
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 17. - pátek 21. října 2022 

 

Informace z radnice: 

− Městský úřad Židlochovice informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, 

které se bude konat ve středu 19. října 2022 od 18:00 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950. 

Navržený program naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Starosta města Židlochovice vyhlašuje nabídkové řízení pro obsazení místa v organizační složce města 

Židlochovice – Pečovatelská služba: Pracovník v sociálních službách-pečovatelka. Informace k nabízené 

pozici podá Mgr. Lenka Brázdová – vedoucí pečovatelské služby, tel.: 604 290 417 nebo 547 238 578. 

Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2022. Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu 

naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− MUDr. Hana Krchňavá, Gynekologie Židlochovice, oznamuje, že od 1. listopadu má nové tel.: 776 670 996. 

− Upozorňujeme občany, že ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října a dále pak v úterý 27. až pátek 30. prosince je 

plánována výluka Senior TAXI a služba tak v tyto dny nebude v provozu. Děkujeme za pochopení. 

− Pokud máte zájem o naočkování proti COVID19 v listopadu tohoto roku mobilním očkovacím týmem, 

ozvěte se prosím sociální pracovnici Komunitního centra Zuzaně Čukanové na tel.: 737 707 199, nebo 

osobně tamtéž. Hlásit se můžete do 26. října. Očkování proběhne v prostorách Komunitního centra 

Židlochovice, Legionářská 950. 

− V sobotu 15. října byly v čekárně vlakového nádraží v Židlochovicích nalezeny klíče. Majitel si je může 

vyzvednout na podatelně Městského úřadu, Nádražní 750. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Táborová skupina Rendy Vás srdečně zve na Dýňovou sobotu 22. října od 15 hodin v Komunitním centru 

Židlochovice. Přijďte posedět se svojí rodinou a přáteli, kde ochutnáte různé pokrmy z dýně a načerpáte 

inspiraci. Pro děti jsou připravené dílničky, malování na obličej, fotokoutek a soutěž o nejlepší masku. 

Těšíme se, že i vy přinesete na ochutnání pochoutku z dýně. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

− Koupaliště města Židlochovice vás zve, hlavně ty nejmenší, na Halloweenskou diskotéku, v neděli 23. října 

od 16:00 hodin. Připraven máme bohatý program s velkou strašidelňáckou diskotékou, na kterou dorazí 

naše nejoblíbenější pohádkové postavičky. Vstupné pro děti 50 Kč, pro dospělé 80 Kč. 

− Zveme všechny seniory na Trénování paměti se Zdeňkem Chourou. Setkání proběhne v úterý 25. října od 10 

hodin v klubovně Komunitního centra. 

− Město Židlochovice vás zve na koncert světového trumpetisty Laco Déczi a kapely Celula New York. 

Koncert se uskuteční v úterý 25. října od 19:00 hodin v restauraci Za Komínem. Lístky jsou v předprodeji na 

Informačním centru, cena 350 Kč. Neprovádíme rezervace. 

− Město Židlochovice vás zve na vzpomínkové setkání s Tomášem Garriguem Masarykem. Rekonstrukci 

události příjezdu prvního prezidenta uspořádá ke Dni vzniku samostatného Československa Spolek přátel 

T.G.M. Historická kolona s prezidentem přijede do Židlochovic k zámku v sobotu 28. října v 15 hodin. 

Inzerce: 

− Výrobna Dolce Passione v Nosislavi bude v sobotu 22. října prodávat dezerty a jiné dobroty. Můžete se těšit 

na brownies, větrník, pavlova, koláče a macarons. Ze slaného na trhané maso, uzené, paštiku, tortillu, 

Božský toust a dobroty se zahrady: kvašenou zeleninu, hroznový mošt, bezový sirup a jiné. Těšíme se na Vás 

od 9:00 do 13:00 hodin. 

− Bistro Bystrá Židle na státní svátek 28. října zve na oblíbený Coucou pastrami foodtruck. V nabídce bude 

hotdog s hovězím párkem, zelím a slaninou, Rouber sendwich s pastrami a silný hovězí vývar. 

− Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 20. října 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, oznámení změny osobních údajů a další záležitosti týkající se zdravotního pojištění. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy a těšíme se na Vaši návštěvu. 



− Pan Libor Svoboda pořádá v Židlochovicích speciální 5 týdenní kurzy angličtiny, španělštiny a 

francouzštiny. Kurzy jsou zaměřené na výuku jazyka jedinečnou funkční zrychlenou metodou. Kurzy jsou 

vhodné pro začátečníky, věčné začátečníky a mírně pokročilé. Bližší informace získáte na e-mailu: 

info@liborsvoboda.cz. 

− Mezinárodní společnost Westfalia Metal s. r. o. v Hustopečích přijme do svého týmu absolvent(k)y i zkušené  

profesionál(k)y. Otevřené pozice ve výrobě s praxí i bez: Operátor/Operátorka výroby, Svařování ruční 

CO2 nebo robotické (i bez průkazu) a Seřizovač(ka) nebo Obsluha CNC ohýbacího stroje (vhodné i pro 

absolventy). Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční ohodnocení a různorodá 

pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 60.000 Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. 

Více informací: na Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte 

bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

− Nábytek Mikulík Vranovice oznamuje, že ve dnech 20. až 22. října bude probíhat výprodej skladových 

zásob za velmi výhodné ceny. 

− Do zavedené firmy LB-Autodoprava přijmeme řidiče sk B na dlouhodobou spolupráci. Místo pracoviště: 

Depo Měnín 580 okr Brno venkov. Rozvoz Břeclavsko, Pracovní doba 6-14h, víkendy a svátky volné. Práce 

na hlavní pracovní poměr v jednosměnném provozu. Jistota a stabilita firmy. Firemní benefity. Informace 

na telefonu 725 477 771 denně od 8 do 17 hodin. 


