
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU středa 17. srpna 2022 

 

Informace z radnice: 

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

odborný referent stavebního úřadu. Zájemci se mohou hlásit do 30. září 2022. Bližší informace k uvedené 

pracovní pozici podá: Ing. Milan Komenda, vedoucí odboru, tel.: 604 290 308. Podrobné informace 

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

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Přírodní školka Výhonek vás zve na promítání filmu Svobodné děti. Přijďte ve čtvrtek 18. srpna v 18:00 hodin 

do Komunitního centra na promítání dokumentu a nechte se inspirovat. 

− Komise sportu a mládeže vás zve na Dětský sportovní den na koupališti, který proběhne v neděli 28. srpna 

od 14:00 hodin. Organizace města zde představí nabídku kroužků pro děti. 

− Komunitní centrum Židlochovice vás zve na Trénování paměti se Zdeňkem Chourou. V úterý 30. srpna od 

10:00 hodin v klubovně Komunitního centra. 

− Komise pro občanské záležitosti zve naše důchodce  na piknik. Sraz je ve čtvrtek 1. září ve 13 hodin u 

stacionáře na Palackého ulici. Po prohlídce stacionáře se pojedeme  podívat na rozhlednu a piknikové 

ukončení proběhne na koupališti. Srdečně vás zveme. 

− Obec Těšany vás zve v rámci Národopisných slavností na koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu, který se bude 

konat v pátek 2. září od 19:00 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na obecním úřadě. Akce 

se koná za každého počasí. 

− Vinaři z Nosislavi a okolí Vás zvou na jubilejní 10. ročník Otevřených sklepů v Nosislavi, v sobotu 3. září od 

12:00 hodin. Svá vína letos představí 17 vinařů a vinařství. Tradiční akci doprovodí cimbálová muzika, 

mužáci z Nosislavi a Popic, ochotníci v historickém průvodu a výstava obrazů v Chráněném bydlení 

Nosislav. (hlásit od 29.8.) 

 

Inzerce: 

− Hledáme schopnou, zodpovědnou a pečlivou hospodyni do rodinného domu v Židlochovicích. Jedná se 

o práci na dlouhodobý plný úvazek. Náplní práce je hlídání dětí a péče o chod domácnosti. Kontakt: 

hospodyne.zidlochovice@seznam.cz. 

− Ordinace MUDr. Zdeňky Novákové, Zdravotní středisko Hrušovany u Brna očkuje proti COVID-19 v 

sobotních termínech 27. srpna a 10. září, i pro neregistrované pacienty, od osmnácti let Nutné předchozí 

objednání na tel.: 547 237 415,.  

− Mezinárodní společnost Westfalia Metal v Hustopečích přijme do svého týmu absolventy i zkušené 

profesionály. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i bez: Operátor výroby, Specialista zákaznického servisu. 

Více informací: na Facebooku, nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

− Firma INTEGRA, a.s. hledá zaměstnance na pozici líhňař – líhňařka a údržbář - údržbářka do moderního 

provozu líhně v Přísnoticích. Více informací na tel.: 601 130 906 - pana Hubert Šťastný.  

− Společnost Strojrent, s. r. o. zabývající se zemními pracemi většího rozsahu plánuje rozšiřovat svůj tým a 

nabízí zaměstnání na hlavní pracovní poměr na pozicích: řidič, strojník, automechanik, mechanik 

stavebních strojů, stavbyvedoucí a geodet. V případě zájmu o více informací volejte na tel.: 734 256 613. 

− Základní škola Měnín, hledá uklízečku na částečný úvazek. Nástup možný od 1. září. Dále učitele 

matematiky a anglického jazyka na II. stupeň základní školy na plný úvazek. Nástup možný od 24. srpna. 

V případě zájmu kontaktujte ředitele Mgr. Zdeňka Jochmana na tel.: 723 130 737. 


