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ZÁPIS DO KRONIKY OBCE ZA ROK 2014
Samospráva obce
Starostka obce :
Zástupca starostky:
Hlavná kontrolórka obce:

Ing. Svetla Masaryková
Ing. Peter Hermanský
Helena Vašková

Obecné zastupiteľstvo
1. Mgr. Miroslava Hrnčiarová
2. Ing. Peter Hermanský
3. MVDr. Peter Horváth
4. Marián Hutta
5. Mgr. Milan Kirsch
6. Ing. Marek Lisý
7. Eva Kovačiková
8. Mgr. Jarmila Šturdíková
9. Miloš Viselka
Obecná rada
1. Ing. Peter Hermanský
2. MVDr. Peter Horváth
3. Mgr. Jarmila Šturdíková
Komisie - predsedovia
Komisia finančná a pre správu obecného majetku :
Inventarizačný komisia:
Komisia sociálny:
Komisia kultúry, vzdelávania a športu:

Ing. Peter Hermanský
Ing. Marek Lisý
Mgr. Milan Kirsch
Miloš Viselka

Zamestnanci obecného úradu
Ekonomický úsek :
Alena Jankovičová
Úsek personalistiky a mzdového účtovníctva:
Ing. Daniela Pavlíková
Miestne dane a poplatky, stavebné konania:
Ing. Svetlana Královičová
Matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa:
Anna Hrnčiarová
Technickí pracovníci:
Jana Horváthová - upratovačka
Pavol Vlk - údržbár
Ferdinand Šusta – údržbár, zamestnanec zberného dvora
Demografický vývoj obyvateľstva obce
Štatistické údaje za rok 2014
Stav obyvateľstva: 1796
Narodilo sa :
19 detí
Zomrelo:
24 občanov
K trvalému pobytu sa prihlásilo 22 občanov
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odhlásilo 27 občanov
Počet uzatvorených manželstiev: 3 z toho 2 cirkevné
Voľby prezidenta SR 2014
V dňoch 15. marca a 29. marca 2014 sa konali voľby prezidenta SR. V 2. kole voľby
prezidenta SR v Križovanoch nad Dudváhom bolo do zoznamu voličov zapísaných 1501
oprávnených osôb. Zúčastnilo sa 774 voličov v dvoch volebných okrskoch, odovzdaných
bolo 761 platných hlasov. Kandidáti získali za obec spolu :
R. Fico 387 hlasov
A. Kiska 374 hlasov
Prezidentom SR sa stal Andrej Kiska.
Voľby do európskeho parlamentu 2014
Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 24. mája 2014. Počet zapísaných oprávnených
voličov v obci – 1509. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky – 210. Počet
platných hlasov pre všetky strany 201. Účasť voličov 13,91 %.
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby sa konali 15. novembra 2014. V obci Križovany nad Dudváhom bolo do zoznamu
voličov zapísaných 1511 oprávnených voličov. Komunálnych volieb sa zúčastnilo 844
voličov.
Účasť na hlasovaní 55,85%
Počet platných hlasov, odovzdaných pre voľby poslancov OZ bol 814.
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 821.
Za poslancov OZ boli zvolení nasledovní kandidáti s počtom platných hlasov:
1. Ing. Peter Hermanský
443
2. Juraj Záhumenský
403
3. Mgr. Jarmila Šturdíková
382
4. JUDr. Michal Antal
360
5. Marián Hutta
359
6. Jozef Vrábel
355
7. Ing. Marek Lisý
336
8. MVDr. Peter Horváth
319
9. Marián Franko
236
Starostkou obce Križovany nad Dudváhom s počtom získaných hlasov 574 je Ing. Svetlana
Masaryková.
Činnosť obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo rokovalo v roku 2014 jedenásťkrát. Poslanci OZ sa zaoberali
prerokovaním
správ hlavnej kontrolórky obce, schvaľovaním všeobecne záväzných
nariadení, vnútorných predpisov a zmlúv obce, prerokovávaním správ o hospodárení obce
a rozpočtových organizácií, zmien rozpočtu, rozpočtom na budúci rok a žiadosťami občanov.
