
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pátek 8. července 2022 

 

Informace z radnice: 

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

sociálně-právní ochrany dětí (zástup za dlouhodobou nemoc). Zájemci se mohou přihlásit do 

15. července. Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Bc. Dagmar Špunarová, 

zástupce vedoucí sociálního odboru, tel.: 547 427 334 nebo 604 290 309. 

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

Vedoucí sociálního odboru. Uzávěrka podání přihlášek je 31. července 2022. Podrobné informace 

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

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Městská knihovna Židlochovice vás zve na Výstavu fotografií Darka Laciny, která je přístupná v otevírací 

době knihovny do 31. srpna. 

− V sobotu 16. července zveme všechny obyvatele města na sedmý ročník Meruňkobraní s řemeslným 

jarmarkem. Těšit se můžete na kapely Šarivari swing band, temperamentní The People a večerní koncert 

skupiny Ukulele orchestra jako Brno. S blokem známých melodií z filmů a muzikálů vystoupí studenti 

brněnské JAMU, připraven je i program pro děti. Přihlásit se už teď můžete do soutěže o Krále slunečného 

města v pojídání meruňkových knedlíků, děti budou soutěžit v půlení meruněk. Kuchařská show proběhnou 

ve stodole Komunitního centra, vstup do gastro centra je zpoplatněn částkou 50,- Kč. Prezentovat se 

budou regionální vinaři a zahraje cimbálová muzika Vonica. Ve 14 hodin vás zveme na Listování do sálu 

Komunitního centra, vstupenky v hodnotě 100 Kč jsou v předprodeji na Informačním centru. V rámci 

programu  Meruňkobraní  zveme naše seniory na setkání s přáteli z Gbel s občerstvením a muzikou od 15 

hodin do sokolovny. Podrobný program naleznete ve vývěskách na plakátě a na internetových stránkách 

města. 

− Bystrá Židle zve při meruňkobraní na meruňkové speciality a streetfood. Od 10 hodin dopoledne před 

bistrem prodává Annes Foodtruck a můžete se těšit na vepřové, kachní i hovězí i bezmasá jídla. V bistru 

vás čekají meruňkové dezerty a kombinace s meruňkovým vínem za zvýhodněnou cenu. Otevřeno 

nejméně do 20 hodin. 

 

Inzerce: 

 

 


