
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU čtvrtek 2. června 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. 

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

ve středu 8. června 2022 v 18:00 hod. 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. 

− Byla nalezena taška na notebook s klíči, k vyzvednutí je na podatelně Městského úřadu Židlochovice, 

Nádražní 750. 

 

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. 

− Židlochovické ženy zvou všechny občany našeho města, vaše známé a příbuzné, na 6. ročník babských 

židlochovických hodů. Hodová zábava bude probíhat v sobotu 11. června od 18.00 hodin na náměstí. 

K poslechu a tanci bude hrát kapela Zlaťanka. A již tuto sobotu 4. června projdou židlochovické ženy 

město s pozvánkou a ochutnávkou hodového koláče. Těšíme se na setkání s vámi. 

 

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. 

− Papírna Moudrý Židlochovice přijme do trvalého pracovního poměru strojní mechaniky. Požadujeme 

manuální zručnost, základy obrábění kovů a elektro vítány. Nabízíme práci v přátelském rodinném 

kolektivu ve dvousměnném provozu, dobré platové podmínky, pravidelné prémie a další benefity. 

Informace v kanceláři firmy na Nádražní ul. 56 v Židlochovicích nebo na tel.: 723 624 778 - pan Moudrý. 

− 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. 