Zápisnice a zvukové záznamy z rokovaní sú zverejnené na webovej stránke obce.
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Realizácia investičných projektov v obci
V roku 2014 pokračovali práce na projektoch obci. Prebiehala realizácia zmeny územného
plánu obce v súvislosti s výstavbou bytového domu. Obecné zastupiteľstvo schválilo v roku
2014 realizáciu novej urbanistickej štúdie v lokalite Záhumenské, kde bude na pozemkoch
súkromných vlastníkov vybudovaných 24 rodinných domov určených na predaj záujemcom.
Obnova telocvične ZŠ
Bola dokončená rekonštrukcia interiéru telocvične. Výmenu športovej podlahy v sume
28 283,40 € realizovala firma Sládeček Brestovany z prostriedkov dotácie MŠ SR. Výmena
obkladu v telocvični, stierkovanie a nátery boli hradené vo výške 5 991,30 € z vlastných
zdrojov obce. Ďalšou investíciou bola výmena okien na celej budove jedálne – knižnice.
Zariadenie pre seniorov
Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia pre seniorov, po predĺžení termínu ukončenia
z 09/2013 na 07/2014, bola skolaudovaná 14.7.2014. Na tento projekt boli vynaložené
prostriedky vo výške 586 244,50 €. Z toho dotácia z EÚ a štátneho rozpočtu 556 932,27 €.
Obec vynaložila z dôvodu neúplného rozpočtu projektu z vlastných zdrojov približne
100 000,€ za práce navyše. Rekonštrukciou sa zvýšil komfort ubytovaných klientov
zariadenia.
Ďalšie aktivity
Po zrealizovaní prác na obecnom vodovode bola v roku 2014 dokončená výstavba zelene
centra obce. Finančné prostriedky získala obec na tento projekt od Národnej diaľničnej
spoločnosti, ako náhradu za výrub drevín v okolí diaľnice v katastri obce, vo výške 68 542,€.
Spoločný projekt obcí Združenia DUDVÁH
V júni 2014 bol ukončený projekt „Dudvážsky okruh návštevníckych aktivít prímestského
cestovného ruchu“, na financovaní ktorého participovali obce združenia Dudváh. Bola
vytvorená webová stránka s aktuálnymi informáciami z regiónu, propagačné materiály
a zorganizované prezentačné akcie, na ktorých sa zúčastnili aj naše súbory. Celkové výdavky
projektu – 159 784,- €. Z dotácie bolo uhradených 151 795,- € a vlastné zdroje 7 989,- €.
Kultúra
Rok 2014 priniesol tradičné akcie, ale i nové udalosti, usporiadané obcou či spoločenskými
organizáciami. Začiatok roka si občania spríjemnili 18. januára 2014 Plesom športovcov a 1.
februára 2014 Školským plesom. Fašiangové obdobie sa vyznačuje každoročným sprievodom
masiek po dedine – 22. februára 2014, ktorý organizuje Folklórna skupina Dudváh. 1. marca
2014 v KD to bolo ukončenie fašiangov programom Pochovávanie basy a zábavou, ktorú
poriadala DH Križovianka a Folklórna skupina Dudváh.
V tomto roku si občania obce volili prezidenta SR v dvoch kolách. A to v dňoch 15.3. 2014
a 29.3. 2014
Každoročne prichádzajú darovať krv darcovia 20.3. 2014 a 10.9.2014
Prvou akciou OZ VITISPOL bola v tomto roku výstava vín KZŠ 2014 v KD dňa 20. –
23.3.2014
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10.4.2014 sa v KD už tradične konal Detský festival ľudovej hudby a súťaž sólistov
tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, kde tanečníci Folklórnej skupiny Dudváh získali
1. miesto a postúpili do celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala v Dlhom Klčove.
Stavanie mája sa uskutočnilo 30.4.2014 členmi DHZ. Členovia súborov Dudváh a Dudvážtek,
Folklórnej skupiny Dudváh a DH Križovianka prispeli k dobrej nálade zúčastnených občanov.
V nedeľu 11. mája 2014 obec oslávila v KD Deň matiek programom detí z MŠ, ZŠ a DFS
a Folklórnej skupiny Dudváh.
24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.
