšník, ale pohostinství je v Rýmařově na katastrofální 
úrovni. Lepší prostory pro tržnici. Rozvoj turistického ruchu. Oprava vlakového nádraží. 

 Na náměstí změňte prosím zónu zákazu zastavení na stání a přidejte parkování podél 
náměstí, nainstalujte úsekové měření rychlosti na ul. Okružní případně i jinde, vybudujte 
v Janovicích plynovod, chodník a nový silniční povrch. Nápadů je více. Děkuji 

 nainstalovat měřiče rychlosti na příjezdu do Rýmařova, vozidla jezdí pořád rychle, žádná 
kontrola policie 

 Propojení cyklostezkou Rýmařov – Janovický zámek (park) úvozovou cestou, navázání 
na novou etapu rodinných domů přes javorovou ulici až po Zámek vše v jedné vrstevnici 
kdysi bývalá statkářská cesta. 

 Městskou policii rozšířit (a když rozšířit tak normální provoz a možnost se dovolat) nebo 
zrušit, to co tady je současně je nevyhovující. Rozhodně vybudovat WC ve Flemyšce. 

 Vysazujte více různých stromů – města se stromy a parky jsou krásná! Soustřeďte 
prostředky na pořádné a kvalitní opravy chodníků a komunikací. Revitalizace městských 
částí je dobrá cesta, pozor na předražená sportoviště. Revitalizujte Husovu ulici a pás od 
pivovaru kolem Domu zdraví, garáží, Lidlu a kulturáku. 

 Rozhodně by se mělo opravit vlakové nádraží, je to ostuda města. A chybí kvalitní dětská 
hřiště s klasickými hracími prvky pro malé děti.  

 Kamery do míst černých skládek konkrétně okolí Růžové. 
 Dostupnost do okolních měst Šumperk Uničov Ostrava Olomouc, vzít si vzor z jiných 

měst, kde jsou vymezené parky k venčení pejsků a zvlášť pro relaxaci obyvatel. 
 Myslím si, že by se měli peníze pro sport rozdělovat spravedlivě a ne jen pro fotbal. Je 

potřeba vybudovat v Rýmařově Kulturní využití aby mladí lidé neutíkali. Postarat se o 
větší průměrnou mzdu v Rýmařově aby lidé byly spokojení a nemuseli za prací dojíždět 
x km nebo se stěhovat. Více dbát na celkový rozvoj.  

 Katastrofální řešení křižovatky Komenského, Strálecká–Okružní, Původně byla 
křižovatka široká a bezpečná. Po zúžení a vytvoření jakéhosi nesmyslného "ostrůvku se 
zelení" je toto místo nebezpečné jak dětem, chodcům, tak také řidičům. Méně takových 
projektů! 

 Za 11 let, co tu bydlím, se hodně změnilo k lepšímu. 
 Vybudovat krytý a venkovní bazén, pracovní příležitosti pro ženy – není! Zdravotnictví, 

zubaři. 
 Přesunutí kulturní akce Skatastrofa z areálu zámku do Flemmichovy zahrady. Jsou zde 

lepší podmínky pro takovouto akci včetně stanování účastníků. 
 Pro rozvoj infrastruktury turismu bych doporučil vybudovat cyklotrasu Rýmařov, kolem 

Mudlového potoka přes Růžovou k rozhledně na Nové Vsi s udržováním stopy i v zimním 
období. Bude-li asfaltová, bude tréninkovou i pro reprezentace pro lyže a in-line. 

 Pro zadržení vody na území katastru města a pro využití k turistické infrastruktuře bych 
doporučil vybudovat větší variantu vodní nádrže na Novopolském potoce s umožněním 
využití pro koupání, rybaření, Skateboarding, lodní aktivity a pobřeží pro autokempink. 
Město vybuduje a pronajme plochy privátním subjektům pro vybudování uvedených, ale 
i souvisejících aktivit. Ve spojení s Janovickým zámkem by to mohl být zajímavý 
potenciál pro rozvoj turismu. Studie této nádrže jistě někde na radnici z předchozích dob 
ještě jsou. 

