Z histórie mesta

O histórii prievidzských kroník

N

a tvorbe prievidzských kroník sa podieľali viacerí kronikári. Prvá,
najstaršia je „Pamätná kniha obce“ (ale aj tu sa odporúča pomenovanie Kronika), ktorá zahŕňa obdobie rokov 1933–1934. Záznamy viedol kronikár Dr. Ján Mjartan, ktorý v Prievidzi pôsobil ako profesor reálneho gymnázia
v odbore dejepis a zemepis. Činnosť kronikára ukončil 31. augusta 1934.
Zápis pokračuje septembrom 1936. Udalosti z týchto rokov zaznamenal
nemenovaný kronikár. Jeho posledný zápis bol urobený v septembri 1942.
Záznamy z rokov 1938–1944 zhrnula kronikárka Mária Vavrová, dlhoročná pracovníčka kultúry. Jej posledný zápis v kronike je z roku 1979. Roky
1967–1968 spracoval osobitne do samostatnej kroniky Jozef Briadka. V roku
1980 prevzal štafetu Mgr. Ondrej Čiliak, pracovník kultúry. Roky 1987–1991
spracoval Ľudovít Bezák.
Prácu kronikárky som začala vykonávať v roku 1996 s tým, že chýbali
zápisy z rokov 1992–1995, ktoré som postupne doplnila. Moje začiatky boli
náročné, ale mala som okolo seba skúsených ľudí, ktorí mi pomohli. Bol to
napríklad dlhoročný bojnický kronikár Jozef Salák a RNDr. Marta Remiášová
(1941–2007), v tom čase ešte riaditeľka Hornonitrianskeho múzea. Ich
usmernenia a rady som si veľmi vážila. Pravidelne som sa zúčastňovala
školení kronikárov, ktoré organizovali vtedy ešte Hornonitrianske osvetové
stredisko a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
Podkladom práce kronikára sú zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, výročné správy mestom zriadených organizácií, informácie z médií,
týkajúcich sa života v meste. Práca kronikára nemá základ v stereotype,
ale v sledovaní a zaznamenávaní aktuálneho diania.
V roku 2005 bol vyhlásený 5. ročník celoštátnej súťaže „Slovenská
kronika 2005“. Súťaž organizovalo Národné osvetové centrum, Slovenská
národná knižnica v Martine, Národná osveta, Domovina v Martine a Slovenské národné múzeum v Bratislave. V roku 2006 boli vyhlásené výsledky.
Súťaže sa zúčastnilo i mesto Prievidza, kde získalo II. cenu v kategórii
kronika mesta s počtom obyvateľov viac ako 30 000.
Prínosom v záznamoch kroniky sú aj spomienky občanov na život mesta,
preto rada privítam stretnutia s nimi.
Mgr. Anna Kocnárová, kronikárka mesta Prievidza
Prievidzský občasník 3/08

7

