Zápis do kroniky obce za rok 2012
SAMOSPRÁVA OBCE
Starostka obce : Ing. Svetlana Masaryková
Zástupca starostu : Ing. Peter Hermanský Hlavný
kontrolór obce : Helena Vašková
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. Ing. Stanislav Demovič, od 19.11.2012 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
Poslanec OZ Ing. Stanislav Demovič (nezávislý kandidát) sa dňa 09.11.2012 písomne vzdal
mandátu poslanca OZ z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti. Na nasledujúcom
verejnom zasadnutí OZ dňa 19.11.2012 zložila sľub a ujala sa poslaneckého mandátu druhá
náhradníčka Mgr. Miroslava Hrnčiarová, ktorá kandidovala na post poslanca OZ ako nezávislý
kandidát.
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
Inventarizačná komisia – Ing. Marek Lisý
Komisia sociálna – Mgr. Milan Kirsch
Komisia kultúry, vzdelávania a športu – 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
Sekretariát starostky obce : Viera Krajčírová
Technickí
pracovníci: Mária Bachratá,
od
01.07.2012 Mária
Ivanovičová (upratovačka), František Franko (údržbár, hrobár), Miroslav Filip
(pracovník zberného dvora, údržbár)
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATEĽSTVA OBCE
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2012
Stav obyvateľstva: 1 805
V tomto roku sa narodilo 18 detí a zomrelo 32 občanov.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 37 občanov, odhlásilo sa 36.
Počet uzatvorených manželstiev: 6, z toho bolo 6 cirkevných obradov.
VOĽBY DO NR SR v r. 2012
10. marca 2012 sa konali voľby do NR SR. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1510 občanov,
zúčastnilo sa 966, čo je 63,97 %, z toho 1 volič poslal svoj hlas z cudziny. Počet platných
hlasov bol 958.V obci zvíťazila strana SMER – sociálna demokracia, ktorá získala 475 hlasov,
čo je 49,58 %, druhé KDH získalo 159 hlasov, čo je 16,60 %, tretie OĽaNO získalo 146 hlasov,
čo je 15,45 %. Vo voľbách kandidovalo 26 politických subjektov.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 rokovalo 10 krát. Na svojich zasadnutiach sa poslanci OZ
zaoberali prerokovaním správ hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách, schvaľovaním
všeobecne záväzných nariadení a ich doplnkov, vnútorných predpisov a zmlúv obce, plánov
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, prerokovávali správy o hospodárení obce a
rozpočtových organizácií ňou zriadených, ako aj záverečného účtu obce, správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy, delegovali členov rady školy z poslancov OZ, prerokovávali zmeny
rozpočtu obce a tvorbu rozpočtu na nasledujúci rok, ako aj žiadosti občanov.
Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva a zvukové záznamy rokovaní sú zverejnené na
webovej stránke obce.
REALIZÁCIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV, FINANCOVANÝCH Z
PRÍSPEVKOV Z REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU
REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU B ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
V januári tohto roka boli spoločnosťou EUROBUILDING a.s. Bratislava ukončené práce na
tomto investičnom projekte podporovanom EÚ. Na tento projekt boli vynaložené finančné
prostriedky vo výške 657 729,24 EUR. Z toho bola prijatá dotácia z európskej únie a štátneho
rozpočtu vo výške 434 764,17 EUR a zo svojho rozpočtu hradila obec okrem 5% podielu
oprávnených výdavkov vo výške 28 364,78 EUR, ešte práce naviac nad rámec rozpočtu
projektu, zrealizované hlavne pri sprístupnení 3. nadzemného podlažia vo výške 194 600,29
EUR. Základná škola s materskou školou v Križovanoch nad Dudváhom tak získala komplexne
zrekonštruované priestory pôvodných dvoch nadzemných podlaží a novovytvorené priestory
podkrovia pre výchovu a vzdelávanie žiakov 1.- 9. ročníka.
