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ZÁPIS DO KRONIKY OBCE ZA ROK 2013
Samospráva obce
Starostka: Ing. Svetlana Masaryková
Zástupca starostky: Ing. Peter Hermanský
Hlavná kontrolórka: Helena Vašková
Obecné zastupiteľstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Miroslava Hrnčiarová
Ing. Peter Hermanský
MVDr. Peter Horváth
Marián Hutta
Mgr. Milan Kirsch
Ing. Marek Lisý
Eva Kovačiková
Mgr. Jarmila Šturdíková
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 – Ing. Peter Hermanský
Komisia inventarizačná – Ing. Marek Lisý
Komisia sociálna – Mgr. Milan Kirsch
Komisia kultúry, vzdelávania a športu – Miloš Viselka
Zamestnanci obecného úradu
Ekonomický úsek – Alena Jankovičová
Úsek personalistiky, mzdového účtovníctva a projekty – Ing. Daniela Pavlíková
Miestne dane a poplatky, stavebné konania – Ing. Svetlana Královičová
Matrika, evidencia obyvateľstva a pokladňa – Anna Hrnčiarová
Sekretariát starostky – Viera Krajčírová do 30.6.2013, od 1.7.2013 bol úsek zrušený
Technickí pracovníci – Jana Horváthová(upratovačka), Pavol Vlk(údržbár), Ferdinand Šusta(
zamestnanec zberného dvora, údržbár)
Demografický vývoj obyvateľstva obce
Štatistické údaje za rok 2013
Počet obyvateľov: 1805
Narodilo sa: 12 detí
Zomrelo: 19 občanov
Trvalý pobyt: prihlásení – 32, odhlásení – 21
Počet uzatvorených manželstiev: 3, z toho cirkevné 2
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Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja
V dňoch 9.11 a 23.11. 2013 sa konali voľby do VÚC. V Križovanoch nad Dudváhom bolo
v zozname voličov zapísaných 1517 oprávnených voličov pre voľby do orgánov TTSK. V 1.
kole sa zúčastnilo 270 voličov - pre voľby do zastupiteľstva bolo 258 platných hlasov a pre
voľbu predsedu 261 hlasov. Do 2. kola postúpili Tibor Mikuš a József Berényi. V 2. kole sa
zúčastnilo 286 voličov, platných hlasov pre voľbu predsedu TTSK bolo odovzdaných 284.
József Berényi získal v obi 17 hlasov, Tibor Mikuš 267 hlasov. Predsedom TTSK sa stal
Tibor Mikuš.
Činnosť obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 rokovalo 8 krát. Poslanci OZ sa zaoberali prerokovávaním
správ hlavnej kontrolórky, schvaľovaním všeobecne záväzných nariadení a ich doplnkov,
vnútorných predpisov a zmlúv obce, plánov činnosti hlavného kontrolóra, prerokovávaním
správy o hospodárení obce a rozpočtových organizácií ňou zriadených, záverečného účtu
obce, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, prerokovávali zmeny rozpočtu obce
a rozpočet na budúci rok a žiadosti občanov.
Zápisnice a zvukové záznamy z rokovaní sú zverejnené na webovej stránke obce.
Realizácia investičných projektov v obci
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
V roku 2012 obec zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia podporovaný
Európskou úniou, kde bolo inštalovaných 149 kusov LED svietidiel a v roku 2013 doplnila
ďalších 11 kusov svietidiel z vlastných zdrojov podľa potrieb. Dosiahnutá úspora elektrickej
energie predstavuje približne 45 % pôvodnej spotreby a obec sa javí ako dobre osvetlená.
Obnova telocvične
Z dôvodu dezolátneho stavu školskej telocvične bol v roku 2013 realizovaný projekt Obnova
telocvične pri ZŠ. Bola vypracovaná projektová dokumentácia a finančné prostriedky získané
z dotácie Ministerstva školstva SR vo výške 30 770.- EUR boli použité na rekonštrukciu
a zateplenie strechy telocvične. Z vlastných zdrojov obce vo výške 14 364,63 EUR sa
uskutočnila výmena výplní okien a dverí. Rekonštrukciu vykonala spoločnosť Agrostav
Trnava a.s.
