HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

pondělí 21. 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.

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!

−

Mateřské centrum Robátko pořádá o jarních prázdninách od 7. do 11. března příměstský tábor NAJDI
SVOJE UMĚNÍ, kde procestujeme svět umění křížem krážem. Bližší informace na tel.: 774 684 867.

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.

−

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 24. února od 9:00 do 11:00 hodin bude
se svým mobilním pracovištěm v Columna centru budovy ortopedie. Na místě si můžete vyřídit registraci
ke zdravotní pojišťovně, oznámení změny osobních údajů, přístupy do elektronické komunikace, a další
záležitosti týkající se zdravotního pojištění. Rádi zodpovíme Vaše dotazy ke zdravotnímu pojištění a těšíme
se na Vaši návštěvu. PO 21.2., ÚT 22.2., ST 23.2.