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
V mesiacoch august a september 2012 prebehol v obci projekt „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“ – projekt podporovaný Európskou úniou prostredníctvom Slovenskej inovačnej
energetickej agentúry. Cieľom projektu bolo dosiahnutie energetickej úspory pri prevádzkovaní
verejného osvetlenia v obci namontovaním úsporných LED svietidiel. Projekt realizovala
prešovská spoločnosť OSVO comp, a.s. a boli naň vynaložené finančné prostriedky vo výške
137 468,28 EUR. Z toho dotácia z európskej únie a štátneho rozpočtu predstavuje sumu 130
594,79 EUR a vlastné prostriedky z rozpočtu obce sumu 6 873,49 EUR. Obec získala
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realizáciou projektu celkom 149 kusov LED svietidiel, 2 ks elektrických rozvodných skríň a 1
ks počítač s programom na kontrolu funkčnosti systému osvetlenia.
VÝSTAVBA PRÍVODU VODY A VEREJNÝCH VODOVODOV
V jesenných mesiacoch roku 2012 začala v obci výstavba prívodu vody a verejných vodovodov
na trase Zavar, Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj. Cieľom projektu bola dodávka
pitnej vody do spomínaných obcí zo skupinového vodovodu Trnava a jej distribúcia
vybudovaním obecných vodovodov. Investorom stavby a prijímateľom európskeho grantu z
Kohézneho fondu je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany. Predpokladaný termín
ukončenia stavby je december 2013.
ŠKOLSTVO
Celkový počet žiakov v šk. roku 2011/2012: 166
Celkový počet žiakov ku koncu školského roka bol – 165
Z toho integrovaní žiaci:
8
Počet detí materskej školy: 41
Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: Dátum
zápisu detí: 17.01. a 18.01. 2012
Počet zapísaných žiakov: 20, počet 17 prijatých do 1. ročníka ZŠ 2012/13
Vedúci zamestnanci školy:
PaedDr. Peter Kalapoš, riaditeľ školy
Mgr. Andrea Janečková, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
Mária Hrušovská, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
Rada školy
Predseda rady školy : Zuzana Huttová
Počet zamestnancov školy
Celkový počet zamestnancov: 32
Z toho pedagogickí zamestnanci: 20
Nepedagogickí zamestnanci: 12
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa ZŠ zapojila do kultúrnych podujatí,
charitatívnych projektov – Deň za duševné zdravie, Červené stužky – AIDS, Deň narcisov,
Škola podporujúca zdravie a ďalšie.
Sponzorskou finančnou a materiálnou podporou škola získala od ZSE Trnava starší nábytok,
materiál na obloženie hádzanárskych bránok a od spoločnosti JAVYS sumu 600.- EUR na
zakúpenie nového DATA projektora.
Veľmi dobré výsledky dosiahli viacerí žiaci v rôznych súťažiach v obvodných, krajských a
celoslovenskom kole, v matematickej súťaži – medzinárodné kolá(Klokan a TAK-TIK).
KULTÚRA
V obci sa každoročne uskutočňuje viacero kultúrnych podujatí organizovaných obecným
úradom a spoločenskými organizáciami. Prvým podujatím bol Školský ples 3. februára 2012,
na ktorom účinkovala FSk Dudváh. 11. februára. a 18. februára 2012 oživila fašiangové obdobie
FSk Dudváh sprievodom masiek po dedine a programom Pochovávanie basy. 13 apríla sa v KD
konal každoročný Detský festival ľudovej hudby a súťaž tanečníkov Šaffova ostroha. Tradičné
stavanie mája členmi DHZ Križovany dňa 30. apríla pritiahlo veľký počet obyvateľov, ktorí si
pochutnali na výbornom poľovníckom guláši. Deň matiek si kultúrnym programom detí MŠ a
ZŠ, ako aj folklórnych súborov, pripomenula obec 13. mája. Jesenné obdobie začalo hodmi 16.
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septembra a 14. októbra sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnilo posedenie pre seniorov
s kultúrnym programom. 2. decembra sme tradične v obci uvítali Mikuláša s bábkovým
predstavením Stražanovcov. Záver kalendárneho roka sa niesol v znamení 2. ročníka
Vianočných trhov organizovaných FS Dudváh a Dudvážtek a Vianočného koncertu pre
milovníkov dychovky. Účinkovali DH Križovianka a FSk Dudváh.