 Rozhodně ve směrném územním plánu nevymazat uzemní rezervu pro zřízení malého 
letiště vlevo od silnice do Stránského na kótě 701m/m (pokud to již předchozí 
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zastupitelé neprozřetelně nevymazali). Doprava vzduchem bude v následujících 30 
letech expandovat a doprava malými vzdušnými prostředky bude pro turistiku velmi 
významná. Je třeba hledat spojení se subjekty těchto aktivit a vytvářet podmínky. 

 Aby se zastavilo vylidňování, doporučil bych vybudované a zasíťované pozemky pro 
výstavbu RD prodávat zájemcům za jednu korunu s podmínkou že po kolaudaci svého 
domu jej 10 let neprodá. Stabilizuje se jak občan, tak i jeho děti, ale i potence pracovní 
síly, zdroj městského rozpočtu z jejich daní. Investice do pozemku i sítí se ve všech 
aspektech a dopadech na rozpočet brzy vrátí.  

 Nejsem si zcela jist, zda takto široce pojatá anketa splní představu zadavatelů, neboť jen 
přečíst ty naše bláboly bude nadlidské úsilí. Jeden člověk to nedá a více lidí 
nezkoordinuje podstatné záměry nás občanů do většinového názoru, jimž by se mělo 
zastupitelstvo zabývat. Pokus to však o demokratické vyjádření názoru je. Já bych však 
hledal trochu jiné formy zapojení občanů na směrování vývoje našeho města. Pokud mně 
vyzvete, rád se účastním diskuse o jiných formách spolupráce s občany. 

 Oproti bývalému městu, kde jsem bydlela, mne zde těší spořádanost a jistá "průhlednost" 
státních zaměstnanců - starostou počínaje, ochotnými úředníky konče. Žádné velké 
skandály a kauzy při zpronevěrách, je zde snaha něco zlepšovat a ne pouze hledět na 
sebe. Doufám, že to tak bude i nadále. 

 Napojení cyklostezky na křižovatku na Stránské, osvětlení a cyklostezku například 
vybudovat směrem na Sovinec (opravdu tudy jezdi mnoho cyklistů), zvýšit počet 
městských strážníku, dva jsou nedostateční. 

 Ve městě chybí aktivity zaměřené pro děti, dětské hrací centrum. 
 Dobrý den, zaměřte se na budování moderního města, místo parkovacích ploch raději 

zeleň, místo plastových popelnic u každé nemovitosti raději nějaké centrální řešení. 
Vítám podporu cyklostezek místo upřednostňování vozidel. Průmyslových zón je moc. 
Rýmařov by mělo být kulturní a sportovní bránou do Jeseníků. Lokalita a okolí města je 
luxusní a jedinečné. 

 Zpracování dřeva na nábytek apod. v místě, těžba břidlice, zavedení výroby mléka a sýrů 
(gorgonzola), prodej a restaurace s místním hovězím, taktéž ovce. 

 Rozvíjet zájem o město a okolí u občanů stejně jako u turistů. Nezaměřovat se jen na 
rozvoj cestovního ruchu, ale budovat příznivou image města směrem k občanům. 

 "Na prvním místě zlepšit zdravotnictví to je v kritickém stavu!!! 
 Potom bych uvítala větší kontrolu dětských hřišť, parku a flemisky v odpoledních 

hodinách se tam nedá vydržet s ostatními staršími dětmi, které kouří, dělají "bordel". 
 Odkoupit starou tělocvičnu na Hornoměstské a vybudovat specializovanou tělocvičnu –  

tělesné posilování (plnohodnotná posilovna), trénink a kondiční přípravu i pro 
výkonnostní sportovce.   

