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Táto kronika obce Opatovce obsahuje 12 strán, slovom dvanásť strán. 
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Politicko - spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce 

  

I tento rok nechýbali udalosti, ktoré viac či menej ovplyvnili životy ľudí nielen u nás ale i vo svete.  

Na začiatku roka Japonskom zatriaslo extrémne silné zemetrasenie, po ktorom však nasledovalo 

čosi ešte horšie, vlna tsunami. Tá na niektorých miestach dosahovala viac ako dvadsať metrov a spláchla 

severovýchodnú časť Japonska. Ostalo po nej takmer 27-tisíc mŕtvych alebo zranených a poškodila jadrovú 

elektráreň Fukušima. Do okolia uniklo množstvo rádioaktivity a malé stopy po najhoršej jadrovej nehode od 

čias Černobyľu pritom namerali aj na Slovensku.  

V lete zasa šokoval svet šialený Nór, ktorý najskôr v centre Osla pod budovou vládnej Strany práce 

odpálil výbušninou naplnenú dodávku. Tá zabila osem ľudí, ale to najhoršie sa  udialo na ostrove Utöya, 

kde bez milosti vraždil mladých ľudí, ktorí tam boli v tábore. Spolu zabil 69 ľudí.  

Tzv. arabská jar zmietla diktátorov v troch severoafrických krajinách (Tunisko, Egypt, Líbya) a 

vyvolala nespokojnosť v mnohých ďalších arabských krajinách blízkeho východu. Znamenala i smrť 

dlhoročného lýbijského vodcu M. Kaddáfiho. I Američanom sa podarilo usmrtiť Usáma bin Ládina, 

najhľadanejšieho teroristu na svete, strojcu najväčšieho teroristického útoku na Ameriku 11. septembra 

2001. Koncom roka zomrel i severokórejský diktátor Kim Čong-il a krátko pred koncom roka na štvrtú 

adventnú nedeľu všetkých Slovákov zaskočila smrť bývalého československého prezidenta Václava Havla, 

ktorý zomrel vo veku 75 rokov. Opäť vyšli masy do ulíc. Vedeli, že sa skončila jedna éra, tá lepšia v ich 

životoch. Keď o láske, pravde a spravodlivosti hovoril niekto, kto tomu naozaj veril a konal podľa toho. 

Smútok v Česku, na Slovensku i vo svete nikto nepredstieral i na Slovensku bol v deň pohrebu vyhlásený 

štátny smútok. 

Najviac však bežný život našich občanov ovplyvnila finančná a dlhová kríza v krajinách 

Eurozóny. Ide o najhoršiu krízu v dejinách únie. Mnohé krajiny viac míňali ako si mohli dovoliť a vysoko 

sa zadĺžili, najviac Grécko, Španielsko, Taliansko, čo viedlo k pádu eura a podľa viacerých politikov je 

v ohrození i samotné euro. 

Finančné problémy v krajinách EU vplývali i na život Slovákov, viedli i k pádu vlády Ivety 

Radičovej, ktorá skončila v októbri len po vyše ročnom pôsobení. Tá padla vinou vlastnej koalície, keď za 

tzv. euroval, finančnú podporu na záchranu krachujúcich ekonomík, nezahlasovala koaličná strana SAS. 

Už o niekoľko dní parlament euroval schválil s prispením opozičného Smeru, ktorý za euroval získal 

predčasné voľby, ktoré sa budú konať v marci budúceho roku. 

Akciou desaťročia na Slovensku bolo i sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Ani sedem 

mesiacov po jeho skončení však z projektu za 30 miliónov eur nie je známy žiaden údaj. Komisárom tlačivá 

neodovzdali desaťtisíce ľudí, ďalší ich odovzdávali prázdne alebo nesprávne vyplnené, a preto výsledky 

nebudú celkom dôveryhodné.  

http://www.sme.sk/c/5821187/japonsko-prevalcovala-vlna-ako-panelak.html
http://www.sme.sk/c/5821187/japonsko-prevalcovala-vlna-ako-panelak.html
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9420900&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9421057&ids=5
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Na Slovensku sa po prvýkrát v histórii konali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, naši hokejisti 

však na šampionáte, ktorý sa konal v zrekonštruovanom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a 

v Košiciach, neuspeli. Ani naši futbalisti nepotešili svojich fanúšikov a v klasifikácii o postup na európsky 

šampionát v budúcom roku nepostúpili. 