Ocenenia v kultúre:
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa dňa 17. apríla 2012 v Divadle J. Palárika v Trnave
konalo slávnostné odovzdávanie ocenení zdravotníckych pracovníkov TTSK ako prejav vďaky
a uznania za vysokú profesionalitu. Obyvateľka obce p. Anna Drimajová bola jednou z
ocenených Pamätnou medailou predsedu TTSK Tibora Mikuša.
Dňa 17. mája 2012 pri príležitosti Dňa múzeí TTSK ocenil pracovníkov v kultúre. Pamätnú
medailu predsedu TTSK si z jeho rúk prevzala obyvateľka našej obce p. Eva Kovačiková,
vedúca FSk Dudváh.
OBECNÁ KNIŽNICA
Október 2012 bol pre knižnicu veľmi významný, presťahovala sa do nových väčších priestorov
pri jedálni v areáli ZŠ, čo umožnilo sústrediť celý knižničný fond do spoločných priestorov a
vytvoriť lepšie podmienky pre knihy i čitateľov. Knižnicu navštevujú dospelí i deti, žiaci ZŠ a
skupiny ŠKD s vychovávateľkami sa zúčastnili na besedách o prečítaných knihách.
Počet čitateľov bol v tomto roku 199, výpožičiek 4233, pribudlo 148 kníh – 87 kúpou a 61
darom od občanov. Celkovo fond knižničných jednotiek tvorí 11 864 kníh.
Obecná knižnica dostala príspevok od obce na nákup kníh a časopisov vo výške 830.- EUR.

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI, SPOLKY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
ZO SČK pracovala v r. 2012 pod vedením p. Tibora Bachratého.
V roku 2012 sa uskutočnil hromadný odber krvi dobrovoľných darcov v KD Križovany dňa 15.
marca.
Ocenení bezplatní darcovia:
Zlatá Jánskeho plaketa - Zvolenský Ľuboš, Hutta Radovan, Verbič Marian,Šuran Vladimír,
Doktor Miloš
Strieborná Jánského plaketa – Kollár Tomáš, Sékely Andrej
Bronzová Jánskeho plaketa – Guskovič Tomáš, Rábeková Zuzana, Šturdík Maroš, Horský
Pavol, Šišková Katarína.
100- násobným darcom je p. Šajbidor Dušan – držiteľ Kňazovického plakety.
V roku 2012 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť ZO SČK sumou 829, 27 EUR.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
Členovia ZO v roku 2012 pokračovali vo svojej činnosti tradičnými aktivitami, venovali sa
ochrane prírody a spolupracovali s ostatnými organizáciami v obci. Organizácia pracovala pod
vedením predsedu p. Ladislava Horvátha a počas roka sa uskutočnili prednášky na témy
Zelenina a jej ochrana a Práca v letných mesiacoch, niekoľko členov sa zúčastnilo ukážok
letného rezu ovocných drevín v Piešťanoch a zájazdu na Agrokomplex v Nitre.
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Brigádnickou činnosťou sa podieľali na skrášlení prostredia v okolí melioračného kanála a
renovácii miestností pod svadobkou KD.
8.-10. októbra sa uskutočnila Oblastná výstava ovocia, zeleniny a kvetov v KD Križovany,
vzorky dodali pestovatelia z obce, rovnako aj na výstavy v Majcichove, Vlčkovciach a na Expo
Trenčín. V rámci družobných vzťahov naši funkcionári a štyria členovia sa zúčastnili stretnutia
v Břeclavi.
V Trakoviciach sa v novembri konal Aktív funkcionárov OV a ZO na počesť 55. výročia
organizovaného záhradkárstva, na ktoré prijal pozvanie aj predseda TTSK Tibor Mikuš.
Mgr. Machovec pracoval v republikovom výbore organizácie, ako predseda OV SZZ a p.
Horváth ako predseda Okresnej revíznej komisie v OV SZZ Trnava.
V roku 2012 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť organizácie sumou 260.-EUR.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN
V roku 2012 sa členky výboru pod vedením predsedníčky Ľubice Drinkovej, tajomníčky Viery
Vráblovej a pokladníčky Melánie Škodovej stretli na dvoch posedeniach – na výročnej členskej
schôdzi a zároveň oslave MDŽ v marci, potom v novembri organizovali Mikulášske posedenie.
