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Vsi prezývali Smrdáci. Toto pomenovanie sa tak vžilo do povedomia
ľudí, že nahradilo predošlé meno osady.
Samotná obec a jej vývoj úzko súvisí s rozvojom a budovaním
kúpeľov. Aj vďaka kúpeľom je v obci dostatočne vybudovaná technická a sociálny infraštruktúra. Časť starších domov je prebudovaná
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V poslednej dobe sme v Slovenskej republike svedkami rozvoja

kov obce a kúpeľov. V obci je vybudované kultúrno-rehabilitačné

kúpeľného cestovného ruchu. S rozvojom kúpeľníctva zároveň súvisí

zariadenie s telocvičňou, fitnes, saunou a masážami. Sú tu športové

i rozvoj kúpeľného turizmu v okolí kúpeľov. Obec Smrdáky, ako aj

ihriská na futbal, volejbal a tenis. Svoje služby poskytujú predajňa

samotné kúpele Smrdáky sú známe vo svete vďaka liečbe kožných

kvetín a darčekov, dve kaderníctva, pedikúra a kozmetika, predajňa

chorôb a liečbe ochorení pohybového aparátu. Obec Smrdáky sa

domácich potrieb, denný bar a kaviareň s internetovým pripojením,

chce priblížiť a nezaostať za väčšími kúpeľnými miestami. K tomu

pohostinstvo Furmanský dvor, autoservis a zámočníctvo. Výchovno-

prispievajú i obyvatelia obce, ktorí tvrdo pracovali a budovali obec

-vzdelávacie inštitúcie v obci sú zastúpené materskou a základnou

až do dnešnej podoby. Práve vďaka nim je obec Smrdáky malebnou

školou (pre I.- IV. ročník).

obcou, ktorá vie svojou pokojnou atmosférou zohriať srdce nejedné-

V obci pôsobia mnohé dobrovoľné združenia: Dobrovoľný hasič-

ho jej návštevníka.

ský zbor, Futbalový klub, Jednota dôchodcov, Zväz vinohradníkov

Obec Smrdáky leží uprostred pahorkatinného kraja na úpätí Bielych

a poľovníkov, Červený kríž. Každá z daných organizácií má bohatú

Karpát v doline, ktorú na severovýchode a severozápade lemujú

činnosť a priestory, kde sa stretávajú. Tieto združenia prispievajú i ku

pahorky s ovocnými sadmi.

kultúrnemu rozvoju obce, tým že pomáhajú pri organizácii kultúr-

História obce je nevyhnutne spätá s vinohradníctvom o čom svedčí

nych podujatí a pritom jedinou odmenou im je slovo ďakujem.

aj erb a pečať obce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku

Prostredníctvom tejto brožúry sa chcem prihovoriť všetkým jej

1617. Vznik názvu obce je zaujímavý. Podľa historických dokumen-

čitateľom. Poskytnúť im bližší pohľad na tradičné kultúrne podujatia

tov sa obec kedysi volala Nová Ves. Terajšie meno dostala od zapá-

organizované v obci, na pamätihodnosti a na prírodné bohatstvo

chajúcich minerálnych prameňov. V minulosti sa obyvatelia z príleži-

tohto malebného kraja na Záhorí, ktoré je prezentované našimi

tosti jarmokov schádzali v susedných mestách. Tých, čo prišli z Novej

malebnými Prírodnými liečebnými kúpeľmi Smrdáky.

Tradícia vinobrania
a folklórneho súboru
Smrdáky

je už tradičný krojovaný sprievod, do ktorého
sa zapájajú široké generácie obyvateľov obce.
Súčasťou podujatia je i slávnostné odovzdávanie strapca hrozna z novej úrody starostke
obce. Ale nielen chlebom a vínom je človek
živý, preto usporiadatelia tohto podujatia myslia i na duševné pôžitky v podobe bohatého
kultúrneho programu a zábavy do neskorých
nočných hodín.

