
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 10. - pátek 14. října 2022 

 

Informace z radnice: 

− Městský úřad Židlochovice informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, 

které se bude konat ve středu 19. října 2022 od 18:00 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950. 

Navržený program naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

− 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. 

− Oznamujeme občanům, že od 17. do 21. října proběhne údržba cykloboxů a nebude možné je využívat. 

V tomto termínu použijte k odložení kola držáky před cykloboxy. Děkujeme za pochopení. 

− MUDr. Hana Krchňavá, Gynekologie Židlochovice, oznamuje, že od 1. listopadu má nové tel.: 776 670 996. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Městské kulturní středisko pořádá ve středu 12. řijna v sále Komunitního centra představení z cyklu Listování. 

Došlo ke změně programu:  Hrajeme titul Listování slaví 20 let -  představení se spoustou ukázek z celého 

repertoáru i ze zákulisí kočovného života všech protagonistů. Hrají Lukáš Hejlík, Pavel Oubram, Alan 

Novotný a Věra Holá. 

− Městské kulturní středisko vás zve tuto sobotu 15. října na poslední farmářský trh v tomto roce, který doplní 

Sousedský blešák a hudební vystoupení Kiksylendu. Náměstí Míru bude i tentokrát plné farmářských 

pochoutek, sýrů, mléčných výrobků, sladkého pečiva, podzimní zeleniny, dýní a také doplňkového 

sortimentu. Pochoutky si připravil všem známý Martin Beránek z Nosislavi. Upozorňujeme občany, že v době 

konání trhu bude uzavřeno celé náměstí, proto vás žádáme o přeparkování vozidel již v pátek 14. října ve 

večerních hodinách. Dále prosíme všechny živnostníky a podnikatele, kteří očekávají zásobování, aby nás 

kontaktovali na tel.: 734 352 343. 

− Hortiscentrum Židlochovice na 11. ročník Dýňobraní. V sobotu 15. října si pro vás připravili dopolední a 

odpolední soutěže ve vyřezávání dýní, malování na obličej, diskotéku pro děti, ohňostroj a opékání 

špekáčků. Otevřeno do 19:30 hodin.  

 

Inzerce: 

− Mezinárodní společnost Westfalia Metal s. r. o. v Hustopečích přijme do svého týmu absolvent(k)y i zkušené  

profesionál(k)y. Otevřené pozice ve výrobě s praxí i bez: Operátor/Operátorka výroby, Svařování ruční 

CO2 nebo robotické (i bez průkazu) a Seřizovač(ka) nebo Obsluha CNC ohýbacího stroje (vhodné i pro 

absolventy). Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční ohodnocení a různorodá 

pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 60.000 Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. 

Více informací: na Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte 

bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 



− Nábytek Mikulík Vranovice oznamuje, že ve dnech 20. až 22. října bude probíhat výprodej skladových 

zásob za velmi výhodné ceny. 

− Do zavedené firmy LB-Autodoprava přijmeme řidiče sk B na dlouhodobou spolupráci. Místo pracoviště: 

Depo Měnín 580 okr Brno venkov. Rozvoz Břeclavsko, Pracovní doba 6-14h, víkendy a svátky volné. Práce 

na hlavní pracovní poměr v jednosměnném provozu. Jistota a stabilita firmy. Firemní benefity. Informace 

na telefonu 725 477 771 denně od 8 do 17hodin. 


