HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

pondělí 21. 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.

−

−

−

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.
Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Pracovník
sociálně-právní ochrany dětí (zástup za nemoc a mateřskou a rodičovskou dovolenou). Zájemci se mohou
přihlásit do 1. dubna 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:
−

Starosta města vás srdečně zve na společné setkání VÁLKA NA UKRAJINĚ: Humanitární krize a aktivity na
Židlochovicku, které se koná dnes 21. března od 17:00 hodin v sále Komunitního centra.

−

−

V úterý 22. března proběhne od 16:00 hodin v komunitním centru další ARTETERAPEUTICKÉ SEZENÍ pro
dospělé. V případě zájmu se přihlašujte lektorce Mgr. Janě Surovcové na tel.: 737 748 410 nebo na email:
jana.surovcova@zidlochovice.cz.
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.

−

Každý pátek od 9:00 do 10:00 se v prostorách Komunitního centra koná CVIČENÍ PRO SENIORY. Jedná se o
kombinaci protahovacích a posilovacích cviků. Vstupné je 50 Kč. Vede zkušená lektorka.

−

Přírodní

školka

Výhonek

pořádá

ve

středu

30.

března

od

16:30

v

jurtě

besedu

DOMÁCÍ

AROMALÉKÁRNIČKA. Na přednášce profesionální aromaterapeutky Anny Krutové zjistíte, jak mohou vůně
pomáhat tělu i duši. Vstupné 550 Kč, kapacita omezena, přihlášky na tel.: 723 338 795 nebo na e-mailu
marketa.capkova@seznam.cz.
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.