Pred 60-timi rokmi, na podnet Ing. Lea Blažeka, vznikol Folklórny súbor Dudváh a v roku
1994 Folklórna skupina Dudváh, ktorá oslavovala 20. výročie svojho založenia. 30. augusta
2014 sa v KD konali oslavy vzniku súboru a skupiny slávnostným programom.
Jeseň sa začala výstavou ovocia a zeleniny. V dňoch 26.-28. Septembra 2014 v spolupráci ZO
SZZ, ÚŽS a JDS. Spolu s výstavou sa uskutočnila aj prvá prezentácia domácich výrobkov
„Kerestúrský rínek“. Druhý krát sa konala Obecná zabíjačka v dňoch 4. a 5. októbra 2014,
ktorú pripravovali hlavne členovia Folklórnej skupiny.
Mesiac úcty k starším sme oslávili 19.. októbra 2014 s programom Folklórnej skupiny
Dudváh a DH Križovianka v KD.
Voľby do orgánov samosprávy obce sa konali 15. novembra 2014.
7. decembra 2014, ako každoročne, dostali deti Mikulášsky darček – bábkové divadlo
Stražanovcov.
13. decembra 2014 organizátori „Kerestúrského rínku“ pripravili vianočné posedenie
s rôznym vianočným tovarom a deti z DFS Dudvážtek spríjemnili atmosféru podujatia.
Folklórna skupina Dudváh a DH Križovianka usporiadali 21. Decembra 2014 v KD Vianočný
koncert. Posedeniami svojich členov Folklórna skupina Dudváh a ZO JDS sa rozlúčili so
starým rokom.
Obecná knižnica
V roku 2014 knižnicu viedla knihovníčka Elena Tomešová. V evidencii bolo zapísaných 218
čitateľov, z toho bolo 119 detí do 15 rokov. Na ôsmich podujatiach informačnej výchovy sa
zúčastnilo spolu 169 žiakov. K existujúcemu počtu kníh pribudlo 72 kníh kúpou a 38 kníh
darom. Takže celkový počet knižničných jednotiek je 11 982 a priebežný odber 5 kusov
časopisov.
Školstvo
V školskom roku 2013/2014 vedúci zamestnanci ZŠ a MŠ :
riaditeľ ZŠ
PaedDr. Peter Kalapoš, do 30.06.2014
zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ Mgr. Andrea Janečková, od 01.07.2014 poverená riadením, od
01.09.2014 sa stala novozvolenou riaditeľkou ZŠ s MŠ
Zástupkyňa pre ZŠ od 01.09.2015 Mgr. Andrea Regendová
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Mária Hrušovská
Rada školy - predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Huttová
Celkový počet žiakov v školskom roku 2013/2014 - 179. Z toho integrovaní žiaci 11.
Školský rok ukončilo 178 žiakov, jedna žiačka sa odsťahovala.
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Do prvého ročníka bolo zapísaných 11 žiakov. Prijatých bolo 8 žiakov. Dátum zápisu sa konal
15. a 16.1.2014.
Počet detí v MŠ je 41.
Počet zamestnancov školy
34
z toho : pedagogickí zamestnanci
22
nepedagogickí zamestnanci 12
Žiaci pod vedením učiteľov sa zapojili do rôznych súťaží a olympiád. Získali veľmi dobré
výsledky v okresných i celoslovenských kolách a vo výtvarnej súťaži postúpili dve žiačky
z celoslovenského do svetového kola. V testovaní Komparo sa naša škola opäť zaradila medzi
25% najúspešnejších škôl Slovenska. ZŠ sa zapojila do kultúrnych podujatí, návštev
divadelných predstavení, výchovných koncertov, Šaffovej ostrohy a programu ku Dňu matiek.
Charitatívne projekty: Deň za duševné zdravie, Červené stužky, Deň narcisov.
Ďalšie aktivity: Škola podporujúca zdravie, zber papiera, výstavka ovocia a zeleniny
v podobe strašidiel, športové aktivity, plavecký výcvik, bylinkový deň, Svetový deň zdravia,
jesenné aranžovanie, Vianočné večierky, školské výlety, návštevy knižnice I. stupeň a školská
družina a mnoho ďalších akcií pre deti ZŠ aj MŠ.
