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Domov pro seniory
Setkání generací 
Dne 26. 4. 2017 se Domov pro seniory 
ve Strážnici stal místem Setkání genera-
cí. Toto pojmenování má dvojí význam. 
Zejména zde skutečně došlo ke generač-
nímu prolnutí obyvatel Domova s žáky 
Střední školy Strážnice a ZUŠ Strážnice, 
ale také zde byl prezentován, a ve formě 
obdarování předán stejnojmenný foto-
grafický katalog. Ten je výsledkem spo-
lupráce obyvatel Domova a žáků Střední 
školy Strážnice, kteří od 2. 11. 2016 pod 
vedením pana učitele Jiřího Miškeříka 
pořizovali dokumentační fotografie. 
V hledáčku fotoaparátů se jim objevova-
lo právě výše zmíněné setkání a setkávání s obyvateli Domova pro seniory. Žáci mohli dle vlastní-
ho uvážení a domluvy navštěvovat seniory, také se mohli připojit k hromadnějším návštěvám ( jako 
byla např. návštěva v únoru 2017, která byla obohacena o čtení pohádky, občerstvení a živou hud-

bu žáků strážnické ZUŠ). Pořizování 
fotografií probíhalo pomocí digitál-
ních i kinofilmových technologií. 
Na průběhu postupného setkávání 
s obyvateli Domova lze velmi dobře 
ilustrovat cíle procesu vzdělávání, 
o které Střední škola Strážnice pod 
vedením paní ředitelky Petry Fialové 
usiluje. Nejedná se pouze o zvlád-
nutí výtvarné a umělecké činnosti, 
ale jde také o uvědomění si etické 
odpovědnosti k lidství. Učit se cíleně 
fotografovat portrét je z velké části 
o portrétovaném, tedy o tom, kdo se 

nachází před objektivem 
fotoaparátu. Nejen na foto-
grafiích v katalogu, ale i bě-
hem samotného předávání 
květin žáky v den Setkání 
generací jsem zaznamenal 
mnoho usměvavých a ra-
dostných tváří. Nechybělo 
rovněž bohaté občerstvení 
a hudební produkce v do-
provodu s cimbálem v po-
dání strážnické ZUŠ. Své 
velké díky zde vyjádřila 
i vedoucí úseku sociálně
-zdravotní péče Domova 
paní Miroslava Kouřilová, 
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která zastoupila v nepřítomnosti paní ře-
ditelku Ivanu Kyjovskou. Pozdravit a potě-
šit všechny zúčastněné a hlavně obyvatele 
Domova přišla i paní starostka Renata 
Smutná a pan místostarosta Walter Bar-
toš. Město Strážnice tak vyjádřilo podpo-
ru Setkání generací i podobným budou-
cím projektům. Za vstřícnost a otevřenost 
pro spolupráci (sedět modelem pro objek-
tiv fotografa není nic lehkého) poděkovala 
ředitelka SŠ Strážnice Petra Fialová i Jiří 
Miškeřík, který objasnil základní techno-
logické principy vzniku fotografického ka-
talogu. Já sám jsem se zúčastněné pokusil 
uvést do společného sdílení situace, která 
je nosným prvkem nejen umění, ale i výše zmíněné etické odpovědnosti k lidství.

Filip Martinek, student Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Setkání zdravotně postižených občanů ve Strážnici
Výbor zdravotně postižených ve Strážnici chce poděkovat všem, kteří se zúčastnili 20. května 
výroční členské schůze v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Zároveň poděkování patří všem 
sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly, zejména města Strážnice. Děkuji také paní sta-
rostce Renatě Smutné nejen za účast, ale také za její příspěvek o dění ve Strážnici a panu Zdeňku 
Škromachovi za jeho vystoupení na téma sociální politiky, která se týká důchodové reformy a 
zdravotně postižených občanů. Z řad místních členů promluvil pan Stehlík, který svým vyjádře-
ním seznámil všechny s problematikou důchodové bezmocnosti a jejím vyřizováním na úřadech a 
u lékařů a také dalšími otázkami, týkajícími se starých lidí. 
Naše setkání příjemně ozvláštnil kulturní program. Velké poděkování patří dětem ze souboru Da-
nájek pod vedením Jany Hanákové, 
které svým vystoupením pohladily 
zúčastněné po duši. Večer byl pro-
vázen hudbou z Velké nad Veličkou a 
naší komentátorkou paní Máčalovou. 
Na možnost různých příspěvků pro 
zdravotně postižené nás upozornila 
paní Libuše Černá, se kterou budeme 
opět pořádat zájezd do Brna pro ženy 
na mamografické vyšetření, letos 
rozšířené také o vyšetření pro muže 
(prostata). Další akcí, kterou připra-
vujeme, je setkání pracovníků mini-
sterstva zdravotnictví a dalších insti-
tucí zastupujících sociální politiku. 
Budeme vás včas informovat ve zpra-
vodaji Strážničan a městským rozhla-
sem. Těšíme se na Vás a věříme, že 
se rádi zúčastníte této rozsáhlé akce. 

Předsedkyně zdravotně postižených 
Strážnice, Božena Poznecká    


