HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

úterý 15. března 2022

Informace z radnice:
−

−

Město Židlochovice vyhlašuje mimořádnou sbírku materiálního vybavení pro umístění válečných uprchlíků
v našem městě. Místo sběru je v tělocvičně Základní školy Židlochovice, Tyršova 611. Sběr vybavení probíhá
každý den od 13:00 do 20:00 hodin. Bližší informace a seznam předmětů materiální pomoci naleznete na
internetových stránkách města nebo je k dispozici v Informačním centru, Masarykova 100.
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.

−

−

−

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ve středu 16. 3. 2022 budou UZAVŘENY budovy MěÚ
Židlochovice na nám. Míru 152 (odbor sociální a část odboru dopravy) a Masarykova 100 (stará radnice) v
Židlochovicích v době od 08:00 do 12:00 hodin.
Společnost EG.D člen skupiny E.ON Česká republika s.r.o. oznamuje občanům, že od 15. 3. odečty
elektroměrů 2022 do 24. 3. 2022 bude v části Židlochovic, které patří pod její distribuční území, provádět k
ročnímu vyúčtování (toto se netýká distribučních území jiných společností jako EEIKA Šafránek Sokolnice území bývalého Cukrovaru, která si provádí odečet koncem roku a vyúčtovává v lednu). Z důvodu
pandemie coronaviru, žádáme všechny občany, kteří mají elektroměr umístěný uvnitř domácnosti, aby
stavy elektroměrů napsali na lístek na viditelné místo. Odečty se budou provádět na všech elektroměrech
bez rozdílu dodavatele. Za maximální vstřícnost předem děkujeme.
Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 16. března 2022 v době od
8:00 do 12:00 hodin. Vypnutá bude oblast: náměstí Míru severní strana, ulice Masarykova pravá strana č. p.
100, 115 a 116; ulice Masarykova levá strana od náměstí Míru po č. p. 690 a sídliště Družba od náměstí Míru
po č. p. 659, 699 a 690. Další přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 21. března 2022 v době
od 8:00 do 12:00 hodin. Vypnutá bude oblast: ulice Masarykova od č. p. 117 a 916 směr Blučina, včetně
zahrádek; sídliště Družba od č. p. 658 a 652 po garáže. Pro případné další informace volejte Nonstop linku
EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz. Děkujeme Vám za pochopení. 14.-15.3.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−

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

−

Galerie Orlovna v restauraci Za Komínem zve na výstavu Vítězslav Ruber - Obrazy. Výstava je přístupná do
30. dubna 2022, denně od 10:00 do 22:00 hod.

−

Přírodní školka Výhonek zve rodiče a děti ve středu 16. března do Jurty nad hřbitovem na Tvoření s včelím
voskem.

Začátek

je

v

16:30

hodin,

cena

200

Kč

za

hodinu.

Přihlášky

posílejte

na

e-mail

marketa.capkova@seznam.cz.
−

Jednota Orel Židlochovice zve v sobotu 19. března v 10 hodin na cvičení pilates a tabata. Výtěžek ze
vstupného bude zaslán dennímu stacionáři Domov Olga v Blansku.

−

Bistro Bystrá Židle na ulici Nádražní zve v sobotu 19. března na Degustaci vín Vinařství Vican a sýrů Farma

−

Oznamujeme občanům, že na informačním centru byl zahájen předprodej vstupenek na představení z

Pálava. Vstupné 450 Kč, začátek v 19 hodin.
cyklu Listování: A jak s vám líbím teď?, které se uskuteční v pátek 25. března v sále Komunitního centra v
Židlochovicích. Cena 100 Kč, začátek představení v 17 hodin.

