
 

 3 Prievidzský občasník 3/14 

Ľ udstvo nekráča dejinami po vydláždených cestách, ani po autostrá-

dach osudu. Každý národ i každý jednotlivec si kliesni cestu húšti-

nami, ktoré sú plné osudových nástrah. Preniknúť do tajomnosti histórie 

nášho mesta, byť minulosti dávnej i blízkej celkom na dosah, hľadať, nachá-

dzať i spoznávať ľudí tak, aby sme vedeli kto a čím boli, aby Prievidžania 

vždy mohli mať vztýčené hlavy, to bol cieľ redakčnej rady Prievidzského 

občasníka, ktorá vznikla na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Prie-

vidzi presne pred desiatimi rokmi. Našim želaním bolo, aby sme s odstupom 

času vedeli o čosi viac o tom čo bolo.   

Čas veľa napraví, prinesie odstup od vecí, odkryje to, čo bola pravda 

a čo bola lož či krivda, otvorí oči nevidiacim i uši nepočujúcim a som pre-

svedčená, že príde čas, ako vždy predtým, ktorý navráti veci tam, kde sa 

zrodili, kam patrili, patria a patriť budú. 

K tomu však treba veľa trpezlivosti, pracovitosti, obetavosti, ľudskosti, 

ale aj hrdosti, čestnosti, neústupčivosti a pravdovravnosti. Verím, že v kaž-

dom, kto si vo svojom srdci nosí a ctí si rodné mesto, tieto vlastnosti sú. 

Viem to, lebo redakčný kolektív Prievidzského občasníka a jeho prispie-

vatelia toho už spolu čosi prežili i vykonali. Prijmite za každé číslo, toto 

dnešné je už štyridsiate prvé, za všetky spomienky i úprimné slová, za každé 

pomocné podanie ruky poďakovanie zo srdca. 

Desaťročie, ktoré sme spoločne s čitateľmi prežili v tomto zložitom 

svete okolo nás, znamená pomerne veľa v našom snažení, náročnosti, zužit-

kovaní skúseností, tvorivom hľadaní i v napĺňaní nášho úsilia viesť ľudí 

k aktívnej účasti pri maľovaní pestrofarebného obrazu histórie našej Prie-

vidze.  

Veľmi si želáme, aby aj u nás vyrástla nová generácia, ktorá prevez-

me a ďalej s hrdosťou ponesie pochodeň svojich predkov. Prítomnosť nás 

núti uvedomovať si svoju históriu, ktorú treba ponímať ako odkaz, čo nám 

všetkým kladie úlohy. Treba si uvedomiť, že tradícia dáva životu váhu a je 

mierou i sudcom prítomnosti.  

Ďakujeme čitateľom, že každým číslom v nich vzbudzujeme záujem 

otvoriť a prečítať si Prievidzský občasník. To nás posilňuje v našom eláne 

pracovať na ďalších číslach a skúmať neprestajne, čo ostáva pre nás, i vás 

čitateľov, ešte nepoznané. Za redakčný kolektív  

zodpovedná redaktorka 
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