
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU úterý 31. května 2022 

 

Informace z radnice: 

− Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pátek 3. června 2022 v době od 

7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá bude oblast: ulice Brněnská, Dvořákova, Jiráskova a kpt. Rubena. Přesný 

rozpis naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. Pro případné další informace volejte 

Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz. Děkujeme Vám za pochopení. 

− 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: 

− Gymnázium Židlochovice pořádá v pátek 3. června od 19:00 hodin Ples pod hvězdami. Tradiční ples 

gymnázia v netradičním čase a netradičním prostředí. Srdečně zveme všechny současné i minulé studenty 

a zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a přátele školy. Těšíme se na Vás! 

− Sdružení Židlochovice a Myslivecké sdružení Židlochovice pořádají v sobotu 4. června Povídání s myslivci. 

Sraz u radnice je v 13:00 hodin. Čeká na vás vycházka naučnou stezkou, poznávání zvěře, střelba ze 

vzduchovky, opékání špekáčků a spousta zábavy. 

− Městské kulturní středisko vás zve 5. června na nedělní odpoledne do předzámeckého parku na tradiční 

akci pro celou rodinu s hudbou pohádkou a dalšími aktivitami. Začínáme ve 14:00 hodin. 

 

Inzerce: 

− 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. 

− Firma Společenství kominíků a topenářů bude v pátek 3. června provádět v našem městě revize kotlů na 

tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemci se 

mohou objednat na tel.: 608 748 989. 

− Zveme vás na Den dětí v Bambi shoes Židlochovice. 1. června využijte nabídky na nákup botiček pro své 

děti v akci 1+1 s 50% slevou. Máme prodlouženou dobu do 19:00.  

− Společnost Moravia Propag rozšiřuje stávající tým a hledá do svého moderního servisního střediska 

v Jalovisku u Měnína posily na pozice Skladníka a Servisního technika. Jedná se o práci na jednosměnný 

provoz s volnými víkendy, motivační odměnou a nástupním bonusem. Více informací na telefonním čísle 

735 747 153, webových stránkách www.moraviapropag.cz, nebo přímo na pobočce v Jalovisku. 

− Nábytek Mikulík nabízí volná pracovní místa Asistent marketigu, asistent obchodu a skladník. Více informací 

na www.nabytek-mikulik.cz. 

− Zveme vás na druhý ročník festivalu minipivovarů - 2. Pivní Manifest. Festival proběhne 18. června v areálu 

Rajhradské sokolovny. Od 15 hodiny pro vás bude nachystáno pět minipivovarů a občerstvení. Těšit se 

můžete na stand up show Na stojáka a kapelu Drink. Těšíme se na Vás, 18. června v Rajhradě. 

  


