
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 28. listopadu - pátek 2. prosince 2022 

 

Informace z radnice: 

− 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: 

− Komunitní centrum vás zve v úterý 29. listopadu na besedy se Zdeňkem Chourou. V 10 hodin přednáška 

Trénování paměti a v 11 hodin přednáška Napětí v rodinách pečujících. Obě besedy se budou konat 

v klubovně Komunitního centra. 

− Základní umělecká škola Židlochovice a Art zuš vás zvou na Adventní kytarový koncert, který se bude 

konat ve čtvrtek 1. prosince od 18 hodin v sále Komunitního centra. Zahrají žáci kytarových tříd. Vstupné 

dobrovolné. 

− V pondělí 5. prosince navštíví Židlochovice Mikuláš doprovázen čertem a anděly. S šesti zastávkami 

projede od 16 hodin městem s koňským spřežením. Na závěr mikulášské jízdy zveme všechny děti, které by 

chtěli přijít v čertovském a andělském převleku na Rej čertíků a andělů. Sraz je v 18:15 hodin u polikliniky, 

odkud společně vyrazíme na nádvoří Komunitního centra. Od 16 do 19 hodin zveme odvážné děti na 

prohlídku pekla pod radnicí. 

− Komise pro občanské záležitosti vás zve na Mikulášskou besídku pro seniory. Besídka se koná ve čtvrtek 8. 

prosince v 15 hodin v sále Komunitního centra. Přijďte se naladit na vánoční čas, Zazpívat koledy a 

pobesedovat. 

Inzerce: 

− Přijmeme kuchaře / kuchařku. Případní zájemci mohou volat na tel.: 606 665 059. 

− Výrobna Dolce Passione v Nosislavi vás zve v sobotu 3. prosince na mikulášský stánek plný dobrot. Můžete 

se těšit na dezerty, čokoládové lanýže, plněné perníky, pralinky a jiné. Pro masaře: Uzená kachní prsa, 

trhané maso, domácí paštika a uzená masa. Na zahřátí svařák a punč. A stánek provoní voňavé svíčky. 

Těšíme se na Vás od 9 – 13 hodin. 

− Cukrářská výrobna D-Kejk v Nosislavi vás srdečně zve na dobroto-svařákové soboty, a to každou adventní 

sobotu od 13 do 18 hodin. Tuto sobotu se můžete těšit na dezert red moon, makronky a spoustu trvanlivých 

dobrot jako jsou pralinky, karamely, čokolády apod., Ve dvoře si můžete vychutnat svařák, horkou 

čokoládu, kávu či pečený čaj. 


