ÚSTECKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
W. Churchilla 8, Ústí nad Labem, 400 01
tel: 475 209 922…………fax: 475 209 922…………e-mail: parlamentdeti.usti@volny.cz

VE SPOLUPRÁCI

SE

SDRUŽENÍM DĚTÍ A MLÁDEŽE TILIA ÚSTÍ NAD LABEM
DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM
A ZA PODPORY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
SI DOVOLUJÍ POZVAT

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

JARNÍ ÚSTECKÉ DĚTSKÉ SLYŠENÍ
Chtěli byste znát odpovědi např. na tyto otázky?
má město recept na obnovu zastaralého vozového parku MHD?
kdy se poprvé svezeme lanovkou na Větruši?
budeme mít více zeleně ve městě? Kdy budou dokončeny
práce v Městských sadech a jak v nich bude prováděn dohled
nad pořádkem?
rýsují se již nějaké plány na výstavbu akvaparku v Ústí?
do jaké míry poznamená rekonstrukce Kulturního domu příští
plesovou sezonu? Má město dostatek alternativních prostor pro
jejich realizaci?
jak je to s bezpečností na hlavním autobusovém nádraží, a třeba i v OC Forum?
kdy se dočkáme slibovaného sportoviště po bývalém sektorovém centru?
jak město zvládá současnou ekonomickou situaci? Plánuje se zdražení nebo zpoplatnění
nějakých služeb občanům? Budou nadále podporovány volnočasové aktivity a jak?
Na tyto, ale i s dalšími dotazy se můžete obrátit na naše hosty, které jsme pozvali:
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jan Kubata, primátor města Ústí nad Labem
Bc. Jan Řeřicha, náměstek primátora města Ústí nad Labem
Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora města Ústí nad Labem
Bc. Alena Romanová, koordinátorka projektu Zdravé město Ústí nad Labem a MA 21
Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad Labem
Ing. Arch. Jan Zadražil, vedoucí Odboru životního prostředí města Ústí nad Labem

(je možné, že pracovní povinnosti či časové vytížení nedovolí některým ze zvaných hostů se akce zúčastnit)

Hosté jsou připraveni zodpovědět veškeré Vaše otázky,
týkající se města Ústí nad Labem.
Chcete-li dostat odpovědi na Vaše otázky, či sdělit, co se Vám v našem
městě líbí či nelíbí, přijďte v pondělí 19. dubna 2010 od 16:00 hodin do
Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, W. Churchilla 8
(ulice za hotelem Vladimír).