Počas roka navštívili 3 krát divadelné predstavenia, v spolupráci s ZO JDS a záhradkármi
prispeli k výzdobe na výstave ovocia a zeleniny v KD, priebežne sa podieľali na skrášľovaní
obce starostlivosťou o kvetinové záhony, upratovaním pred domami a na cintoríne.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
ZO JDS pracuje v obci 12 rokov a v roku 2012 mala 80 členov. Vo februári sa uskutočnila
výročná členská schôdza za účasti starostky obce Ing. Svetlany Masarykovej a zástupkyne OO
JDS p. Tóthovej, na ktorej bol zvolený nový výbor ZO na ďalšie 3-ročné obdobie v zložení –
predseda Mgr. Anna Vráblová, podpredseda Elena Mokrá, tajomník Imelda Rakúsová,
hospodár Alžbeta Antalová, členovia výboru Kamila Urminská, Alžbeta Záhumenská,
Augustín Motošický, Mária Hlavnová a Ján Vrábel, predseda revíznej komisie Eleonóra
Královičová, členovia revíznej komisie Štefan Urminský, Irena Karelová.
Za dlhoročnú prácu boli Krajskou a Okresnou organizáciou udelené vyznamenania: II.
stupňa-Štefanovi Hrnčárovi,
III. stupňa-Alžbete Antalovej, Kamile Urminskej, Elene Mokrej, Alžbete Záhumenskej,
Augustínovi Motošickému,
Ďakovné listy-Eleonóre Královičovej, Štefanovi Urminskému, Irene Karelovej, Márii
Hlavnovej, Blažene Olesíkovej.
Vyznamenania odovzdala členka Predsedníctva OO v Trnave p. Tóthová.
Členovia ZO JDS sa v priebehu roka zúčastnili viacerých vydarených podujatí – výstava a
ochutnávka jedál z kuchyne starých mám „Babičkine dobroty“ v Dolných Orešanoch, exkurzia
vo Vojenskom archíve v Trnave, prednáška Kultúrno-historické pamiatky v obci Mgr. Zuzany
Dzurňákovej.
Naši seniori sa nevyhýbajú ani športu a telesnej aktivite. 17 členovia podnikli túru na
turistickom zraze seniorov v okrese Trnava – Malé Karpaty, Jahodník. Na V. okresnom
športovom dni v Smoleniciach sa v júli zúčastnilo 12 členov a získali aj medaily – zlatú za
streľbu a stolný tenis – p. Neštická a Hlavnová, bronzovú za streľbu – p. Vráblová. Ďalšie
aktivity v oblasti športu – rekondičné pobyty a pravidelné relaxy v Horných Salibách, výlety
do Modry, Bratislavy a na Devín.
Ku kultúrno-spoločenským akciám patrilo posedenie pri guláši, stretnutia v mesiaci
októberÚcta k starším a november-Katarínske posedenie, kde k dobrej nálade prispeli
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vystúpenia DH a skupiny Relax. Táto seniorská spevácka skupina sa zúčastnila Prehliadky
speváckych zborov a skupín v Kátlovciach.
Smutným dňom pre všetkých členov JDS, ale hlavne skupiny Relax bol v septembri deň
poslednej rozlúčky so Štefanom Hrnčárom - zakladateľom a viacročnou vedúcou osobnosťou
Relaxu.
Činnosť ZO JDS bola veľmi bohatá, jej členovia spolupracovali aj s inými organizáciami v obci
a aktívne sa podieľali na živote v obci.
V roku 2012 prispela obec na činnosť organizácie sumou 480.- EUR.
FOLKLÓRNA SKUPINA DUDVÁH
V roku 2012 pokračovala skupina vo svojej činnosti pod vedením Evy Kovačikovej. Na
pravidelných stretnutiach si členovia pripravili folklórne pásma slova a hudby. Tradične
účinkovali v našej obci i v okolí- s programom Pochovávanie basy a fašiangovým sprievodom
v Horných Zeleniciach a v Križovanoch a s programom Začepenie nevesty vo Vlčkovciach,
Trnave, Viničnom, Šintave, Zavare, Malženiciach a Križovanoch.
