
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 19. - pátek 23. 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. 

− 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. 

− Vážení občané, o víkendu byly v našem městě roznášeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí. 

Pokud někdo hlasovací lístky nedostal, ať už z důvodu chybějící či neoznačené poštovní schránky nebo 

má volební lístky poškozené, může si náhradní vyzvednout na podatelně městského úřadu nebo přímo ve 

volební místnosti. 

− Ve dnech 23. a 24. září se konají volby do Zastupitelstev obcí. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 

je nově sál Komunitního centra na ulici Legionářská 950. Pro volice bydlící v Židlochovicích na ulicích: 

Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, 

Legionářská, Nad Farou, Strejcův Sbor, Havlíčkova, Sídl. Družba č. p. 666-668 a č. p. 690-703. Coufalíkovo 

nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky a Pastviska. A ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově 

Základní školy Židlochovice, Tyršova 611 pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, Svratecká, Sportovní, 

Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká, 

Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, Sídl. Družba č. p. 651-665. Voliči bude 

umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, 

jehož příslušníci jsou oprávněni volit na území ČR. 

− Oznamujeme občanům, že ve středu 21. září bude v opravovaném úseku ulice Komenského probíhat 

pokládka živičného povrchu komunikace.  Žádáme tímto občany, aby zítra nejpozději do 7:00 hodin 

přeparkovali svoje vozidla mimo opravovaný úsek ulice. Průjezdnost úseku bude zajištěna vždy v jednom 

jízdním pruhu, regulování průjezdu budou zajišťovat pracovníci stavby. Děkujeme za pochopení. 

− Oznamujeme občanům bydlícím na ulici Masarykova v úseku od křižovatky Husova po konec Židlochovic, 

že z důvodu výměny vzdušného vedení pro veřejné osvětlení, doporučujeme ve dnech 21. a 22. září 

přeparkovat vozidla. Děkujeme za pochopení. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

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

u Kafků od 17 hodin. 

− Město Židlochovice vás zve na koncert pořádaný k poctě svatému Václavu, který se uskuteční v neděli 25. 

září od 16 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích. V programu Svatováclavského koncertu 

zazní skladby české duchovní tvorby jako např. chorál Svatý Václave, Ave Maria či Otče náš, ale také 

černošské spirituály. Vystoupí mužské vokální kvarteto Q VOX a hrou na varhany Martin Jakubíček. 

Vstupenky v hodnotě 150 Kč  a 110 Kč pro seniory a studenty jsou v předprodeji na informačním centru a 

budou také na místě před koncertem. 

 

 



Inzerce: 

− 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 

− Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 22. září 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. 

− Soukromá kamenická firma Suchánek-Holub přijede v sobotu 24. září do našeho města a nabízí kompletní 

opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů, stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem i 

stříbrem, zákrytové desky ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma se zdrží na místním 

hřbitově za jakéhokoliv počasí od 16:00 do 16:30 hodin. Kontakt: 736 126 552. 

 

  


