
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 20. června 2022 

 

Informace z radnice: 

− Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Pracovník 

sociálně-právní ochrany dětí (zástup za dlouhodobou nemoc). Zájemci se mohou přihlásit do 15. 

července. Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Bc. Dagmar Špunarová, zástupce 

vedoucí sociálního odboru, tel.: 547 427 334 nebo 604 290 309. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− V rámci letošního Meruňkobraní se bude opět soutěžit o nejlepší meruňkovici. V případě zájmu se soutěže 

zúčastnit, vyzvedněte si láhev na vzorek na informačním centru, Masarykova 100. Ročník není podmíněn. 

Sběr vzorků je do pátku 24. června a hodnocení proběhne 3. července komisí složenou z členů Českého 

zahrádkářského svazu. 

− Městské kulturní středisko vás zve na Letní večer s biografem, který se bude konat v pátek 24. června 

v zahradě Robertovy vily. Tentokrát budeme promítat film Srdce na dlani. Vinný bar pro vás otevíráme 

v 19:30 hodin a promítání začne ve 21:15 hodin. 

− Městské kulturní středisko vás zve na putování za uměním.  Vydejte se s námi vycházkou po městě, kde 

budou probíhat výstavy obrazů laických i profesionálních autorů ze Židlochovic a okolí. V rámci 

vystoupí  také violoncellové trio Osamělé palačinky, proběhnou přehlídky klobouků, a s dětmi bude 

malovat obrazy klaun Hubert. Den věnovaný umění ukončí taneční umělecká skupina Orbita, začátek 

představení je v 18:00 hodin ve stodole. Navštivte Den Umění v ŽIdlochovicích, v neděli 26. června od 

13:00 do 18:00 hodin. 

 

Inzerce: 

− Papírna Moudrý Židlochovice přijme do trvalého pracovního poměru strojní mechaniky. Požadujeme 

manuální zručnost, základy obrábění kovů a elektro vítány. Nabízíme práci v přátelském rodinném 

kolektivu ve dvousměnném provozu, dobré platové podmínky, pravidelné prémie a další benefity. 

Informace v kanceláři firmy na ulici Nádražní 56 v Židlochovicích nebo na tel.: 723 624 778 - pan Moudrý. 

− Společnost Darfon Cvrčovice přijme skladníka. Kontakt: 533 445 421. 

− Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR oznamuje, že ve čtvrtek 23. června 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, přístupy do elektronické komunikace, žádosti 

o příspěvek z fondu prevence, podání přehledu OSVČ a další záležitosti týkající se zdravotního pojištění.  

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ke zdravotnímu pojištění a těšíme se na Vaši návštěvu.  

− Společnost ČSAD Kyjov Bus a. s. hledá řidiče autobusu. Vybraným zájemcům bez řidičského oprávnění 

skupiny D, pomůže zajistit rozšíření. Více informací na tel.: 734 432 432. 

  