7. septembra svet obletela šokujúca správa o páde lietadla s hráčmi ruského klubu Lokomotivu 

Jaroslavľ, na palube ktorého zahynul aj Pavol Demitra. Slovensko vstúpilo do smútku, aký už dlho 

nepoznalo. Vyhasol život jedného z najväčších slovenských športových hrdinov. Lúčenie s Pavlom 

Demitrom, ktorý je pochovaný v Trenčíne, prebiehalo dlho a dá sa prirovnať takmer k udalostiam v Čechách 

po smrti Václava Havla.  

Na začiatku decembra ochromili Slovensko výpovede vyše dvetisíc lekárov a paralyzovali slovenské 

zdravotníctvo. Na jeho záchranu vláda vyhlásila núdzový stav a na pomoc prišli i vojenskí lekári z Česka. 

Stav ohrozenia po troch dňoch ukončilo memorandum, podľa ktorého sa vláda zaviazala, že nebude 

transformovať nemocnice na akciové spoločnosti a v troch termínoch zvýši lekárom mzdu. 

Nespokojnosť ľudí s dianím na Slovensku bola veľká, ľudia boli znechutení rôznymi kauzami 

politikov, korupciou, zvyšovali sa ceny potravín, plynu i elektriny, DPH sa zvýšilo na 20%. Priemerná 

mzda na Slovensku bola 753 eur, pričom minimálna mzda bola iba 327 eur. Veľmi ťažkú finančnú situáciu 

mali naši dôchodcovia, veď priemerný dôchodok tento rok bol iba 362 eur. Tým občanom, ktorých starobný 

dôchodok neprekročil hranicu 305 eur a občanom na hranici životného minima, bola vydaná potravinová 

pomoc. Táto potravinová pomoc bola poskytnutá z potravinovej banky Slovenska. Kto si ju uplatnil, dostal 

20 kg múky a 20 kg cestovín. V  našej obci takúto pomoc tento rok dostalo 26 spoluobčanov.  

Nezamestnaní v obci boli v priemere piati občania a v hmotnej núdzi sa ocitli dvaja spoluobčania.  
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Činnosť orgánov samosprávy 

 

 Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne, poslanci sa zaoberali potrebami obce, schválili viaceré 

dôležité uznesenia. Rokovania bývali verejné a občania sa mohli s ich výsledkami oboznámiť na výveske 

obecného úradu, v obecných novinách, ktoré vychádzajú dvakrát ročne a taktiež i na webovej stránke obce.   

Na prvom zasadnutí poslanci schválili rozpočet na roky 2011 – 2013, pričom výsledok 

hospodárenia za rok 2010 – prebytok 53.378,42 eur bol použitý na tvorbu rezervného fondu. Z neho bola 

uhradená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu miestnej komunikácie 

Záhumnie, ktorá je v zlom stave, i projektová dokumentácia na inžinierske siete pre nové stavebné pozemky 

v obci. Taktiež boli využité na geodetické práce súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie a na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Poslanci schválili členov komisie na ochranu verejného záujmu i členov 

komisie pre bývanie, pridelili pozemky ďalším žiadateľom individuálnej bytovej výstavby. Bol schválený 

i plán stavebných prác v obci i plán kultúrno-spoločenských podujatí. 

Pretože od roku 2007 nebol zvyšovaný poplatok za vývoz komunálneho odpadu a v minulom roku 

obec musela dofinancovať vysokú sumu 3.446 eur, čo bolo až 35% z celkových nákladov, poslanci schválili 

i zvýšenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu na budúci rok.  

 

 

Verejno – spoločenský život  

 

Vo verejno-spoločenskom živote sa oproti minulému roku neudiali žiadne zmeny, v obci nebola 

organizovaná žiadna politická strana. 

 

  

Ekonomický život 

 

Ekonomický život v obci sa riadil schváleným rozpočtom obce. 

