
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 31. října - pátek 4. listopadu 2022 

 

Informace z radnice: 

− Mgr. Ondřej Stupka, notář jmenovaný do úřadu po JUDr. Olze Vitáskové, oznamuje konání úředních dní 

v Židlochovicích na adrese Židlochovice, Komenského 86, a to každé úterý v době od 8 do 16 hodin. 

− V úterý 8. listopadu v 11 hodin proběhne v sále Komunitního centra očkování vakcínou COMIRNATY 

Original/Omicron, které provede mobilní očkovací tým nemocnice Tišnov. Očkovat se mohou zájemci 

o posilující 3. a 4. dávku, kteří se předem registrovali v Komunitním centru či Pečovatelské službě, kde je 

také možné vyzvednout formulář pro Informovaný souhlas. Po naočkování vám bude ihned předán 

Certifikát o očkování. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Starosta města Židlochovice vás zve na další Setkání u šálku čaje, které se bude konat v pondělí 

7. listopadu od 18 hodin v klubovně Komunitního centra. 

− Komunitní centrum vás zve na další besedu, tentokrát s Radovanem Voříškem, brněnským 

psychoterapeutem, spoluzakladatelem Společnosti Podané ruce. Přednáška Jak překonat závislost? se 

bude konat v úterý  8. listopadu od 17:30 v klubovně Komunitního centra. 

Inzerce: 

− Nábytek Mikulík oznamuje, že spouští akci na ložnicové komplety. Pořiďte si nábytek do vaší ložnice a 

získejte slevu až 3000 Kč na svou objednávku. Více informací žádejte na prodejně ve Vranovicích nebo 

telefonicky na tel.: 777 071 792. 

− Bistro Bystrá Židle vás zve na řízenou degustaci vín Vinařství Špalek, která se bude konat v pátek 

4. listopadu od 19 hodin. Sám Marek Špalek vás provede dvanácti vzorky vín. Vstupné 350 Kč. 

− Výrobna Dolce Passione v Nosislavi bude v sobotu 5. listopadu prodávat dezerty a jiné dobroty. Můžete se 

těšit na dezerty inspirované Neapolí i na naše klasické dezerty. Připravili jsme i něco pro masaře: Uzená 

kachní prsa, uzená masa, domácí klobásky a neapolský těstovinový koláč. Nebudou chybět ani dobroty 

ze zahrady: kvašená zelenina, hroznový mošt, chilli omáčky a jiné. Těšíme se na Vás 5. listopadu od 9 do 13 

hodin. 


