BílinSký pravodaj
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Víkend s městskou policíí se povedl o Město podalo od začátku roku 14 ádostí o dotace o BilinštíBaltíci postoupili do Varšavy o
spolupracuje s čIověkem v tísni o Zimní stadion zažil mimořádnou show o TJ Sokol Bílina vyhrál turnaj v Děčíněo
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a za Bílinu tajemník městského
úřadu Ing. Ladislav Kvěch. S příchodem nového majite1e areálu

lům přestai s1oužit v roce 2006.
Stát pro něj nenašel 1ínévyužití, trochu vzrostly obavy v okolních
tak se rozhodl jej prodat. Jak Mtilobcích, aby se bývalý tábor pro
leÍ \,ysvětlil, areál skýá obrovské uprchlíky nestal útočištěmpro
možnosti na využití.Služba do- ruzné skupiny sociálně slabých
mova se zvláštním režimem za- a nepřizpůsobir,ých občanů.Tyo
bere dvě budovy, ale mnohé další spekulace však Můller vywrátil
obytné i neobyhré prostory budou
a uklidnil Starostky' že takové
q.ttŽití areálu se rozhodně nenabídnuty k pronájmu se záměrem
plánuje. Naopak, padaly nápady,
otevřít opět areál veřejnosti. Proto
se občanské sdruŽení rozhodlo co vše by ještě mohlo vedle doo svém záměru informovat v prvé mova Se zvláštním reŽimem fungovat. Jsou zde vhodné prostory
řadě starostky okolních obcí a napro dalšípobyové zaÍízeni, tÍeba
bídnout jim možnost spolupráce
především díky poskýnutí pro- domov pro seniory nebo domov
stor. To starostky velmi vítají. Na
s pečovatelskou sluŽbou, o kte{i
představení záměnl s areálem tak by starostky měly velký zájem.
doraz1la Bc. Jitka Nová, starostka
Možnosti se otevírajíi pro ruzné
Měrunic, podkt eý ČervenýÚjezd drobné podnikatele, Žir,nostníky,
spadá, dále pak olga Hrabáková
ýrobce. Ředitel by se rozhodně
z Lukova' Jana Syslová z Hrobčic nebránil příchodu ruzných sluŽeb
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Starostky měly možnost si areál prohlédnout, drahó zleva Bc. Jitka
Novti z Měrunic, tajemník MěÚ Bítina Ing. Ladislav Kvěch a druhti
zprava Junu Syslová z Hrobčic. Foto: Zdeněk Traxler

ýpu

kadeřnice, kosmetiky atd'

ani nějakého malovýrobce. Pro

Bílinu by zde mohla být možnost
rrybudování útulku pro opuštěná
zyíŤata. Na jeho zÍízenitotiž město nemá vhodné místo. Na regeneraci rozlehlého areálu choe ma_

jitel qružívat t'rtzných dotačních
možností.

občanskésdruženíSoltán nyní

připravuje také noyé webové

stránlE

a

informačníkampaň.

Dalšíčersnéinformace samozřej-

mě budeme postupně

čtenářúm

přinášet i prostřednictvím Bílinslcého zpravodaje.

Jana Šimkovti