Ani tento rok nevynechali už tradičné Stavanie mája v našej obci a v Trnave. Pozdrav matkám
a starším spoluobčanom priniesli na oslavu Dňa matiek v máji a pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším v októbri. V júli si skupina pripomenula výročie vzniku a pri tejto príležitosti sa
uskutočnila slávnostná sv. omša. Vianočným pásmom navodili príjemnú sviatočnú atmosféru v
Zavare a v Križovanoch. Medzi ďalšie aktivity skupiny patrilo účinkovanie na Noci kostolov,
primíciách, oslavách výročia futbalu v Križovanoch, mítingoch politických strán a na
každoročnej súťaži Šaffova ostroha. Celkovo členovia skupiny reprezentovali našu obec na 35
akciách.
V roku 2012 obec prispela na činnosť FSk sumou 698,55 EUR.
FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁH A DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁŽTEK
Členovia súboru pod vedením Bc. Evy Michalkovej pripravili 24 kultúrnych akcií, ktorými sa
prezentovali v našej obci i na rôznych podujatiach mimo nej. Účinkovali na výročnej schôdzi
Matice Slovenskej v Trnave a na oslavách MS v Zelenči pri príležitosti Dňa ústavy. V reportáži
pripravenej pre časopis Národnej diaľničnej spoločnosti predstavili ľudové zvyky, jedlá a kroje
našej obce. Vystupovali na Plese združenia rodičov aj v programoch ku Dňu matiek a Mesiacu
úcty k starším v Križovanoch a Vlčkovciach. Veľkonočné zvyky nám priblížili obradom
vynášania Moreny a nosenia letečka, ku ktorým si sami pripravili všetky rekvizity.
V letných mesiacoch sa súbory zúčastnili primičnej svätej omše bývalého člena súboru a na
viacerých obradoch čepčenia nevesty. V predvianočnom čase usporiadali ukážky dávnych
zvykov na Ondreja a Barboru aj chodenie Lucií po obci. Zorganizovali už 2. Vianočné trhy v
Križovanoch, na ktorých sa deti z DFS prezentovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Najvýznamnejším podujatím bola účasť DFS a FS v krojovanom sprievode a účinkovanie v
programe Mladé talenty na Folklórnom festivale vo Východnej, kde oba súbory úspešne
reprezentovali našu obec.
V roku 2012 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť FS Dudváh a DFS Dudvážtek sumou
400.-EUR.
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
Členovia DH v roku 2012 každý mesiac uskutočnili koncert, zúčastňovali sa festivalov a akcií
usporiadaných v obci i mimo nej. Boli to hlavne v januári a v marci plesy v Hodoníne a Trnovci,
vo februári program v Križovanoch – Pochovávanie basy, k prvému máju – Stavanie mája a
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Poľovnícke dni v Báči. Prispeli do festivalových programov v Brne, V. Lapáši a Obyciach,
obohatili Kultúrne leto v N. Meste, Trnave a Bratislave.
V auguste sa uskutočnila nahrávka DVD pre Šláger TV. Jesenné obdobie sa každoročne nesie
v znamení Mesiaca úcty k starším – program v Križovanoch, v novembri a decembri to boli
koncerty v Istropolise Bratislava a vianočnú náladu navodili na Vianočných koncertoch v
Zavare a Križovanoch.
V roku 2012 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť DH Križovianka sumou 780.-EUR.
OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Výbor dobrovoľného hasičského zboru pracoval v roku 2012 v zložení: Martin Zaťko - veliteľ
zboru, Daniel Drinka - predseda, Marián Drgoň – tajomník a Marián Franko – strojník. DHZ
zasahoval v roku 2012 pri štyroch požiaroch. Jednalo sa o hasenie trávneho porastu, hasenie
lesného porastu v blízkosti poľovníckeho skladu, hasenie železničného vagónu používaného
ako sklad v Tálingoch a zásah vo výrobnej prevádzke spoločnosti ANJA, kde bol nájdený
chemický granulát a bola privolaná polícia. Okrem toho mal zbor v priebehu roka 11 cvičných
a jeden technický výjazd. Jarné požiarno-taktické cvičenie za účasti starostky obce p.
Masarykovej prebehlo kvalitne a podľa očakávaní. Jesenné cvičenie bolo zamerané na čerpanie
vody z vodného zdroja na zbrojnici pomocou čerpadla Honda WB30XT.