Za rok 2011 mal obecný úrad celkové príjmy 131 063 € a celkové výdavky 120 386 € 

 

Zo zrealizovaných stavebných prác bol v obci opäť čiastočne vynovený kultúrny dom. Pretože 

budova je veľmi stará, vyžaduje si priebežne väčšie či menšie opravy. Tento rok boli vymenené okná za 

plastové, pretože pôvodné boli vo veľmi zlom technickom stave a nedali sa zatvárať. Okno na javisku bolo 

zamurované, sála bola vymaľovaná a aj fasáda dostala nový náter. 
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Viacúčelové ihrisko bolo otvorené už minulý rok a tento rok na jar bol vybudovaný i prístupový 

chodník zo zámkovej dlažby, boli tam osadené nové lavičky a celé okolie bolo upravené. Plocha okolo 

ihriska bola vyrovnaná, bola na nej vysiata tráva a trávnik bol pravidelne kosený, čím celý areál dostal 

veľmi príjemný vzhľad. O využívanie ihriska bol veľký záujem a jeho správca pán Marcinát sa oň vzorne 

staral.  

Medzi najvýznamnejšie stavebné práce v obci patrila výstavba novej hasičskej zbrojnice. Stará 

„hasičáreň, ktorá bola postavená už v roku 1933 a bola pod ňou ľadovňa na uskladňovanie ľadu, teda 

doslúžila. Jej stav bol už havarijný, hrozilo spadnutie stropu, múry boli popraskané a podmáčané, preto 

obecný úrad schválil jeho rekonštrukciu. Keďže i napriek trojročnému úsiliu sa nepodarilo získať žiadne 

financie, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o financovaní rekonštrukcie z rozpočtu obce z rezervného fondu. 

Dodávateľom stavebných prác na rekonštrukciu bol miestny podnikateľ Igor Bulko, ktorý ju aj zrealizoval. 

Rekonštrukcia bola ukončená v októbri a okrem toho, že hasičská zbrojnica môže opäť slúžiť svojmu účelu, 

pribudla tu i garáž pre obecné auto. Okrem toho výrazne prispela ku skrášleniu obce a priestoru pri miestnej 

kaplnke. 

V  minulom roku boli pridelené stavebné pozemky v časti Záhumnie a v tomto roku už niektorí 

vlastníci začali s výstavbou rodinných domov. Prvý dom začal stavať Martin Konečný. 

Ani tento rok sa naši obyvatelia nedočkali výstavby verejnej kanalizácie, pretože Trenčianske 

vodárne a kanalizácie, a. s. museli ešte doplniť pripomienky Európskej komisie a predpokladaný termín 

schválenia žiadosti je vo februári budúceho roku. Potom by sa už konečne mohlo začať s realizáciou prác. 

 

V tomto roku v obci nepribudli žiadne nové firmy a spoločnosti. V súčasnosti je v obci trvalo 

obývaných 115 domov a 10 domov je neobývaných. 

 

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

 

I napriek možnosti slobodného výberu svojho lekára väčšina našich dospelých občanov 

navštevovala ako obvodnú lekárku MUDr. Markechovú v Trenčianskych Stankovciach a deti zasa MUDr. 

Petrášovú v Trenčianskej Turnej. Zubnú ambulanciu využívajú naši občania hlavne v Trenčianskej Turnej 

a v Trenčianskych Stankovciach. V obci sa nevyskytla žiadna epidémia. 

 

 Svoje aktivity i naďalej rozvíjalo Rehabilitačno-jazdecké centrum, ktoré sa teší veľkej obľube 

u rodín s handikepovanými deťmi. V lete zorganizovalo i preteky v parkúrovom skákaní a mnohými 
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atraktívnymi aktivitami pre deti. Pobyt v centre sa veľmi páčil i deťom z Detského domova Lastovička 

z Trenčína, ktoré sa tu oboznámili i s mnohými domácimi zvieratkami a s ich spôsobom života. 

 

 Obec opäť pomáhala i svojim starším občanom. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy 

z Poľnohospodárskeho družstva Soblahov pre 11 občanov a 3 občania boli poberali sociálne dávky 

v hmotnej núdzi. 

