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Stálé kulturní akce

LEDEN
Tříkrálová obchůzka
Plesová sezona

KVĚTEN
Otevírání Baťova kanálu
Májová beseda u cimbálu

ÚNOR
Plesová sezona
Fašank ve skanzenu

ČERVEN
Abeceda řemesel
Sečení luk pod Žerotínem
Mezinárodní folklorní festival Strážnice a Dětská
Strážnice

BŘEZEN
Josefská výstava vín
Fašanky, fašanky, Velká noc ide…

DUBEN
Den Země
Krojované stavjání máje

Stálé kulturní akce
ČERVENEC
Strážnické kulturní léto
Festival Slunce
Dožínky ve skanzenu

Stálé kulturní akce
ZÁŘÍ
Strážnické vinobraní
Strážnické rockové slavnosti
Podzim na dědině - skanzen
Velká drakiáda

Turistické informační
centrum Strážnicko

Turistické informační centrum
Strážnicko
Otevírací doba:
KVĚTEN–ZÁŘÍ
PO–ST: 7.30–11.30 / 12.00–17.00
ČT–SO: 7.30–11.30 / 12.00–18.00
NE: 12.00–15.00
ŘÍJEN–DUBEN
PO, ST: 7.30–11.30 / 12.00–17.00
ÚT, ČT: 7.30–11.30 / 12.00–15.30
PÁ: 7.30–11.30 / 12.00–15.00

SRPEN
Strážnické kulturní léto
Strážnická pouť k Panně Marii
Folklorní odpoledne ve skanzenu
Zarážání hory pod vrchem Žerotín
Pivokošt
Pohádkový les

Praha

Brno

ŘÍJEN
Slavnost padajícího listí
LISTOPAD
Martinské hody
Ochutnávky Martinských vín
Strážnický salon Františka Cundrly
Hudecký večer Slávka Volavého
PROSINEC
Čertovské harašení
Mikulášské obchůzky
Radujme se, veselme se - skanzen
Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní koncerty
Živý betlém

STRÁŽNICE

GPS loc:48° 53‘ 56.075“ N, 17° 18‘ 57.825“ E
Vinohradská 35, 696 62 Strážnice
Tel: 518 325 721
Mobil: 722 804 151
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz
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Strážnické brány

Městské muzeum

Synagoga

HISTORIE MĚSTA
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1302.
Postupně se na Strážnickém panství vystřídaly tři šlechtické rody – páni z Kravař, Žerotínové a Magnisové. Ze
starobylého opevnění skládajícího se z vodních příkopů,
valů, vysokých kamenných zdí a bastilonů se zachovaly
jen dvě vstupní brány do města, které byly původně opatřeny padacím mostem. Původně vodní hrad byl postupně
přestavěn v zámek. Strážnice byla svého času 3. největším
městem na Moravě a proslula také výrobou vína. Velkou
tradici má ve Strážnici školství, jehož základ vytvořila
Jednota bratrská. Ve Strážnici svého času studovaly osobnosti jako Jan Ámos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk
a na Piaristickém gymnáziu jako pedagog působil Jan
Evangelista Purkyně. Strážnice se pyšní nejen památkami kulturně-historickými, ale také přírodními skvosty
- z jedné strany lužními lesy, vátými písky a přirozenými
meandry řeky Moravy a ze strany druhé oskerušemi
a orchidejovými loukami Bílých Karpat.

Strážnická věž

SYNAGOGA A ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Uprostřed bývalé židovské čtvrti stojí synagoga a za ní
židovský hřbitov. Nejstarší náhrobek pochází z roku
1648. Pod domem správce jsou zachovány židovské
lázně - mikve. Během druhé světové války byli všichni
strážničtí Židé odvlečeni do koncentračních táborů.
V roce 2008 byla zrekonstruovaná synagoga se hřbitovem, která je pod správou Brněnské židovské obce,
zpřístupněna veřejnosti jako výstavní místnost a koncertní sál.

Strážnický zámek

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Průžkův mlýn

STR ÁŽNICKÝ ZÁMEK

MUZEUM VESNICE
JIHOV ÝCHODNÍ MOR AV Y
(SK ANZEN)

Baťův kanál

Původně vodní královský hrad byl založen ve 2. pol.
13. století. Měl strážní funkci, od které je odvozen i samotný název města. Během staletí byl mnohokrát přestavován. Dnes je zámek státní a má zde sídlo Národní
ústav lidové kultury. Je zde možno zhlédnout zámeckou
knihovnu, kapli a stálou expozici lidových hudebních
nástrojů. Zámek obklopuje rozsáhlý park s gotickou
Černou branou a Platanovou alejí. Jsou zde situovány
dva velké amfiteátry, letní kino, jezírka a dendrologická
stezka s naučnými panely.

STR ÁŽNICK Á VĚŽ
Strážní bílá věž je dominantou města. Byla postavena
okolo roku 1615. Sloužívala společně s opevněním
města k ochraně před ničivými nájezdy z Uher. Její
chloubou je hodinový stroj z roku 1900 a dva zvony,
z nichž ten starší, bohatě zdobený „Svatý Josef“ ulitý
roku 1719 byl uchráněn před vojenskými rekvizicemi
během obou světových válek. Z výšky přes 20 metrů se
nabízí ojedinělý pohled na město.

Počátek budování Muzea vesnice jihovýchodní Moravy,
které bylo vybudováno na strážnických loukách, sahá
do roku 1973. Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 1981.
Na 65 objektech jsou zde prezentovány lidové stavby
z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, technické vodní stavby, vinohradnický areál,
Dolňácko a areál lučního hospodaření. V průběhu roku
se zde uskutečňuje řada tematických kulturních akcí,
přičemž nejvýznamnější je jistě Mezinárodní folklorní
festival Strážnice. Jako vstupní objekt muzeu slouží
historická budova bývalého pivovaru z r. 1612. Pivo se
zde vařilo ještě v roce 1874.

Vinohrady

Hotařská búda

BAŤŮV K ANÁL
Baťův kanál je unikátní technická památka poloviny
20. století, která vznikla regulací ramen řeky Moravy
a původně sloužila k nákladní přepravě uhlí a zavlažování. Vedla od Rohatce do Otrokovic s cílem vybudovat
průplav spojujícího řeky Dunaj, Odru a Labe a napojit
ho na dálkovou lodní dopravu. Od 50. let však využití
kanálu stagnovalo a až ke konci 20. století bylo povoleno jeho opětovné využívání, ovšem jen pro turistické účely. Strážnické přístaviště se tak stalo jednou
z možností pro cestovatele udělat si zastávka na více
než 50 km dlouhé říční stezce.

