
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU úterý 24. května 2022 

 

Informace z radnice: 

− Dovolujeme si Vás pozvat na 29. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve 

středu 25. května 2022 v 18:00 hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice. Program 

jednání naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Tajemnice Městského úřad Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: psycholog 

Komunitního centra Židlochovice. Zájemci se mohou přihlásit do 20. června 2022. Podrobné informace k 

vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Jana Surovcová, vedoucí Komunitního centra Židlochovice, 

tel. 737 748 410. 

− Tajemnice Městského úřad Židlochovice vyhlašuje nabídku pracovního místa na pozici: úklid budovy 

Městského úřadu Židlochovice (zástup za mateřskou dovolenou). Zájemci se mohou přihlásit do 31. května 

2022. Bližší informace podá: Ing. Michaela Schönwalderová, finanční odbor, tel.: 547 426 032. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Táborová skupina Rendy pořádá v sobotu 28. května od 14:00 do 16:00 hodin Pohádkovou cestu. Začátek 

trasy je u Informačního centra. Při procházce najdete 16 stanovišť plných loupežníků, princezen, kreslených 

postaviček a dalších pohádkových bytostí.  Na konci je pro každého účastníka připravená odměna. Trasa 

je sjízdná i s kočárkem. V případě trvalého deště se akce konat nebude. 

− Městské kulturní středisko vás pořádá v neděli 29. května v Komunitním centru představení Český ráj 

z pořadu Listování. Už od 18:00 hodin vás zveme na ochutnávku vín vinotéky Livino. Představení začne v 

19:00 hodin. Vstupné je 100 Kč. 

− Starosta města Židlochovice vás zve v pondělí 30. května v 18:00 hodin do klubovny Komunitního centra 

na další Setkání u šálku čaje. Hlavní téma setkání bude školství.  

 

Inzerce: 

− Mateřská škola Holasice hledá uklízečku na zástup s nástupem k 23. květnu. Pracovní doba 2,5 hodiny 

denně. Zájemkyně mohou zavolat paní ředitelce Zámečníkové na tel.: 774 760 638. 

− Bistro Bystrá Židle vás zve v pátek 27. května na akci Líný pátek. Od 14:00 hodin prodává před bistrem 

Anne's foodtruck speciality jako vepřové ramínko, hovězí žebra nebo curry kukuřičné kuře. Od 17:00 hod k 

pohodovému odpoledni hraje DJ Štěpán Brück a všechny míchané drinky jsou v akci 2+1. Doporučuje se 

rezervace míst u baru.  

− Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 26. května 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 a další záležitosti týkající se zdravotního pojištění. Rádi zodpovíme Vaše dotazy a 

těšíme se na Vaši návštěvu.  

− Nábytek Mikulík oznamuje, že nyní probíhá na prodejně ve Vranovicích výprodej kuchyní z prodejní 

plochy. Slevy na výstavní kuchyně 20 – 60 %. Přijďte si vybrat! Vranovice, Lipová 692, telefon: 777 626 833. 

  


