
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 27. června 2022 

 

Informace z radnice: 

− Dovolujeme si Vás pozvat na 30. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve 

středu 29. června 2022 v 18:00 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 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. 

− 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. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Komunitní centrum upozorňuje, že Trénování paměti s panem Chourou se místo úterka koná tentokrát až 

ve středu 29. června od 10:00 hodin. 

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

době knihovny od 1. července do 31. srpna. 

 

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. 

− 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. 

− Sady Nosislav oznamují, že probíhá doprodej jablek pouze v pracovní dny, pondělí až pátek. Sobotní 

prodej je zrušen. Informace na telefonu 607 007 963. 

− Kemp Merkur Pasohlávky hledá brigádníky na úklid. Zájemci prosím volejte na tel.: 606 509 091 nebo pište 

na e-mail uklid@pasohlavky.cz. 

− Autodoprava Jaromír Popela hledá řidiče dodávkového automobilu pro práci kurýra zásilkové služby DPD. 

Zájemci volejte na tel.: 773 502 303. 

 

 


