
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU středa 11. 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: 

− Komise sportu města Židlochovice Vás zve na již sedmý ročník sportovní akce Běhy na Výhon. Běh se 

uskuteční v neděli 15. května, zahájení je v 8:45 hodin na nádvoří Komunitního centra. Více informací a 

přihlášky naleznete na www.behynavyhon.cz. 

− Český zahrádkářský svaz Nosislav vás srdečně zve v sobotu 14. května od 10:00 hodin na Tradiční košt vín, 

který se koná v Kulturním centru v Nosislavi. Od 16:00 hodin vám zahraje cimbálová muzika Ivo Farkaše. 

Srdečně zvou vinaři. 

 

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. 

− 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.  


