
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 21. - pátek 25. listopadu 2022 

 

Informace z radnice: 

− Dovolujeme si vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 

23. listopadu 2022 v 18 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice. Program jednání 

naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

Vedoucí finančního odboru. Zájemci se mohou přihlásit do 12. prosince 2022. Bližší informace 

k vyhlášenému pracovnímu místu naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Společnost EG.D, a. s. žádá vlastníky a uživatele pozemků o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a 

spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle výpisu z předpisů, který 

naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality tak, aby byla dodržena maximální výška 

porostu. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz. 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Sdružení Židlochovice vás zve na Den otevřených dveří v keramické dílně s malou dílničkou pro děti, ve 

čtvrtek 24. listopadu od 16 do 18 hodin. Přijďte se vánočně naladit, prohlédnout si výrobky vyrobené 

v keramické dílně a nakoupit drobný dárek pro vaše blízké. 

− Základní umělecká škola Židlochovice a Art zuš pořádají koncert při příležitosti 100. výročí narození 

zakladatele hudební školy v Židlochovicích: Pocta Boleslavu Muchovi. V podání žáků umělecké školy zazní 

sklady Boleslava Muchy a dalších autorů. Koncert se koná ve čtvrtek 24. listopadu od 18 hodin v sále 

Komunitního centra. Vstupné dobrovolné. 

− Městské kulturní středisko vás zve na představení knihy Jarky Vykoupilové Babské rady, které se bude konat 

v pátek 25. listopadu od 18 hodin v sále Komunitního centra. Od 16:30 hodin bude pro návštěvníky otevřen 

bar. Vstupné je 80 Kč, předprodej na Informačním centru. 

− Městské kulturní středisko vás srdečně zve v neděli 27. listopadu na nádvoří Komunitního centra na 

Rozsvícení vánočního stromu. Přijďte pobít už od 16 hodin a při punči, svařeném víně či kávě z nabídky 

oblíbeného Pine café s námi vyčkejte do 17 hodin, kdy se vánoční strom rozzáří. V 16:15 vyrazí od základní 

školy na Tyršově ulici Průvod světýlek k vánočnímu stromu. Táborová skupina Rendy si pro vás připravila 

malou vánoční dílnu ve stodole Komunitního centra. V programu vystoupí děti z mateřské a základní školy. 

Inzerce: 

− Cukrářka Kamila Daňková vás srdečně zve na dobroto-svařákové soboty v cukrářské provozovně D-Kejk v 

Nosislavi, a to každou sobotu od 14 do 19 hodin. Těšit se můžete na spoustu dezertů, a horké nápoje. Dále 

oznamuje, že přijímá objednávky na vánoční cukroví a sladké dárečky. Více informací na www.d-kejk.cz a 

sociálních sítích. 

− Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 24. listopadu od  9 do 11 hodin bude se 

svým mobilním pracovištěm v Columna centru budovy ortopedie. Na místě si můžete vyřídit registraci ke 

zdravotní pojišťovně, oznámení změny osobních údajů, přístupy do elektronické komunikace a další 

záležitosti týkající se zdravotního pojištění. Rádi zodpovíme Vaše dotazy a těšíme se na Vaši návštěvu. 

− Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v našem městě v pátek 25. listopadu revize kotlů na tuhá 

paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemci se 

mohou objednat na tel.: 608 748 989. 


