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ÚSTECKÁ  KRAJSKÁ  RADA  DĚT Í  A  MLÁDEŽE  
SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE TILIA ÚSTÍ NAD LABEM 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM 
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 

PODZIMNÍ ÚSTECKÉ DĚTSKÉ SLYŠENÍ 
 

Chtěli bystě vědět,  

 jak pokračuje výstavba ve městě a podaří se všechny 
objekty, i ty co již stojí, obsadit? 

 kdy se dočkáme slibovaného sportoviště po bývalém 
sektorovém centru? Došlo k nějakým změnám v jednání 
s majitelem bývalého hotelu Máj? 

 rýsují se již nějaké plány na výstavbu akvaparku v Ústí?  
 jak město zvládá současnou ekonomickou situaci? Plánuje 

se zdražení nebo zpoplatnění nějakých služeb občanům? 
 na co se můžeme těšit ve městě v příštím roce? 
 jaké akce můžeme očekávat v předvánočním období? 
 bude město nějakým způsobem řešit nebo podílet se na řešení problému ústeckého 

fotbalového stadionu, jež neodpovídá požadovaným podmínkám pro II. ligu? 
 

Na tyto a další otázky se můžete zeptat hostů, 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  
• Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad Labem 
• Ing. František Podrápský, vedoucí odboru strategického rozvoje města Ústí nad Labem 
• RNDr. Zdeněk Rytíř, ředitel pro komunikaci Spolchemie 
(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 úterý 1. prosince 2009 od 15:30 hodin do 

Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, W. Churchilla 8  
(ulice za hotelem Vladimír). 