Vinobranie
Pestovanie viniča a výroba kvalitných špecifických vín má

S podporou Vínnej cesty Záhoria sa každoročne v obci Smrdá-

na Záhorí dlhodobú tradíciu. Udržiavanie tejto peknej tradície

ky organizuje podujatie s názvom Vínobranie. Toto podujatie

je dnes náročné na vedomosti, financie, priestory a na ruč-

má v obci už dlhoročnú tradíciu a získalo si svoje nezastupiteľné

nú prácu. Práve preto vznikol projekt Vínnej cesty Záhorie,

miesto v kultúrnej tradícii Smrdák. Každoročne priťahuje čoraz viac

do ktorého sa zapojila aj obec Smrdáky. V oblasti Záhors-

návštevníkov. Podujatie je typicky späté s posledným augustovým

kej vínnej cesty pestuje víno množstvo malovýrobcov pre

víkendom (prelom mesiacov august a september). Koná sa na otvo-

vlastnú spotrebu, či predaj v menších množstvách. Členovia

renom priestranstve, na námestí obce, kde pod rukami poslancov

projektu Vínnej cesty Záhorie chcú predstaviť príťažlivú

obecného zastupiteľstva a dobrovoľníkov vyrastá pódium, pestro

vínnu oblasť v našom regióne a jeho pozoruhodné miesta

zdobené plodmi viniča. Obec je popretkávaná stánkami s ľudovými

atraktívne pre turistov ponukou miestnych vín, špecialít,

remeslami, návštevníci si môžu pozrieť výrobu známeho skalického

originálnych vínnych pivníc a búd.

trdelníka a predovšetkým ochutnať burčiak. Príjemným spestrením

Smrdáky

Liečivé pramene ľudia využívali na rôzne choroby už dávno pred
založením kúpeľov. Povesť o vzniku kúpeľov sa viaže na príbeh
o pastierovi, trpiacom na boľavé nohy. Pastier na mieste tunajších kúpeľov pásol svoj dobytok. V tej dobe sa tam rozprestierali
pasienky, močariská a lesy. Pastiera upútal silný zápach vychádzajúci z miestneho prameňa. V danom prameni si okúpal svoje nohy
a voda mu zázračne pomohla a bolesti nôh začali slabnúť.
Zakladateľom kúpeľov Smrdáky bol šľachtic Jozef Vietoris. Kúpele
založil v rokoch 1832-1833. Práve v týchto rokoch boli položené základy hotela Mier, ktorý je v súčasnosti akýmsi symbolom kúpeľov.

Folklórny súbor Smrdáky

Napriek krátkej existencii folklórneho súboru Smrdáky sa súbor

Kultúrne pamiatky obce a liečivá voda:

S kultúrnym životom obce Smrdáky súvisia i spomienky na tradície

predstavil na mnohých podujatiach v samotnej obci Smrdáky ako

Kúpele Smrdáky sú na Slovensku a vo svete známe ako jedny z na-

našich predkov. Folklór v tejto oblasti má dlhoročné tradície. V roku

i v okolitých obciach- Rybky, Koválov, Oreské. Nemohli chýbať ani

jefektívnejších kúpeľov na liečbu kožných ochorení aj v kombinácii

2012 vznikol i folklórny súbor Smrdáky, ktorý má v súčasnosti 10

na podujatiach, ktoré boli organizované družobnými partnerskými ob-

s chorobami pohybového aparátu. Je to najmä vďaka minerálnej

členov. Súbor sa zameriava na prezentáciu ľudového umenia regiónu

cami Vísky a Pasohlásvky. Takou prvou zaťažkávajúcou skúškou bola

vode s najvyšším obsahom sírovodíka v Európe. Unikátna prírodná

Záhorie. S tým súvisí nielen široký repertoár piesní zo Záhoria, ale

účasť na Celookresnej prehliadke krojových skupín v roku 2012, ktorá

liečivá minerálna voda, bohatá na sírovodík, v kombinácii s liečeb-

i nosenie tradičných smrdáckych krojov. V dnešnej modernej a upo-

sa konala v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky pri príležitosti

ným sírnym bahnom, individuálnym prístupom medicínskeho perso-

náhľanej dobe je pre nás kroj symbolom krásy a bohatstva obce. Je

Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Súbor prezentuje ľubozvučné piesne

nálu a ďalšími modernými terapeutickými metódami a prístrojmi, je

najväčším kultúrnym dedičstvom, ktorý mám tu zanechali naši pred-

nielen z regiónu Záhorie, ale i piesne o samotnej obci Smrdáky. Piesne

základom pre liečbu, regeneráciu a relaxáciu. Areál kúpeľov predsta-

kovia. Kroj je dôkazom umu, zdatnosti a šikovnosti našich predkov.

