
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 12. - pátek 16. 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. 

− 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. 

− V neděli 11. září v odpoledních hodinách byl u garáží na ulici Masarykova 718 nalezen mobilní telefon. 

Dále byl nalezen svazek klíčů a mobilní telefon. Majitelé si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ. 

− Oznamujeme rodičům dětí narozených od března do září roku 2022, kteří by se rádi se svými dětmi 

zúčastnili slavnostního přivítání nových občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 26. září 

v kanceláři matriky, Nádražní 750, e-mail: lenka.necasova@zidlochovice.cz. Formulář žádosti k pozvání na 

slavnostní přijetí naleznete na internetových stránkách města. Rodiče s dětmi v obřadní síni přivítá starosta 

města Židlochovice. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Židlochovičtí zahrádkáři vás zvou na Výstavu o činnosti Zahrádkářského svazu k příležitosti 65. výročí 

založení. Výstava bude zahájen 16. září v 17:00 hodin v Malé galerii Informačního centra. 

− Bystrá Židle v Židlochovicích uvádí Ženy (v) září v pátek 16. září v 19 hodin. Čeká vás vystoupení 

orientálních tanečnic ze skupiny Raks Sultana. Slávka Mžíček a její Kouzla šatníku a degustace vín Vinařství 

Měřínský. Vstupné je 100 Kč, místenky u baru. 

− Městské kulturní středisko Židlochovice Vás srdečně zve na Slavnosti burčáku s vinaři: Vinařství Na Důlku ze 

Žabčic, Šťastné vinařství z Blučiny, Vinařství Válka z Nosislavi, vinařství Bronislav Svoboda ze Židlochovic a 

Vinařství Sklep Blučina. Slavnost se uskuteční v sobotu 17. září od 13 hodin v areálu Robertovy vily. Letos 

vám zahraje Cimbálová muzika Rozmarýn. Pro děti je připraveno malování na obličej, malování pískem a 

výtvarné aktivity. 

− Starosta města Židlochovice vás zve na další Setkání u šálku čaje, v pondělí 19. září, tentokrát v Pohostinství 

u Kafků od 17 hodin. 

 

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. 

− Firma Elektro-Karban s.r.o. se sídlem v Židlochovicích přijme do trvalého pracovního poměru muže  do 

elektrotechnické výroby. Vyžadujeme spolehlivost a chuť pracovat. Odbornost není nutná. Nástup možný 

ihned. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 547 231 363 nebo na  emailovou adresu info@elektro-

karban.cz 


