Zápis do kroniky obce za rok 2011
SAMOSPRÁVA OBCE
Starostka obce : Ing. Svetlana Masaryková
Zástupca starostu : Ing. Peter Hermanský
Obecný kontrolór : Helena Vašková
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. Ing. Stanislav Demovič
2. Ing. Peter Hermanský
3. MVDr. Peter Horváth
4. Marián Hutta
5. Mgr. Milan Kirsch
6. Ing. Marek Lisý
7. Ing. Daniela Pavlíková
8. Mgr. Jarmila Šturdíková
9. Miloš Viselka
Poslankyňa OZ Ing. Daniela Pavlíková (nezávislá kandidátka) sa na verejnom zasadnutí OZ
dňa 28.03.2011 ústne do zápisnice OZ vzdala mandátu poslanca OZ z dôvodu nezlučiteľnosti
funkcií, nakoľko od 01.04.2011 bude v pracovnom pomere na Obecnom úrade Križovany
nad Dudváhom ako administratívna pracovníčka. Na nasledujúcom verejnom zasadnutí OZ
dňa 09.05.2011 zložila sľub a ujala sa poslaneckého mandátu prvá náhradníčka Eva
Kovačiková, ktorá kandidovala na post poslanca OZ ako nezávislý kandidát.
OBECNÁ RADA
1. Ing. Peter Hermanský
2. Ing. Daniela Pavlíková, od 28.03.2011 MVDr. Peter Horváth
3. Mgr. Jarmila Šturdíková
KOMISIE - PREDSEDOVIA
Komisia finančná a pre správu obecného majetku – Ing. Daniela Pavlíková,
od 09.05.2011 Ing. Peter Hermanský
Inventarizačná komisia – Ing. Marek Lisý
Komisia sociálna – Mgr. Milan Kirsch
Komisia kultúry, vzdelávania a športu – Miloš Viselka
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU
Sekretariát starostky obce : Viera Krajčírová
Ekonomický úsek : Alena Jankovičová
Úsek personalistiky a mzdového účtovníctva: Ing. Daniela Pavlíková (od
01.04.2011 starostka obce zriadila nové pracovné miesto
na Obecnom úrade)
Miestne dane a poplatky, stavebné konania : Ing. Svetlana Královičová
Matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa : Anna Hrnčiarová
Technickí pracovníci: Mária Bachratá (upratovačka), František Franko
(údržbár, hrobár), Miroslav Filip (pracovník zberného dvora, pomocný
údržbár).
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATEĽSTVA OBCE
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2011
Stav obyvateľstva: 1 818
V tomto roku sa narodilo 16 detí a zomrelo 24 občanov.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 23 občanov, odhlásilo sa 25.
1

Počet uzatvorených manželstiev: 8, z toho 4 cirkevné a 4 občianske obrady.
SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA, DOMOV A BYTOV 2011
V dňoch 21.5.až 6.6.201 prebiehalo na Slovensku celoštátne sčítanie obyvateľov, domov
a bytov Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.
mája 2011. Možnosť prvý krát sa zapojiť do elektronického sčítania využilo 98 obyvateľov
obce. Kompletné vyhodnotenie a prvé výsledky sčítania obyvateľov boli známe až po pol
roku, kedy ich štatistický úrad začal priebežne zverejňovať. Na základe tohto je okrem iných
údajov známe, že v obci Križovany nad Dudváhom žije trvalo bývajúcich obyvateľov 1836,
z toho 899 mužov a 937 žien.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Počas roku 2011 sa poslanci Obecného zastupiteľstva zišli na svojich verejných zasadnutiach
10 krát. Zápisnice zo zasadnutí OZ sú od roku 2008 podľa zákona o obecnom zriadení
zverejňované aj na webovej stránke obce, takže obyvatelia sú o práci miestnej samosprávy
pravidelne informovaní.
Na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v januári 2011 novozvolení poslanci OZ
schválili zmeny Termínového kalendára zasadnutí OR a OZ na rok 2011, zriadili Obecnú
radu, zvolili jej členov, ako aj členov komisií OZ a poverili výkonom funkcie sobášiaceho na
zastupovanie starostky obce poslanca OZ Mgr. Milana Kirscha
Na zasadnutí OZ vo februári 2011 poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
– Zásady odmeňovania poslancov OZ a schválili bezplatný prenájom kultúrneho domu
Križovany nad Dudváhom pre Trnavské osvetové stredisko, ktoré tu zorganizovalo regionálnu
súťaž „Prehliadka detských folklórnych súborov“ a krajskú súťaž prehliadky sólistov
tanečníkov „Šaffova ostroha“.