V spolupráci s OÚ bola vykonaná oprava havarijného stavu strechy na budove ZŠ
a telocvične.
Spoločenský život v obci, spolky a spoločenské organizácie
MS SČK
MS pracovala v roku 2014 pod vedením predsedníčky Mgr. Gabriely Doktorovej. Svoju
činnosť zameriavala hlavne na darcovstvo krvi. V tomto roku sa 20. Marca 2014 uskutočnil
bezpríspevkový odber – Jozefovská kvapka krvi, na ktorom sa zúčastnilo 33 darcov a 2
prvodarcovia. 10. septembra 2014 darovalo krv 30 darcov a jeden prvodarca.
Ďalšou činnosťou bola aktívna spolupráca na cvičení záchranárskych zložiek v spolupráci
s TU FZ a SP v Trnave dňa 30. októbra 2014. MS venuje pozornosť aj starším členom –
v decembri sa uskutočnila návšteva 80 a viacročných členov MS SČK.
eRKo - Spoločenstvo Caritas
ERKO v tomto roku viedla Zuzana Hermanská. Činnosť je zameraná na prácu s deťmi
a mládežou. Deti sa zapojili do koledovania Dobrá novina, z ktorého výťažok bol určený na
dobročinné účely pre obyvateľov Afriky.
V pôstnom období zrealizovali v miestnom kostole Tieňovú krížovú cestu. V lete od 4.8.2014
do 8.8.2014 spoločenstvo zorganizovalo na fare denný tábor Rozprávkovo. V rámci neho sa
deti zúčastnili výletu do Piešťan spojeného s plavbou loďou a jednu noc deti nocovali na fare.
Počas celého roka členovia ERKO hudobne sprevádzajú sväté omše s prvoprijímajúcimi
deťmi, bohoslužby s mládežou a príležitostne počas nedelí, počas sviatkov a na svadbách aj
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mimo farnosti. V tomto roku sprevádzali spoločnú mládežnícku svätú omšu na novéne
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.
Cirkev
Vo farnosti sa udialo v roku 2014 viacero významných udalostí. Tento rok bol Rokom Panny
Márie Sedembolestnej a po celý rok sa každú prvú sobotu v mesiaci organizovali púte
veriacich do Šaštína. 18. apríla 2014 sa konala Krížová cesta cez chotár do kostola vo
Vlčkovciach.
Pre mládež významné udalosti boli Prvé sväté prijímanie a Birmovka.
Veriaci si svätou omšou 13. septembra 2014 pripomenuli 100-té výročie narodenia kňaza
Jozefa Veselského, ktorý pôsobil vo farnosti v rokoch 1971 – 1990, a ktorý je pochovaný na
miestnom cintoríne.
21. septembra 2014 sa uskutočnila tradičná púť do Mariánky. Veriaci išli pešo aj autobusom.
Vdp. Libor Škriputa ukončil svoje pôsobenie v Križovanoch a veriaci sa s ním rozlúčili 26.
októbra 2014. Nový kňaz vdp. Ing. Mgr. Maroš Lovič nastúpil 1. novembra 2014.
Na každoročnej Trnavskej novéne sa zúčastňovali aj naši veriaci. V dňoch 13.-21.11.2014,
každý deň cestovali autobusom z farnosti na slávnostné večerné sväté omše do Baziliky sv.
Mikuláša v Trnave.
Záver roka v kostole v Križovanoch obohatil Vianočný koncert flautistov Martina a Daniely
a ich hostí.
V roku 2014 sa uskutočnila aj výmena krytiny – šindľa na Románskej rotunde v spolupráci
s obcou.
ZO Únie žien Slovenska
Predsedníčkou ZO v roku 2014 bola Mgr. Ľubica Drinková. Členky sa venovali hlavne
kultúrno-spoločenskej činnosti. Vo februári to boli návštevy divadelných predstavení
v Zelenči – Večer Jozefa Bednárika, dvakrát Štúdio L+S v Bratislave, Kamenný chodníček
v Trnave, opera Macbeth v SND v Bratislave.
