HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

pátek 18. března 2022

Informace z radnice:
−

−

Město Židlochovice oznamuje, že od soboty 19. března UKONČUJE mimořádnou sbírku materiálního
vybavení pro umístění válečných uprchlíků v našem městě. Veškerého vybavení máme prozatím dostatek.
Děkujeme všem za podporu a pomoc.
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.

−

−

−

Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 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.
Společnost NTL FORENSICS a.s. oznamuje, že v týdnu od 21. do 27. března bude provádět odečty
plynoměrů pro všechny dodavatele plynu. Prosíme občany, kteří mají plynoměr uzamčen o jeho
zpřístupnění našemu pracovníkovi. Stav lze také nahlásit zasláním fotografie plynoměru na e-mail:
odectyplynu@seznam.cz nebo pomocí MMS či aplikace WHATS APP na tel.: 774 601 126. Velice
děkujeme.
Oznamujeme rodičům dětí narozených od prosince 2021 do března 2022, kteří by se rádi se svými dětmi
zúčastnili slavnostního přivítání nových občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 28.
března 2022 v kanceláři matriky, Nádražní 750, e-mail: tesarova@zidlochovice.cz. Formulář žádosti k
pozvání na slavnostní přijetí naleznete na internetových stránkách města. Rodiče s dětmi v obřadní síni
přivítá starosta města Židlochovice.

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.

−

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
Pálava. Vstupné 450 Kč, začátek v 19 hodin.

−

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

Inzerce:
−

Do našeho přátelského týmu skladníků hledáme organizačně a fyzicky zdatné muže pro přípravu zásilek k
expedici. Nabízíme stabilní práci u české firmy se zajímavým platovým ohodnocením. Volejte kdykoliv:
kontakt Ivana Žáková, tel.: 604 266 629.

