ZÁPIS DO KRONIKY OBCE ZA ROK 2015
Samospráva obce:
Starostka obce:
Ing. Svetlana Masaryková
Zástupca starostky obce: Ing. Peter Hermanský
Hlavná kontrolórka obce: Helena Vašková
Obecné zastupiteľstvo :
Ing. Peter Hermanský
Juraj Záhumenský
Mgr. Jarmila Šturdíková
JUDr. Michal Antal
Marián Hutta
Jozef Vrábel
Ing. Marek Lisý
MVDr. Peter Horváth
Marián Franko
Komisie zriadené pri OZ:
 Komisia finančnej a pre správu obecného majetku, predseda – Mgr. Jarmila Šturdíková,
členovia komisie– Ing. Marek Lisý, Ing. Peter Hermanský, Mgr. Andrea Janečková, PhDr. Ingrid
Schlosserová, PhD., Alena Jankovičová
 Komisia inventarizačná, predseda – Ing. Marek Lisý, členovia – Marián Franko, Marián
Hutta, Štefan Barta
 Komisia sociálna, predseda – Marián Hutta, členovia – Jozef Vrábel, Mgr. Jarmila
Šturdíková, PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.
 Komisia kultúry, vzdelávania a športu, predseda – Ing. Peter Hermanský, členovia – Juraj
Záhumenský, Marián Franko, MVDr. Peter Horváth, Eva Kovačiková, Bc. Eva Michalková, Miloš
Viselka, Štefan Barta, PhDr. Ervín Blažek
 Komisia na ochranu verejného záujmu verejného činiteľa, predseda – JUDr. Michal Antal,
členovia – Marián Hutta, Jozef Vrábel
Zamestnanci Obecného úradu :






Ekonomický úsek : Alena Jankovičová
Úsek projekty, personalistika s mzdové účtovníctvo : Ing. Daniela Pavlíková
Miestne dane a poplatky, stavebné konania : Ing. Svetlana Královičová
Matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa : Anna Hrnčiarová
Technický pracovníci : upratovačka – Jana Horváthová
údržbár, vedúci skupiny : Pavol Vlk
údržbár a zamestnanec zberného dvora : Ferdinand Šusta

Demografický vývoj obyvateľstva obce :
Štatistické údaje za rok 2015 :
Stav obyvateľstva – počet 1783
Narodilo sa
13 detí
Zomrelo
27
K trvalému pobytu sa prihlásilo 26
Odhlásilo sa
25
Počet uzatvorených manželstiev 2, z toho cirkevné 2