V spolupráci so ZO SZZ a ZO JDS sa členky zúčastnili výstavy Agrokoplex v Nitre a zapojili
sa do organizácie Výstavy ovocia a zeleniny výzdobou KD v Križovanoch.
Priebežne počas roka sa podieľali na skrášľovaní obce výsadbou kvetov, udržiavaním
poriadku pred domami a upratovaním cintorína.
Obecný športový klub
OŠK vedie Peter Záhumenský. Prvou akciou v roku bol Ples športovcov 18.1.2014.
OŠK sa zameriava hlavne na futbal. Mužstvá sú rozdelené podľa vekových kategórií – žiaci
a dorast tvorili skupinu aj s chlapcami z Vlčkoviec a dosiahli v sezóne 2013/2014 dobré
výsledky. Prípravka a žiaci v skupine A – ObFZ Trnava, obsadili zhodne 4. miesta z 10 – 14
účastníkov a rovnaké umiestnenie získal aj dorast.
Dospelí sa v 4. lige severozápad – ZsFZ umiestnili na 15. mieste zo 16-tich účastníkov
a zostúpili do 5. ligy.
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Súťažný ročník 2013/2014 sa uskutočnil v máji a v júni 2014 podľa vekových kategórií a
začínajú nový ročník 2014/2015.
Rok ukončili 26.12.2014 Štefanskou zábavou.
ZO SZZ
Členovia ZO SZZ v roku 2014 pracovali pod vedením predsedu p. Ladislava Horvátha.
9.2.2014 sa konala hodnotiaca schôdza za účasti p. starostky Ing. Masarykovej a predsedu OV
SZZ Prof. Dr. J Vidu.
21.3.2014 členovia výboru pripravili spolu s Adamom Brockom “Projekt rozvoja kultúrneho
povedomia v obci Križovany nad Dudváhom“, pod názvom Kerestúrsky rínek na zameraný na
predaj záhradkárskych a iných produktov.
Každoročnou aktivitou záhradkárov je účasť na výstave Agrokomplex v Nitre 23.8.2014
v spolupráci so ZO JDS, Úniou žien a Jednotou spotrebného družstva.
V dňoch 27.-29.9.2014 sa občania mohli stretnúť na Výstave ovocia a zeleniny v KD
a zároveň na prvom podujatí Kerestúrsky rínek. Štyridsiati vystavovatelia ponúkali na obdiv
245 exponátov. Obdivovalo ich 503 návštevníkov aj kupujúcich. Výstava zožala mimoriadny
úspech.
Ďalšie úspešné podujatie Obecná zabíjačka sa konalo 4.10.2014, kde si mohli občania
pochutnať na zabíjačkových výrobkoch. O dobrú náladu sa postarala aj FS Dudváh.
Naši pestovatelia p. Horváth a p. Indrišek dodali svoje odrody na výstavy do Trenčína,
Bratislavy a Olomouca.
V závere roka 13.12.2014 sa opäť konal Krestúrsky rínek v KD s tradičnými výrobkami
a predvianočnú atmosféru spríjemnilo aj vystúpenie detí z DFS Dudvážtek.
Základná organizácia JDS
ZO JDS pracuje v našej obci 14 rokov. V roku 2014 mal výbor nezmenné zloženie,
predsedníčkou je Mgr. Anna Vráblová. Zmena nastala v revíznej komisii. Po odchode Ireny
Karelovej bola zvolená ako členka Mária Rišková.
Organizácia má 71 členov, ktorí sa počas roka stretli na štyroch členských schôdza a štyroch
posedeniach, oslávili 16 životných jubileí a vypočuli si dve zaujímavé prednášky.
V rámci starostlivosti o zdravie sa 17 členov zúčastnilo liečebného pobytu v Nimnici a každý
mesiac sa pre 20 členov uskutočňoval zájazd do Horných Salíb. Na Červenom kameni sa
osem členov zúčastnilo Okresného turistického zrazu a 14 členov Okresného športového dňa
v Cíferi.
45 členov bolo 29.5.2014 na celodennom zájazde na trase Trenčín, Skalka a Beckov.
V Hrnčiarovciach sa tento rok konala akcia „Babičkine dobroty“ a 17 členiek pripravilo jedlá
starých mám na ochutnávku.
