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Vážení čtenáři,

z celého srdce Vás zdravíme 
a velmi Vám děkujeme za Váš 
trvající zájem o náš časopis 
Mikroregionů Ostrožska a 
Horňácka. Naše poděková-
ní je o to větší, že  o časopis 
máte zájem i ve chvíli, kdy 
jsme byli nuceni přistoupit k 
jeho zdražení. Díky moc!
Vaši věrnost a přízeň se Vám 
snažíme „oplatit“ i v tomto 
jedenáctém čísle, kde snad 
najdete mnoho zajímavého 
čtení  z řady míst našeho re-
gionu. 
Snažíme se být i nadále ze 
všeho nejvíce „sousedským“ 
čtením, tedy čtením, ve kte-
rém se toho dozvíte hodně o 
svých sousedech  a přitom 
si můžete s časopisem i sou-
sedsky posedět.
Pokud máte pocit, že jsme na  
něco zapomněli a nenapsali  
o tom či onom z vašeho okolí, 
neváhejte a dejte nám vědět 
sami. Moc rádi vás uvítáme 
mezi našimi dopisovateli, kte-
rých je stále více - však si jich 
v časopisu povšimnete.
A určitě si povšimnete i toho,  
kolik důležitého toho dělají 
naše Mikroregiony. Dokon-
čené projekty v obcích a 
městech, nové orientační 
značení, výborný katalog i 
turistický web. 
Když jsme toto všechno vi-
děli, říkali jsme si, že naše 
Ostrožsko i Horňácko vypa-
dá pořád lépe a díky novým 
propagačním materiálům o 
něm bude rovněž vědět stále 
více turistů. 
Teď už jde „jen“ o to, aby tady 
turisté našli slušné, vstřícné 
a přátelské obyvatele - jak se 
ale dozvíte v našem časopi-
su, takoví lidé tady naštěstí 
stále ještě žijí. Začtěte se pro-
sím do časopisu a seznamte 
se s nimi.    
                         
               Radek Bartoníček, 
                   Zuzana Lipárová
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Slavnosti vína v Uherském Hradišti 2009

Doplníme hned po Slavnostech vína


