
UNÁSDOMA | Na Znojemsku
VYTVÁŘEJTE SVÉ NOVINY

Na této stránce můžete sdělit zajímavosti ostatním čtenářům. Můžete také komunikovat s komunálními politiky.
My se vaším jménem zeptáme na to, co vás trápí a odpověď zveřejníme na této straně. Příspěvky posílejte na adresu

znojemsky@denik.cz. Redakce si vyhrazuje právo na této straně uveřejněné texty krátit. Názory zveřejněné na této straně nemusí
vyjadřovat názor redakce.
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RWE věnovalo
předplatné
Deníku seniorům
Obyvatelé Domova pro se-
niory Morava v Hraběticích
si mohou nyní číst denně
aktuální zpravodajství. Spo-
lečnost RWE Energie jim
totiž zaplatila celoroční
předplatné Znojemského
deníku. „Pro seniory je ur-
čitě velice důležité zůstat v
kontaktu se svým regionem
a nadále získávat aktuální
informace o dění ve svém
blízkém okolí. Rádi jsme
proto podpořili projekt,
který tuto věc, alespoň ve
vybraných zařízeních pro
seniory, umožnil,“ řekl regi-
onální mluvčí RWE Luboš
Falhaur. „Diskuse nad jed-
notlivými tématy, samotné
sdílení jednotlivých výtisků
mezi obyvateli, a s tím sou-
visející jejich vzájemné na-
vštěvování, je další přida-
nou hodnotou celé myšlen-
ky zajištění předplatného.
Jsme velice rádi za kladné
hodnocení celého projektu
vedoucími jednotlivých za-
řízení i samotnými seniory,“
dodává Luboš Falhaur.

Z prvňáků se stali čtenáři. Díky králi Bořivoji

TRADIČNÍ AKCE. V pondělí 6. června bylimalí čtenáři z okolních škol slavnostněpasováni na čtenáře. Brzy ráno se knihovnice s panemkrálem, kteréhopředstavoval ředitel
kulturního střediskaBořivoj Švéda, vydaly na cestu. V každé škole už na ně čekali nedočkaví prvňáčci s paní učitelkou. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly předpana
krále a ten je pasoval na čtenáře. Vedoucí knihovnyMartinaNováková jimpředala dárek – krásnou knížku s názvemKnihožrouti od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky
Báry Buchalové. Každý ze žákůpřečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že opravdu umí číst a že si ji zaslouží. A svýmpodpisemnapasovací listinu potvrdil, že knihy bude
opatrovat jako nejvzácnější poklady. Na snímku jdouděti ze základní školy vOlbramovicích. Foto: Radmila Dvořáková