Ďalšími aktivitami JDS je spolupráca so ZO Únie žien a so ZO SZZ. Rozvíja sa družobná
činnosť so ZO Voderady a Brestovany.
Členovia vzdali úctu padlým 1. a 2. svetovej vojny pred pamätníkom pri ZŠ.
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Veľmi aktívna je spevácka skupina Relax, ktorá mala v roku 2014 pri rôznych príležitostiach
16 vystúpení. K 5- temu výročiu založenia skupiny nahrali prvé CD.
Dychová hudba KRIŽOVIANKA
DH vedie Ing. Michal Dobiš a Miloš Viselka. Pripravujú programy pre koncerty doma aj
v zahraničí. Rok 2014 zahájili účasťou na festivale v Qatare, kde od 30.1. – 7.2.2014
reprezentovali Slovenskú republiku.
Domácimi koncertmi spríjemnili 1.3.2014 zábavu Pochovávania basy v Križovanoch, a 30.4.
každoročné Stavanie mája.
Na oslave 60.-teho výročia založenia ČK hrali 9.3.2014 v Malženiciach a 28.3.2014 na Plese
muzikantov v Hodoníne.
Máj je venovaný koncertom v Elesko Wine Perk – Elesko majáles a Dni otvorených pivníc
a v septembri Deň vo vinohradoch.
V auguste usporiadali ďalšie koncerty v Radošovciach a v Amfiteátri v Trnave.
Jeseň je venovaná dôchodcom – koncerty v Mesiaci úcty k starším vo Veľkých Kostoľanoch,
Bohdanovciach a Križovanoch.
Na záver roka Dychová hudba usporiadala 21.12.2014 v KD v Križovanoch Vianočný
koncert.
Dobrovoľný hasičský zbor
DHZ v 2014 viedol zbormajster Martin Zaťko. V tomto roku absolvovali členovia základné
školenie a zbor má 14 vyškolených členov, z toho 2 majú odbornosť veliteľa zásahu.
Členovia zboru v odbornej činnosti vykonali 2 taktické cvičenia v júni a v októbri na
precvičenie zásahov k požiaru a hromadnému nešťastiu v Križovanoch a v Bučanoch, za
účasti ďalších zborov. 12 cvičných výjazdov slúžilo na polievanie stromčekov a kvetinovej
výsadby v centre obce aj v susedných Vlčkovciach.
Zásahová činnosť v tomto roku bola 7 výjazdov k požiaru a 5 technických výjazdov: požiare
trávy, obilia, slamy v Križovanoch, smetisko ASA v Trnave, Čepeň, Brestovany a technické
na odčerpávanie vody po výdatných dažďoch v Križovanoch.
Uskutočnilo sa 5 brigád na úpravu a údržbu zbrojnice. V tomto roku sa na zbrojnici vykonali
rekonštrukčné práce: okná, strecha a jej zateplenie.
Každoročne sa robí údržba a opravy techniky, pomôcok a vozidla.
Členovia zboru sa zapájajú aj do akcií v obci aj mimo nej. Riadenie dopravy počas procesia
na Božie Telo, svätá omša na sviatok sv. Floriána, okresný ples v Zelenči, oslava 90. Výročia
založenia OHJ v Trnave, stavanie mája v Križovanoch, deň otvorených dverí 10.5.2014,
MDD v Hliníku a vo Vlčkovciach, účasť zboru na oslavách SNP v Zavare.
V Šaštíne sa prvý krát konala celoslovenská púť hasičov, aj s účasťou nášho DHZ.