ospevujú najmä prírodné bohatstvo v podobe vyvierajúcej zázračnej

vuje pokojné, idylické miesto uprostred harmonickej vidieckej krajiny

Jeho uchovávanie a znovuobjavovanie je prejavom našej úcty k tým,

vodičky, či vinohrady čnejúce sa nad obcou.

západného Slovenska. Mierne klimatické podmienky, ticho a čistý

ktorí ho vytvorili. A práve tohto sa držia i členovia folklórneho súboru

vzduch priaznivo vplývajú nielen na liečbu ľudského organizmu, ale

Smrdáky.

aj na celkovú relaxáciu pacientov a kúpeľných hostí.

		www.smrdaky.danubiushotels.com
		resetvations.smr@spasmrdaky.sk
		

+421 34 695 91 73

Smrdáky

Nepomuckého. Jej vek sa odhaduje na približne tristo rokov, čím

Miléniový kríž, postavený v roku 2000 z iniciatívy obyvateľov obce

získala titul najstaršieho stromu v obci. Strom je krásneho vzras-

Rybky. Unikátna stavba je vysoká dvadsaťsedem metrov a rozpä-

tu, s korunou v tvare lipového listu. Obec ju nechala ozdraviť, staré

tie ramien dosahuje deväť metrov. Ide o najväčší kríž tohto typu

suché spodné konáre dala orezať.

na Slovensku.

Na námestí obce môžu obyvatelia a návštevníci obdivovať súsošie

Od roku 2006, kedy sa konalo Sochárske sympózium, skrášľujú

sv. Floriána, Vendelína a Rozálie. Súsošie však pôvodne nestálo

areál kúpeľného parku sochy od umelcov, ktorí sa na tomto podujatí

na tomto mieste, ale bolo sem preložené. Preloženie súviselo s vý-

zúčastnili. Niektoré zo sôch patria do dielne umelcov, rodákov, zo

stavbou novej cesty smerom do Koválova.

Smrdák, ktorí sú známi nielen v okolí obce, ale dostávajú sa do pove-

Novodobou sakrálnou pamiatkou a dominantou nad Smrdákmi je

domia čoraz širšej verejnosti (Milan Flajžík, Ivan Patúc).

Smrdáky sú katolíckou obcou. Kostol v dedine je zasvätený svätému
Martinovi z Tour. V minulosti bol dominantnou stavbou Smrdák. Jeho
výstavba začala v roku 1680. V roku 2012 kostol prešiel kompletnou
rekonštrukciou. V súčasnosti je kostolná veža osadená dvomi zvonmi- veľký zvon Mária a malý zvon Martin. Vzácnou súčasťou kostola
je i orgán vyhotovený majstrom Martinom Šaškom v roku 1862.
Nad obcou, ako záštita ochrany bdie kaplnka sv. Jána Nepomuckého.
Postavená bola v roku 1831. Ihneď po kostole je druhou najstaršou
stavbou v obci. Kaplnky takéhoto typu boli v dedine tri, ale zachovala sa len táto spomínaná kaplnka. Každoročne sa pri nej koná
slávnostná svätá omša, pri ktorej si obyvatelia obce uctievajú sv.
Jána Nepomuckého.
Živou pamiatkou na doby dávno minulé je aj lipa pri kaplnke sv. Jána