 

 Boli to práve naši najstarší spoluobčania, ktorí v minulosti svojou prácou, vzťahmi k rodine, 

blízkym i priateľom formovali život v našej obci. Všetko, čo prežili a čo odovzdali svojim deťom, bolo 

súčasťou života našej dediny. Stalo sa už peknou tradíciou, že v októbri sa opäť stretli naši starší 

spoluobčania, aby sa spolu porozprávali, zaspomínali si i zaspievali na slávnostnom posedení pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po príhovore pani starostky, ktorá im poďakovala za celoživotnú prácu 

a popriala veľa zdravia a pokoja v kruhu najbližších, im spríjemnili posedenie svojím vystúpením deti 

z materskej školy, spevom žiačka Laura Chorvátová i pozvaná hudobná skupina. 

 

 Najväčšiu radosť do rodiny prináša príchod malého dieťaťa. To isté platí i pre našu dedinu. Svoj 

záujem a starostlivosť o nových spoluobčanov obecný úrad i tento rok prejavil i tým, že pripravil slávnosť 

privítania detí do života. V novembri pani starostka privítala a slávnostne zapísala do pamätnej knihy 

štyroch malých spoluobčiankov. Popriala im pevné zdravie, rodičom veľa trpezlivosti, vytrvalosti a lásky pri 

výchove svojich detí.  

 

 K 31. decembru 2011 mala naša obec 414 obyvateľov, z toho 209 mužov a 205 žien. Priemerný vek 

našich obyvateľov bol 39,78 roka. Slobodných bolo 195, z toho 112 mužov a 83 žien. Ženatých bolo 88 

mužov a vydatých bolo 105 žien. V tomto roku sa narodili štyri deti a dvaja spoluobčania zomreli – Ján 

Chorvát (č.d.114) vo veku 49 rokov a Peter Chorvát (č.d.52) vo veku 55 rokov. 

 V obci je vyrovnaná demografická situácia a národnostne je obec zastúpená iba obyvateľmi 

slovenskej a českej národnosti. 

Najstaršou občiankou je Mária Bulková (č.d.91) ktorá sa v decembri dožila 92 rokov. V obci boli 

tento rok tri svadby. 
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Kultúrno-spoločenský život 

 

Ani v tomto roku nechýbali v obci tradičné kultúrne podujatia, ktorými sa obecný úrad snažil 

spríjemňovať život deťom i dospelým. 

 Prvým bol tradičný karneval, ktorý sa konal vo februári. Sála kultúrneho domu opäť ožila detským 

smiechom. Deti v maskách princezien, pirátov a rôznych postáv zo sveta rozprávok i z ríše zvierat strávili 

veselé popoludnie v spoločnosti piráta a kráľovnej pirátov z Trenčianskeho hradného divadla. Deti si 

zatancovali, predviedli svoju šikovnosť v rôznych súťažiach a na záver karnevalu bola každá maska 

odmenená darčekom od obecného úradu a sponzorským príspevkom od COOP Jednoty 

  

I pri stavaní mája sa deti mohli zabaviť pri tradičnej opekačke, predtým si však museli vyzdobiť 

máj. Pre mladých, ktorí mali chuť sa i večer zabávať, pripravila prevádzkovateľka pohostinstva diskotéku. 

  

Deťom bol venovaný i 29. máj pri príležitosti MDD. Tento rok prišlo medzi deti putovné bábkové 

divadlo z Piešťan, ktoré predviedlo bábkovú hru s poučnou témou hodnoty vzťahu detí a rodičov 

v súvislosti s vymoženosťami modernej doby. Deti sa bezprostredne zapájali do deja svojimi reakciami 

a odpoveďami. Po skončení predstavenia deti dostali darčeky, ktoré pripravil obecný úrad v spolupráci so 

sponzormi – Marius Pedersen Trenčín, Ing. Opačitá, K. Janásová a M. Šuleková. 

  
V rámci Kultúrneho leta Opatovce 2011 sa v tomto roku z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov konal len jeden koncert, na ktorom sa predstavila DH Váhovanka. Svojím vystúpením koncom 

júla spríjemnila nedeľné popoludnie obyvateľom a návštevníkom Opatoviec. 