Ďalšie aktivity obce
V roku 2013 pokračovala rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov, výstavba kanalizačných
prípojok a realizácia neinvestičného projektu Dudvážsky okruh návštevníckych atraktivít
prímestského cestovného ruchu v rámci spolupráce obcí združenia SKZ Dudváh zameraného
na propagáciu kultúrnych pamiatok, osobností, zvykov a tradícií – projekt sa realizoval v roku
2013 a bude pokračovať aj v roku 2014. Združenie zoskupuje obce Trakovice, Bučany,
Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Šúrovce, Križovany, Vlčkovce, Opoj a Majcichov.
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Školstvo
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo ZŠ celkovo 171 žiakov, z toho 10 integrovaných
žiakov. Počet detí v materskej škole bol 41.
Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil 15. a 16. 1.2013. Z 23 zapísaných detí bolo v školskom roku
2013/2014 22 detí prijatých.
Vedúci zamestnanci školy:
PaedDr. Peter Kalapoš – riaditeľ školy
Mgr. Andrea Janečková – zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ
Mária Hrušovská – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Predsedníčka Rady školy – Mgr. Zuzana Huttová
Celkovo pracovalo v škole 31 zamestnancov, z toho bolo 22 pedagogických a 11
nepedagogických.
ZŠ sa v školskom roku 2012/2013 zapojila do viacerých súťaží, v ktorých žiaci dosiahli veľmi
dobré výsledky v obvodných, krajských aj celoslovenských kolách ( korešpondenčná súťaž
Klokan). V testovaní KOMPARO sa naši žiaci zaradili výsledkami medzi 25 %
najúspešnejších škôl na Slovensku. Medzi tradičné aktivity školy patrili: Výstava ovocia
a zeleniny, Farebný týždeň, zber papiera, vianočné besiedky, návštevy knižnice, LVVK,
maškarný ples, školské výlety, besedy, či kultúrne programy.
Charitatívne projekty: Deň za duševné zdravie, Červené stužky, Deň narcisov a iné.
Materiálno-technické podmienky: z prostriedkov ZRPŠ boli zakúpené 3 tabule, koberce na
chodby a z výťažku z rodičovského plesu nové futbalové dresy, vesty a brankárske rukavice.
Kultúra
Každoročne sa v obci udeje viacero udalostí a podujatí, ktoré organizuje obecný úrad
a spoločenské organizácie. Tradične sa rok začína plesom, 12. januára 2013 to bol Ples
športovcov a 1. februára Školský ples a v novembri to bol Katarínsky bál, ktorý usporiadala
Folklórna skupina Dudváh. Začiatok februára sa niesol v znamení fašiangového sprievodu
v spolupráci s Folklórnou skupinou Dudváh a Dychovou hudbou Križovianka
a Pochovávania basy 9.februára. V dňoch 15. a 16. marca sa v Kultúrnom dome konala
degustácia vín a výstava Kerestúrský zlatý štek, ktorú úspešne zorganizoval spolok Vitispol.
11. apríla sa uskutočnil každoročný Detský festival ľudovej hudby a súťaž tanečníkov
Šaffova ostroha za účasti členov Folklórnej skupiny Dudváh, ktorí získali postup do
celoslovenskej súťaže sólistov tanečníkov.
Záslužnú úlohu v našom živote majú naši darcovia krvi, ktorí v tomto roku darovali krv dva
krát – 16. apríla a 11. septembra. 30. apríl bol dňom stavania mája, o ktoré sa postarali
členovia DHZ a PZ Háj, o kultúrny program sa postarali DFS Dudvážtek, Folklórna skupina
Dudváh a DH Križovianka prispeli k dobrej nálade prítomných. 12. mája si Deň matiek obec
pripomenula kultúrnym programom detí ZŠ a MŠ a folklórneho súboru a folklórnej skupiny.
Začiatok jesene spríjemnila nová udalosť – obecná zabíjačka v dňoch 4. a 5. októbra, kde si
občania mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách.
DH Križovianka a Folklórna skupina Dudváh pripravili 20. októbra program k Mesiacu úcty
k starším.
