HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

čtvrtek 24. 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.

−

Dovolujeme si Vás pozvat na 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat
ve středu 2. března 2022 v 18:00 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice. Program
jednání je zveřejněn na internetových stránkách města v sekci Aktuality.

−

Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 2. března 2022 v době od
07:30 do 14:30 hodin. Vypnutá bude oblast: ulice Nádražní č. p. 92, 510 a 852. Pro případné další
informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz. Děkujeme Vám za
pochopení. 23.2.-1.3.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−

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!

−

Unie pečujících pořádá v úterý 1. března od 10:00 hodin v Komunitním centru další besedu PORADNA,
KONZULTACE A SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH. Skupinu moderuje pan Zdeněk Choura a paní Marie Čalkovská.
Setkání je otevřeno všem pečujícím. Svou účast prosím potvrďte na tel.: 731 150 949 nebo 776 217 214.

−

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:
−

Společnosti GMP Europe v Blučině nabízí pracovní místo na pozici operátor výroby. Jedná se o práci na
hlavní pracovní poměr, v jednosměnném provozu s nástupem možným ihned. V případě zájmu prosím
volejte pana Libora Kvardu, tel.: 604 986 500. ÚT 22.2., ČT 24.2., PO 28.2., ST 2.3.

−

Do nové mateřské školy v Rebešovicích, přijmeme kuchaře/kuchařku na plný pracovní úvazek. Nástup 1.
září 2022. Zájemci, se mohou hlásit u ředitelky MŠ Rebešovice, tel.: 777 104 799.

−

Firma SSI hledá do nákupního centra Olympia Brno pracovníky na pozici údržby zeleně, podmínkou je
řidičský průkaz skupiny B. Dále hledá údržbáře s kvalifikací elektro. Práci nabízí na hlavní pracovní poměr
nebo i brigádně. Nástup možný ihned. Pro více informací volejte zdarma 800 100 187 nebo 778 774 873.
PÁ 25.2., PO 28.2., ST 2.3., PO 7.3.