Folklórna skupina Dudváh
Folklórna skupina nacvičuje svoje programy pod vedením p. Evy Kovačikovej. Rok 2014
začala skupina v januári oslavou jubilea našej spoluobčianky. Dňa 22.2.2014 usporiadala
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fašiangový sprievod obcou a 1.3.2014 ukončila fašiangové obdobie programom Pochovávanie
basy spolu s DH Križovianka v Križovanoch a vo Veľkých Kostoľanoch. V programe
k MDŽ vystupovala v Trnave. V Trnave a v Križovanoch spestrila skupina 29. a 30.4.2014
stavanie mája. Každoročná súťaž Šaffova ostroha sa uskutočnila v KD Križovany 10.4.2014
kde naši členovia A. Štefunková a I. Hrebíček obsadili 1. miesto a postúpili do celoslovenskej
súťaže, kde sa umiestnili v zlatom pásme. V rámci udržiavania zvykov a tradícií patrí
k najčastejším programom skupiny počas roka začepčenie nevesty, ktoré skupina uskutočnila
12 krát. Významným podujatím bolo účinkovanie v Hlohovci a v Trnave, pri predstavení
kultúrneho projektu Región Dudváh, v spolupráci s Regionálnou agentúrou cestovného ruchu
v B. Bystrici, kde sa taktiež prezentovala pásmom Začepčenie nevesty. Oslavy Dňa matiek
a Mesiaca úcty k starším sa tiež každoročne konajú s pekným programom skupiny. Na
podnet Matice Slovenskej sa v dňoch 8.8.2014 – 10.8.2014 naša skupina zúčastnila úspešného
účinkovania pre zahraničných Slovákov v Srbsku – v Aradáči a v Bielom Blate. 31.8.2014 sa
v Križovanoch konali oslavy 20. výročia vzniku skupiny. Pri príležitosti tohto výročia vydala
DVD pod názvom Tradícia a zvyky z Kerestúra, kde je zahrnutá celá činnosť skupiny. Ešte
pre nahrávkou sa zúčastnila týždňového sústredenia v Nimnici. Ďalšími podujatiami, ktoré
usporiadala naša skupina bola 4.10.2014 Obecná zabíjačka, 22.11.2014 2. Katarínsky bál,
25.11.2014 to bol Festival Družby v Sládkovičove. Veľmi úspešný rok ukončila 21.12.2014
Vianočným koncertom v Križovanoch v spolupráci s DH Križovianka a Vianočným pásmom
28.12.2014 v Pečeňadoch. Koniec roka ako tradične skupina ukončila 27.12. vianočným
posedením. V tomto roku sa uskutočnilo spolu 37 podujatí Folklórnej skupiny Dudváh.
DFS Dudvážtek a FS Dudváh
Choreografka Bc. Eva Michálková vedie súbor, ktorý pripravil v tomto roku 27 akcií
a vystupoval na rôznych podujatiach v Križovanoch aj v iných regiónoch.
Rok 2014 sa niesol v znamení príprav stretnutia bývalých členov súboru a organizáciou
príprav osláv 60. výročia vzniku FS Dudváh.
K tradičným programom v rámci udržiavania zvykov a tradícií patrí Vynášanie Moreny
v marci, Kvetný nedeľa v apríli – nosenie letečka, k 1. máju Stavanie mája s programom DFS,
FS, a DH Križovianka a Čarovanie na Ondreja v novembri a na Barboru v decembri.
11.5.2014 sa naše súbory stretli v KD, aby spríjemnili svojím programom Deň matiek.
Významným podujatím bolo účinkovanie v Hlohovci a v Trnave, pri predstavení kultúrneho
projektu Región Dudváh, v spolupráci s Regionálnou agentúrou cestovného ruchu v B.
Bystrici.
7.6.2014 DFS Dudvážtek oslávil Deň detí hrami, tancami a piesňami na opekačke
a posedením v prírode s rodičmi.
K najčastejším akciám patrí Čepčenie nevesty. Tento rok bolo v Trnave, Majcichove,
Šelpiciach, v Dolnej Strede a v Križovanoch.
V rámci osláv 60-teho výročia založenia FS Dudváh sa uskutočnila príprava krojov, fotenie
k výročiu. Celodenný slávnostný program k 60. a 20. výročiu založenia súborov a skupina sa
začal sv. omšou a popoludní pokračoval v KD kultúrnym programov FS Dudváh a DFS
Dudvážtek.
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2.10.2014 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave konalo oceňovanie osobností TTSK –
kolektívne ocenenie predsedu VÚC pre FS Dudváh a vedúcu súboru p. Evu Michalkovú,
odovzdal predseda TTSK p. Tibor Mikuš.
V závere roka 28.11.2014 sa FS predstavil so svojím programom v Bratislave – Mega Billa.
