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Vážení čtenáři,
věřili byste tomu, že v lednu bu-
deme spolu už čtvrtý rok? Je to 
tak, Mikroregion Ostrožsko při-
šel s časopisem Krajem svatého 
Antonínka v roce 2007. Tehdy 
ještě časopis tento název neměl 
a neměl  ani současný formát, 
přesto už začínal získávat podo-
bu čtení, které bude o zdánlivě 
„obyčejném“ životě a „obyčej-
ných“  lidech, kteří žijeme tady 
kolem Antonínka.
Po prvním čísle jsem slyšel ne-
důvěřivé otázky typu, zda bu-
deme mít co dát do druhého 
čísla, a pokud přece jen něco 
seženeme, tak v třetím už určitě 
budeme mít problém. 
Jak vidíte, za chvíli budeme 
u dvacátého čísla a stále máme 
o čem psát, stále je kolem nás 
mnoho lidí, kteří  jsou sami 
o sobě zajímaví nebo s pomocí 
dalších dokáží dělat zajímavá 
setkání či akce.
Těšme se proto na rok 2011, 
co nám přinese, a co se objeví 
v našem časopise. Můžeme vám 
slíbit, že toho bude celá řada. 
I když ale nový rok ještě nezačal, 
už teď je jasné, že mnohé bude 
záviset na nás samotných, na 
tom, jaký život si v té naší obci 
nebo v tom našem městečku 
sami uděláme, kolik budeme 
mít nápadů, chuti a ochotných 
kamarádů či známých. 
Držme si palce, ať je co nejvíc 
takových, kterým není jedno, 
jak to s životem kolem nás vy-
padá.
Přejeme vám všechno dobré 
v roce 2011...   RB
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UHERSKÝ OSTROH

Obdivovali jsme zrestaurovánou 
cennou zvonici

PŘÍLOHA MAS
Ukážeme vám realizované 
projekty, podpořené MAS

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Zajímali jsme se, co to obnáší 
mít doma stárka nebo stárku

NOVÁ LHOTA

Zúčastnili jsme se vzpomínání na 
horňácké Sáhary

HRUBÁ VRBKA

Vyjeli jme na velmi zajímavou 
Horňáckou farmu

UHERSKÝ OSTROH

Byli jsme na otevření Domova 
seniorů v Uh. Ostrohu

OSTROŽSKÁ LHOTA
Besedovali jsme s nejstarší 
ženou v Ostrožské Lhotě

HLUK

Hledali jsme mladé lidi, kteří 
mají zajímavé koníčky

LOUKA
Ohlíželi jsme se za životem toho-
to 90-letého myslivce

LOUKA
Prohlíželi jsme si unikátní 
kroniku Louky

LIPOV
Jeli jsme se podívat za vinařem, 
který mimo jiné staví sklep

VELKÁ NAD VELIČKOU
Obdivovali jsme historii velické-
ho Hostince U Kotásků

Časopis Krajem svatého 
Antonínka bude rád pu-
blikovat příspěvky svých 
čtenářů.
Posílete nám prosím tex-
ty či fotky z dění v našem 
regionu, rádi otiskneme 
i pozvánky a další zprávy.
Pište prosím na mailovou 
adresu  tic@ostrozsko.cz 
nebo na adresu Mikrore-
gion Ostrožsko, Uherský 
Ostroh, 687 24.
Děkujeme!!!