  

 I tradičná hodová zábava, prilákala nielen domácich ale i veľa hostí, ktorí sa mohli zabaviť 

a zatancovať si vonku, pretože prialo i slnečné teplé počasie. 

  

Blížiacou sa predzväsťou Vianoc bol príchod Mikuláša v sprievode anjela do miestneho parku. 

Rozsvietením vianočného stromčeka rozsvietil i očká mnohých detí, ktoré sa tu prišli s ním stretnúť. 

Každému z nich sa prihovoril, odovzdal im darček a deti mu zasa zaspievali a zarecitovali básničky. 

K pravej zimnej atmosfére už chýbal len sneh. Obloha však bola skúpa a bielym popraškom poprášila 

krajinu až tesne pred Vianocami. 
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Občania mali možnosť využívať i knižný fond miestnej knižnice. V novembri sa tam otvoril i svet 

rozprávok. Deti si tu mohli vypočuť rozprávky P. Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti v podaní 

knihovníčky Mgr. M. Bulkovej i p. starostky. I napriek zlým finančným podmienkam sa podarilo doplniť 

knižný fond, ktorý sa zvýšil na 2 858 titulov. Miestnu knižnicu navštevovalo 27 čitateľov. 

 

Duchovný a náboženský život 

 

Správcom Farského úradu vo Veľk,ých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok 

Mgr. Ján Michút. Všetky obrady v obci boli cirkevné. Vo farnosti sa konala v júni i slávnosť birmovania, 

na ktorej sa zúčastnil pomocný biskup Mons. Marian Chovanec, rodák z Trenčína. 

I vďaka finančnej pomoci Farského úradu bol zrekonštruovaný múr na miestnej kaplnke. Počas 

slávnostnej bohoslužby bola posvätená nová socha Sedembolestnej Panny Márie, patrónky kaplnky, ktorú 

venoval dobrodinec z Opatoviec a bola osadená do novej skrinky na múre. Veriacim prialo i teplé slnečné 

počasie.  

 Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčianskych 

Stankovciach bola pani farárka Mgr. Jarmila Petrulová. 

  

 

Školstvo a vzdelanie 

 

Väčšina detí navštevovala Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach, v ktorej 

je riaditeľkou Mgr. Sýkorová Darina. V školskom roku 2011-2012 ju navštevuje 348 žiakov, z našej obce 

okolo 20 detí. Škola dosahuje dobré výsledky v rámci okresu, zapája sa do mnohých národných 

i medzinárodných súťaží i projektov, žiaci majú možnosť zapájať sa do mnohých mimoškolských aktivít. 

V tomto roku oslávila i 55. výročie svojho založenia a mnohí občania našej obce si ešte spomínajú na roky 

prežité v jej školských laviciach. Teraz je škola kompletne zrekonštruovaná, vybavená odbornými učebňami 

a modernou technikou. Rodičia si ju mohli prezrieť i počas dňa otvorených dverí v decembri. 

V tomto roku skončili povinnú školskú dochádzku na tejto škole 3 deviataci z našej obce, ktorí 

začali študovať na stredných odborných školách. Do prvého ročníka v septembri nastúpili 3 prváčikovia.  

 8 študentov z našej obce študovalo na dennom i externom štúdiu na vysokých školách na Slovensku 

i v Čechách. 

 Deti predškolského veku navštevovali Materskú školu vo Veľkých Bierovciach, v ktorej pokračuje 

vo funkcii riaditeľky školy Lenka Bulková. V školskom roku 2011-12 tu bolo zaradených 35 detí, z toho 14 
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detí z našej obce. Materská škola vypracovala Školský vzdelávací program pod názvom Svet okolo nás. 

Škôlka uskutočňovala množstvo aktivít, projektov i krúžkov pre deti, pripravovala veľa vystúpení pri 

rôznych príležitostiach i v našej obci.  

 Obecný úrad podľa možností pomáhal i finančne obom školám. 

 

Šport a telesná kultúra 

 

Prvú augustovú nedeľu sa v miestnom kultúrnom dome konal už šiesty ročník obľúbeného 

šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho rekordných 41 hráčov nielen z okolia, ale i z Považskej Bystice, 

Piešťan i Bratislavy. Hralo sa na 9 kôl po 2x15 minút a víťazom sa stal I. Srvátka z Chocholnej –Velčíc. 