13.12.2014 sa zúčastnil v Križovanoch na vianočných trhoch – Kerestúrsky rínek a rok
ukončil 16.12.2014 programom v Trnave na výročnej schôdzi MS.
OZ Vitispol
Predsedom OZT bol v roku 2014 p. Ing. František Vaško. Predsedníctvo sa zišlo na 7.
zasadnutiach, kde riešili aktuálne úlohy spolkovej činnosti, aj náplň spolupráce so spolkami
s podobným zameraním v okolitých obciach.
Hlavnou činnosťou OZ bolo v 2014 usporiadanie výstavy vín KZŠ 2014 v dňoch 20.23.3.2014 v KD Križovanoch. Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť s informáciami
o vystavovateľoch a vzorkách vín aj z vlastného katalógu spolku. Bolo prihlásených 3240
vzoriek vín od 121 vystavovateľov. Táto náročná akcia bola veľmi dobre zorganizovaná.
Ďalšou akciou OZ bola návšteva vinárstva v Topoľčiankach spojená s prehliadkou výrobných
priestorov.
Tradičné Svätourbanské stretnutie členov sa konalo 23.5.2014, na ktorom členovia
zhodnotili výstavu KZŠ a odzneli aj informácie o iných výstavách vín aj s účasťou našich
členov.
7.6.2014 sa v Pezinku naši vinári zúčastnili riadenej degustácie a na záver roka 5.12.2014 sa
uskutočnilo Svätokatarínske stretnutie, na ktorom sa hodnotilo 43 vzoriek, za účasti 25 členov
a 5 hostí.
Naši členovia OZ sa na pozvanie zúčastňovali akcií aj mimo spolku. Boli to výstavy v Trnave,
Skalici, Zavare, vo Vlčkovciach a Požehnanie mladých vín v priestoroch Arcibiskupského
úradu v Trnave.
Počasie
Rok 2014 sa opäť vyznačoval výrazným striedaním teplôt. Prvý polrok bol teplý, prevažne
suchý, iba máj bol vlhký vďaka niekoľkým mimoriadne výdatným zrážkovým dňom. Teploty
na celom území boli nadpriemerné - od začiatku meraní to bol druhý najteplejší polrok. Letné
mesiace boli teplotne i zrážkovo nadpriemerné s množstvom búrok najmä v júli, keď boli iba
dva dni bez búrok a malý počet suchých dní. Mimoriadne výdatná dažďová sezóna nepriala
záhradkárom. Jeseň bola najteplejšia od roku 1931. Zima s nástupom sneženia sa výrazne
oneskorila, a na západnom Slovensku snežilo prvý krát približne o mesiac neskôr od priemeru
- až 26. a 27. decembra a teploty až do konca roka boli stále nadpriemerné. Teploty
v zimnom období od -5 st. C do + 3 st. C. Leto striedavo + 32 st. C - +36 st. C. Schladenie na
16 st. C a opäť vlna horúcich dní. Striedanie búrok, veľmi silný vietor. Jeseň +5 st. C a +8 st.
C, veterno, hmlisto. December od 0 st. C až +2 st. C a od – 3 st. C - 0 st. C.
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Záverečné ustanovenie
Text zápisu kroniky za rok 2014, tak ako je uvedený, bol schválený na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa 09.11.2015, uznesením OZ č. 84/2015 po predbežnom prerokovaní
a vyjadrení v Komisie kultúry, vzdelávania a športu.
Skratky
CO - Civilná ochrana
DH KRIŽOVIANKA - Dychová hudba Križovianka
EÚ - Európska únia
MŠ - Materská škola
ZŠ - Základná škola
NR SR - Národná rada Slovenskej republiky
OcÚ - Obecný rad
ZO - Základná organizácia
DHS - Dobrovoľný hasičský zbor
OŠK - Obecný športový klub
OZ - Občianske združenie
KZŠ - Kerestúrsky zlatý štek
ZM - Zlatá medaila
VZN - Všeobecne záväzné nariadenia
ZpS - Zariadenie pre seniorov
ZRPŠ - Združenie rodičov a priateľov školy
ZŠ s MŠ - Základná škola s Materskou školou