December sa začal mikulášskym darčekom pre deti. 8. 12. vystúpili Stražanovci
s predstavením Gašparko a drak. Folklórna skupina Dudváh spolu s DH Križovianka
usporiadali vianočný koncert 22.12. v Kultúrnom dome. Každoročné posedenie a zábavu
pripravili pre svojich člnov OŠK, Folklórna skupina Dudváh a JD.
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Obecná knižnica
Je umiestnená v areáli Základnej školy. Počas celého kalendárneho roka ju navštevovali
dospelí a žiaci. Čitateľov do 15 rokov bolo zapásaných 126, dospelých 98. Celkove
navštívili knižnicu 2088 krát. Počet výpožičiek bol 6482 knižničných jednotiek. Uskutočnilo
sa 9 podujatí pre 140 návštevníkov – žiaci Základnej školy a Materskej školy. Ročný prírastok
kníh – 85 kúpou a 7 darom. Knižničné jednotky v 2013 – 11927 kusov. Vedenie knižnice –
Mgr. Elena Tomešová.
Spoločenský život v obci, spolky a spoločenské organizácie
MS SČK
V roku 2013 pracovala MS SČK v 1. Polroku pod vedením Tibora Bachratého, od 2. polroka
viedla novozvolený výbor predsedníčka Mgr. Gabriela Doktorová. Činnosť bola zameraná
najmä na darcovstvo krvi.
16.4.2013 darovalo krv 26 bezpríspevkových darcov a 11.9.2013 to bolo 45 bezpríspevkových darcov.
V decembri sa uskutočnila návšteva šiestich 80-ročných a starších členov MS SČK.
Športový klub
V roku 2013 pracoval Obecný športový klub pod vedením Petra Záhumenského. Prvou
udalosťou roka bol 1. Ples športovcov 11. januára 2013.
Členovia OŠK sa venovali najmä futbalu. Mužstvo dospelých aj dorastu zostalo v súťaži aj do
budúceho ročníka. Po neúspechu žiackeho družstva v súťaži vzniklo nové – spojené družstvo
Križovany – Vlčkovce pod vedením trénera Ľ. Vaška od novej sezóny 2013/2014.
Oživením športovej činnosti v obci je znovu založenie stolnotenisového oddielu OŠK
Križovany. Jeho iniciátorom bol Timotej Lukačovič. Dve družstvá sú prihlásené do súťaže 4.
ligy a B družstvo d 8. ligy.
Únia žien
Výbor Únie žien pracoval v roku 2013 v rovnakom zložení pod vedením predsedníčky
Ľubice Drinkovej. Organizácia spolupracuje so ZO SZZ a JDS pri organizovaní akciínávštevy výstavy Agrokomplex v Nitre a v auguste výstavy kvetov v Tulne v Rakúsku.
V marci sa stretli členky na výročnej schôdzi, ďalej sa uskutočnil večer s kozmetičkou, 2 krát
návšteva divadelného predstavenia v Trnave a v Bratislave a priebežne sa členky podieľali na
údržbe zelene a poriadku pred domami a na cintoríne. V novembri to bolo Katarínske
posedenie spojené s prezentáciou výrobkov do domácnosti.
Jednota dôchodcov Slovenska
ZO JDS pracovala v roku 2013 v nezmenenom zložení výboru pod vedením predsedníčky
Anny Vráblovej. Seniori sa prvý krát stretli 28.2. za účasti starostky Ing. Svetlany
Masarykovej, ktorá poďakovala všetkým za aktívny prístup k činnosti obce v roku 2012.
Svoje plány začali seniori realizovať v marci, kedy sa uskutočnil ďalší ročník ochutnávky
Babičkine dobroty v Cíferi, do ktorého prispelo 15 členov JDS. Šport patrí k obľúbeným
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činnostiam viacerých seniorov. V júni sa 11 turistov - seniorov zúčastnilo v Horných
Orešanoch okresného turistického zrazu a v auguste na Okresnom športovom dni vo
Voderadoch reprezentovali Križovany 13-ti členovia. Členovia JDS sa zúčastnili v auguste
zájazdu Skalica – Baťov kanál. Okrem plavby loďou si prezerali aj technické a kultúrne
pamiatky na tejto trase.
