Čarovný Smolenický zámok
na úpätí Malých Karpát
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SMOLENICE
Z veže romantického zámku, z hradiska Molpír,
či z niektorého z okolitých vrchov sa vám naskytne pohľad na malebnú obec ležiacu na úpätí
Malých Karpát. Vydajte sa po stopách jej dávnej
minulosti, obdivujte nevšedné prírodné bohatstvo, ktoré ju obklopuje, ochutnajte lokálne
špeciality i sladkú medovinu... Vitajte v perle
Malých Karpát. Vitajte v Smoleniciach!

Výhľad z veže

Ak prekonáte deväťdesiatdeväť
schodov, ocitnete sa na rozhľadni
trojposchodovej veže Smolenického zámku. Odporúčame však
malú prestávku - na galérii
medzi 2. a 3. poschodím, kde
je inštalovaná expozícia dobových fotografií zo života grófskej
rodiny Pálfiovcov. Fotografie zachytávajú nielen výstavbu zámku,
ale aj každodenný život grófskej
rodiny až do roku 1945, kedy bol
zámok zoštátnený. Od roku 1953
patrí Slovenskej akadémii vied.

Gróf Pálfi
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Anglický park obklopujúci
Smolenický zámok
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Anglický park

Súčasťou romantickej siluety
zámku je anglický park. Pri jeho
návrhu sa gróf Pálfi inšpiroval
škótskymi a anglickými lesoparkami. Na jeho veľkorysej rozlohe
je vysadených množstvo vzácnych drevín. Spolu s jazierkom
je ideálnym miestom na prechádzku, piknik a športové aktivity. Asfaltovú cestu cez park
až k zámku zhotovili za jedinú
noc a to pri príležitosti návštevy
sovietskeho politika Nikitu Chruščova, ktorý na zámku prenocoval.

Malebnú scenériu obce tvoria
Malé Karpaty. Táto rozmanitá
Chránená krajinná oblasť
sa tiahne v dĺžke sto kilometrov
od Bratislavy po Nové Mesto
nad Váhom. Už názov pohoria
prezrádza, že nevyniká výškou,
vďaka čomu je najvyšší vrch
Záruby 768 m n.m. prístupný
naozaj všetkým. Zaujímavosťou
je, že práve v okolí Smoleníc
je koncentrovaných najviac prírodných pokladov. Objavte aj vy
skryté zákutia Malokarpatských
hôr a lesov.

Bohatá kvapľová výzdoba
Jaskyne Driny
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Malé Karpaty

Jaskyňa Driny
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Krásu Malých Karpát korunuje
jaskyňa Driny. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom
Slovensku a svoje pôvaby
odhaľuje návštevníkom viac ako
sedemdesiatpäť rokov. Objavená
bola náhodou. Psi, strácajúci
sa pravidelne v neveľkej pukline,
doviedli objaviteľov k myšlienke
odhaliť tajomstvo záhadného
otvoru za pomoci rebríkov. Dnes
im vďačíme za najvýznamnejšiu
turistickú atrakciu tejto oblasti.
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O hospodársky rozvoj Smoleníc sa
výraznou mierou pričinili slávni
Pálfiovci, obzvlášť posledný
z rodiny, gróf Jozef Pálfi. Bol
vzdelaným človekom, dobrým
ekonómom i hospodárom.
V Smoleniciach a okolí založil
rybárne, píly, hospodárske dvory,
liehovary, venoval sa chovu
šľachtených koní. Okrem toho,
práve jeho meno stojí za výstavbou Smolenického zámku
a Chemickej továrne Jozefa
Pálfiho, ktorá predchádzala
súčasnému Chemolaku.

Smolenický zámok

Vedeli ste, že Smolenický zámok
bol spočiatku strážnym hradom?
Za týmto účelom bol postavený
už v 14. storočí. Najskôr ho vlastnil
kráľ, neskôr ho obývali Erdödyovci, ale až Jozef Pálfi sa v 19. storočí
rozhodol rumovisko prebudovať
na romantické sídlo. Ak vám pripomína slávne francúzske zámky
na Loire, nemýlite sa! Práve tu
sa gróf inšpiroval a projekt zadal
Jozefovi Hubertovi - autorovi
Bojnického zámku. Dnes je zámok
najmladším a najkrajším klenotom západného Slovenska.
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Obchodná cesta

Tunajší cechoví smoliari využívali prírodné bohatstvo k výrobe
smoly, čo pravdepodobne súvisí
s prvým historickým názvom
obce „Villa Solmus“. Dúfajme,
že sa „nelepila na päty“ obchodníkom, ktorí obec zvykli navštevovať. Práve s nimi do obce prúdil
aj tovar, čo výrazne posilinilo
jej význam. Villa Solmus bola totiž
od roku 1256 jednou zo zastávok
Via Bohemica - slávnej obchodnej
česko - uhorskej cesty, spájajúcej
Prahu s Budínom.

PRÍRODNÉ BOHATSTVO

HRAD I ZÁMOK
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Gróf Jozef Pálfi (1853 - 1920),
patrón obce Smolenice

Vodopád Hlboča

Ak ste zberateľmi nevšedných
zážitkov, nenecháte si ujsť pohľad
na malý prírodný zázrak, vodopád
v chránenej krajinnej oblasti - Doline Hlboče. Je potrebné
byť však v správnom čase na
správnom mieste! Deväť metrov
vysoký vodopád, jediný v Malých
Karpatoch, na seba rád necháva
čakať a objavuje sa len v jarnom
období, v čase roztápania snehu.
Pri prechádzke v marci či apríli ho
teda rozhodne nevynechajte.
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Prvé osídľovanie

Územie dnešných Smoleníc bolo
osídľované už od 6. storočia pred
Kristom. „Náručie“ Malých Karpát
a neskôr i zástup stredovekých
strážnych hradov, ktorých súčasťou bol od 13. storočia aj ten
smolenický, túto lokalitu strategicky chránili. Pôvodne sa obec
rozprestierala v tzv. „Obecných
horách“ severne od vtedajšieho
hradu. Tie boli všeobecne
od pradávna dôležitým zdrojom
kameňa, dreva a vápna, z ktorého
čerpali nielen domáci, ale i trnavskí mešťania.
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