Na zasadnutí OZ v marci 2011 poslanci schválili personálne obsadenie Krízového štábu
a jednotiek CO obce, schválili zmrazenie výdavkov v rozpočte obce a poverili starostku obce
na rokovanie a predloženie návrhu dodatku k Zmluve o dielo s dodávateľom prác pri
rekonštrukcii budovy základnej školy s materskou školou, financovanej z eurofondov
z dôvodu prác naviac, schválili bezplatný prenájom kultúrneho domu pre poslankyňu Mgr.
Jarmilu Šturdíkovú za účelom usporiadania Benefičného koncertu pre zemetrasením
postihnuté Japonsko. Na tomto zasadnutí OZ sa vzdala mandátu poslanca OZ Ing. Daniela
Pavlíková, členka Obecnej rady. Poslanci OZ následne zvolili za člena obecnej rady poslanca
OZ MVDr. Petra Horvátha.
Na zasadnutí OZ v máji 2011 zložila sľub poslanca prvá náhradníčka na funkciu poslanca OZ
Eva Kovačiková, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka. Poslanci OZ schválili Hrací
a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v areáli OŠK.
Na zasadnutí OZ v júni 2011 poslanci prerokovali plnenie rozpočtu organizácií zriadených
obcou (ZŠ s MŠ, a ZpS) za rok 2010, schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenia
za rok 2010 a presun prebytku hospodárenia za rok 2010 vo výške 149.965,45 € do
rezervného fondu obce, schválili udelenie „Ceny obecného zastupiteľstva“ najlepšej
a najaktívnejšej žiačke ZŠ s MŠ Zuzane Hermanskej za mimoriadne dosahované úspechy
a kvalitnú reprezentáciu obce.
Na zasadnutí OZ v auguste 2011 poslanci OZ uznesením OZ č. 61/2011 schválili úhradu
nákladov spojených s realizáciou prác naviac – neoprávnené výdavky pri realizácii diela
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vo výške 194.600,29 €, ktoré budú hradené z rezervného fondu obce,
schválili úhradu nákladov s realizáciou práv naviac – neoprávnené výdavky, ktoré vznikli pri
realizácii diela „Regenerácia sídiel – centrum obce Križovany nad Dudváhom vo výške
1.778,10 € z rezervného fondu obce a neschválili úhradu nákladov, spojených s realizáciou
prác pre dodávateľa Cesty Nitra vo výške 3.347,69 €.
Na zasadnutí OZ v septembri 2011 poslanci OZ prerokovali plnenie rozpočtu organizácií
zriadených obcou a obce za 1.polrok 2011, schválili úpravu Štatútu obce, ktorá vyplynula
z novelizácie zákona o obecnom zriadení, schválili plán a organizáciu príprav osláv Mesiaca
úcty k starším dňa 23.10.2011.
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Na zasadnutí OZ v októbri 2011 poslanci OZ schválili Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2010/2011
Na zasadnutí OZ v novembri 2011 poslanci OZ schválili okrem iného poskytovanie príspevku
pri narodení dieťaťa v roku 2012 vo výške 150,- € na 1 narodené dieťa
Na poslednom zasadnutí v decembri 2011 poslanci OZ schválili VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválili programový
rozpočet obce Križovany nad Dudváhom na rok 2012, schválili Termíny zasadnutí OR a OZ
v roku 2012, Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2012, poverili starostku obce
podpísať Zmluvu o dielo s vybraným uchádzačom – EURO-BUILDING a.s. Bratislava na
realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZpS Križovany nad Dudváhom. Poslanci
OZ súhlasili s povolením vykonať 17.12.2012 Prvé vianočné trhy v Križovanoch nad
Dudváhom, ktoré organizačne a finančne zabezpečia detský a mládežnícky folklórny súbor
Dudváh a Dudvážtek pod vedením Bc. Evy Michalkovej.