 Dříve bylo ve městě 20 velkých zaměstnavatelů a 5 hospod, dnes je tomu naopak, téměř 
nic už nefunguje (a to nejen na místní, ale ani na celostátní úrovni) 

 Chcete-li chránit životni prostředí tak nám v Rýmařově nezřizujte tavírnu 
 Zamezit přístupu pěších do lyžařských stop, rozmístění zákazových cedulek 
 Rolbování stezek pro pěší a pejskaře, aby se nevymlouvali a nechodili po stopách 
 Cyklostezka přes Edrovice k zámku naprosto nutná!!! Je to jediná rovina pro vycházky ve 

městě. 
 Rozhodně nestavět venkovní koupaliště! To už raději krytý bazén, který se dá využívat 

celoročně 
 Výhledově obchvat severovýchodní oblastí (kolem průmyslové zóny a ČOV)" 
 Nevhodné autovrakoviště s unikajícími ropnými látkami u vlakového nádraží, nepořádek 

ze dřeva u vlakového nádraží, málo parkovacích míst v okolí náměstí, nečinnost městské 
policie, málo kulturních akci, koncertů, budování neprůjezdných (slepých) ulic. 

 Např. dětské dopravní hřiště (bývalé hřiště nad kotelnou?) 
 Jak již jsem napsal, je nutné změnit postoj ke stáří a starým lidem. Je potřeba začít co 

nejdříve. Později to nedoženete. Co zubaři? Obvodní lékaři? Lékaři s atestací pro 
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přestárlé obyvatelé. Kvalitní domov důchodců. Podpora živnostníků. Vysoké ceny 
pronájmů prostor, Hlavně na náměstí. (Cítíte to mrtvo??)To Rýmařov umírá. Stále jde 
městem otázka. Co s tím nedostavěným monstrem na Husovice? Získejte budově za 
dobrou cenu a vytvořte z ní Městské muzeum, s pracovišti pro děti, které mají o historii 
zájem. Dole by mohly být nějaké ty krámky se suvenýry. 

 Možná by stačila lepší pracovní doba a efektivita práce mimo kancl. Bazén není potřeba v 
Rýmařově, stačí, že je dostupný v Břidličné, ale 100% zlepšit pro léto koupání ve 
Flemichově. zahradě". 

 Zlepšení průmyslové zóny ať tam už někdo něco staví. 
 Bylo by vhodné řešit prostory s kontejnery na komunál, které jsou opravdu ostudou 

města (např. Příkopy, kde žiji), a to např. tak, jak je to řešeno na Jungmanově ulici za 
"Dulajem". Vypadá to opravdu hrozně, tak jak to je. No a vše ještě podtrhují auta, která 
velmi často brání vstupu k nádobám se sběrným odpadem občanům i technickým 
službám, což by šlo také snadno řešit.  

 Opravit historickou budovu nádraží aby spadala pod muzeum, popřípadě muzeum 
historie trati Rýmařov – Valšov. 

 Více akcí pro děti, zábava, dětský den pořádaný městem zdarma (sváteční akce pro 
veřejnost – Halloween, Mikuláš), pokutovat pejskaře, posílit městskou policii nebo 
stávající vyměnit, aby lépe a více fungovala. 

 Město by mělo kastrovat bezprizorní toulavé kočky, aby nedocházelo k jejich 
přemnožení a lidé by je mohli bez obav krmit. Není dobrou vizitkou města, když kolují 
příběhy, kdy občan přijde na úřad, chce pomoci s bezprizorními kočkami a dostane 
odpověď, že mu dají na kočky jed. :(   

 Je zde více než 50 trvale bydlících obyvatel, ale chataři nás vždy připraví o vodu z 
místního zdroje. Voda je užitková, nemáme ještě do dnešní doby zavedenou pitnou vodu 
s vodoměry.  

 Místní zemědělec pracuje vesměs v noci a dále nám vadí neustálé bučení krav v noci. 30 
km rychlost pro mnoho lidí neplatí. Mají to za závodní dráhu.  

