
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 5. - pátek 9. září 2022 

 

Informace z radnice: 

− Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Samostatný 

odborný referent stavebního úřadu. Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá: Ing. Milan Komenda, 

vedoucí odboru, tel.: 604 290 308. Starosta města Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pozice: Strážník městské policie v Židlochovicích. Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá: Milan 

Šebek, vedoucí Městské police, tel.: 604 290 304. Dále vyhlašuje nabídkové řízení pro obsazení místa: 

Pracovník v sociálních službách - pečovatelka. Informace k nabízené pozici podá Mgr. Lenka Brázdová – 

vedoucí pečovatelské služby, tel.: 604 290 417. Zájemci se mohou hlásit do 30. září 2022. Podrobné 

informace k vyhlášeným pracovním pozicím naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Dovolujeme si Vás pozvat na 31. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat 

ve středu 7. září 2022 v 18:00 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice. Program 

jednání naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 15. září 2022 v době od 

7:30 do 12:30 hodin. Vypnutá bude oblast: ulice Brněnská, Dvořákova, Jiráskova a kpt. Rubena. 

Odběratelská trafostanice Židlochovice Žižkov - lokální distribuce Ezamont. Podrobný rozpis ulic 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. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Školní atletický klub při Základní škole v Židlochovicích zve na nábor dětí do atletické přípravky, který 

proběhne ve středu 7. září od 15.30 hodin pro děti 1. – 2. třídy a ve čtvrtek 8. září od 15:30 hodin pro děti 3. 

– 5. třídy ve sportovním areálu na Tyršově 611. S sebou sportovní oblečení a pití. V případě špatného 

počasí se nábor uskuteční v tělocvičně. Srdečně zvou atleti ŠAK Židlochovice. 

− Komunitní centrum Židlochovice pořádá přednášku Jak se zbavit Exekucí: Milostivé léto 2022, která se 

bude konat ve středu 7. září od 17:30 hodin v klubovně Komunitního centra. Přednášku povede Daniel 

Hůle, vedoucí dluhového poradenství, Člověk v tísni. 

− Sokol Židlochovice a Chasa Židlochovice vás zvou v pátek 9. až v neděli 11. září na Židlochovické hody. 

V pátek vás čeká tradiční stavění máje, večer pak taneční zábava se skupinou Stone, v sobotu dopoledne 

budou zvát stárci a večer na zábavě bude hrát dechová hudba Ištvánci. V neděli ráno proběhne mše 

svatá, odpoledne průvod stárků a hodové odpoledne pod májí završí opět dechová hudba Ištvánci. 

 

Inzerce: 

− Firma:  Společenství kominíků a topenářů bude provádět v našem městě revize kotlů na tuhá paliva. Dále 

pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se 

uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022. Zájemci se mohou objednat na tel.: 608 748 989. 

− Od 5. října se zahajují Kurzy němčiny pro mírně pokročilé. Kurzy budou probíhat každou středu 

v Mateřském centru Robátko. Přihlašování do kurzů na e-mail: eva.capkova@volny.cz, tel: 723 166 473. 

− Lékárna Židlochovice hledá magistru. Zájemci nás mohou kontaktovat přímo v lékárnách v Židlochovicích. 

 