REALIZÁCIA
INVESTIČNÝCH
PROJEKTOV,
FINANCOVANÝCH
Z
PRÍSPEVKOV Z REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU
V tomto roku obec začala realizovať naplánované rekonštrukcie majetku obce, na ktoré
v roku 2010 získala nenávratné finančné príspevky z eurofondov: Obnovu centra obce a
Rekonštrukciu pavilónu B základnej školy. Ukončila sa rekonštrukcia budovy Obecného
úradu, ktorá bola financovaná z prostriedkov Európskej banky.
REKONŠTRUKCIA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
Obec na základe schválenej žiadosti o finančnú podporu projektu „Energetické zhodnotenie
budovy Obecného domu Križovany nad Dudváhom“, kde koordinátorom podpory
z Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava, začala na jeseň minulého roka s rekonštrukciou budovy. Projekt bol podporovaný
z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Cieľom bolo zníženie
energetickej náročnosti prevádzky verejných budov v trnavskom kraji. Budova bola postavená
v roku 1925 a odvtedy prešla rôznymi drobnými stavebnými úpravami. Obecný úrad ju ako
svoje sídlo využíva od roku 1991. V súčasnosti je v nej zriadené aj zdravotné stredisko a
pošta.
Obec pri tomto projekte nemala povinnosť jeho spolufinancovania. Práce vykonala firma
DYNAMIK HOLDING, a.s. Nitra v celkovom náklade 123.695,- €. Obec pri rekonštrukcii
tejto budovy zrealizovala svojpomocné práce nesúvisiace so znížením energetickej
efektívnosti nad rámec projektu v hodnote 31.412,- €. Po ukončení prác bolo 01.07.2011
vydané kolaudačné rozhodnutie.
REGENERÁCIA SÍDIEL – CENTRUM OBCE KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
Stav infraštruktúry v centrálnej časti obce bol už nevyhovujúci z dôvodu, že v obci doteraz
neexistovalo funkčné centrálne verejné priestranstvo, ktoré by slúžilo pre účely
zhromažďovania sa občanov. Miestne komunikácie a chodníky boli v dezolátnom stave
a absentovali parkovacie státia. Dve miestne komunikácie vybudované v 70. rokoch minulého
storočia, ktorých rekonštrukcia bola podporená z projektu „Regenerácia sídiel - Centrum
obce Križovany nad Dudváhom“, boli v technickom stave vyžadujúcom si ich rozsiahlu
opravu, nakoľko nároky na ich zaťaženie boli v tomto čase neporovnateľne väčšie ako v čase
ich výstavby.
Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu tohto projektu
predstavovala 350.386,- €. Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok
z prostriedkov Európskej únie vo výške 332.867,- €, čo je 95%, zvyšných 5 %
spolufinancuje zo svojho rozpočtu.
Dodávateľom prác na základe verejného obstarávania bola firma Cesty Nitra, a.s., Nitra.
Práce boli začaté už na jeseň minulého roka 2010. Na jar tohto roku sa pokračovalo na
rekonštrukcii miestnej komunikácie v uličke pri Obecnom úrade, vedúcej popri Zariadeniu
pre seniorov k ihrisku. Tu bolo v minulom roku zrekonštruované aj verejné osvetlenie.
Následne v letných mesiacoch pokračovala rekonštrukcia miestnej komunikácie v uličke pri
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materskej škole vedúcej k lokalite Tálingy. Zároveň sa obnovili chodníky v centre obce
a vytvorili sa parkovacie miesta v okolí budovy Obecného úradu, Zariadenia pre seniorov,
Rímsko-katolíckeho farského úradu a Materskej školy. Zrekonštruované boli 2 autobusové
zastávky a osadené moderné čakárne, lavičky, stojany na bicykle, odpadové koše a čiastočne
zrekonštruované oplotenie Zariadenia pre seniorov. V auguste 2011 sa konala kolaudácia a
26.09.2011 bolo vydané na uvedené stavby kolaudačné rozhodnutie. Projekt bol realizovaný
pod metodickým dohľadom a kontrolou Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim
orgánom pre Regionálny operačný program Trnavského samosprávneho kraja. Skutočné
celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 318.412,- €.
