
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Mikulov 
 

Datum, čas a místo: 20. 2. 2018, 9:00 – 15:00;  Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 01 

Mikulov 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Rostislav Koštial, starosta města Mikulov; Ing. 

Marie Leskovjanová, místostarostka města Mikulov; JUDr. Jiří Večeřa, 

tajemník; Mgr. Bohdana Souchopová, vedoucí odboru sociálních věcí MÚ 

Mikulov 

  

Typ výstupu: společná stanoviska mladých a osob s rozhodovací pravomocí z diskuse o 

problémech, které identifikovali sami účastníci semináře (problémy v obci, ve které 

žijí/studují) 

 

Počet osob:  

• 13-30 let: 24 studentů z Mikulova a okolí 

• Počet osob s rozhodovací pravomocí: 4 

 

Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k 

řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):  

• Studentská diskotéka – tento projekt chce umožnit mladým kulturní vyžití ve městě 

Mikulov, kde se koná sice dostatek akcí, převážně jsou ale určené pro starší. 

Mladým chybí taneční zábavy a musejí tak dojíždět do okolních obcí. Rádi by proto 

zřídili místo pro setkávání pro mladé, zavedli tematické večery, klubové koncerty a 

diskotéky.  

• Miku(love) summer party – tento projekt velmi podobně jako předchozí reaguje na 

nedostatečné kulturní vyžití, zaměřuje se ovšem přímo na období letních měsíců a 

chce proto využít venkovní prostor, např. amfiteátr. Počítá také se zapojením města. 

• Vylepšení parku v Novosedlech – cílem je vylepšit vzhled v parku v Novosedlech, 

počítá s doplněním laviček, revitalizací osvětlení, obnovou a údržbou trávníku i 

zvýšením počtu odpadkových košů. 

• Za čistší Mikulov – v tomto projektu chtějí studenti řešit přetékající kontejnery na 

určitých místech Mikulova jako důsledek nedostatečného počtu kontejnerů na tříděný 

odpad i neodpovědného chování některých podnikatelů. Zároveň se chtějí zaměřit na 

nečistoty v průmyslové zóně i neuklizené psí exkrementy. Kromě plánu na 

vybudování a zabezpečení sběrných míst se chtějí zaměřit i na světu, zejména co se 

týče správného třídění a uklízení exkrementů po domácích mazlíčcích.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Nevyužitá plocha u sportovní haly 

• Nedostatek odpadkových košů a z toho plynoucí nepořádek 

• Hazard (např. kasina) v těsné blízkosti školských zařízení  

• Červené lucerny/nevěstince v Mikulově 

• Nehezký vzhled fasád domů na Koněvově a Náměstí, potřebná oprava 

• Proti plánované modernizaci náměstí, raději zachovat historický ráz města 

• Špatný stav nádraží a jeho potřebná oprava 

• Dlouhodobě rozkopaná ulice Koněvova a pomalá oprava 

• Více párových laviček i obecně laviček v Mikulově 

• Zarostlé kruhové objezdy – potřeba jejich větší údržby 

• Zřízení letního kina 

• Zajistit více kulturních akcí pro mladé/studenty – vysněné disko 

• Menší samostatná budova/místnost jako klub pro mladé a setkávání 

• Navýšit počet pouličního osvětlení, zejména osvětlit přechod na ulici Piarisů 

 