V kultúrnej oblasti má významnú úlohu spevácka skupina Relax. Jej členovia spievajú na
členských schôdzach, v júli vystúpili v Jaslovských Bohuniciach na 10. Festivale speváckych
zborov a skupín pri príležitosti 20. výročia založenia okresnej organizácie JDS v Trnave
a s v septembri na pozvanie spievali v Dolných Orešanoch na 6. Obecnej prehliadke
speváckych súborov. V rámci Mesiaca úcty k starším sa 10 členov zúčastnilo 5. ročníka
Veľtrhu seniorov v Trnave a na krajskom podujatí predsedov ZO. V spolupráci s Úniou žien,
ZO SZZ boli zorganizované účasti na koncertoch, divadelných predstaveniach a zájazdoch,
v čom sa prejavuje spolupatričnosť seniorov s ostatnými občanmi v obce.
Ďalšími aktivitami sú brigády na skrášlenie okolia a cintorína.
11.novembra sa ZO JD zapojila v spolupráci s obcou a Základnou školou do výzvy
k spomienke na obete vojen. Pietny akt, položenie kvetov sa uskutočnil pri pamätníku v areáli
základnej školy. Seniori zavŕšili rok bohatý na činnosť katarínskym posedením.
DFS Dudvážtek a FS Dudváh
Súbor vedie choreografka Bc. Eva Michalková. Počas roka sa uskutočnilo 25 aktivít
zameraných na udržiavanie ľudových tradícií a zvykov. Tradičným programom súboru je
začepenie nevesty, s ktorým počas roka vystúpili v Trnave, Bratislave a v Ružindole, ďalej
jarné zvyky sprítomnené v marci programom Vynášanie Moreny a Nosenie Letečka na
Kvetnú nedeľu, 30. apríla Stavanie mája. V rámci úcty k starším spoluobčanom a k matkám
sa zúčastnili oslavy Dňa matiek a v októbri Mesiaca úcty k starším.
Pripomienku dávnych zvykov završuje predvianočné obdobie každoročne venované zvykom
čarovania na Ondreja, zvyky na Barboru a Luciu.
K ďalší aktivitám patrí spolupráca s Maticou slovenskou. 16.2. sa uskutočnil Matičný ples
v Trnave s účasťou DFS a FS. Vedúcej súborov Eve Michalkovej bol udelený Pamätný list za
dlhoročnú spoluprácu pri príležitosti 90. Výročia založenia Miestneho odboru MS v Trnave.
V spolupráci s MS účinkovali oba súbory DFS a FS na oslavách výročia Dňa ústavy 1.
septembra v Zelenči a v Trnave 17. decembra. na výročnej členskej schôdzi MS spojenej
s vianočným posedením.
Prezentácia folklóru Križovian bola spracovaná v ročníkovej práci „Detský folklórny súbor
Dudvážtek“ v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Folklórna skupina Dudváh
Folklórna skupina Dudváh sa svojou činnosťou zameriava na prípravu a realizáciu programov
v obci i mimo nej a aj v spolupráci s inými organizáciami pod vedením Evy Kovačikovej.
V roku 2013 uskutočnila skupina 42 podujatí. Nový rok zahájila vianočným pásmom 6.
januára v Dunajskej Strede a 15. januára hudobným pozdravom na jubileu p. farára Libora
Škriputu v Križovanoch. Svojim programom spestrila aj Evanjelický ples v Galante
a posedenia jubilantov v Križovanoch a v Opoji. Fašiangové obdobie tradične pripomenula
fašiangovým sprievodom a pochovávaním basy v Križovanoch a v Zavare. V spolupráci s DH
Križovianka. 10. apríla členovia účinkovali na krajskom kole súťaže Šaffova ostroha
v Križovanoch, kde postúpili v krajskom kole a zúčastnili sa celoslovenskej súťaže v Dlhom
Klčove. Každoročne účinkuje pri stavaní mája v našej obci, v Trnave, a v Galante.