Vzhľadom ku skutočnosti, že v obci prebieha výstavba vodovodu, veliteľ hasičov si vyžiadal
plán rozmiestnenia obecných hydrantov.
Finančné prostriedky z dotácie obce využil najmä na údržbu a opravu techniky a na drobné
opravy na vozidle Škoda 706 RTHP CAS 25. Rozpočet zaťažila najviac oprava hasičskej
striekačky PPS 12( 4.000.- EUR). Pre neustále problémy s nevyhovujúcim stavom striekačky
sa dobrovoľní hasiči nezúčastnili ani previerok pripravenosti v Bučanoch.
Do technického vybavenia zboru pribudli v tomto roku 3 kusy vyradených zásahových odevov
a prilieb Galet z HaZZ Bratislava.
Členovia zboru uskutočnili počas roka štyri brigády zamerané na údržbu techniky a opravu
budovy hasičskej zbrojnice. Zúčastnili sa aj kultúrnych a spoločenských podujatí usporiadaných
v obci. Boli hlavnými aktérmi stavania mája, oslávili sviatok sv. Floriána, pomáhali pri
organizovaní a zúčastnili sa procesií Božie Telo a Veľká noc a opätovne zorganizovali pohárovú
súťaž. Z podujatí mimo obce to bola účasť na MDD vo Vlčkovciach.
V roku 2012 prispela obec zo svojho rozpočtu na činnosť DHZ sumou 7 136.-EUR.
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB
V roku 2012 viedol klub Peter Záhumenský. Realizácia členov spočívala hlavne vo futbale, kde
bola úspešne ukončená sezóna 2011/2012 v júni. Mužstvo dospelých zvíťazilo v rozhodujúcom
zápase o postup do 4. ligy. Je to najvyššia súťaž, v akej Križovany doteraz hrali.
Sezóna začala v auguste 2012, trénerom mužstva bol Ján Belko, ďalší členovia vedenia-M.
Partel, J. Brázdovič, F. Mizera a T. Horváth. Na súpiske bolo 21 hráčov.
Dorast sa umiestnil v sezóne 2011/2012 v okresnej súťaži na poslednom mieste. Nízky počet
hráčov viedol k spojeniu družstiev Križovany nad Dudváhom a Vlčkovce a od augusta 2012
začal dorast nový ročník v tomto spojení.
Žiaci v súťaži Oblastných majstrovstiev ukončili sezónu na 12-tom mieste.
V roku 2012 prispela obec na činnosť OŠK zo svojho rozpočtu sumou 16 928,78 EUR.
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OZ VITISPOL
Rok 2012 bol prvým rokom činnosti spolku. Predsedom OZ je Ing. František Vaško a
predsedníctvo sa zišlo počas roka 8 krát, zatiaľ v náhradných priestoroch. Táto organizácia, i
keď pracovala len prvý rok, začala svoju činnosť úspešne najväčšou a veľmi vydarenou
výstavou vín Kerestúrský zlatý štek 2012. Akcia bola spojená s odbornou degustáciou a
verejnou koštovkou.
Svätourbanské stretnutie koncom mája sa uskutočnilo pri spoločnom grilovaní a bolo zamerané
na zhodnotenie KZŠ 2012 a organizáciu výstav vín v budúcom období.
Vo svadobke KD sa konalo v novembri podujatie na ochutnávku mladých vín z vlastnej
produkcie členov a výmenu skúseností z obrábania vinohradov.
Členovia združenia sa zúčastňovali aj podujatí na pozvanie od iných organizátorov. V
priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave na Požehnaní mladých vín,na výstavách v Zelenči,
Cíferi, Trnave, Ružindole, Vlčkovciach, Zavare, Hlohovci, kde boli pozývaní aj do odborných
hodnotiacich porôt.
Najvýznamnejšie úspechy členov – 3 ZM na výstave vín v Zelenči získali D. Bohuš, M. Kusý
a P. Hrčka, ďalšie ocenenie – Šampión vín M. Kusý, P. Horváth, P. Hrčka a D. Bohuš a účasť
na prezentácii mladých vín – ďalší štyria členovia.
CIRKEV
Nový rok 2012 v cirkvi zahájili návštevou domácností 6. januára koledníci Dobrej noviny.