Referendum : O manželstve, adopcii detí a účasti žiakov na vyučovaní sexuálnej výchovy
Prezident SR na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň
jeho konania na 7.2.2015.
V obci Križovany nad Dudváhom bol :
- počet oprávnených voličov 1505
-počet vydaných hlasovacích lístkov 446
-počet odovzdaných hlasovacích lístkov 446
-počet odovzdaných platných lístkov 445
-počet odovzdaných neplatných lístkov 1
-percento účasti oprávnených voličov 29,63 %.
Činnosť obecného zastupiteľstva
OZ v roku 2015 rokovalo 8 krát. Náplňou rokovaní boli hlavné správy hlavnej kontrolórky obce,
všeobecne záväzné nariadenia, zmluvy, správy o hospodárení obce a rozpočtových organizácií, zmeny
v rozpočte a žiadosti občanov. Medzi najdôležitejšie body patrili: schválenie nového štatútu obce
a VZN o rokovacom poriadku OZ , VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
a VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce pre spolky, organizácie a občianske
združenia pôsobiace v obci. Zápisnice a zvukové záznamy z rokovaní sú zverejnené na webovej
stránke obce.
Realizácia investičných projektov v obci
V roku 2015 sa uskutočnila zmena územného plánu obce a doriešili sa administratívne úkony so
stavebným konaním na výstavbu nájomného domu – 9 b. j. Pokračovali ďalšie práce na projektoch
obce- rekonštrukcia strechy v zadnej časti kultúrneho domu, výmena okien a oboch vstupných dverí
na budove školskej jedálne ZŠ s MŠ. V podkroví budovy obecného úradu v miestnosti archívu bola
položená nová podlaha z PVC Tarkett 201. Priestor slúži ako archív a časť ako sklad CO. Z rozpočtu
MV SR obec získala finančné prostriedky na kamerový systém so záznamovým zariadením
a montážou 6 kamier na monitorovanie priestranstiev pred Kultúrnym domom, Obecným úradom, ZŠ
a MŠ, ihriska OŠK a v areáli cintorína. V júni 2015 sa uskutočnila výmena okien na budove
OŠK, výmena okien a dverí na budove Notariátu, a v septembri 2015 bola vymanená väčšia časť
okien na budove kultúrneho domu. V júli 2015 boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 13 390,EUR od MŠVV a Š SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični, ktoré boli v havarijnom
stave. V letných mesiacoch bola čiastočne zrekonštruovaná školská kuchyňa v areáli ZŠ s MŠ.
Kultúra
Každoročne sa konajú mnohé podujatia, ktoré usporiada obec v spolupráci so spoločenskými
organizáciami. Rok 2015 sa začal plesom OŠK dňa 10.01.2015 a 30.01.2015 sa konal školský ples.
Sprievod masiek po dedine, program Pochovávanie basy a fašiangová veselica bola 13.02. v KD za
spoluúčasti folklórnej skupiny, folklórnych súborov Dudváh a Dudvážtek a DH Križovianka, ktoré
patria už tradične k fašiangovému obdobiu. V dňoch 12.3-15.3. sa v kultúrnom dome konala akcia
VITISPOLU, koštovka vín spojená s výstavou vín KZŠ. Starší aj noví darcovia krvi každoročne
darujú krv. V KD sa dňa 19.3.2015 konala Jozefovská kvapka krvi. Dňa 5.4. 2015 OŠK usporiadal
zábavu pre športovcov. Peknou tradíciou je detský festival ľudovej hudby a súťaž sólistov
a tanečníkov Šaffova ostroha, ktorá sa konala dňa 10.4.2015. Zaujímavou akciou bola výstava Jedlá
starých materí – Babičkine dobroty, usporiadaná ZO JDS dňa 25.04.2015 v kultúrnom dome.

Každoročne sa za účasti DHZ, Poľovníckeho združenia Háj, folklórnych súborov Dudváh
a Dudvážtek, Folklórnej skupiny Dudváh a DH Križovianka dňa 30.4. koná stavanie mája. Kladenie
vencov k pamätníku pri ZŠ sa uskutočnilo 7.5.2015. Ďalšou významnou akciou v obci je
každoročné pripomenutie Dňa matiek. Dňa 10.5. 2015 sa v KD uskutočnila akcia s kultúrnym
programom detí MŠ a ZŠ a folklórnych súborov. Výstavu ovocia a zeleniny usporiadala ZO SZZ
spolu s Úniou žien, JDS a organizátormi Kerestúrskeho rínku v dňoch 18.9. – 20.09.2015 v KD. Už
tradíciou sa stala Obecná zabíjačka, kde si 4.10.2015 mohli občania pochutnať na zabíjačkových
špecialitách. Dňa 18.10.2015 si občania pripomenuli kultúrnym programom detí a súborov v KD
Mesiac úcty k starším. DHZ dňa 17.11.2015 zorganizoval v KD koncert Veselej trojky so zabávačom
Števom Hruštincom. Kerestúrsky rínek sa konal ešte 5.12.2015. Každoročne sa deti tešia na príchod
Mikuláša, prišiel 6.12.2015 v KD. Dňa 20.12. sa konal Vianočný koncert, ktorý organizovala DH
Križovianka a FSk Dudváh.
Obecná knižnica
V roku 2015 ju navštevovalo 213 čitateľov, z toho bolo 85 detí do 15 rokov. Na podujatiach
informačnej výchovy sa zúčastnilo 193 žiakov v priebehu roka. Nákupom kníh pribudlo 75 kusov
a darom od občanov 22 kníh. Celkový počet kníh bol 11 929 a knižnica odoberala 5 druhov časopisov.
Vedúcou Obecnej knižnice bola Mgr. Elena Tomešová.
Školstvo
V školskom roku 2014/2015 vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ :







Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Janečková
Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Andrea Regendová
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Mgr. Jarmila Hacajová
Predseda Rady školy: Mgr. Lucia Kučerová
Celkový počet žiakov v šk. roku 2014/2015 - 173
Počet detí v MŠ - 42

Do 1.ročníka bolo zapísaných 23 žiakov, prijatých 22. Dátum zápisu do 1. ročníka ZŠ –apríl 2015.
Počet pedagogických zamestnancov - 24
Počet nepedagogických zamestnancov - 12
Žiaci pod vedením učiteľov počas školského roka dosiahli veľmi dobré výsledky na súťažiach
a olympiádach v obvodných aj okresných kolách. Najúspešnejší žiaci v okresných kolách:





