Zápisnica
zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici
konaného dňa 01.06. 2022 v Kultúrnej besede
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie slávnostného MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Na úvod privítal
prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, zamestnancov MsÚ, náčelníka MsP, zástupcov
regionálnych novín a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca M. Bukovčáka. Ing.
Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 z 15) je mestské
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne
s materiálmi. Ako prvé dal hlasovať o programe zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený v zmysle §12
ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Za návrh programu ako celok hlasovali 14 poslanci. Zároveň sa
spýtal, či sú nejaké návrhy na doplnenie prípadne vypustenie bodov schváleného programu MsZ.
Návrhy na doplnenie alebo vypustenie bodov programu neboli, program bol schválený tak, ako bol
zverejnený v zmysle §12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice boli určení
MUDr. Augustínová, V. Bezdeda. Písaním zápisnice bola určená Mgr. Mauerová. Poslanci následne
prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov.
1. Návrh na udelenie ocenenia Čestného občianstva mesta Nová Dubnica
Predkladala: prednostka MsÚ
V zmysle schváleného nariadenia môže MsZ a primátor mesta udeliť ocenenie fyzickej alebo
právnickej osobe, ktorá sa zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj mesta a život jeho
obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými
mestami, alebo ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi. Ocenenie
môže udeliť MsZ a primátor mesta tiež za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo
vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, kultúrnej, športovej a
verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli
významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v
zahraničí. Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Nová Dubnica“ navrhujeme udeliť nasledovným
občanom:
1. VDP. Jozef Sliepka, honorárny kanonik Nitrianskej kapituly. Narodil sa v Bánovciach nad
Bebravou, kde ako chlapec miništrovával. Skončil seminár v Nitre a šesť semestrov na Vysokej škole
bohosloveckej v Nitre. Na základnú vojenskú službu bol napriek modrej knižke povolaný ako
nespoľahlivý živel do PTP - nútených pracovných táborov. Robil tie najťažšie práce v neľudských
podmienkach, kde neplatila žiadna 8 hodinová pracovná doba. Zažil rôzne situácie, kde hmatateľne
pocítil Božiu ochranu, a to mu dodávalo silu prežiť bez zatrpknutosti a hnevu. Na nútených prácach
prežil 39 mesiacov, no po návrate mu už nedovolili pokračovať v štúdiu. Tak začal pracovať
v Stavoindustrii v Dubnici nad Váhom, kde sa dostal do podnikovej cimbalovej muziky ako huslista.
Vďaka hudbe sa zoznámil i so svojou manželkou. Spolu mali 3 synov a tešili sa z vnúčat. Hudba mu
pomohla vyrovnávať sa s ťažkou situáciou, ktorá ho postihla. V r. 1992 mu Pán náhle povolal
manželku k sebe. Vtedy sa znova prebudila stará túžba stať sa kňazom. A na veľké prekvapenie mu
Biskupský úrad v Nitre umožnil diaľkovo dokončiť štúdium. A tak z milosti Božej bol v októbri 1995
ako 68 ročný vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Varíne pri Žiline, potom ako farár v Hornej
Porube a nakoniec u nás v Novej Dubnici. Hoci by si už ako dôchodca zaslúžil odpočinok, dal všetky
svoje sily do služby nám Novodubničanom a našim Saleziánom. Poznáme ho ako muža, ktorý má
vždy pre každého milé a povzbudivé slovo.
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2. Pharm.Dr. Pavol Šveda, Phd., vedúci Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica. Detstvo a
stredoškolské roky prežil v obci Štós, konkrétne v časti Štós – kúpele. Už od malička miloval hudbu a
dychovka sa stala jeho vášňou, keď začal už ako malý chlapec navštevovať Základnú umeleckú školu