 Zakázat silvestrovské řádění s pyrotechnikou. Je tu plno zvířat domácích i divokých. 
 Flemichova zahrada - na co ji vlastně máme, když se tam nic nekoná? Na venčení psů? 

Určitě by si zasloužila plné využití – kolotoče, cirkus (tak jak to bývalo), momentálně je 
loutkové divadlo u hasičárny!, koncerty, zábavy. 

  Údržba vodních toků – podívali jste se někdy, jak jsou zarostlé? (Podolský potok řešit 
např. s povodím Odry = vyčištění), malý potůček za Sagapem, nebylo by lepší ho raději 
dát do rour? Vždyť je to děs. Pořád se řeší zubaři, ale nic se nevyřešilo, navýšit poplatky 
za psy, dětský lékař na poliklinice ve 2. patře, opravdu paráda, chuděry maminy, které 
musejí vše tahat nahoru, nehledě na to, že nechat v dnešní době kočárek někde u budovy. 

 Někteří úředníci posuzují od stolu, aniž by se podívali, o čem vlastně rozhodují. 
 Super anketa, vítám takovou komunikaci. 
 Zkvalitnit cestovní ruch. 
 Vybudovat okruh pro kolečkové brusle a lyže, obnovit závody motoskijeringu. 
 Vzhledem k nárůstu psů by jejich majitelé určitě měli platit mnohem vyšší poplatky. 

Vezměte si, že výkaly jsou všude (hlavně po zimně je to lahůdka). Nehledě na to, že 
spousta majitelů má psa napsaného na důchodce právě kvůli poplatkům. Také se mi 
nelíbí, že je všude všechno "" po…né "". Kdo mi třeba zaplatí škodu na plotním sloupku, 
na kterém se psi přeznačkovávají, a sloupek je celý uhnilý? 

 Během léta jsem navštívila několik akcí ve stylu "" Dny obce "". Můžu s klidem říct, že u 
nás je to žalostná napodobenina, co se týká celkového programu. I menší obce jsou na 
tom několikanásobně lépe. 

 Flemichova zahrada – to je další nedodělek. Takové krásné místo, a když přijede cirkus, 
kolotoče, prostě cokoli, co je pro lidi, tak se to nacpe na nějaké místo u areálu ČSAD. 
Nehledě na to, že nemají ani vysečeno, kde je nějaká bezpečnost? cesta, potok…. Na co 
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tuto zahradu máme, když se tam nesmí nic pořádat. Kde jsou ty dobré časy, kdy sloužila 
vyloženě k takovým účelům a ne jen běžkařům? 

 - máme parky, ale bez laviček. Např. ten u Hedvy na Opavské ulici. Nechcete mi snad řict, 
že také slouží jen k venčení psů. 

 Náměstí…. No paráda… Když si chce člověk v letním dnu sednout na lavičku, kochat se či 
odpočívat, tak je to sebevrah. Kdo by na tom slunci vydržel? Žádné stínící stromy. Snad 
jen výjimka před lékárnou. Smutné. 

 Zubaři, to je další kapitola. Ale nejen oni, kde jsou ostatní specialisté? Nyní je bývalá 
poliklinika místem všeho a ničeho. Měl by existovat jeden pořádný dům zdraví, kde by 
fungovaly všechny ambulance alespoň jednou týdně. Copak si všichni mohou dovolit 
někam jezdit? Myslí se tu na starší občany nebo na matky s dětmi? 

 Prošli jste se někdy po zapadlejších částech Rýmařova? Kde je nějaká údržba zeleně 
kolem potoků? Podolský potok a i ten menší, který nám v Rýmařově teče, je totálně 
zarostlý, takže když přijde větší voda – pomoc, pomoc. Jedná se hlavně o potůček u 
Sagapa. Je to vlastně taková travnatá past. S přicházejícím podzimem si všímám i 
napadených kaštanů. Co s nimi? Neměli by se náhodou alespoň ořezat? A opadlé listí 
potom odvézt? Nejlepší by bylo, kdyby si všichni zastupitelé houfně a povinně prošli 
všechny ulice, ptali se lidí, a hlavně se dívali kolem sebe." 

