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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ...

Kostolík svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch.



Dňa 27.9. 2018 sme sa vydali na ďalšiu poznávaciu exkurziu smerujúcu na okraj
Záhoria. Vlaky išli podľa cestovného poriadku ...

... tak sme do Holíča (našej prvej zastávky) dorazili načas. Po krátkej ceste zo
stanice sme prišli k mnohokrát prestavanej budove kaštieľa - pôvodne hradu.



Prešli sme cez dva mosty...



... až sme dorazili k vstupnej bráne kaštieľa. Tu si nás „prevzala“ pani z holíčskeho
múzea a previedla nás zatiaľ sprístupnenými časťami zámku. Ponúkame niekoľko

pohľadov do čiastočne alebo úplne zreštaurovaných priestorov...

... na časť výzdoby čínskej sály...

... na maketu kaštieľa,...



... ktorú si bolo samozrejme treba odfotografovať,...

... či pohľad „na slávnostné prestieranie“. Čo myslíte, kde bol tento riad vyrobený?



Medzi množstvo ďalších priestorov, ktoré bude ešte treba zrenovovať, patrí aj
rozsiahle podzemie. Ponúkame aspoň dva pohľady...



Nakoniec sme boli celkom radi, že sme vyšli von a pred kaštieľom sme si spravili
„desiatovú“ prestávku. Následne sme opustili areál zámku ...

... a vydali sme sa po ceste, ktorej časť vidíte na (leteckom) obrázku...

Zdroj:http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/610-v-holici-vyse-pol-miliona-na-zamocke-zahrady



... k možno najstaršiemu, skoro úplne zachovalému kostolíku v Strednej Európe
stojacemu na okraji dedinky Kopčany. Cesta prebehla v pohode, lebo bolo pekné a

slnečné počasie. Niekomu sa to zdalo ďaleko, iní to považovali iba za malú
prechádzku. Zrazu sa pred nami vynoril kostolík ako z rozprávky, pred ktorým sme

si najskôr spravili piknik.

Pani z múzea v Kopčanoch zatiaľ porozprávala vo vnútri kostola jeho históriu
návštevníkom z Čiech, ktorí boli smutní, že oni „niečo takéto staré doma nemajú“.

Potom sme boli na rade my. Zábery z vnútra kostola neponúkame, vstup doňho je po
dohode s pracovníkmi múzea bezplatný. Choďte sa aj vy pozrieť na miesta, kde

mohol chodiť (aj) veľkomoravský kráľ Svätopluk. Dozviete sa aj ako je možné, že
sa takéto niečo u nás zachovalo. My, ktorí sme tu boli, to už vieme. Žiaci, ktorí tu

neboli, sa to dozvedia na hodinách dejepisu. Ponúkame aj „bočný“ pohľad...



Po „prednáške“ o dejinách kostola sme sa vybrali k tretiemu cieľu nášho putovania,
k žrebčínu v Kopčanoch, ktorého maketu sme už videli na Holíčskom zámku.

Pred približne 10-timi rokmi to už so žrebčínom vyzeralo „veľmi zle“, hrozilo jeho
úplné zrútenie. Potom začala obnova a takto vyzerá „reprezentačné“ krídlo dnes...



Aj ďalšie časti sú už pekne zrenovované. Sú v nich - okrem stajní - umiestnené aj
tri expozičné priestory, každý v inom krídle žrebčína: prvý sa venuje

archeologickým nálezom...

... z nich nás asi najviac zaujali ozdobné gombíky a šperky, ale aj veľké nádoby.



Druhý priestor ponúka „dejiny“ kočov. Ponúkame pohľad aspoň na dva dopravné
prostriedky, bez ktorých si ľudia v minulosti nevedeli predstaviť život.



Tretí zrenovovaný priestor slúžil v minulosti (aj) ako jedáleň...

... po poučení, ako sa máme správať ( a tak ako to je vždy tradičné - pod
bedlivým dohľadom pani učiteľky), nám pani z múzea dovolila sadnúť si za veľký stôl

a niektorí z nás sa možno cítili ako vlastníci tohto veľkého panstva.



To bola posledná dejepisná zastávka na našej exkurzii. Čakala nás už iba cesta na
stanicu a následne sme sa vlakom (bez meškania) odviezli do Bratislavy.

Záverečné poznámky:

V zámku v Holíči sme platili vstupné 0,50 Eura a dostali sme všetci zadarmo
pohľadnicu.

Návšteva žrebčína stála 1,00 Euro.

Kostol v Kopčanoch bol zdarma.

Celá exkurzia nás tak stála iba 1,50 Eura.

Počasie bolo výborné!

Pán učiteľ túto exkurziu začal vybavovať už počas letných prázdnin...

Na záver ešte ponúkame jeden pohľad na Kostolík sv. Margity v Kopčanoch, v okolí
ktorého sú aj veľké, relatívne opracované kamenné platne. Viete, na čo slúžili?

Kam pôjdeme nabudúce? Možno do obce, ktorej meno je spojené s jedným
slovenským spisovateľom...