Technická olympiáda – M. Sabo, M. Bednárik 3. miesto
Matematická olympiáda – M. Královič
3. miesto
Veľkonočné aranžovanie – B. Haladová
2.miesto
Slávik Slovenska – A. Kšiňanová
2.miesto

V rámci školských akcií sa žiaci zúčastnili kultúrnych podujatí, návštev divadelných predstavení,
výchovných koncertov, programu Dňa matiek, Šaffovej ostrohy. Zapojili sa do charitatívnych
projektov Červené stužky, Deň narcisov. Ďalšie aktivity - zber papiera, noc v škole, maškarný ples,
lyžiarsky výcvik, besedy s políciou, vianočné večierky, škola v prírode, školské výlety a mnoho
ďalších. V spolupráci s obcou boli vykonané rekonštrukčné práce na budovách.

Spoločenský život v obci spolky a spoločenské organizácie
Miestny spolok Slovenského červeného kríža – ( ďalej len „MS SČK“ )
Mgr. Gabriela Doktorová viedla MS SČK aj v roku 2015. Prvou akciou MS bola ako každoročne
Jozefovská kvapka krvi, ktorá sa uskutočnila 19.3.2015. Na výročnej členskej schôdzi dňa
30.03.2015 predsedníčka a členovia hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Dňa 11.7. sa konal
zdravotný dozor na Malženickej 13. Kultúrne podujatie – návšteva predstavenia ND Zmiešaná
štvorhra sa uskutočnila 10.12.2015. Rok 2015 zavŕšila MS SČK návštevami starých a osamelých
bývalých členov MS SČK.
Spoločenstvo Caritas
V roku 2015 spoločenstvo pracovalo pod vedením Zuzany Hermanskej. Niesol sa v duchu rôznych
aktivít. Na začiatku roka sa zúčastnili tradičného koledovania po obci, ktorého výťažok sa posielal na
pomoc chudobným deťom v Afrike. Ako ľudia, ktorí chcú dávať, musíme vedieť aj prijímať.
Príležitosť duchovne načerpať mali členovia spolku v marci na kurze Filip, ktorý organizoval náš pán
farár Maroš Lovič. V máji zúčastnených potešili svojou návštevou mladí z trnavského spoločenstva
Kráľovské mesto a zrodila sa nová spolupráca. V júni dostali pozvánku do Trnavy na evanjelizačné
podujatie 7 vrchov. Do programu prispeli členovia spoločenstva hudbou a modlitbami chvál. Počas
letných mesiacov zorganizovali letný tábor Bibliovo. Deťom sa snažili zábavnou a hravou formou
priblížiť biblické príbehy. Už tradičným sa stal výlet, tentoraz do Galanty, kde sa nachádza Ranč na
Striebornom jazere. Deti si mohli vyskúšať jazdu na koni, ryžovanie zlata a rôzne hry v areáli ranča. V
noci zo štvrtka na piatok bola možnosť prespať na fare. Animátori pripravili opekačku a nočnú hru.
Cez leto zorganizovali dvojdňový výlet pre animátorov. V rámci neho sme absolvovali splav Malého
Dunaja na trase Zálesie - Tomášov. V septembri sa členovia spolku pridali k pútnikom z celého
Slovenska a zúčastnili sa Pochodu za život, ktorý sa konal v Bratislave. Počas vianočného obdobia s
deťmi zorganizovali Vianočný koncert Dobrej noviny. Bol pokračovaním každoročného koledovania.
Dobrovoľné vstupné opäť poslali na projekty podporujúce deti v Afrike. Prioritou pre členov
spoločenstva ostali piatkové stretnutia na fare. Počas celého roka sa hudobne zapájali do bohoslužieb,
zvlášť v stredy (sv. omše s prvoprijímajúcimi deťmi) a v piatky (sv. omše pre mladých). Príležitostne
hrávali počas väčších sviatkov či svadieb aj mimo farnosti.
Základná organizácia Únia žien Slovenska ( ďalej len „ZO ÚŽS „)
V roku 2015 bola predsedníčkou ZO Mgr. Ľubica Drinková. Organizácia priebežne spolupracovala
so ZO JDS a ZO SZZ - vzájomne sa dopĺňali pri organizovaní niektorých akcií. Dňa 7.2.2015
navštívili divadelné predstavenie v SND Bratislava. Dňa 1.3. usporiadali posedenie k MDŽ obohatené
programom FS Dudváh. Spolu so záhradkármi navštívili 16.5. Topoľčianky a Arborétum Mlyňany.
V septembri spolupracovali pri aranžovaní výstavy ovocia a zeleniny a prispeli i vlastnými vzorkami
z úrody. Dňa 2.10. navštívili výstavu Flora Olomouc. Každoročne sa podieľajú spolu so ZO JDS na
upratovaní cintorína a priedomí. Činnosť v roku 2015 členky zavŕšili v decembri návštevou
vystúpenia hudobnej skupiny Veselá trojka.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ( ďalej len „ ZO SZZ“ )
Predsedom novozvoleného výboru ZO SZZ sa v roku 2015 stal Jozef Olesík. Členovia sa stretli na
hodnotiacej členskej schôdzi 22.2.2015 a počas roka sa konalo 12 zasadnutí. ZO má 66 členov a ich