 V Janovicích diskriminujete občany. Nemají stejné možnosti jako v Rýmařově. 
 WC Flemmichova zahrada. Ano, ale důležitější pro lidi WC udělat třeba na Husově ulici. 

Ne každá restaurace nám dá klíč od WC a turisti nemají šanci. 
 Město by mělo vybudovat prakticky vše jmenované, je naprosto skandální, že město naší 

velikosti nemá zimní krytý plavecký bazén, ani letní koupaliště. Hlavně, že má 
tréninkových fotbalových ploch jako Lazio Řím, nač? Plavání je jeden z nejzdravějších 
druhů pohybu a je pro veškerou veřejnost, děti, mladé i staré, to fotbal není, a navíc má 
bazény kdejaká obec stejného nebo dokonce mnohem menšího významu než Rýmařov.  

 Město může de facto vše budovat, dopravu posílit, i vylepšit propagaci pro turisty za 
pomoci krajských, národních i Evropských dotačních programů, jen nebýt líné a mít na to 
pracovníka, případně využívat služeb specializovaných firem. Dotace jsou naprosto na 
vše a napsat projekt není nijak složité. Jen nebýt líní, nehledat na všem, proč to nevyjde, 
ale proč to vyjít musí. Málo také křičíme, že město kraj nedostatečně propaguje. Ale to je 
hodně o tom, že málokde jsou zaměstnáni skutečně kompetentní lidé. Na hodně místech 
(neříkám, že na všech, ale na mnoha strategických místech) sedí lidi, kteří si dodělali 
zaplacené fofr soukromé školy a na svá místa se dostali zejména proto, že byli bezbarví a 
málo konfliktní, čti měli málo požadavků a nikomu se neprotivili, tím se udrželi a pak byli 
pro neschopnost vykopnuti vzhůru. Jazyková vybavenost nula, manažerské schopnosti 
nula, schopnost rozhodovat se další nula, schopnost mít vizi a prosazovat ji další nula, 
vzdělání Bc. na placené fofr škole a neschopnost ani napsat si vlastní resumé vlastní 
diplomové práce. 

 Doprava do jiných měst se od časů před cca 20 lety, kdy jsem byla student, opravdu 
výrazně zhoršila. Pokud člověk nemá auto, může dojíždět jedině do Bruntálu, a i to jen s 
komplikacemi. Doprava je přitom základ všeho, ať už se bavíme o udržení inteligence či 
vůbec kvalifikované pracovní síly, cestovním ruchu, přílivu investorů i turistů, a v 
neposlední řadě ekologii. Jeďte se podívat na Broumovsko, jak funguje doprava tam! 
Nejezdí prázdné velké busy, ale mikrobusky co hodinu, a o víkendu co dvě, za to do každé 
vesnice. A ejhle, ty busy jsou tím pádem využité, jelikož na sebe navazují a opravdu jezdí. 
K čemu je jeden autobus denně v prostředku dne když se lidi nedostanou po sedmé 
hodině ani ze směny v Bruntále?" 

 Spoje do okolních měst, Do Bruntálu jede 50 autobusů, vlaků a třeba do Uničova 2 
autobusy za den, přitom je to stejně daleko jak Bruntál, toto je na facku! Přitom lidi by 
tam chtěli dojíždět třeba za prací, že ano, Šumperk taky, jen se ruší spoje. Dojíždím do 
Břidličné do práce, většina lidí dělá 12ky, ale doprava je přizpůsobena na 8hodinové 
směny, no někdo by se tam měl nad tím zamyslet, kdo do toho může kecat a ovlivnit to. 
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 Možnost krytého bazénu s otevírací střechou a venkovním zatravněným prostorem; větší 
kontrola městskými strážníky (lidé se psy, exkrementy, hřiště, kontrola chování, 
znečištění města); sáčky na psí exkrementy po městě, psí WC; malá komunikace o 
změnách (v okolí bydliště s občany); přidat kompostéry. 

