Z rozprávania p. Františka Uhlára z Vištuka

Okolo r. 1985 som našiel úplne zdevastovanú, v húštinách, kde kedysi začínali vištucké
vinohrady sochu sv. Urbana, patróna viníc a vinohradníkov. Začal som rozmýšľať, ako túto
sochu opraviť a zachrániť.
V tom čase som poznal istého kamenára p. Černera Miloša z Bratislavy (pôvodom
českej národnosti), ktorého som požiadal, či by takúto sochu nevedel urobiť. Po nejakom
čase mi oznámil, že má potrebný kameň a sochu môže urobiť.
Tento môj zámer som potom oznámil vtedajšiemu vištuckému farárovi, DDr Alexejovi
Izakovičovi. On myšlienku obnovy sv. Urbana podporil, ale odporučil, aby sa celá vec
uskutočnila tajne, lebo vtedajší režim by to nielen nepodporil, ale zakázal.
V roku 1987 p. Černer sochu doviezol a osadili sme ju na pripravený podstavec na
odporúčanie DDr. Izakoviča poblíž kaplnky sv. Anny na Polánke.
Pri inštalovaní sochy, nám blízko bývajúci p. Vladimír Brečan doniesol 2 fľaše vína,
„lebo sa to patrí „- povedal.
Františka Uhlára s manželkou, v tej dobe táto akcia stála 10.000.-Kčs. Účasť na tejto
rekonštrukcii mal aj brat Františka Uhlára – Štefan, ktorý nechal vyhotoviť bronzovú tabuľku
na označenie sochy.

Sv. Urban v r.2006

Sv. Urban v r.2012

Prístrešok nad sochou sv. Urbana urobil Spolok Vinohradníkov a Vinárov vo Vištuku
a vyhotovil ho bezplatne stolársky majster pán Michal Jurčovič.
Okrem iných sôch a krížov bola socha sv. Urbana zrekonštruovaná v roku 2012 za
farára ThDr. PeaDr. Alfonza Vladimíra Sabu, PhD, OP z milodarov farníkov Vištuckých.
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Približne v tom čase keď sa rekonštruovala socha Svätého Urbana, rodina Uhlárová
dala prostredníctvom toho istého kamenára zrekonštruovať aj sochu Najsvätejšej Trojice
smerom na Báhoň. Socha Najsvätejšej Trojice bola inštalovaná na nový štvorhranný kamenný
stĺp. Pri týchto prácach už pomáhal aj maloletý syn Vojto.

Svätá Trojica pred rekonštrukciou

Svätá Trojica po rekonštrukcii

V roku 2004 všetky okolité obce mali veže svojich kostolov osvetlené, len vo Vištuku bola
ešte tma. Rodiny p. Celestína Uváčka a p. Františka Uhlára sa toto rozhodli zmeniť a na
Vianoce bola veža kostola osvetlená a v noci z ďaleka viditeľná. Uváčkovcov a Uhlárovcov
vtedy tento vianočný darček vištučanom, prišiel spolu na 16.610 Sk

Kríž pri vchode do cintorína - bol pôvodne na voľnom priestranstve vedľa kostola.
postaviť ho dal za pontifikátu Leva XIII. po jeho najslávnejšej encyklike Rerum novarum,
zaoberajúcou sa sociálnou otázkou, kde podporoval súkromné vlastníctvo, ale aj spravodlivú
mzdu - Michal Urbanovič z Vištuka v roku 1891.
V roku 1999 pán Štefan Uhlár s manželkou Annou, nechal tento kríž kompletne na
vlastné náklady 25.000.- Sk zrekonštruovať.

V roku 1953

v roku 2012

v roku 2012
zapísal Marián Blaha v júni 2013
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