činnosť bola zameraná na odborné aj spoločenské aktivity. Dňa 23.5. sa uskutočnila „Grilovačka“
s posedením v rámci spolupráce so ZO Únie žien a ZO JDS to boli zájazdy Arborétum Mlyňany
a Flora Olomouc. V dňoch 18 .9 až . 21.9 zorganizovali ako každoročne Výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov. Výbor zabezpečil odbornú prednášku PhDr.J.Vidu na tému Ochrana ovocných drevín
a záhradných plodín v období plnej vegetácie. Výbor prostredníctvom obecného rozhlasu poskytoval
občanom informácie o potrebe chemického ošetrenia rastlín. Dňa 28.11 sa konala Slávnostná členská
schôdza k 55. výročiu založenia ZO SZZ, na ktorej boli udelené RV SZZ vyznamenania B.
Záhumenský, A. Bernadič, D. Šmidovič a J. Toman, čestné uznania: M .Drinka, E. Horváth, S.
Horváth. RV SZZ udelil čestné uznanie 1.stupňa aj našej ZO SZZ v Križovanoch nad Dudváhom. OV
SZZ v Trnave udelil čestné uznanie A. Antal, F. Královič, Ľ. Polláková, J. Hrčka a naša ZO SZZ
udelila čestné uznania členom: Š. Indrišek, M. Opold, H. Skalská a A. Vráblová. Všetci ocenení
dostali uznania za dlhoročnú príkladnú prácu. TTSK poskytol finančnú dotáciu organizácii a predseda
TTSK Tibor Mikuš ocenil prácu ZO SZZ pamätnou medailou a taktiež ocenil L. Horvátha st.
pamätnou medailou za dlhoročnú prácu.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska ( ďalej len „ ZO JDS“ )
Predsedníčkou ZO JDS bola aj v r. 2015 Mgr. Anna Vráblová, výbor pracoval v nezmenenom zložení
ako v r. 2014. ZO JDS mala 67 členov, ktorí sa stretli na 9 spoločných stretnutiach. Počas roka sa
členovia venujú kultúre, športu, spoločenským aktivitám, vypočuli si dve prednášky. Na upevnenie
zdravia využívali rekondično - liečebné pobyty. V roku 2015 sa 4 členovia zúčastnili pobytu
v Turčianskych Tepliciach a v Nimnici. Sedemkrát boli členovia na relaxačnom pobyte v Horných
Salibách. Dňa 25.4. sa v obci konal 5. ročník výstavky jedál starých mám Babičkine dobroty.
V rámci športovania 20 členov absolvovalo turistiku v okolí Smoleníc a zo športového dňa
v Ružindole v júli priniesli zlaté medaily M. Hlavnová v stolnom tenise a B. Olesíková v hode
kriketkou. Celodenný zájazd sa uskutočnil do Starej Bystrice, kde si účastníci prezreli orloj, skanzen
Vychylovku a absolvovali cestu vláčikom. K ďalším aktivitám patrila spolupráca so ZO SZZ, Úniou
žien a MS SČK, spolupráca na výstavách, pri podujatí Deň matiek, Mesiac úcty k starším,
Kerestúrský rínek, Vianočný koncert DH, katarínske a silvestrovské posedenia. K dobrej nálade na
rôznych podujatiach prispieva hudobno - zábavná skupina RELAX, v r. 2015 vystupovala 18 krát.
Dňa 11.11. sa uskutočnil pietny akt na pamiatku padlým počas 1. a 2. sv. vojny pri pamätníku v areáli
ZŠ. S rokom 2015 sa členovia rozlúčili na silvestrovskom posedení dňa 30.12.2015.
Dychová hudba Križovianka
DH pracovala pod vedením Ing. M. Dobiša a M. Viselku. Prezentovala sa doma i v zahraničí. Rok
2015 otvorila v Križovanoch. 13.2. Pochovávaním basy a zábavou. V Radošovciach 14.2. hrali na
Hasičskom plese. Fašiangové obdobie ukončila DH 17.2. v Trnave akciou Pochovávanie basy
a maškary. Dňa 8.3. usporiadali koncert k MDŽ v Pate. V Čechách sa konal koncert DH a naša DH
12.3. uskutočnila v Hodoníne v dome kultúry dvojkoncert. Každoročne spríjemňuje atmosféru 30.4.
na obecnom Stavaní mája. Dňa 20.6 a 27.6. hrali v Moravskom Lieskovom na festivale Na plný dych
a v Podunajských Biskupiciach. Dňa 28.6. bol aj súčasťou DH Križovianka Dychfest Horný Lieskov.
Po prázdninách boli ďalšie koncerty v Pate, v Dolnej Krupej a v Trnave. Dňa 22.8 a 27.9. bol
Hodový koncert DH v Gbeloch. Koncert pre seniorov bol dňa 18.10. v Križovanoch v rámci Mesiaca
úcty k starším. Dňa 27.11. hrali na Katarínskej zábave v Senici. V Križovanoch a v Častkove
usporiadala DH Vianočné koncerty 19. 12 a 20.12. Za 25 ročnú činnosť v DH Križovianka bol
ocenený Miloš Viselka Pamätnou medailou predsedu TTSK.

Dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2015 bol predsedom zboru Daniel Drinka a veliteľom Martin Zaťko. Členovia sa v tomto roku
zúčastnili taktického okrskového cvičenia v Zavare a hasičskej výstavy v Trenčíne a v Brne. Prínosom
pre DHZ bola začatá práca s družstvom dorastencov, ktoré sa už v tomto roku zúčastnilo pohárovej
súťaže v Zelenči, Trstíne, Bučanoch a v Špačinciach, kde sa umiestnili na 2. mieste. V rámci brigád
na údržbe členovia zriadili šatňu a opravili vešiaky. Tento rok sa uskutočnilo 9 zásahov k piatim
požiarom – horel odpad, strnisko, smetisko, požiar v ZpS a 4 technické výjazdy - odčerpávanie vody.
Každoročne sa členovia zboru zapájajú aj do podujatí v obci, ako stavanie mája, účasť na procesii
a uzavretie cesty na Veľkú noc, Božie telo, omša za sv. Floriána 3. mája, MDD v Hliníku a vo
Vlčkovciach - pomoc pri organizovaní akcií. V septembri sa uskutočnila pre DHZ významná udalosťprevzatie Tatry 815, ktorú prišiel odovzdať minister vnútra SR a podpredseda vlády Róbert Kaliňák.
V októbri si prevzali nový protipovodňový vozík a v novembri zorganizovali koncert Veselej trojky.

