HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

pátek 25. března 2022

Informace z radnice:
−

Město Židlochovice vyhlašuje veřejnou finanční sbírku za účelem získání peněžitých prostředků na zmírnění
následků ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a pomoc válečným uprchlíkům umístěných ve městě
Židlochovice. Pro tento účel je zřízen speciální účet u Komerční banky, a. s., číslo účtu je zveřejněno na
internetových stránkách města v sekci Aktuality. Přispět lze také prostřednictvím sbírkových pokladniček,
které jsou umístěny: v Informačním centru, Masarykova 100; na podatelně Městského úřadu Židlochovice,
Nádražní 750, v Městské knihovně, Nádražní 232. Děkujeme Vám za podporu a pomoc.

−

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

−

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.

−

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:
−

Městské kulturní středisko vás zve 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 17:00 hodin. Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykova 100.

−

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.

−

Starosta města Židlochovice vás srdečně zve na další SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE, které se bude konat
v pondělí 28. března od 18:00 hodin v Sále komunitního centra.

−
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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:
−

Výrobna Dolce Passione, Masarykova 325 Nosislav bude v sobotu 26. března od 9:00 do 13:00 hodin
prodávat dezerty a pečené masa. Můžete se těšit na Milánský malinový dort, Brownies, Corn karamel,
Tartaletky a Macarouns. Dále na pečivo od Italského pekaře Antonio Carlini. Pro milovníky masa bude
Hovězí, Lososový, Houbový a Olivový Tatarák a Ďábelský bůček. Těšíme se na Vás.

−

Do našeho města přijede v sobotu 26. března soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí vám
tyto služby: kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů od mechu, stavění nových pomníků,
tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další
hrobové doplňky. Firma se na místním hřbitově zdrží za jakéhokoliv počasí od 14:00 do 14:30 hodin.
Kontakt: 736 126 552.