Pre podozrenie z nekvalitne vykonaných rekonštrukčných prác Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo upozornenie bývalého starostu obce Jána Vrábla na závažný nedostatok –
skutočné vykonanie prác na realizácii rekonštrukcie miestnej komunikácie smerom od budovy
materskej školy po melioračný kanál v časti Tálingy, kde neboli dodávateľom vykonané práce
na odstránení starého podkladu, ako aj práce a dodávky spojené s vyhotovením nového
podkladu pod finálnu asfaltovú úpravu povrchu vozovky v súlade s projektovou
dokumentáciou, stavebným povolením a schváleným rozpočtom. Po vykonaní kontroly TTSK
boli zistené nezrovnalosti v skutočne vyhotovených prácach na tomto projekte a z dôvodu
nesúladu skutočne zrealizovaných prác s rozpočtom stavby a realizácie časti prác na
neoprávnenom území, ktoré nie je vlastníctvom obce, obec musela z nenávratného finančného
príspevku z ROP, určeného na tento projekt, vrátiť finančné prostriedky v celkovej výške
22.577,77 €.
REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU B ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
Z dôvodu niekoľkoročného poddimenzovania financovania školstva v obci bola prevádzka
budovy základnej školy s materskou školou v nevyhovujúcom technickom stave. Obec ako
zriaďovateľ ZŠ s MŠ mala záujem o udržanie a rozširovanie školy a preto vypracovala
projekt, ktorého zámerom bolo odstrániť havarijný stav zastaraného objektu nevyhnutnou
rekonštrukciou, modernizovať a zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky komplexným
zateplením a vybudovaním samostatnej kotolne. Maximálna výška celkových investičných
výdavkov na realizáciu tohto projektu predstavovala sumu 475.950,87 €. Realizácia
rekonštrukcie pavilónu B základnej školy bola podporená spolufinancovaním projektu
z eurofondov vo výške 85% a zo štátneho rozpočtu vo výške 10 %. Obec tak získala dotáciu
vo výške 452.153,33 €, zvyšných 5% výdavkov obec financovala z vlastných zdrojov.
Dodávateľom prác bola firma EUROBUILDING, a.s. Bratislava, ktorá prevzala stavenisko
ešte v roku 2010. Počas celého roku 2011 prebiehali rekonštrukčné práce, obec hradila zo
svojho rozpočtu okrem 5% podielu oprávnených výdavkov aj práce naviac, zrealizovaných
hlavne pri sprístupnení 3. nadzemného podlažia.
ŠKOLSTVO
Celkový počet žiakov v šk. roku 2010/2011: 164
V priebehu školského roku sa zo školy odhlásili 2 žiaci z dôvodu prestupu na inú školu
Celkový počet žiakov ku koncu školského roka bol 162
Z toho integrovaní žiaci:
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Počet detí materskej školy: 38
Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:
Dátum zápisu detí: 17.01. a 18.01. 2011
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ: 22
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
Predsedkyňa rady školy : Ing. Renáta Brocková
Počet zamestnancov školy
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Celkový počet zamestnancov: 31
Z toho pedagogickí zamestnanci: 22
Nepedagogickí zamestnanci: 11
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola zapojila do projektov „Infovek“, „Škola
podporujúca zdravie“ a „Otvorená škola“. Za podpory finančných darov získaných od
sponzorov bolo zrekonštruované staré nepoužiteľné basketbalové ihrisko v areáli školy
a zmenené na multifunkčné, ktoré bolo slávnostné odovzdané do užívania v mesiaci jún.
KULTÚRA
Začiatok roka 2011 sa tradične niesol v znamení plesovej sezóny. V piatok 28. januára 2011
sa konal už 10. obecný ples, na ktorom Dychová hudba Križovianka pri príležitosti svojich
85. narodenín krstila svoje nové v poradí už šieste CD-čko "Červené jabĺčko". Uviesť ho do
života okrem starostky obce Ing. Svetlany Masarykovej pomohol aj Jiří Helán, spevák
dychovej hudby Moravěnka, ktorá na plese hrala na počúvanie aj do tanca. Tomuto výročiu
sa venoval okrem tlače (Trnavský hlas č. 5/2011) aj Slovenský rozhlas, ktorý taktiež oslavuje
tento rok 85. výročie svojho vzniku - Rádio Regina odvysielalo v sobotu 12.02.2011 o
16:00 hodine reláciu "Kapela hraj", a v nedeľu 7. augusta 2011 boli pozvaní porozprávať
priamo do rozhlasovej relácie "Rovesníci" obyvatelia našej obce. V takmer hodinovej relácii
si na začiatky dychovej hudby Križovianka pospomínal PhDr. Ervín Blažek, rodák a
obyvateľ našej obce a syn jej zakladateľa Vincenta Blažeka. Na otázky redaktorky o dnešnej
činnosti DH Križovianka odpovedal Miloš Viselka, súčasný vedúci dychovej hudby.
