
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 3. - pátek 7. října 2022 

 

Informace z radnice: 

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

Vedoucí sociálního odboru. Uzávěrka podání přihlášek je 14. října 2022. Podrobné informace 

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

− Starosta města Židlochovice vyhlašuje nabídkové řízení pro obsazení místa v organizační složce města 

Židlochovice – Pečovatelská služba: Pracovník v sociálních službách-pečovatelka. Informace k nabízené 

pozici podá Mgr. Lenka Brázdová – vedoucí pečovatelské služby, tel.: 604 290 417 nebo 547 238 578. 

Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2022. Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu 

naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− Základní škola Židlochovice přijme asistenta pedagoga. Požadavek na vzdělání - maturita. Pedagogické 

vzdělání, či kurz asistenta pedagoga výhodou. Bližší informace podá paní zástupkyně Koždoňová nebo 

vedoucí poradenského pracoviště paní Zapletalová. Nástup možný ihned. 

− Vodárenská akciová společnost, a. s. oznamuje, že ve dnech od 4. do 13. října budou v našem městě 

probíhat odečty vodoměrů. Přesný rozpis ulic naleznete na internetových stránkách města v sekci 

Aktuality. V případě nepřítomnosti prosím volejte stav vodoměru na tel.: 547 231 018 nebo 725 596 547. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Ve středu 5. října bude Oblastní charita Rajhrad pořádat tradiční sbírku Koláč pro hospic. Váš dobrovolný 

příspěvek pomůže rajhradskému lůžkovému i mobilnímu hospici opatřit zdravotnické pomůcky, prostředky 

a vybavení, díky kterému se u nás pacienti cítí komfortně a v bezpečí. Za svoji štědrost se odměňte 

sladkým koláčem, který dostanete na stánku na náměstí Míru v čase od 7:00 do 16:00 hodin. Oblastní 

charita Rajhrad děkuje za Vaši podporu.  

− Městské kulturní středisko Židlochovice vás zve na koncert písní Zuzany Navarové. Skladby ze sólové tvorby 

i z období působení ve skupině Nerez hrají a zívají Martina Trchová a Adam Kubát. Koncert proběhne ve 

stodole Komunitního centra, ve čtvrtek 6. října od 19 hodin. Vstupenky v hodnotě 150 Kč můžete zakoupit 

na Informačním centru v Židlochovicích, nebo před koncertem na místě. 

− Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice zve všechny své členy, příznivce a hlavně všechny děti na již pátý 

Večer sokolských světel. V sobotu 8. října budeme po řece pouštět svítící lodičky. Sraz je v 18 hodin u 

sokolovny. 

− Spolek Výhonek zve všechny na tradiční benefiční KUKU festival, který proběhne v neděli 9. října u jurty v 

Židlochovicích. Festival zahájí v 15 hodin divadlo DNO svojí Dinosauří pohádkou. Dále se můžete těšit na 

rytmohrátky, workshopy (nejen) pro děti, výborné domácí občerstvení. V pozdějších odpoledních 

hodinách se kopcem rozezní nezaměnitelný hlas Marie Puttnerové. Těšíme se na vás. 

 

Inzerce: 

− Firma Elektro-Karban s.r.o. se sídlem v Židlochovicích přijme do trvalého pracovního poměru muže  do 

elektrotechnické výroby. Vyžadujeme spolehlivost a chuť pracovat. Odbornost není nutná. Nástup možný 

ihned. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 547 231 363 nebo na  emailovou adresu info@elektro-

karban.cz 

− Společnost LAC v Židlochovicích, s jednosměnným provozem, hledá nové kolegy a kolegyně do výroby 

i kanceláří. Konkrétně na pozice: montážník, elektrikář, konstruktér kovo, technický prodejce a manažer 

projektu. Životopisy můžete posílat na email: prace@lac.cz Pro bližší informace volejte 724 402 008 nebo 

navštivte naše stránky www.lac.cz/kariera. 

 