Smrdáky

VÍSKY

Na zpestření společenského života v posledních letech mají kromě
samotné Obce Vísky zásluhu také aktivní občané, působící v obci
prostřednictvím spolků o dalších organizací – TJ Sokol, Orel – jednota Vísky, Sbor dobrovolných hasičů Vísky, Základní a mateřská škola
Vísky, Komunitní centrum Vísky, Agrocentrum Ohrada a Vesnický

Obec Vísky – turistické
zajímavosti

pivovar Ohrada Vísky.
Za jejich přičinění se v obci každý rok koná obecní ples, dětský
karneval, vítání občánků, různé akce ke Dni Země, Oheň míru, Farní
den, Sraz motoveteránů, Turnaj sponzorů, hasičská soutěž, Stanování s tatínky, Sochařský ateliér, Vísecká desítka, Jarmark pro
Vísky leží ve zvlněném terénu severní části Jihomoravského kraje

panenku, rozsvícení vánočního stromu s besídkou a mikulášskou

Kostel sv. Michaela

na úpatí Českomoravské vrchoviny, přesněji v západním úbočí Bos-

nadílkou, návštěva Kinematografu bratří Čadíků, pochod Po stopách

Vísecký kostel je zasvěcený sv. Michaelu. Budova kostela je román-

kovické brázdy v nadmořské výšce asi 470 m. První písemná zpráva

Pátera Ševčíka a bowlingová liga. Občané se také každý rok v červnu

ského původu, goticky přestavěná s pozdějšími barokními úpravami.

o obci pochází z roku 1464. Vísky byly odedávna součástí Boskovic-

účastní zájezdu na setkání Vísek a Viesok, které se koná pokaždé

Skládá se z věže, lodi, kněžiště a sakristie. Na severní straně je

kého panství. Postupem času tak vznikly tři původně samostatné

v jiné obci partnerského sdružení Viesky na Slovensku. Agrocentrum

přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela je převážně barokní.

osady – vísky: dolní, prostřední a horní, které se později sloučily

Ohrada každý rok pořádá valentýnskou oslavu, zabíjačkové hody,

Hlavní oltář je zdoben rozměrným obrazem sv. Michaela. Ve zvonové

v jednu ves, jak vyplývá z dnešního názvu obce.

dožínky, Hubertovu jízdu, Martinské hody a čertovský víkend.

komoře ve věži kostela jsou zavěšeny vedle sebe tři bronzové zvony.

Tato malebná vesnička s cca 250 obyvateli se může pyšnit jedním

Největší zvon pochází z roku 1689 a je zasvěcený sv. Michaelu. Nej-

z nejstarších kostelů na Moravě, který je zasvěcen sv. Michaelu. Stojí

menší zvon byl vyroben roku 1726. Nejzajímavější je střední zvon.

na vyvýšenině uprostřed hřbitova a je zdaleka viditelný. I přes malý

Jedná se o velmi starobylý gotický zvon, který by mohl být dokonce

počet obyvatel jsme samostatná obec a nemáme žádné uvolněné

nejstarší zvon vyrobený na Moravě. Stáří zvonu se dá odhadovat

funkcionáře. Základní a mateřská škola je spádová pro obce Paměti-

podle vnějších znaků na dobu kolem roku 1400. Nápis na zvonu je

ce, Bačov, Podolí a Míchov.

psán česky, ale podařilo se jej zatím z technických důvodů přečíst

V roce 2008 obec Vísky vyhrála zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku

pouze z části. K jeho rozluštění se váže několik místních pověstí.

Jihomoravského kraje.

Agrocentrum Ohrada Vísky

krytolebci, ryby a fauna z Boskovicka včetně několika nálezů mine-

Agrocentrum Ohrada Vísky vzniklo z bývalého dvouřadového kravína

raloga profesora Josefa Sekaniny (1901 - 1986) z Knínic u Boskovic,

a bylo slavnostně otevřeno v roce 2004. V následujících letech byla

které pochází z období před 175 milióny let. Dále je zde několik

postupně rozvíjena nabídka jeho služeb a aktivit. V současné době

trilobitů z Barrandienu v Čechách.

nabízí ubytování pro 40 osob ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích;
celodenní stravování ve stylové nekuřácké restauraci s letní ven-

