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                                                               Noviny  obce   Banský Studenec   www.banskystudenec.sk      vydanie 2 /2018     

                         Alfonz Paulen           

                                                
                            Narodil sa 26.januára 1913 
                            v Malých Bedzanoch.        
                            V roku 1931      
                            vstúpil do kňazského    
                            seminára v Trnave a                 
                           17.  mája 1936 bol  
                            v Trnave biskupom Pavlom 
Jantauschom vysvätený za kňaza. Ako kaplán 
pôsobil v Leopoldove (1936) a vo Veľkých 
Kostoľanoch (1937). Po absolvovaní základnej 
vojenskej služby v Prahe (1937) bol 
administrátorom farnosti v Sološnici (1938), v 
Banskom Studenci (1939-1947) a v Šenkviciach 
(1947). V roku 1949 prijal za kaplána v Šenkviciach 
saleziánskeho kňaza dona Titusa Zemana zo 
zrušeného saleziánskeho domu v Trnave, ktorý v 
rokoch 1950-1951 organizoval ilegálne úteky 
saleziánskych klerikov a kňazov do zahraničia. 
Farár Alfonz Paulen poskytoval úkryt rehoľníkom 
pred samotným útekom v dome kostolného otca 
Silvestra Baričiča v Šenkviciach, medzi nimi aj 
saleziánovi Leonardovi Tiklovi. Dňa 19. septembra 
1951 bol zatknutý a postavený na čelo skupiny 
Alfonz Paulen a spol., ktorej členovia poskytli 
pomoc odsúdeným zo skupiny Titus Zeman a spol. 
po ich nevydarenom úteku cez rieku Moravu. Po 
vyšetrovacej väzbe v Leopoldove a v Bratislave bol 
21. júna 1952 odsúdený Štátnym súdom v 
Bratislave za velezradu na 11 rokov väzenia. Vo 
výkone trestu bol v Ilave a na Mírove. Pre vážne 
ochorenie obličiek bol premiestnený do väzenskej 
nemocničky, kam ho z cely odniesol jeho 
spoluväzeň Titus Zeman. Vďaka väzenskému 
lekárovi MUDr. Kochanovi s A. Paulenom strávil 
poslednú noc v nemocničke na Mírove kňaz - väzeň 
Mons. Justín Beňuška, u ktorého sa vyspovedal. 
Ráno mal byť prevezený do väzenskej nemocnice v 
Brne v sanitke, ktorej cesta bola neúmerne 
predĺžená a v ktorej zomrel 10. apríla 1954. 
Pochovaný bol 14. apríla na cintoríne v Brne. Po 
exhumácii a kremácii bol jeho popol 14. januára 
1995 pochovaný pri Kostole sv. Anny v Šenkviciach.  
V roku 2016 mu bolo udelené čestné občianstvo „in 
memoriam“  obce Banský Studenec. 
 

                        P O Z V Á N K A 
    O B E C  B A N S K Ý    S T U D E N EC  

                    Vás srdečne pozýva na  

       

__________________________________ 
                             Program:  
11.15. hod.  – Slávnostná svätá omša  
-Po skončení svätej omše sa uskutoční akt     
  odhalenia pamätnej tabule  
-Udelenie čestného občianstva obce Banský                                            
Studenec  

 

 

            Niečo z činnosti starostu obce a obecného úradu .... 

