Kontakty na přístavy: www.batacanal.cz
V roce 2015 zde bylo vybudováno z dotačního titulu
za spoluúčasti města Strážnice sociální zázemí sloužící
jak turistům, tak i běžným návštěvníkům. Dotace byla
poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod pro projekt s názvem: „Baťův kanál - zázemí
pro turisty v Přístavu Strážnice - II. etapa“.

Nepřehlédněte
naše přírodní skvosty!
V zámeckém parku, kterým vede naučná dendrologická
stezka, svou krásou upoutná vzácná platanová alej. Město
je provoněno levandulemi a kvetoucími stromy.

Fandíme sportovním aktivitám
i dětským hrám!
Za zámkem se nachází koupaliště s dvěma bazény, jedním
plaveckým a druhým pro děti s tobogánem, minigolfem
a hřištěm na plážový volejbal i nohejbal. Nedaleko je také
rozsáhlý sportovní areál s fotbalovými hřišti a tenisovými
kurty. Herní prvky pro děti na farní zahradě u s. Martina
jsou v bezprostřední blízkosti pěší zóny pod Bílou věží.

červen

Ubytovatelé nabízejí potřebné služby pro cyklisty. Město
je protkáno mnoha cykloturistickými trasami - mezinárodní
AUROVELO 4, dálkové Moravská stezka č. 47 a Beskydsko-karpatská stezka č. 46, poutní Cyrilometodějská
stezka, Moravská vinná stezka, naučné stezky Vinohradní,
Pomoravím, Úprkova a Moravská sahara.

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

červenec

Cyklistům jsou
strážnické brány otevřeny!

Přístav
Strážnice

Letní festivaly ve strážnických amfiteátrech

Strážnické kulturní léto

srpen

Jde o unikátní technickou památku poloviny 20. století.
Myšlenka v yužití řeky Morav y ke svému podnikání,
přepravě lignitu z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren
v Otrokovicích, zaujala kolem roku 1927 velkoprůmyslníka
Tomáše Baťu. Po jeho tragické smrti o pět let později se
tohoto smělého plánu ujal Jan Antonín Baťa. Proto Baťův.
Jejich snem bylo propojení evropských veletoků Dunaje,
Odry a Labe. A proč kanál? No protože se jedná o umělou
stavbu, provedenou v letech 1934 až 1938, která byla navíc
významná jako meliorační závlahový systém. Již v roce 1939 se
po kanálu plavila výletní loď Mojena jako předzvěst dnešního
turistického využití této vodní cesty.

Zarážání hory ve strážnických vinohradech

Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 69662 Strážnice
Tel: +420 518 325 721, +420 722 804 151
E-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Vystupovat!

V infocentru v blízkosti autobusového nádraží
získáte bezplatně informace o kulturních,
sportovních a společenských akcích, kulturních, historických
a přírodních památkách, naučných stezkách
a tipech na výlety, možnostech ubytování a stravování,
vinotékách, službách a firmách, jízdních řádech ČD a ČSAD,
průvodcovských službách. Za mírný poplatek si zde můžete
nechat okopírovat potřebné dokumenty
nebo využít veřejný internet.
Jistě potěší nabídka turistických předmětů a map.
Informace turistům poskytne i:
„Občerstvení u oskoruše“ ve strážnických vinohradech
a Cukrárna „Bon - bon“ na Baťově kanále.

Praha

Brno
STRÁŽNICE

září

Stačí přijít do některého z přístavišť. Jsou rozesety po celém
Baťově kanále od Otrokovic až do Skalice na Slovensku.
Pro jistotu je lepší se předem objednat a domluvit se na
podrobnostech. Jednotlivá přístaviště mají své provozovatele
a nabízejí různé služby od vyhlídkových plaveb, vodního taxi,
výpůjčky lodí a hausboatů až po kulturní vyžití, gastronomii
či ubytování. Délka kanálu je přibližně 53 km. Rozdíl výšek
vodních hladin je vyrovnáván pomocí 13 plavebních komor.
Když si budete chtít loďku vypůjčit, můžete bez zvláštního
povolení či průkazu řídit malá plavidla do výkonu 20 kW,
ovšem musíte být starší 18 let. V manipulaci s lodí v půjčovně
proškoluje obsluha. Taky se to nesmí kvůli bezpečnosti
i ochraně hrází a vůbec přírody přehánět s rychlostí. Na
kanálových úsecích je povolena maximální rychlost 5km/hod.
Plavební sezona je na celém vodním toku zahajována vždy
1. května odemčením vody symbolickým klíčem, po němž se
po kanále rozjede množství větších i menších lodí. Ceremoniál
je provázen bohatým kulturním programem. Tato vodní cesta
je lemována vyřezávanými dřevěnými sochami. Sezona bývá
slavnostně ukončována vždy 28. října.