v Štóse. Dychový orchester mu vypĺňal všetok voľný čas. Dokonca počas štúdia farmácie v Bratislave
si našiel dychové teleso, aby – ako sa hovorí – nevyšiel z cviku. Potom, ako sa usadil a založil si
rodinu v Trenčianskych Tepliciach. Nevedel si svoj život predstaviť bez hudby a po niekoľkých
pokusoch v malých dychových zoskupeniach sa naňho usmialo šťastie a prijali ho do Dychového
orchestra a mažoretiek v Novej Dubnici. Jeho rodina – manželka a dve dospelé deti – ho nesmierne
milujú a pomáhajú mu v jeho zápale, s akým sa snaží podporovať dychovku v našom meste. Vždy si
nájde čas na Dychový orchester v Novej Dubnici, ktorý je nielen jeho koníčkom, ale tvorí aj s Mestom
Nová Dubnica neoddeliteľnú súčasť jeho života.
3. Antonín Maděra, dirigent Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica. Narodil sa v českej
obci Bzenec ako prvorodené dieťa rodičom Antonínovi a Drahomíre. Po základnej škole začal
študovať na hudobnej vojenskej škole v Roudnici nad Labem. Po štúdiách sa presťahoval do Trenčína
a nastúpil ako hráč na trúbku vo vojenskej hudbe v Trenčíne, kde si založil rodinu. Popri práci v
Trenčíne navštevoval Konzervatórium v Žiline odbor dirigovanie. Po jeho ukončení nastúpil ako
zástupca dirigenta vojenskej hudby v Trenčíne. Po čase sa stal šéfom dirigentov v 1. armádnom zbore
v Topoľčanoch a pôsobil tam až do odchodu na dôchodok. Popri práci sa venoval rôznym hudobným
aktivitám, najdlhšie v Dychovej hudbe Bodovanka v ktorej pôsobí dodnes. V roku 2002 bol oslovený,
či by sa stal umeleckým vedúcim nášho Dychového orchestra a mažoretiek v Novej Dubnici a v tejto
funkcii pôsobil do konca roku 2021. Dychový orchester a mažoretky v Novej Dubnici sú aj po jeho
odchode z funkcie umeleckého vedúceho súčasťou jeho života. Nie len ako hudobník v hre na trúbku
sa naďalej venuje práci s orchestrom, ale zároveň je srdcom a dušou Dychového orchestra
a mažoretiek v Novej Dubnici.
4. Peter Jelínek, odborník v oblasti fotografie. Fotografovanie je jeho srdcovou záležitosťou.
S fotografiou začal už ako školák, keď dostal na birmovku svoj prvý fotoaparát. Pracoval pre mesto
ako zvukár a postupne fotografoval mestské udalosti. Neskôr pochopil, čo znamená reportážna
a dokumentárna fotografia. Ako sám hovorí, fotografovanie predstavuje pre neho vzrušenie, pretože
pri tvorbe častokrát dochádza k nepredvídateľným situáciám a musí byť pripravený na veci, ktoré sa
už nikdy nezopakujú. Fotografuje hlavne pre Novú Dubnicu, ale aj mimo mesta. Absolvoval množstvo
školení a prednášok s osobnosťami slovenskej a českej fotografie a s učením pokračuje až dodnes.
Jeho fotografie nám pripomínajú udalosti v našom meste, na ktoré ľudská pamäť vo svojej prirodzenej
nedokonalosti zabúda – činnosť dychového orchestra, mažoretiek, oslavy 1. májov, MDD, MDŽ,
Mikulášov a ďalšie početné pozoruhodné udalosti. Jeho citlivé oko a srdce dokáže zachytiť krásu
v ktoromkoľvek okamihu ľudského konania ale hlavne krásu, srdce a ducha nášho mesta – Mesta
Nová Dubnica.

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo v zmysle čl. 2 a čl. 7 VZN mesta Nová Dubnica č.
7/2010 o udeľovaní ocenení mestom Nová Dubnica udelenie Čestného občianstva mesta Nová
Dubnica VDP. Jozefovi Sliepkovi, honorárnemu kanonikovi Nitrianskej kapituly, Pharm. Dr. Pavlovi
Švedovi, Phd. vedúcemu Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica, p. Antonínovi Maděrovi,
dirigentovi Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica a p. Petrovi Jelínkovi, odborníkovi
v oblasti fotografie.
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2. Záver
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval
všetkým za účasť a rokovanie skončil.

Ing. Eva Lackovičová
prednostka MsÚ

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

I. Overovateľ
MUDr. M. Augustínová

II. Overovateľ
V. Bezdeda

Zapísala: Mgr. Daniela Mauerová
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