Folklórna skupina Dudváh
FSk viedla aj v roku 2015 Eva Kovačiková. Folklórna skupina Dudváh začala svoju činnosť
vystúpením v Seredi vianočným pásmom. Dňa 10.02. to bolo otvorenie plesu v Dolnej
Krupej. 31.01.2015 sa usporiadal fašiangový sprievod dedinou a 10.02.2015 skupina ukončila
fašiangové obdobie programom Pochovávania basy spolu s DH Križovianka v Križovanoch,
Dolnej Krupej, Trnave, Trakoviciach a vo Veľkých Kostoľanoch. Dňa 2.3. sa rozlúčila so
svojim členom Imrichom Čapičíkom. V jarných mesiacoch sa zúčastnila vystúpenia DH
Križovianka v Hodoníne a bola na veľkonočných trhoch v Rakúsku a na Flóre v Bratislave.
Tradične sa zúčastnila stavania mája v Trnave a v Križovanoch. Pri príležitosti 70. výročia
ukončenia vojny urobila krátky program pri pomníku ZŠ v Križovanoch. Dňa 23.05.2015 sa
konala súťaž folklórnych skupín – Nositelia tradícií v Zavare, kde skupina obsadila 1. miesto.
V rámci udržiavania zvykov a tradícií k najčastejším vystúpeniam patrí začepčenie nevesty,
ktoré absolvovala 12 krát a 2 krát robila aj odobierku nevesty. Dňa 20.06.2015 účinkovala na
Folklórnom festivale v Myjave. Prvý augustový týždeň skupina absolvovala relaxačný pobyt
v kúpeľoch Dudince, kde vystupovala s večerným programom. 15.8. sa zúčastnila
Folklórneho festivalu Trnavská brána. Pri výročí založenia skupiny sa konala slávnostná sv.
omša v Križovanoch. Spievala na výstave záhradkárov a Kerestúrskom rínku v Križovanoch
a taktiež spestrila slávnostné odovzdanie hasičského auta. Dňa 26.09.2015 sa konal
v Amfiteátri Trnava Októberfest, kde spolu so skupinou Jatelinka z Abrahámu pripravila
program. V dňoch 02.10. a 03.10.2015 sa v obci konala Ochutnávka zabíjačkových špecialít,
ktoré usporiadala v spolupráci s obcou. Tradične v mesiaci október sa koná oslava Mesiaca
úcty k starším, kde spolu s DH Križovianka účinkovala v kultúrnom programe. Dňa
14.11.2015 sa konal už 3. Katarínsky bál. Veľmi úspešný rok ukončila 20.12.2015 spolu DH
Križovianka vianočným koncertom, po ktorom bolo spoločné koncoročné posedenie. V dňoch
27.12 - 30.12.2015 bola na sústredení na Dobrej Vode. V roku 2015 uskutočnila spolu 47
podujatí.
Folklórny súbor Dudváh a detský folklórny súbor Dudvážtek
Súbor viedla v roku 2015 Bc. Eva Michalková. V Detskom folklórnom súbore
Dudvážtek pracovalo 23 detí od 3 do 10 rokov. DFS prezentuje repertoár z rodnej obce,