Co je to ten
Baťův kanál?

U nás se pořád něco děje!

e
My se chcem
taky svézt!

Strážnické vinobraní

Město Strážnice
Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
Tel: +420 518 306 011
E-mail: podatelna@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Město Strážnice

Impozantní vstup do města - Skalická brána
Strážní věž
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Veselská brána
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Městské muzeum s expozicí v podzemí
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gotický kostel sv. Martina
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Průžkův mlýn s dřevěným
mučícím pranýřem z roku 1601
Otevřeno:
květen až říjen:
pondělí až neděle: 10–18 hodin,
jindy dle dohody
Kontakt: František Mikulčík,
mobil: 605 482 543
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http://muzeum-straznice.webnode.cz
říjen - květen:
úterý - pátek: 8–15.30 hod., neděle 13–17 hod.
červen: úterý - pátek: 8–15.30 hod., sobota, neděle 13–17 hod.
červenec, srpen: úterý - pátek: 8–17,30 hod.,
sobota, neděle 13–17 hod.
září: úterý - pátek: 8–15.30 hod., sobota, neděle 13–17 hod.
Kontakt:
Ivo Vratislavský, tel.: 518 334 155

14

OTEVŘENO:
květen, červen, září:
pátek 14.00–18.00 hod.,
sobota, neděle 10–18 hod.
červenec, srpen:
pondělí zavřeno,
úterý 10.00–17.00,
středa a čtvrtek 10.00–16.00,
pátek, sobota, neděle
10.00–18.00 hod.
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Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen
ukázka bydlení, vinohradnictví, hospodářských staveb,
kulturní programy
www.skanzen-nulk.cz
Otevřeno:
duben: zahájení návštěvní sezony - 27. 4. 2014 - pořad Stavění máje
květen, červen, září, říjen: úterý až pátek: 9–16,
sobota, neděle: 9–17 hod.
červenec, srpen: úterý až neděle: 9–17 hod.
Poslední prohlídky vždy hodinu před zavírací dobou.
Kontakt: tel.: 518 332 173, e-mail: eva.rypalova@nulk.cz, info@nulk.cz
Vstupné: 80,- Kč, školní mládež a důchodci 40,- Kč, rodinné 180,- Kč
Cizojazyčný výklad - příplatek 250,- Kč
pro skupinu min. 20 návštěvníků, nutno objednat předem

Vždy 12.00–13.00 přestávka
Jindy na objednávku.
Kontakt: Roman Kuda,
mobil: 775 238 763
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barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie
kaple sv. Rocha ve Strážnici
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Strážnický zámek s historickou knihovnou, kaplí a atraktivními
expozicemi
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Památník
bratrského školství
kaple na vrchu Žerotín - nechal ji v roce
1949 postavit místní kožešník jako poděkování
za uzdravení syna
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Kontakt:
Ivo Vratislavský, tel.: 518 334 155
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Socha Komenského
na Nám. Svobody
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www.nulk.cz
Otevřeno:
duben: otevřeno o víkendech - sobota, neděle: 9–17 hod.
květen, červen, září, říjen: úterý až pátek: 9–16,
sobota, neděle: 9–17 hod.
červenec, srpen: úterý až neděle: 9–17 hod.
Poslední prohlídky vždy hodinu před zavírací dobou.
Kontakt: tel.: 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz
Vstupné: 50,- Kč, školní mládež a důchodci 25,- Kč, rodinné 100,- Kč
Příplatek za cizojazyčný výklad: 100,- Kč

Židovský hřbitov a synagoga
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Otevřeno:
červen až září:
pátek až neděle 13.30–17.30 hod.,
jinak na objednávku
Kontakt:
Marie Přikrylová: 737 849 303
Poplatek za výklad
průvodce: 40,- Kč,
děti, studenti, důchodci 20,- Kč,
rodinné 95,- Kč

Hotařská búda
pod vrchem Žerotín
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GPS: 48.8604092N, 17.3189069E
Otevřeno:
květen, červen, září: sobota, neděle
13.00–20.00 hod.
Červenec, srpen:
pondělí až neděle 15.00–20.00 hod.
Léto u Hotařské búdy s bohatým
kulturním programem
Jindy dle domluvy.
Kontakt: mobil 721 244 934