Fara

kovní terasou; salonek pro firemní akce, školení nebo rodinné oslavy

V roce 1749 nechal hrabě Leopold z Dietrichštejna ve Vískách vysta-

s kapacitou až 60 míst; wellness a rehabilitační centrum s masá-

vět budovu fary. Roku 1922 byla fara rozšířena o Orlovnu. V násle-

žemi, zábaly, perličkovými, léčebnými a přísadovými koupelemi,

dujících letech probíhaly spíše drobné úpravy a od 80. let začala bu-

elektroléčbou a fitness; krytý bazén a saunu.

dova chátrat, protože v ní nebydlel farář. Velké rekonstrukce se fara

K agrocentru neodmyslitelně patří také koně, na kterých mohou

dočkala na počátku nového tisíciletí. Dnes jsou její zrekonstruované

návštěvníci jezdit ve venkovní jízdárně. V areálu působí také Farma

místo v soutěži Pivo České republiky v Českých Budějovicích. V roce

Expozice minerálů a fosilií

OHRADA, která chová ojedinělé a velmi houževnaté plemeno –

2015 získalo pivo Pacholek Zlatou pečeť 2015 na Slavnostech piva

Místní občan pan Václav Stoupal po dohodě se zastupiteli umístil svou

centrem a senior klubem. V budově fary a orlovny je poskytováno

skotského náhorního skotu nazývané highland cattle.

v Táboře.

více než třicet let shromažďovanou sbírku do stálé expozice minerálů

zázemí pro umělce během Sochařského ateliéru Vísky.

Vesnický pivovar Ohrada Vísky

prostory především využívány Komunitním centrem, mateřským

v prostorách obecního úřadu, o kterou se nadále pečlivě stará. Ná-

V naší vesnici pamětníci zmiňují, že se pivo vařívalo doma a bylo

Naučné stezky – Katné

blahodárným nápojem při žňových pracích na polích pro většinu

Obec Vísky se může pyšnit 3 naučnými stezkami, které byly

koutů světa. Otevření expozice se konalo na podzim roku 2005. Mezi

zemědělců. Snahou pivovaru bylo navázat na tyto aktivity našich

vybudovány s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova v roce

minerály ze všech pěti kontinentů dominují exponáty z nedaleké Čes-

předků a začít vařit pivo v prostorách Agrocentra Ohrada. Staveb-

2013. Všechny tři stezky dohromady nabízejí celkem 42 informač-

komoravské vrchoviny. Vzorky z dnes již zavřených šachet uranových

ní práce na minipivovaru začaly v listopadu 2012 a v dubnu 2013

ních tabulí zaměřených na zvířata, rostliny, stavby a jiné přírodní,

dolů Dolní Rožínka jsou svým počtem i rozsahem jedinečné. Napros-

byly uvařeny první várky piva. Jednalo se o jedenáctistupnový ležák

zeměpisné a dějepisné zajímavosti, se kterými se v okolí obce Vísky

tým unikátem je však nález heliodoru (společně s Václavem Kinclem),

plzeňského typu. Pivovar vaři klasickým způsobem a používá český

můžete setkat. Každá naučná stezka má zpracovaný informační

odrůdy berylu, v Rožné. Nejen, že se jedná o jediný nález na Moravě,

a moravský chmel a rovnež český a moravský slad.

leták. V informačním letáku je popis a mapka naučné stezky a pro

ale krystal vystavený ve vísecké expozici je zároveň největším helio-

Nyní pivovar nabízí 11° pivo Bejček, 12° pivo Pacholek a 13° pivo

děti i dospělé otázky, jejichž odpovědi se dají nalézt v jednotlivých

dorem v republice.

Vísecká Pšenka. V roce 2014 vyhrálo polotmavé pivo Pacholek 3.

zastaveních.

