ÚSTECKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
W. Churchilla 8, Ústí nad Labem
tel. a fax: 475 209 922………

…email: parlamentdeti.usti@volny.cz

SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE TILIA ÚSTÍ NAD LABEM
A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM
SI DOVOLUJÍ POZVAT

DĚTI A MLÁDEŽ Z ÚSTÍ NAD L ABEM,
KTEŘÍ SE ZAJÍMAJÍ O DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
NA

J ARNÍ ÚSTECKÉ DĚTSKÉ SLYŠENÍ
„ A NEB NEBOJTE SE ZEPTAT POVOLANÝCH“
Chtěli bystě vědět,
jak reálná je stavba paroplynové elektrárny v Úžíně a můželi
negativně ovlivňovat zdraví obyvatel a životní prostředí města?
bližší informace ke stavěným obchodních centrům ve městě?
Zda je potřebujeme a co v nich do budoucna nalezneme?
jak pokračuje a co vše vlastně obnáší projekt „Zdravé město
Ústí nad Labem“?
plánujeli město další rozšiřování trolejbusové dopravy nebo se
již jedná o zcela dokončenou elektrifikovanou síť?
zda se bude město nějakým způsobem podílet na oslavách 100. výročí ústecké ZOO?
jak bude probíhat výstavba protipovodňové stěny na Střekově a jak se dotkne tamních
obyvatelů potažmo ostatních občanů města?
jak Spolchemie přistupuje k životnímu prostředí a jaké jsou její další plány v této oblasti?
kterými kroky město hodlá řešit rapidní nárůst škodlivých emisí v posledních letech?
kterým směrem se bude v následujících letech ubírat podpora sportu a kultury?
jaké akce plánuje město Ústí nad Labem s partnerskými městy a jejich prezentace v ÚL.
Na tuto akci zveme:
·
·
·
·
·
·
·

Mgr. Jana Kubatu, primátora města Ústí nad Labem
Mgr. Arno Fišeru, náměstka primátora města Ústí nad Labem
Jana Řeřichu, náměstka primátora města Ústí nad Labem
Evu Poláčkovou, koordinátoru projektu Zdravé město Ústí nad Labem
Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
Radka Vonku, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
RNDr. Zdeňka Rytíře, ředitele pro komunikaci  Spolchemie

Hosté jsou připraveni zodpovědět i další Vaše otázky.
Chceteli dostat odpovědi na Vaše otázky, či sdělit, co se Vám v našem městě líbí či nelíbí,
přijďte
v úterý 15. dubna 2008 od 16:00 hodin
do Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem,
W. Churchilla 8 (ulice k hotelu Vladimír).

VSTUP JE VOLNÝ !!!

