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ÚSPECH REZBÁRA

Roku 2008 na základe kladného hodnotenia
dovtedy zhotovených rezbárskych prác bol
náš občan Štefan Palčo st.  prijatý do klubu
výtvarníkov „Galantská paleta“. Tento klub
združuje amatérskych a profesionálnych
výtvarníkov s dlhoročnou tvorbou. Už roku
2008 vystavoval svoje rezbárske diela na
výstave inštalovanej v renesančnom kaštieli
v Galante.
V priebehu roka 2008 sa so svojimi rezbár-
skymi prácami prezentoval v Abraháme pri
príležitosti rôznych obecných podujatí.
Jeho práce mali veľký úspech a uznanie od
návštevníkov týchto výstav.
Roku 2009 sa druhýkrát zúčastnil na vý-
stave v Galante. Na základe vyhodnotenia
jeho prác odbornou komisiou postúpili tieto
rezbárske práce na krajskú výstavu neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby „Výstavné spek-
trum 2009“, ktorá sa uskutočnila v dňoch
17.4.─11.5.2009 v Dunajskej Strede.
Posledné rezbárske dielo Štefana Palča
„Matka s dieťaťom“ – socha vysoká 120
cm vyrobená z jedného lipového kmeňa sa
dostala na titulnú stranu časopisu Obzor,
ktorý informuje o kultúrnom dianí v okrese
Galanta.
Pozoruhodnosť je v tom, že tieto úspechy
dosiahol za pomerne veľmi krátke obdobie

tvorby, ani nie za dva a pol roka, pretože
predtým sa tejto tvorivej činnosti nevenoval.
Rezbárske diela tvorí len na základe svojej
predstavivosti bez fyzicky hmatateľných
predlôh.
Jeho terajšia záľuba vznikla náhod-e, keď ho
syn, ktorý začal včeláriť, požiadal o zhotovenie
starobylého úľa nazývaného dlabák. Úľ znázor-
ňujúci postavu muža zhotovil a odvtedy je
funkčný a slúži svojmu účelu.
Zhotovenie úľa mu bolo impulzom k objaveniu
schopnosti vytvárať z dreva diela, ktoré potešia
jeho samotného i ľudí, ktorí tieto diela uvidia.
Doteraz vytvoril dvadsať rezbárskych prác na
rôzne motívy a štýl práce. V tomto období má
rozpracované viaceré námety, s ktorých rea-
lizáciou sa stretneme v budúcnosti na niektorom
z kultúrnych podujatí.
Za prezentáciu a zviditeľnenie svojej tvorby
vďačí Osvetovému stredisku v Galante.
Záverom si dovoľujem za seba i širokú verejnosť
popriať mu ešte veľa tvorivých námetov a vý-
tvarných rezbárskych diel, s ktorými sa potešíme
v obci a s ktorými bude reprezentovať seba aj
obec Abrahám na rôznych kultúrnych poduja-

tiach a výstavách mimo obce.

Bohumil Čambál

VI. REZBÁRSKY DEŇ

VI. rezbársky deň v Štiavnických
Baniach sa 18. júla 2009 niesol v duchu
odkazu kňaza Jozefa Záhoru (1846–
1890) a kaplána Jána Palárika (1822–
1870). Jozef Záhora ako miestny farár
(1878–1890) založil rezbársku školu na
výrobu detských hračiek, ktorá vycho-
vala generácie rezbárov, pričom ich vý-
robky sa preslávili na mnohých medzi-
národných výstavách. O rezbárstve veľa
prednášal a písal do odborných časo-
pisov. Bol aj okresným jednateľom
SSV. Ján Palárik v čase svojho pôso-
benia v  Štiavnických Baniach spolu
s dr. Andrejom Radlinským, zaklada-
teľom SSV v Trnave, a neskôr už sám,
vydával a redigoval časopis Cyrill
a Method s prílohou List pre výchovu,
školu a literatúru s cieľom: „...nebeské
učenie Ježiša Krista v jeho čistote udr-

žať, v srdciach ľudských lásku k tomuto
nebeskému učeniu a k Cirkvi r.katolíc-
kej vznietiť, jednotu náboženstva na-
vrátiť, nový náboženský a mravný život
utvoriť a každému bludu a nevere cestu
prekaziť.“
Po sv. omši, ktorú vo farskom kostole
sv. Jozefa celebroval majcichovský fa-
rár Pavol Zemko, trnavský generálny
vikár za koncelebrácie Vladimíra Vlčka,
farára v Štiavnických Baniach Pavla
Zaťku, prézesa Kolpingovho diela na
Slovensku a P. Siarda, D. Sklenku, O.
Praem – farára vo Vilémove v Čechách
odhalil starosta obce Štiavnické Bane
pamätnú tabuľu Jánovi Palárikovi na
priečelí bývalého kláštora hierony-
mitínov. Po básni, ktorú predniesla pani
Števčíková, absolútna víťazka III. roč-
níka majcichovskej literárnej súťaže

Palárikovi následovníci 2009, prítomní
členovia združenia Životnými cestami
Jána Palárika – starostovia obcí Raková
Anton Heglas, Majcichova Ing. Jozef
Adámek, Hoste Cyril Špačinský, Opoja
Alojz Matúš, Štiavnických Baní Sta-
nislav Neuschl a viceprimátor Banskej
Štiavnice Ing. Juraj Čabák položili pa-
mätné vence. Podpredseda Matice slo-
venskej JUDr. Alexander Števík pripo-
menul v tematicky prežívanom Roku
kňazov ďalšie osobnosti pochádzajúce
a pôsobiace v Štiavnických Baniach.
V kultúrnom programe vystúpili folk-
lórna skupina Jatelinka z Abrahámu,
Rozmarín z Majcichova a Opojčanka
z Opoja s pásmom zvykov a prác na de-
dine. V obci sa zároveň uskutočnil tra-
dičný vindšachtský jarmok.