Sekce fosílií zahrnuje přes šedesát exemplářů. V expozici jsou k vidění

vštěvníci si mohou prohlédnout bezmála dva tisíce exponátů ze všech

Vísky

Sochařský ateliér Vísky
Od roku 2010 se ve Vískách koná Sochařský ateliér Vísky. V rámci
sochařského ateliéru po dobu 14 dní mladí sochaři, studenti a absolventi uměleckých škol, proměňují neforemné kvádry pískovce za pomoci ručních i elektrických nástrojů v opravdové sochy. Na mladé
umělce dohlíží akademická sochařka, paní profesorka Ludmila Pecková. Sochy jsou z hořického pískovce, který má právě pro sochařství

Orlovna

a kamenictví vynikající vlastnosti. Jedná se o velmi kvalitní odrůdu

Tělovýchovná jednota Orel byla ve Vískách obnovena po téměř

Dožínky

50 letech 9. listopadu 1997. Muselo se začít od úplných začátků.

Dožínková slavnost se koná vždy poslední prázdninovou neděli

ven betlém v životní velikosti. Kromě betlémské tematiky se mladí

Především bylo nutné opravit budovu Orlovny, která za ta léta úplně

v srpnu a místem konání je Agrocenrum Ohrada Vísky. V roce 2015

umělci zaměřili například na čtvero ročních období nebo přírodní

zchátrala. Už na konci roku 1999 se v nově opraveném sále konala

se budou konat již 11. v pořadí. Prožít příjemné nedělní pozdně

živly. Také tu uvidíte sochy vyřezané ze dřeva, které byly zaměřeny

silvestrovská oslava. V roce 2000 nové prostory znovu vysvětil ge-

letní odpoledne přitom do Vísek přicházejí nejen zemědělci, kteří si

na téma Dožínky. Sochy jsou rozmístěny na různých místech v obci.

nerální vikář brněnského biskupství Mons. Mikulášek. Rekonstrukce

po hektických týdnech sklizně konečně dopřávají zaslouženého od-

budovy pokračovala dál a roku 2007 byly slavnostně otevřeny nové

dychu, ale stále více návštěvníků z řad veřejnosti. Zatímco při první

prostory Orlovny: v přízemí dvě posilovny a sociální zařízení, v prv-

dožínkové slavnosti ve Vískách se sešla slabá stovka lidí v dalších

ním patře klubová místnost s bowlingovými dráhami a kulečníkem,

letech návštěvnost stoupla až ke 2 tisícům. Dožínkové slavnosti

a v mezipatře salónek pátera Ševčíka.

mají vždy bohatý kulturní program. Část programu je zaměřená

V současné době se TJ Orel Vísky věnuje především sportovní

i na připomínku historie sklizně obilí a jeho výmletu, a to v rámci

činnosti. V sále Orlovny se pravidelně koná cvičení aerobiku pro

vystoupení místních folkrolních souborů. Zlatý hřeb programu,

ženy, dívky a děti, hraje se zde floorball a stolní tenis. Každý rok Orel

Chov starokladrubských a lipických koní

organizuje různé soutěže a turnaje, velké oblibě u všech bez ohledu

Chloubou obce je také soukromý chov starokladrubských a lipických

folklorních souborů. Součástí dožínek bývá i výstava zemědělské

na věk se těší bowlingová liga. Jednota se také podílí na organizaci

koní a povoznictví Bořivoje Grody. Starokladrubáci byli prohlášeni

techniky, farmářské trhy regionálních produktů, výstava drobného

pochodu Po stopách pátera Ševčíka a běžeckého závodu Vísecká

za živou národní kulturní památku.

zvířectva a další doprovodný program. Dožínková slavnost je zakon-

desítka.

pískovce. Na Vískách uvidíte zejména figury, ze kterých byl sesta-

slavnostní předání dožínkových věnců, obstarávají krojovaní členové

čena tradiční bohatou tombolou.

Vísky

Obecný úrad Smrdáky
Smrdáky 181
906 03 Smrdáky
Tel.: 00421 34 654 2911
E-mail: ousmrdaky@stonline.sk
www.obec-smrdaky.sk

Obecní úřad Vísky
Vísky 96
679 33 Vísky
Tel.: 00420 516 475 822
E-mail: visky@visky.cz
www.visky.cz