Z našich hráčov sa najlepšie umiestnil Zdeno Margorín na 27. mieste a medzi hráčmi, ktorí nehrajú 

závodne, bol najlepší. Turnaj opäť zorganizoval Már. Pavol Ondriška a sponzorsky prispela spoločnosť 

PYROSLOVAKIA, p. Blahová a Mgr. Struhárová, ktorá umožnila najmenším účastníkom turnaja jazdu 

na koňoch. 

Futbalový oddiel v Majstrovstvách okresu v jeseni obsadil v tabuľke na 9. mieste , o jednu priečku 

horšie ako vlani. Medzi vedúcich hráčov patril najdlhšie pôsobiaci hráč v klube Ľuboš Zhaňač z Opatoviec, 

ktorý bol príkladom pre ostatných hráčov nielen na ihrisku ale i v kabíne. Družstvo žiakov sa umiestnilo 

v tabuľke na 8. mieste. 

Úspešne pokračoval vo svojej atletickej kariére i žiak Športového gymnázia v Trenčíne Filip 

Ernest. 

I náš obecný úrad prispel finančne k činnosti futbalového oddielu. 

 

Počasie 

 

Počasie i tento rok ukázalo, aké môže byť nevyspytateľné. Starší ľudia už len s nostalgiou 

spomínajú, aké tuhé zimy a horúce letá bývali v minulosti. Tento rok bol najchladnejší koniec januára, keď 

napadlo i viac snehu a deti sa mohli vyšantiť na snehu.. Jar bola primeraná, v polovici apríla už ľudia sadili 

zemiaky. Leto naopak bolo veľmi netypické. Veľmi daždivé a chladné, čo nepotešilo ani prázdninujúce deti, 

ani poľnohospodárov, pretože žatva tu bola možná až okolo 5. augusta. Rekordné dažde opäť zdvihli 

hladiny riek, Váh sa tiež vylial až za Grúnik, žiadne prírodné katastrofy sa však v našom okolí nevyskytli.  

Leto sa opäť vrátilo až koncom augusta, teploty vystúpili až na 37°C a bolo veľmi sucho. Jeseň 

bola podobná, dlhá, teplá a bez dažďov, čo neprialo ani hubárom, ani poľnohospodárom. Táto jeseň bola 

druhá najsuchšia za posledných sto rokov. 
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 V jeseni sa však ukázala rekordne dobrá úroda zemiakov a aj ostatný zber úrody bol priaznivý. 

Škodu na poliach i tento rok spôsobilo stádo srniek, ktoré sa už zrejme natrvalo udomácnilo na 

družstevnom poli medzi letiskom a Váhom. 

 Po dlhých rokoch sa v našej dedine rozhodol včelárčiť Ing.Patrik Bulko, mal päť včelstiev, 

včeličkám sa darilo, i medu nanosili dosť a určite prispeli i k lepšej úrode, pretože usilovne opeľovali 

v záhradách i na okolitých poliach. 

Prvý sneh napadol až tesne pred Vianocami, nevydržal však ani do Štedrého dňa. Celé vianočné 

sviatky tak boli na blate, sychravé a hmlisté. 

I tento rok sa už 5. apríla do svojho hniezda vrátili naše bociany, ktoré vždy netrpezlivo čakáme. 

Priniesli všetkým radosť, potešenie a prísľub teplých slnečných jarných dní. 
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Záver kroniky za rok 2011 

 

Pri spracovaní kroniky za rok 2011 boli použité tieto podklady: 

 Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2011 

 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2011 

 Štatistické údaje za rok 2011 

 Obecné noviny 

 Príručka pre kronikárov vydaná v roku 1995 a Príručka pre mestských a obecných 

kronikárov vydaná v roku 1999 

 Časopisy a denná tlač 

 Vlastné poznatky 
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Kronikársky záznam obce Opatovce za rok 2011 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve 

dňa.13.06.2012 a bol schválený uznesením č.31/2012 

 

 

 

 

  

 

V Opatovciach dňa 13.06.2012 
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Kronikár      Starosta obce 

  

 