Trnavska, ale i z iných regiónov Slovenska. Ich činnosť spočíva v prezentácii tancov, piesní,
tradícií a rôznych zvykov ako Pálenie a topenie Moreny, Vítanie letečka – Kvetná nedzela,
Fašiangové obchôdzky Dudváh – Dudvážteku, ale tiež Deň detí spojený s posedením rodičov
a opekačkou, kde deti prekonávali rôzne prekážky a odpovedali na niekoľko otázok
týkajúcich sa folklóru. Zúčastnili sa na rôznych projektoch ako Deň matiek, Stavanie mája,
Vatra zvrchovanosti (Zeleneč), „Na pažici“- spoločný dvojhodinový program s FSk
Modrančanka v Modranke, Mesiac úcty k starším, Kerestúrsky rínek, spoločný vianočný
kultúrny program so speváckou skupinou Vlčkovanka vo Vlčkovciach. Vo všetkých
aktivitách sa prejavujú tanečne, spievajú, hrajú sa a hlavne zabávajú sa spôsobom im
vlastným. V Dudvážteku sú deti, ktoré majú mimoriadny talent. Ich vystúpenia na všetkých
podujatiach sú spestrené náročnými choreografiami a deti ich zvládajú vynikajúco. Dudvážtek
sa zúčastňuje na spoločných akciách Folklórneho súboru nielen ako tanečný súbor, ale aj
organizačne, čo deťom dáva možnosť k väčšej zodpovednosti a aktivite. Deti si uvedomujú
svoje miesto vo folklórnom súbore natoľko, že svoje krojové časti dokonale poznajú a
pripravujú si ich spoločne s rodičmi. Veríme, že tieto deti budú i naďalej udržiavať tradíciu
krojov, piesní, tancov a všetkých ľudových zvykov, ktoré v súčasnosti prezentujú
v programoch a choreografiách.
Folklórny súbor Dudváh pokračoval vo svojej činnosti po veľkom úspechu z roku 2014, kedy
oslávil svoje 60. výročie. Členská základňa sa rozšírila na 16 členov, ktorí v uvedenom roku
pripravili a zúčastnili sa niekoľkých podujatí nielen vo svojej obci. Z aktivít, ktorých sa súbor
zúčastnil môžeme spomenúť: Vynášanie Moreny, Nosenie letečka, Stavanie mája, Vatra
zvrchovanosti v Zelenči, Mesiac úcty k starším, Kerestúrsky rínek. Predstavil sa na rôznych
projektoch ako napr. pre trnavskú spoločnosť Patriot, v spoločnom dvojhodinovom programe
„Na pažici“ spolu s Folklórnou skupinou Modrančanka v Modranke, v ďalšom
dvojhodinovom programe spolu so Speváckou skupinou Vlčkovanka vo Vlčkovciach.
Účinkovanie na spoločenskom podujatí gymnazistov v Trnave, päťdesiatnikov v Modranke.
Čepčenie nevesty je obrad, na ktorom sa v priebehu roka 2015 zúčastnili členovia
niekoľkokrát. Je dôležité spomenúť, že dnešní mladí ľudia si stále vážia ľudové zvyky.
Nejedna nevesta zo ženíchom si obliekali naše kroje a vyslovili veľké poďakovanie za krásny
zážitok. Súbor má v repertoári nielen choreografie z vlastnej obce a trnavského regiónu, ale
tiež Myjavské, Trenčianske, Horehronské, Liptovské, Šarišské a Zemplínske. Na jednotlivých
akciách sprevádzali súbor harmonikári Karol Bartek, Alojz Konečný a Tadema (rodina
Mazúrová) z Košolnej.
OZ VITISPOL
V roku 2015 bol predsedom OZ Ing. František Vaško. Predsedníctvo sa zišlo 8 krát, na
ktorom sa riešili úlohy spolkovej činnosti, príprava podujatí, spolupráca s OÚ aj s okolitými
obcami. Najväčšou akciou OZ bolo uskutočnenie výstavy vín KZŠ, ktorá bola spojená
a odbornou degustáciou dňa 12.3 – 14.3. v KD v Križovanoch nad Dudváhom, kde 92
vystavovateľov prihlásilo 285 vzoriek vín.Cenu starostky obce „ Kerestúrsky zlatý štek 2015“
opäť získal náš občan Miloš Kusý. Výstava mala úspech a bola doplnená aj katalógom
s informáciami o vystavovateľoch a vínach. Ďalším úspešným podujatím bola návšteva
vinárstva Mrva – Stanko v Trnave. Členovia OZ si prezreli technické vybavenie a oboznámili
sa so spôsobom práce v tomto úspešnom vinárstve. 37 členov sa zúčastnilo tradičného
Svätourbanskeho stretnutia 29.5.2015 spojeného s hodnotením výstavy vín KZŠ 2015. Dňa
28.11. sa konala degustácia mladých vín z produkcie členov spolku aj hostí. Na
Svätokatarínskom stretnutí úroveň 41 vzoriek zhodnotil Ing. Chudý za účasti 28 členov a 1
hosťa. Každoročne sa členovia spolku zúčastňujú na pozvanie i na akciách mimo spolku.

