HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

středa 2. března 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 mateřskou a rodičovskou dovolenou). Zájemci se mohou přihlásit
do 18. března 2022. Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Iva Tycová, vedoucí
sociálního odboru Městského úřadu Židlochovice, tel.: 547 427 331.

−

Oznamujeme občanům, že Lékárna Galen na náměstí Míru 149 v Židlochovicích bude otevřena od
pondělí do pátku pouze do 15:00 hodin. Více informací na tel.: 547 238 408.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−

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.

−

Komunitní centrum Židlochovice pořádá ve čtvrtek 10. března besedu ZAPOMÍNÁNÍ = ALZHEIMER?
Přednáška se koná od 17:30 hodin v sále Komunitního centra.

−

Městská knihovna Židlochovice vás zve na VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ VRATISLAVA HNÁTKA inspirovanou
básnickou tvorbou Jana Skácela a biblickými texty. Výstava je přístupná od 13. května v půjčovní době
knihovny.

−

Mateřské centrum Robátko pro vás připravilo sérii pořadů KŘÍŽEM KRÁŽEM TIBETEM. Ve čtvrtek 10. března v
18:00 hodin besedu VÝCHODNÍ TIBET A ČÍNA, na ni navazuje ve 20:00 hodin promítání filmu Z TIBETU DO
INDIE. Dále výstavu fotografií TIBET V OBRAZECH, která bude přístupná do 10. dubna. Všechny akce se
konají v prostorách mateřského centra Robátko.

−

Ve středu 16. března v 19:00 hodin se v Lidovém domě Žabčice uskuteční divadelní představení FACHMAN
divadelního spolu Frída. Vstupné je 200 Kč, předprodej v obchodě paní Spěvákové v Žabčicích.

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. ČT 10.3., ČT 17.3.

−

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.

−

Pan Ondrušek ze Svatobořic nabízí k prodeji řeznické vybavení a průmyslové textilní stroje. Více informací
na tel.: 606 731 116. PO 28.2., ST 2.3., ČT 10.3., PO 14.3.

−

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude v pátek 18. března provádět v
našem městě revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů
na plynná paliva. Zájemci se mohou objednat na tel.: 608 748 989. ČT 10.3., PÁ 11.3., PO 14.3., ST 16.3.

