HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

středa 30. 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.

−

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje nabídku pracovního místa: údržbář městského
majetku, veřejných prostranství a zeleně města. Zájemci se mohou přihlásit do 30. dubna 2022. Podrobné
informace k pracovnímu místu podá: Ing. Martin Dratva, Odbor investic a majetku MěÚ Židlochovice, tel.:
604 290 313.

Pozvánky na kulturní a společenské akce:
−

Jednota Orel Židlochovice pořádá v sobotu 2. dubna dobrovolnickou úklidovou akci UKLIĎME ČESKO –
UKLIĎME ŽIDLOCHOVICE. Sraz je v 9:00 hodin na parkovišti Městského úřadu, Nádražní 750. Pytle a rukavice
zajištěny.

−

Český zahrádkářský svaz oznamuje, že akce UKÁZKU ŘEZU OVOCNÝCH DŘEVIN v terénu s Janem
Urbánkem, která se měla konat v sobotu 2. dubna JE ZRUŠENA.

−

Jednota Orel Židlochovice vás zve na další ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJE DÍTĚ+RODIČ, který se
uskuteční v neděli 3. dubna od 9:00 hodin v restauraci Za komínem. Vstupné je 150 Kč na družstvo.

−

Přírodní školka Výhonek vás srdečně zve na smrtnou neděli 3. dubna na VYNÁŠENÍ MORANY: Tradiční
rozloučení se zimou a přivítání jara. Sraz je v 10:30 před židlochovickým kostelem.

−

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.

Inzerce:
−

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 31. března od 9:00 do 11:00 hodin
bude se svým mobilním pracovištěm v Columna centru budovy ortopedie. Na místě si můžete vyřídit
registraci ke zdravotní pojišťovně, oznámení změny osobních údajů, přístupy do elektronické komunikace,
a další záležitosti týkající se zdravotního pojištění. Rádi zodpovíme Vaše dotazy a těšíme se na Vaši
návštěvu.

−

Do naší společnosti INTER-SAT V Blučině 704 přijmeme pracovníka na pozici „Servisní technik“. Práce je
vhodná i pro osoby bez zkušeností v oboru, jedná se o drobné opravy domácích spotřebičů. Pouze ranní
směna, nástup možný ihned. V případě zájmu prosím volejte: Mária Bartošová, tel.: 739 081 730

−

Paní Iveta Janáčková vám s radostí oznamuje, že budete nově moci využít rozšířených služeb v oblasti
čínské medicíny, který již znáte z Krámku u malé čarodějky. Těšit se můžete na prodej homeopatie, bylin,
aplikace akupunktury s řádným vyšetřením a anamnézou a mnoho dalšího. Srdečně zveme na slavnostní
otevření nového centra služeb v pasáži Eliška v pátek 1. dubna od 13 hodin. Těšíme se na Vás