 
-24.03.2018 sme mali veľmi pekné podujatie Pálenie Moreny a Veľkonočné trhy za účasti FSS 
Pohronka a v podaní našich detí.  
- 7.04.2018 sa konal Stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce v našej obci. Súťažili 8 muži a 4 
ženy. Celkovým víťazom bol Martin Porubský v kategórii žien Iveta Winclerová 
-30.04.2018 dievčence vyzdobili a mládenci postavili Máj pred  kultúrnym domom 
-07.05.2018 bolo tradičné pálenie vatry, bezpečnosť zabezpečil DHZO Jozef Sovinec a Ján 
Štefanka z poslancov sa zúčastnila Zuzana Kašiarová.  
-12.05.2018 sa uskutočnilo na hrádzi jazera námetové cvičenie DHZO za účasti DHZO Ilija, 
Štefultov, sv. Anton. 
-20.05.2018 sme mali oslavu Dňa matiek. S programom vystúpili deti  MŠ z Podhoria. 
Z poslancov OcZ sa zúčastnili a pomohli poslankyne  Adriána Balážová a Zuzana Kašiarová. 
Ďakujem riaditeľke MŠ v Podhorí pani Anne Borgulovej a poslankyniam OcZ za program 
a pomoc.  
-02.06.2018 sme mali oslavu dňa detí na hrádzi jazera spojenú s hasičskou súťažou Plameň. 
Prezentáciu práce HaZZ predvádzali hasiči z Hasičskej stanice v BŠ , deti si mohli vyskúšať 
striekanie vody z hasičského auta,  tiež si mohli zajazdiť na koňoch od pani Beaty Turekovej. 
Ďakujem všetkým ktorí pomáhali pri tomto podujatí ako aj sponzorom: Pivovar Steiger Vyhne, 
rodine Dobrovodskej, Ivanovi Magdičovi. Podujatie ukončil silný dážď. Z poslancov OcZ sa 
zúčastnili a pomohli pani Adriana Balážová a Zuzana Kašiarová. 
- Obec Banský Studenec uspela  v dvoch výzvach a to MŽP, kompostéry cez MHP a akvizíciu kníh 
do našej knižnice vyhlásenej FPU – 1000 €. 
-14.07.2018 sme zorganizovali Psychologické vyšetrenie na vedenie automobilových vozidiel. 
Zúčastnilo sa 13. členov DHZ, DHZO/5 – naši, 2- Hrabičov , 4 – Ilija, 1- B.Štiavnica, 1- Beľuj   
- Pracovníci,  ktorých máme cez ÚPSVaR pokračujú s kosení trávy v obci. Pri hrabaní v cintorína 
nám pomáhala aj p. Darina Pinterová. Ďakujeme. 
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   Z rokovanie obecného zastupiteľstva :          
            marec, apríl, jún, júl  2018                    

Schvaľuje:   
- Schválenie zámeru rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

podľa projektu „ Hasičská zbrojnica prestavba“ 

vypracovaného Ing.arch. Klaučom z februára 2018.  

- Schválenie spolufinancovanie realizácie projektu 

„Hasičská zbrojnica prestavba „ vo výške 5% z aktívnych 

výdavkov, čo činí čiastku 1485,20 Eur 

- Schválenie  dodatku k zmluve o zabezpečení poskytovania 
prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov 
v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnému 
poskytovateľovi prepravnej služby S.O.V.I. n.o. podľa 
doručenej žiadosti o 0,05 €/1 km a 0,10 € na jazdu v meste 

-Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 

-Schválenie zámeru rozšírenia a rekonštrukcie miestnej 
komunikácie – pokračovanie smer Farské do výšky 35 000 Eur 
- Schválenie úpravy rozpočtu 1/2018 – čerpanie Rezervného 
fondu do výšky 35 000 Eur 
- Schválenie preventivára obce 

-Schválenie zámeru na priamy predaj pozemku p.č. 

1320/23 o výmere 5 m2 a p.č. 1320/24 o výmere 13 m2 

zapísaných na GP č. 45308381-179/2017 zo dňa 

19.2.2018 p. Rastislavovi Cibulovi, bytom 969 01 

Banský Studenec č. 123 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v cene 12eur/1 m2.  

- OcZ určuje počet volebných obvodov -1 obvod,  počet 
poslancov na ďalšie volebné obdobie -  5 poslancov 
a rozsah výkonu funkcie starostu na ďalšie volebné 
obdobie – plný úväzok  
- OcZ schvaľuje štatút obce Banský Studenec 

- OcZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva  

- OcZ schvaľuje predaj podľa ustanovenia § 9a ods.8 
písm. e zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa osobného automobilu ŠKODA FABIA 
ako prebytočný majetok obce. Obci vznikajú okrem 
iného aj náklady na úhradu zákonnej poistky za uvedený 
majetok. Cenové ponuky je potrebné doručiť na obecný 
úrad v zalepenej obálke s označením „ŠKODA FABIA „  do 
20.8.2018 do 13.00 hod. 
  _________________________________________ 

                       Spoločenská rubrika: 
  
      Krásneho životného jubilea sa dožívajú: 
-p. Anna Osvaldová 
-p. Jozef Pinter 
- p. Margita Antošíková 
Oslávencom srdečne       
blahoželáme !  
 
 
                              

Opustili nás:          

            p. Ondrej  Santoris 
            p. Zuzana Maruniaková  
   
  
    

                  

         Z kultúrnych podujatí organizovaných v našej obci .... 

                                     Pálenie Moreny ....  

     

                                                Stavanie Mája  ... 

                       V predvečer 1.mája „vyrástol“ aj v našej obci krásny máj.... 

             

 

                                       Pálenie vatry ..  

                                   Deň Matiek ... 

                Ďakujem deťom z MŠ v Podhorí za pekný kultúrny program.  

   
      Deň Detí spojený so 6.ročníkom Memoriálu Jozefa Vantecha... 

 

 
 
 
 
 
 
             

 

      