Boli to Požehnanie mladých vín v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave, účasť so
vzorkami vín na výstavách v Zelenči, v Horných a Dolných Orešanoch, v Cíferi, v Trnave,
Vlčkovciach v Zavare a v Ružindole. Naši členovia prihlásili 164 vzoriek a získali ocenenia
10 šampiónov vín, 35 zlatých medailí a 63 strieborných medailí. Na výstavách pracovali aj
v hodnotiacich komisiách. Rok 2015 bol opäť úspešným rokom OZ VITISPOL.
Rímskokatolícka cirkev
Vo farnosti RKC bol i v roku 2015 cirkevný administrátor pán farár Maroš Lovič.
V duchovnej oblasti bola počas roka bohatá činnosť dospelých aj detí a mládeže. V rámci
rodiny sa konali stretnutia rodín, manželské večery, krsty, sobáše, pohreby, slávenie liturgie,
činnosť Caritas a spoločenstiev. Uskutočnila sa Krížová cesta cez chotár. Počas roka sa
konali - kurzy FILIP, SVEDECTVO, KERYGMA, BIBLIA, premietanie filmu z Ústavu
pamäti národa - "Stopy v snehu". V jeseni už tradične sa konajú púte do Turzovky,
Medjugorja, Marianky, Trnavská novena, na ktorej sa zúčastňujú i naši veriaci. Pre deti a
mládež bolo dôležité - pastorácia detí a mládeže, príprava detí na Prvé sv. prijímanie a Prvé
sv. prijímanie detí. V lete sa konal Letný tábor detí na fare Bibliovo. Rok ukončili vo
vianočnom období koncerty a jasličková slávnosť. Aktivity na zveľaďovaní fary a kostola upratovanie farského dvora a budovy starej fary, nové ozvučenie v kostole, inštalovanie
nového koberca v kostole, obnova múrika pri vstupnej bráne do fary, osadenie tabuľky s
označením farského úradu, úprava okolia rotundy, odstránenie prerasteného porastu na hranici
pozemku a drevín, ktoré negatívne ovplyvňovali stav rotundy.
Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom
Športový klub začal rok 2015 usporiadaním Plesu športovcov 10.1. a zábavou pre športovcov
5.4.2015. Činnosť klubu sa zameriavala na športové súťaže. Mužstvá tvorili dospelí, žiaci a
dorast aj s chlapcami z Vlčkoviec a prípravka. V roku 2015 sa v rámci projektov obce
vykonala na budove OŠK výmena okien a dverí v júni 2015 a inštalovala sa v areáli OŠK
bezpečnostná kamera.
Športový kalendár 2015:
V mesiaci jún 2015 bol ukončený futbalový súťažný ročník 2014/2015 s týmito výsledkami:
Prípravka – skupina „A“ ObFZ skončili na 5. mieste / z 11 účastníkov/. V sezóne
zaznamenali 9výťazstiev, 1 remízu, 10 prehier a získali 28 bodov
žiaci – oblastná súťaž ObFZ „A“ - skončili na 11. mieste / z 13 účastníkov/. V sezóne
zaznamenali 4 víťazstvá, 1 remízu, 19 prehier a získali 13 bodov
dorast - oblastné majstrovstvá „A“ ObFZ - skončil na 6.mieste /zo 14 účastníkov/
v sezóne zaznamenali 15 víťazstiev, 1 remízu, 10 prehier a získali 31 bodov
dospelí muži – 5.liga západ ZsFZ – skončili na 7 miestne / z 15 účastníkov/. V sezóne
zaznamenali 13 víťazstiev, 3 remízy, 12 prehier a získali 42 bodov.
V mesiaci december / 12.12.2015/ sa uskutočnila volebná konferencia OŠK, ktorá však
z dôvodu malého počtu zúčastnených členov bola vyhlásená za neplatnú. Zároveň výkonný
výbor prijal návrh na zvolanie volebnej konferencie OŠK s náhradným termínom - 10.1.2016.
Predseda klubu nebol zvolený.
Počasie v roku 2015
Podľa SHMÚ bol rok 2015 druhý najteplejší rok v histórii meraní v Európe. Na Slovensku
boli o niečo nižšie teploty ako v rekordnom roku 2014. Celkové globálne otepľovanie
prinieslo viacero vĺn horúčav a výkyvov počasia s nedostatkom zrážok. Rekordný bol aj počet

dní, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac - vyše 20 dní.
Teplotne podnormálne krátke obdobia boli nevýrazné. Priemerná teplota 23 stupňov Celzia.
U nás bola najvyššia teplota nameraná 12.8.2015, v Topoľčanoch - až 39 stupňov Celzia
a vlna horúčav pokračovala až do konca leta s extrémami a suchom. V histórii meraní sa stalo
prvý krát že minimálna teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. V Bratislave na Kolibe od
1.6. do 31.8. takých dní zaznamenali 26. Meteorológovia očakávajú, že tento teplotný trend
bude narastať aj v roku 2016.
Záverečné ustanovenie
Text zápisu do kroniky za rok 2015, tak, ako je uvedený bol schválený na zasadnutí OZ dňa
14.11.2016, uznesením OZ č.81/2016 po predbežnom prerokovaní v Komisii kultúry a športu
pri OZ.
Skratky :
EÚ – Európska únia,
ZŠ - Základná škola,
MŠ – Materská škola,
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky,
Ocú – Obecný úrad,
ZO – Základná organizácia,
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor,
OŠK – Obecný športový klub,
OZ – Občianske združenie,
KZŠ – Kerestúrsky zlatý štek,
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie,
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov školy,
ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou,
DH - Dychová hudba,
RV SZZ – Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov,
ZO SZZ – Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov,
DFS – Detský folklórny súbor pod vedením Evy Michalkovej
FS - Folklórny súbor pod vedením Evy Michalkovej
FSk – folklórna skupina Dudváh, pod vedením Evy Kováčikovej
MŠVV a Š SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
CO – Civilná obrana,
KD – kultúrny dom