Najčastejšou aktivitou je začepčenie nevesty, ktoré urobili v priebehu roka 10 krát. Skupina
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spestrila oslavu jubilea aj svojmu odbornému poradcovi PhDr. Ervínovi Blažekovi. V máji
a v októbri pripravili pozdravy matkám a starším občanom pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším v Križovanoch a v Opoji. K ďalším aktivitám Folklórnej skupiny patrili i relaxačné
pobyty v marci vo Vyhniach a taktiež i v novembri a v júni to bolo sústredenie na
Donovaloch. V lete v mesiaci august skupina reprezentovala obec, región i Slovensko na
gastronomických dňoch v Maďarsku, kde získala veľký úspech. V letných mesiacoch spestrila
program pri príležitosti výročia založenia obce v Matúškove a v Siladiciach. 30. augusta to
boli zase oslavy Dňa ústavy v Sládkovičove. Koncom roka sa zúčastnila posedenia
významných firiem Západného Slovenska v Dolnej Strede. 16. novembra skupina usporiadala
1. Katarínsky bál v KD v Križovanoch. Koniec roka tradične patrí vianočným koledám
s ktorými vystúpili členovia v Kátlovciach, Galante a v Križovanoch. Úplne na záver roka sa
konalo koncoročné posedenie členov vo svadobke KD v Križovanoch.
Dychová hudba Križovianka
Od roku 2013 vedie DH p. Viselka a Ing. Dobiš. Dychová hudba každoročne realizuje
koncerty doma i zahraničí. Rok 2013 zahájila 17. januára koncertom v Hodoníne a 19. januára
plesom v Trnovci.
DH tradične spríjemňuje zábavy a rôzne príležitosti a 9. a 10. februára to bolo Pochovávanie
basy v Križovanoch a v Zavare, 30. apríla Stavanie mája v Križovanoch. V máji v novembri
sa v Modre konali Dni otvorených pivníc ELESKO wine park a DH na nich usporiadala 4
koncerty. Ďalšie koncerty mali v Trnave, Smoleniciach, na oslavách obcí v Siladiciach,
Malženiciach a Brestovanoch.
Každoročne sa zúčastňujú na rôznych festivaloch:
V auguste Festival dychových hudieb v Drietome, Bystričanoch, Hradišti pod Vrátnou
a v Holíči.
V rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili koncerty v Trnave, Križovanoch a Bukovej.
Významnou prezentáciou DH bol Festival – Národné dni Spojených arabských emirátov
v Dubaji (UAE) a v Katare 28. novembra – 5 decembra 2013.
Rok 2013 DH Križovianka zavŕšila 22. a 29.decembra Vianočnými koncertmi v Križovanoch
a Dolnej Krupej.
Cirkev
Nový rok priniesli do domácnosti 6.1. koledníci Dobrej noviny. P. farár Škriputa oslávil 15.
januára 60. narodeniny.
Akademický sochár Dušan Králik zhotovil svätostánok a 3. februára vykonal požehnanie
svätostánku biskup Ján Orosch.
11. februára sa udiala veľká zmena pre celú rímskokatolícku cirkev. Abdikoval sv. otec
Benedikt XVI. Voľba nového pápeža sa uskutočnila 13. marca. Stal sa ním sv. otec František.
Inauguráciu sa uskutočnila 19. marca.
14. júna bola v kostole v našej obci dokončená vitráž okna – Matka Tereza, na ktorú prispeli
Elena Mokrá, Anna Vráblová, Anna Drinková a Igor Štefunko.
Veriaci z našej obce sa každoročne zúčastňujú púte. V tomto roku to boli púte do Turzovky na
horu Živčák 17. augusta a 22. septembra do Marianky – organizovala Beata Táčovská. 14.
septembra bola dokončená vitráž – Sv. otec Ján Pavol II., ktorú venovala D. Náhliková rod.
Bališová.
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P. farár Libor Škriputa sa 22. septembra v Košiciach zúčastnil celoslovenskej akcie Pochod za
život. V rámci Mesiaca úcty k starším bola 20. októbra slávnostná sv. omša za dôchodcov, na
ktorej účinkoval operný spevák Martin Babjak a Dr. Marián Červený.