 Uvítala bych lepší informovanost o akcích pořádaných ve městě a okolí a dále informace 
k opravám zámku v Janovicích. Jak budou práce postupovat, které části se budou 
opravovat a také zda budou vytvořena nová pracovní místa po ukončení rekonstrukce. 

 Krytý bazén s otevírací střechou a venkovním zatravněným prostorem a tobogánem; 
zavést sociálního pracovníka na sportovištích (např. Větrná) proti vulgární a hlučné 
mládeži. 

 Údržba zeleně v okolí rybníka v Harrachově, náletový porost a suché stromy kolem cesty. 
 Stěhování knihovny do podřadných prostor je neskutečná ostuda. 
 Je vidět že o tom rozhodují lidi, kteří rozumí tak maximálně fotbalu. 
 Turisté se bojí jezdit do Rýmařova, protože buď dostanou pokutu od městské policie, 

nebo jim dává policie ČR na potkání drogové testy. 
 Takto se cestovní ruch nebuduje." 
 Vylepšit přístup pracovníků na pracovním úřadě ke svým klientům. Zbytečně vyvíjejí na 

ně nátlak v hledání práce, která není. Na jejich stránkách jsou fiktivní pracovní místa, 
kterými se zaštitují. Klienti nejsou hlupáci, ani lenoši a jejich situace je už tak dost 
stresující. 

 Vybudovat krytý venkovní bazén, větší nabídka aktivit pro seniory, pěší zóna s 
venkovskými kavárničkami, nedostatek odborných lékařů, neudržování zeleně (porostu 
stromů) kolem rekonstrukce rybníka v Harrachově – zároveň parkování v jeho těsné 
blízkosti. 

 Hlavně více stromů. 
 Sportovní halu stavět ne jen pro kluby, ale aby byla přístupná pro veřejnost 
 Větší zabezpečení města, kamerový systém a policie co bude řešit noční vandalismus.  
 Opravte kanálový poklop výškově na třídě hrdinů 43 přesně v místě přechodu u 

Durmana prodej kol.  
 Jedna z největších priorit města v následujícím desetiletí - rekonstrukce Janovického 

zámku a zámeckého parku. 
 Zlepšení informativnosti/komunikace s občany: pro město by v tomto směru byla 

perfektní služba/aplikace urbido: www.urbido.cz 
 Město by mělo investovat do rekonstrukce kaple v Lipkách – je to ikona města, která se v 

současnosti neprezentuje v nejlepším světle" 
 Zavést kampaň na třídění odpadů za účelem snížení odpadových poplatků (odměnit 

občany, kteří třídí, zavést kontejnery na kompost i na sídlištích); chybí strážníci pejskařů 
na sídlištích i ve Flemdě); zavést sociálního pracovníka na sportoviště Větrná proti 
vulgární a hlučné mládeži u dětského hřiště do pozdních hodin. 

 Není zde žádný bikepark nebo nějaké hřiště pro kola s dětmi. Terénní cyklistika se v 
Rýmařově rozrůstá, ale není ji kde provozovat Stará bikrosová trať je zarostlá a na 
skateových rampách se nejezdí zrovna nejlíp.. 

 Investovat i do malých obcí!  
 Vybudování městského wellness, nebo rekonstrukce městské sauny, přemístění zimního 

stadionu 
 Zajistit bezpečné značení křižovatky pod náměstím – Třída Hrdinů s Revoluční (?). 
 Aktivně kontrolovat dodržování klidu strojů ve dnech pracovního klidu. 
 Pro naše město bude lepší hlídání vulgárních lidí. Ve Flemmichově zahradě by byl dobrý 

psí záchod. 

 

Zpracoval: GaREP, spol. s r.o., 8. 10. 2019 


