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Malá schola v Ostrožské Nové Vsi.                      FOTO: Miroslav Pavlas

Jasenka z Blatničky při předvánočním koledování, kdy menší 
i větší děti obcházely místní sál jako při skutečném koledování.

Zpívání u Panenky Marie v podání Lipovjanu, na který se přišlo 
podívat i přes mrazivé počasí hodně lidí.      FOTO: René Slezák

Hlucké tetičky před  Novoročním koledováním. Živý betlém v Ostrožské Nové Vsi.       FOTO: Miroslav Pavlas
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Vážení čtenáři,
co nejsrdečněji vás vítám při 
čtení dalšího číslo našeho časo-
pisu, v jehož úvodu bych vám 
chtěl oznámit jednu novinku. 
Starostové mikroregionu Os-
trožsko, který je vydavatelem 
časopisu, se rozhodli pro změ-
nu, a proto je novou šéfredak-
torkou časopisu je Lenka Foj-
tíková z Blatnice pod Svatým 
Antonínkem. 
Lenka je velmi pracovitá a zná-
má novinářka s blízkým vzta-
hem k našemu kraji. Myslím, 
že právě ona je schopná udržet 
úroveň a „duch“ časopisu. Já se 
budu snažit do časopisu nadále 
přispívat, už to ale nebude zda-
leka v takové míře jako v dosa-
vadních devatenácti číslech. Po-
kud chcete, můžete se setkávat 
s mými články, fotkami i video 
reportážemi na mém  webu 
www.slovackoDNES.cz.
Jsem šťastný z toho, jak blízký 
vztah jste si vy, čtenáři, k časo-
pisu vytvořili. Dnes se mi zdá 
skoro neuvěřitelné, s jakou 
nedůvěrou prodejci k prvním 
číslům časopisu přistupovali, 
někteří jej vůbec nechtěli! A  
dnes sami volají a berou si i víc 
než sto kusů.
I když se neloučím, rád bych za 
dosavadní práci velmi poděko-
val všem, kteří na časopise pra-
covali, velmi děkuji prodejcům 
a samozřejmě také vám, čtená-
řům. Pro mě osobně to je stále  
nesmírně radostná práce. Snad 
má tato práce i tento časopis 
pro náš region nějaký užitek. 

Radek Bartoníček
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ANTONÍNEK
12, 13 - Podívejte se, jak 
Antonínek žije i v zimě

PŘÍLOHA MAS
33 až 38 - Několik novinek 
z dění v místní akční skupině

LOUKA
14 - Jaké byly myslivecké hony 
na zajíce

HLUK
16 - Učitelé i žáci slavili 
osmdesát let školy

OSTROŽSKÁ LHOTA
29 - Byli jsme se podívat na jed-
nom z posledních draní peří

LOUKA
23 - Jaké byly předvánoční 
dny v malé škole v Louce

UH. OSTROH
20 - Povídání s Jiřím Jilíkem
a Františkem Pavlicou

BLATNICE POD SV. ANTON.
10 - Dětský folklorní soubor 
slavil pět let

UH. OSTROH
28 - Ostrožané poprvé vytvořili 
juniorku hokejistů

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
21 - O velkém přátelství několi-
ka žen, které paličkují

VELKÁ NAD VELIČKOU
27 - Velká má výborné mladé 
házenkářky

VELKÁ NAD VELIČKOU
18 - Portrét známé lidové 
vyšívačky Evy Minksové

Časopis Krajem svatého An-

tonínka bude rád publikovat 

příspěvky svých čtenářů. Posí-

lejte nám prosím texty či fotky 

z dění v našem regionu, rádi 

otiskneme i pozvánky a další 

zprávy. Pište na mailovou ad-

resu  mikroregion@ostrozsko.

cz nebo na adresu Mikroregi-

on Ostrožsko, Uherský Ostroh, 

687 24. Děkujeme !!!