Pomocný duchovný v našej farnosti – kňaz Peter Haramia pôsobí od 30.novemra.
ERKO
Spoločenstvo vedie Zuzana Hermanská. Počas roka deti a mládež spievali v kostole
v Križovanoch na omšiach s prvoprijímajúcimi deťmi, s birmovancami, na väčšie sviatky
a udalosti a na svadbách aj mimo Križovian, S vlastnou autorskou skladbou Búrky sa deti
zúčastnili súťaže Gospeltalent 2013, kde sa umiestnili v prvej pätnástke zo 72 súťažiacich.
15.-19. júla 2013 organizovali na fare denný tábor pre deti s názvom „Cesta okolo sveta“
s výletom na farmu Nový Zéland v Modrovej a mali možnosť jednu noc prespať na fare.
Dobrovoľný hasičský zbor
Veliteľom zboru bol v roku 2013 ml. zbormajster Martin Zaťko. Výbor pracoval v pôvodnom
zložení, až na konci roka nastala zmena a od roka 2014 bude funkciu pokladníka vykonávať
Peter Táčovský. Zbor uskutočnil 21 civilných výjazdov, pri ktorých sa preveroval technický
stav hasičského vozidla po rôznych opravách.
Spúšťanie obecného vodovodu v Križovanoch, Vlčkovciach a Opoji sa konalo za účasti
hasičského zboru s dodávkou vody na skúšku tesnosti hydrantovej siete.
DHZ v zásahovej činnosti uskutočnil dva technické výjazdy a tri k požiaru. V rámci cvičení
sa vykonali dve PTC a dve taktické s ORH a ZZ Trnava. Na školení veliteľov sa v novembru
zúčastnili dvaja členovia.
Zbor sa pravidelne zapája do kultúrnej a spoločenskej činnosti v obci - je to pomoc pri
organizovaní procesií na Veľkú noc a Božie telo, zabezpečenie stavania mája a sviatočná sv.
omša na sv. Floriána.
V brigádnickej činnosti sa členovia zboru zišli 5 krát na oprave zbrojnice. Na vylepšenie jej
technického vybavenia boli zakúpené nové hadice a prúdnice.
Všetci členovia DHZ boli oboznámení so stavom techniky, správou o činnosti a čerpaním
finančných prostriedkov.
OZ Vitispol
V roku 2013 sa predsedníctvo pod vedením predsedu OZ Ing. Františka Vaška zišlo 10 krát.
OZ nemá vlastné priestory, členovia predsedníctva sa preto stretávajú u jednotlivých člnov
v domácnostiach. Spolok má 49 členov.
Počas roka sa OZ zameralo najmä na akcie spojené s vinárstvom – najväčšou bola výstav vín
KZŠ 2013 v dňoch 16. a 16. marca 2013 v KD Križovany. 101 pestovateľov vystavovalo 302
vzoriek.
Ďalšie akcie – návšteva vinárstva Karpatská perla s prehliadkou výrobných priestorov
a degustáciou vín, II. Svätourbanské stretnutie členov v máji 201 a II. Svätokatarínske
stretnutie členov 22.11.2013, na ktorom bolo posúdených 42 vzoriek mladých vín z vlastnej
produkcie.
Členovia sa zúčastnili aj na podujatiach mimo Križovian na pozvanie v okolí – podujatie
Požehnanie mladých vín v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave a účasť na výstavách
vín.
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Najznámejšie úspechy členov OZ na výstavách :
Zeleneč – zlatá medaila - Dušan Bohuš, strieborná medaila - Dušan Bohuš, Miloš Kusý, Pavol
Hrčka, František Vaško
Križovany Kerestúrský zlatý štek – šampión bielych vín – Miloš Kusý, cena CZŠ – Pavol
Hrčka, Cífer – šampión malovýrobcov – Miloš Kusý.
Vlčkovce a Zavar – šampión bielych vín – Dušan Bohuš, šampión červených vín – František
Vaško.
