HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

čtvrtek 17. února 2022

Informace z radnice:
−

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce března je nutno uhradit poplatky za odpad a za psa. Poplatky
lze hradit osobně na pokladně MěÚ Židlochovice, případně převodem. Podrobné informace naleznete na
stránkách města v sekci Aktuality.

−

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Pracovník
sociálně-právní ochrany dětí (zástup za dlouhodobou nemoc). Zájemci se mohou přihlásit do 28. února
2022. Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Iva Tycová, vedoucí sociálního
odboru Městského úřadu Židlochovice, tel.: 547 427 331.

−

Ve čtvrtek 17. února byl nalezen svazek tří klíčů. Majitel si je může vyzvednout na podatelně Městského
úřadu, Nádražní 750.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−

Komunitní centrum Židlochovice pořádá další besedu s panem Zdeňkem Chourou: TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.
Beseda se bude konat v úterý 22. února od 10:00 hodin v klubovně Komunitního centra. Trénování paměti
je určeno pro seniory, s sebou si vezměte brýle, tužku a dobrou náladu.

−

Ve čtvrtek 24. února bude v Komunitním centru probíhat beseda SOUŽITÍ V NOVÉ/NEÚPLNÉ RODINĚ.
Přednášku povedou Ing. Pavlína Hejduková, která se dlouhodobě věnuje práci s pěstounskými rodinami, a
MUDr. Taťjana Horká, lékařka s dlouholetou prací v oboru dětské a dorostové psychiatrie a rodinné
psychoterapie. Začátek besedy je v 17:30 hodin.

−

Spolek Kanava vás zve v sobotu 26. února na MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM, který začíná u Informačního
centra v 9:00 hodin. Přidejte se k nám v maskách i bez masek a poveselte se!

Inzerce:
−

Malíř Miloš Láska nabízí veškeré malířské a natěračské práce, fasády, tapety, okrasné stěrky San Marco.
Tel.: 608 812 501. PO 14.2., ST 16.2., PÁ 18.2., PO 21.2.

−

Do naší společnosti INTER-SAT V Blučině 704 přijmeme pracovnici na pozici „uklízečka“. Práce je možná i na
zkrácený úvazek. Nástup možný ihned. Dále je volné místo na pozici „skladník“. Místo je na hlavní pracovní
poměr, v jednosměnném provozu s nástupem možným ihned. V případě zájmu prosím volejte: Mária
Bartošová, tel.: 739 081 730. ÚT 15.2., ST 16.2., ČT 17.2., PÁ 18.2.

−

Do našeho města přijede v pátek 18. února soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí vám tyto
služby: kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů, stavění nových pomníků, tesání písma,
obnova zlatem a stříbrem, dodání zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky.
Firma se na místním hřbitově zdrží za jakéhokoliv počasí od 14:30 do 15:00 hodin. Kontakt: 736 126 552.
ST 16.2., ČT 17.2.

