
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pátek 22. července 2022 

 

Informace z radnice: 

− Město Židlochovice zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

Vedoucí sociálního odboru. Uzávěrka podání přihlášek je 31. července 2022. Podrobné informace 

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

− Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Sociální pracovník. 

Zájemci se mohou hlásit do 31. července 2022. Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá: Ing. Hana 

Zajícová, sociální pracovník, tel.: 547 427 332. 

− Starosta města Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa: Strážník městské policie v 

Židlochovicích. Zájemci se mohou přihlásit do 14. srpna 2022. Bližší informace k uvedené pracovní pozici 

podá: pan Milan Šebek, vedoucí Městské policie, tel.: 604 290 304. 

− Společnost EG.D, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 28. července 2022 v 

době od 8:00 do 13:00 hodin. Vypnutá bude oblast: ulice Komenského, ulice Meruňková a ulice 

Malinovského. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte 

www.egd.cz. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Městská knihovna Židlochovice vás zve na Výstavu fotografií Darka Laciny, která je přístupná v otevírací 

době knihovny do 31. srpna. 

− V sobotu 23. července vás zveme do zahrady Robertovy vily na promítání české romantické komedie 

Prezidentka s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým. Letní večer zpříjemní vína z nabídky vinotéky LIVINO 

ze Židlochovic. Vinný bar bude otevřen od 19 hodin, začátek promítání ve 21 hodin. Vlastní sklenička na 

víno vítána. Vstupné na promítání je 100 Kč. 

− Fotbalový klub Židlochovice vás zve na Memoriál Josefa Rejžka, který se bude konat v sobotu 23. 

července od 10:00 hodin na fotbalovém stadionu v Židlochovicích. 

 

Inzerce: 

− V pátek 22. července bude v Bystré Židli další večer s míchanými drinky a víny z vinařství Měřínský. Od 16 do 

22 vás čeká nabídka alko i nealko nápojů a ochutnávka bílých vín včetně kvevri. Vstupné se neplatí, 

rezervace míst je možná u baru. 

− Společnost SIMACEK HS, s.r.o. hledá nové spolupracovníky na pozici: Pracovník ostrahy, pracoviště Slatina, 

Černovické terasy. Kontakt: pan Bergmann, tel.: 721 029 241. 