Členovia OZ pracovali aj v odborných komisiách v Zelenči, Budmericiach, Bielom Kostole,
Vlčkovciach, Zavare, Piešťanoch, Galante a Križovanoch – Miloš Kusý, Ľubomír Sivák,
Helena Vašková, František Vaško, Pavol Hrčka, Peter Horváth, Belko, Vykopal.
Obecné zastupiteľstvo schválilo pre OZ Vitispol bezplatný prenájom KD a svadobky v tomto
roku na ich podujatia.
ZO SZZ
Organizácia pracovala v roku 2013 pod vedením predsedu Ladislava Horvátha
a spolupracovala aj s ďalšími organizáciami v obci.
3. februára 2013 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza za účasti starostky Ing. Svetlany
Masarykovej, podpredsedu OV Prof. Dr. Jozefa Vidu CSc. a ďalších hostí. Boli udelené
Čestné uznania žijúcim členom, zakladateľom ZO.
2. marca predniesol na Odbornom seminári v Trnave referát aj Mgr. František Machovec. Na
Degustácii vín v Križovanoch v marci sa podieľali aj členovia ZO SZZ.
Prednášku na tému Aktuálne problémy a ochrana ovocných drevín v letných mesiacoch
predniesol na schôdzi 24. mája Prof. Vida. Členovia ZO sa každoročne venujú úprave
predzáhradok. V júni sa konalo hodnotenie a 4 najkrajšie boli ocenené Ďakovným listom,
publikované na tabuli obce a v Záhradkárovi obce č.1.
Tradične patrí august návšteve Agrokomplexu v Nitre – kde sa 23.8. zúčastnili členovia ZO.
19 členov sa 29.8. zúčastnilo zájazdu do Tullnu na 60.ročník výstavy kvetov.
V októbri sa každoročne konajú výstavy ovocia a zeleniny, na ktorých mali zastúpenie aj
členovia ZO SZZ. Boli to medzinárodná výstava O najkrajšie jablko a hrušku v Trenčíne –
Ladislav Horváth - 3 vzorky, výstavy v Majcichove a Vlčkovciach – ocenenia získali Ladislav
Horváth, manželia Machovcoví, účasť Jozef Olesík a Štefan Indrišek.
V novembri na výstave okrasných dýň v Bratislave obsadil Štefan Indrišek 6. miesto.
Na posedení 5. decembra členovia s výborom zhodnotili celoročnú prácu a úspechy ZO SZZ.
V roku 2013 vydal ZO 4 čísla Záhradkára organizácie.
Počasie
V roku 2013 sa počasie vyznačovalo opäť výraznými výkyvmi teplôt. Zimné obdobie bolo
v okolí Trnavy teplotne normálne, teplota sa pohybovala od +4 do – 14 stupňov Celzia.
Zrážkovo bolo nadpriemerné s častým snežením a dažďom. Na jar sa striedali vysoké teploty
s mrazmi a silným vetrom. Posledné sneženie na Slovensku 9.apríla s teplotami len slabo nad
0 stupňov C vystriedal 21.apríla prvý „letný deň“ s teplotou okolo 25 stupňov C a koniec
apríla pripomínal tropickými teplotami leto. V letných mesiacoch pokračovali rýchle zmeny.
V júni vlnu horúčav s teplotou 3 stupňov C striedalo ochladenie a silný vietor a dážď.
Najvyššie teploty u nás boli zaznamenané koncom júla a v prvej polovici augusta s teplotami
do 40 stupňov C. Jesenné obdobie : ochladenie , striedavo teplejšie a chladno stupne C vietor
a dážď. Záver roka bol podobne ako v roku 20112 pomerne teplý – na Trnavsku -4 až +13
stupňov C. Zrážky boli počas celého roka nadpriemerné.
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Záverečné ustanovenie
Text zápisu do obecnej kroniky za rok 2013, 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 Komisii 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 rad Slovenskej republiky
OcÚ – obecný úrad
ZO – základná organizácia
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor
OŠK – Obecný športový klub
OZ – Občianske združenie
KZŠ – Kerestúrsky zlatý štek
ZM – Zlatá medaila
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie
ZpS – Zariadenie pre seniorov
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov školy
ZŠ a MŠ – Základná škola s materskou školou

