
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pátek 6. května 2022 

 

Informace z radnice: 

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

sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro mládež. Zájemci se mohou přihlásit do 20. května 2022. 

Podrobné informace k pracovnímu místu podá: Mgr. Iva Tycová, vedoucí sociálního odboru Městského 

úřadu Židlochovice, tel.: 547427331. 

− Mateřská škola Židlochovice oznamuje, že zápis do mateřské školy bude probíhat v týdnu od 9. do 13. 

května. Bližší informace naleznete na internetových stránkách školy www.mszidlochovice.cz. 

− Občané města Židlochovice mají možnost získat do bezplatné výpůjčky kompostér. Kompostéry jsou 

plastové o objemu 1050l. K vyzvednutí jsou v otevírací době sběrného dvora, Topolová 908. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− V sobotu 7. května proběhne od 8:00 do 13:00 hodin na náměstí Míru Žerotínský farmářský trh. Přijďte 

ochutnat regionální potraviny. Součástí farmářského trhu bude v dolní části náměstí pod věžákem již 

7. Sousedský blešák. Upozorňujeme občany, že v době konání trhu bude uzavřeno celé náměstí, proto vás 

žádáme o přeparkování vozidel již v pátek 6. května ve večerních hodinách. Dále prosíme všechny 

živnostníky a podnikatele, kteří očekávají zásobování, aby nás kontaktovali na tel.: 734 352 343. 

− Fotbalový klub Židlochovice zve všechny diváky v sobotu 7. května v 16:30 na zápas, který odehrají naši 

muži pro T.J. Sokol Přísnotice. Přijďte podpořit naše kluky v tomto zápase. Fotbalisté Židlochovice se nachází 

na prvním místě tabulky. Na hřišti máme pro vás nachystáno občerstvení. 

− Divadlo Dno a Bystrá židle vás zvou v neděli 8. května od 10:00 hodin na rodinné představení Liška 

Bystrouška. Divadlo plné hudby, loutek, tance a radosti. Hrajeme na zahrádce před bistrem, pro všechny 

zhruba od tří let bez horní věkové hranice. Vstupenky za 80 Kč u baru. 

− Přírodní školka Výhonek pořádá v neděli 8. května v jurtě besedu s bylinkářem, mastičkářem a léčitelem 

Pavlem Vašíkem Léčením ku zdraví, aneb pozme si sami. Začínáme ve 14:00 hodin. 

− Komunitní centrum vás zve v rámci týdne pro rodinu na Besedu: Naše děti v době covidu a války na 

Ukrajině, která se bude konat v pondělí 9. května. A Besedu: Jak být prarodičem ve 21. století?, která se 

bude konat ve středu 11. května. Obě besedy se konají v sále Komunitního centra a začínají v 17:00 hodin. 

− Obec Žabčice vás zve ve středu 11. května do Lidového domu na představení Divadelního spolku Frída 

Fachman. Představení začíná v 19:00 hodin. Vstupné je 200 Kč, předprodej v obchodě paní Hany 

Spěvákové. 

 

Inzerce: 

− Strojírenská společnost Apex Group hledá nového kolegu na pracovní pozici Svařovací technolog/inženýr. 

Bližší informace na tel.: 775 267 430. 

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

profesionály. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i bez: Operátor / Operátorka výroby, Ruční montáž, 

Obsluha strojů, Manipulace VZV, Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu). Více informací: na 

Facebooku nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

− Společnost DPD Měnín 580 hledá řidiče pro balíkový rozvoz. Pracovní doba od 6:00 do 14:00 hodin, 

víkendy a svátky volné. Praxe v řízení dodávky vítána. Informace na tel.: 725 477 771 denně od 8:00 do 

17:00 hodin. 

− V pondělí 9. května bude v našem městě firma Kominictví Kvapík Petřík provádět kontroly a čištění komínů. 

V případě zájmu volejte na tel.: 777 997 966. Cena za kontrolu a čištění je 450 Kč. 

− Sady Nosislav oznamují, že stále probíhá prodej jablek. Nabízí jablka různých odrůd a jablečné mošty. 

Informace na tel.: 607 007 963. 



− Firma Textilomanie v Opatovicích hledá do skladu fyzicky zdatné muže pro přípravu zásilek k expedici. Pro 

bližší informace volejte paní Ivaně Žákové na tel.: 604 266 629. 

− Společnost Integra Přísnotice hledá pracovníky na pozici Líhnař / Líhnařka. Možnost dlouhodobé brigády. 

Kontakt: pan Hubert Šťastný, tel.: 601 130 906. 

− Poliklinik Židlochovice, náměstí Míru 149 hledá údržbáře na plný úvazek. Podrobné informace podá paní 

Sedláčková, tel.: 547 231 021. 

− Cukrářská provozovna D-Kejk Nosislav Nivka 304, vás zve tuto neděli na dezerty ke dni matek. Pro maminky 

jsme připravili dezert ve tvaru růže s příchutí malin, liči a růžové vody, dále citrusovou tartaletku s příchutí 

yuzu, grepu a citronu. Otevřeno bude od 13:00 do 19:00 hodin. 

− Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v našem městě v úterý 10. května od 9:00 do 12:00 hodin 

na tržnici prodej svých výrobků. Nabízíme dámské vycházkové a letní šaty, kostýmky, halenky, letní kalhoty 

a saka z kvalitních elastických úpletů, vše i v nadměrných velikostech. V nabídce jsou také kvalitní pánské 

košile. Přijďte se podívat a nakoupit kvalitní české zboží.  