24. januára sa uskutočnila Obnova misií v našej farnosti, konali sa po druhý krát po 62 – ročnej
prestávke.
Významné podujatie pre všetkých občanov v Trnavskej arcidiecéze – Noc kostolov sa konalo
po druhý krát, kedy si návštevníci 1. mája mohli prezrieť aj náš chrám, Kostol povýšenia sv.
Kríža.
16. júna sa konala v Trnave kňazská vysviacka Ľuboša Matúša a následne jeho Primičná sv.
omša 23. júna vo Vlčkovciach a 24. júna Svätá omša v latinčine v Križovanoch.
Každoročne sa naši veriaci zúčastňujú púte - 30. júna púť dôchodcov do Višňového, 14. júla
púť dôchodcov do Topoľčianok a 23. septembra púť do Marianky. Organizovali ich p. A.
Vráblová a B. Táčovská.
7. júla sa uskutočnila Fatimská sobota v Trnave. Organizovala E. Klčovanská. 11.
augusta sa konala rozlúčka – pohreb dlhoročnej dôverníčky SSV p. Márie Huttovej. V
roku 2012 obec prispela na úhradu energií v kostole sumou 2 300.- EUR.
ERKO – HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ
Spoločenstvo pracuje pod vedením Z. Hermanskej a je zamerané na prácu s deťmi a mládežou.
Deti počas roka spievali a hrali v kostole takmer každú stredu na sv. omšiach pre
prvoprijímajúce deti a každý druhý piatok na sv. omši pre birmovancov, príležitostne na
nedeľných sv. omšiach, hlavne na väčšie sviatky – Vianoce, Veľká noc, 1. Sv. prijímanie, Noc
kostolov. Účinkovali aj na svadbách v kostole v našej obci aj v Trnave – Tulipán.
Animátorské stretnutia sa konali na fare každý piatok a občas v nedeľu s deťmi, každý druhý
piatok po sv. omši bolo „stretko“ pre birmovancov pod vedením pána farára.
Deti a mládež sa zapojili aj do ďalších akcií – Dobrá novina, koledy, zbierka pre deti v Afrike,
v júni to bol projekt 3 dni pre hrdinov – v miestnom Zariadení pre seniorov deti spievali a
rozprávali sa s dôchodcami.
Prázdniny obohatili dva Dni radosti pre deti od 5 do 13 rokov.
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V roku 2012 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť kresťanskej mládeže sumou 200.EUR.
POČASIE
Rok 2012 bol jedným z najteplejších za 150 rokov meteorologických meraní - skončil ako 4.5.
najteplejší a zároveň bolo zaznamenaných veľa extrémnych výkyvov počasia.
Priemerná ročná teplota dosiahla u nás 11,7 °C, čo bolo plus 1,9 °C nad dlhodobým priemerom.
V priebehu roka prevládalo nadnormálne teplé počasie – najteplejšie bolo leto s niekoľkými
vlnami horúčav až do konca augusta. Supertropická noc bola zaznamenaná z 30. júna na 1. júl
- na juhozápade Slovenska neklesla minimálna teplota pod 25 °C, tropická noc – z 26. na 27.
september, keď teplota neklesla pod 20 °C. Takéto extrémy neboli nikdy zaznamenané. Po celý
rok sa striedalo chladné a veľmi teplé počasie.
Zrážky boli podpriemerné, prvý sneh u nás padal koncom októbra, ktorý sa ale neudržal. Až v
prvej polovici decembra prišlo striedavé sneženie a silný vietor. Prírodného snehu bolo málo aj
v Tatrách, najmä počas vianočného oteplenia, keď 25. decembra vystúpila teplota na Štrbskom
plese na plus 11,5 °C a na západnom Slovensku na 0 °C, pričom bol dážď a hmlisto.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Text zápisu do obecnej kroniky za rok 2012, tak ako je uvedený, bol schválený na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa 08. 09. 2014 uznesením OZ č. 55/2014 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
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
OcÚ – obecný úrad
ZO – základná organizácia
DHZ – dobrovoľný hasičský zbor OŠK
– Obecný športový klub
OZ – Občianske združenie
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra
KZŠ – Kerestúrský zlatý štek
ZM – zlatá medaila
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie ZpS
– Zariadenie pre seniorov
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov školy
ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou
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