Vo februári sa konal školský ples, v marci tradičný Fašiangový sprievod masiek po dedine,
ktorý vyvrcholil 8. marca Pochovávaním basy. 18. marca sa uskutočnil spoločný odber krvi
dobrovoľných darcov. 1. apríla zorganizovala kultúrna komisia pri OZ v Kultúrnom dome
Benefičný koncert so zbierkou pre obete zemetrasenia v Japonsku. 8. apríla sa uskutočnil
ďalší ročník Šaffovej ostrohy, 30.apríla tradičné Stavanie mája – prvý krát sa Stavanie mája
uskutočnilo pred Hostincom p. Halána a Máj sa staval tak ako voľakedy, ručne za pomoci
hasičov pod odborným vedením pracovníka obce Františka Franku. 8. mája sa konala oslava
Dňa matiek, 16. septembra sa uskutočnil ďalší spoločný odber krvi dobrovoľných darcov.
23.októbra v rámci Mesiaca Úcty k starším sa uskutočnila slávnostná svätá omša, na ktorej
opäť spieval operný spevák Martin Babjak, v ten istý deň popoludní sa uskutočnilo Posedenie
s kultúrnym programom pre seniorov s občerstvením pre prítomných. V sobotu 3. decembra
odvysielala Slovenská televízia v pravidelnej relácii „Kapura“ klip ľudových piesní, zvykov
a hovoreného slova „Šúpanie kukurice“, v ktorom účinkovali členovia Folklórnej skupiny
Dudváh pod vedením Evy Kovačikovej a ktorý postúpil do ďalšieho kola ako klip s najväčším
počtom získaných hlasov divákov. V nedeľu 4.decembra už tradične prišli do našej obce
Stražanovci so svojim bábkovým divadlom a Mikulášom pre deti. Ako novinka sa tento rok
po prvý krát uskutočnili pred Vianocami dňa 17.decembra Vianočné trhy, ktoré zorganizoval
mládežnícky Folklórny súbor Dudváh pod vedením Bc. Evy Michalkovej.
OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica bola aj v roku 2011 z dôvodu rekonštrukcie pavilónu B základnej školy
umiestnená v náhradných priestoroch v Kultúrnom dome. V knižničnom fonde bolo 11 906
kníh, počet čitateľov 179, výpožičiek 4 560. Vedúcou obecnej knižnice bola až do 1.
septembra Elena Mokrá, po jej odchode na vlastnú žiadosť, ju nahradila Mgr. Elena
Tomešová, bývalá učiteľka Základnej školy s materskou školou v Križovanoch nad
Dudváhom.
SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI, SPOLKY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
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Výbor pracoval v nezmenenom zložení pod vedením predsedu Tibora Bachratého. V roku
2011 zorganizoval dvakrát bezplatný odber dobrovoľných darcov krvi, tradične na Jozefa
v marci a pred hodami v septembri.
Aj v tomto roku pribudli medzi darcov krvi viacerí prvodarci, a tiež boli ocenení držitelia
Jánskeho plakety – zlatú získal Miloš Kusý, striebornú Ivan Bán a bronzovú Peter Mizera.
Držiteľov týchto vyznamenaní ocenila obec zakúpením vecných darov.
V roku 2011 obec prispela na činnosť základnej organizácie Slovenského Červeného kríža
sumou 784,- €.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
V roku 2011 si záhradkári pripomenuli 50. výročie založenia Základnej organizácie
slávnostnou členskou schôdzou dňa 13.03.2011 a vydaním Pamätnice k výročiu. V rámci
osláv usporiadali Okresnú výstavu SZZ a privítali Družobnú návštevu z OS Českého
záhradkárskeho zväzu Břeclav. Za svoju prácu bola naša základná organizácia odmenená
Čestným uznaním II. stupňa, ktoré udelil Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov.
12. marca sa uskutočnila vo Svadobke verejná degustácie vín – Kerestúrsky zlatý štek 2011,
ktorú zorganizoval Vinársky klub pri Základnej organizácii SZZ. Vstupné bolo vo výške 3,€, za ktoré dostal návštevník pri vstupe degustačný pohárik s logom súťaže. Držiteľom
Zlatého šteku a víťazom sa stal Miloš Kusý so vzorkou vína Rulandské modré, s ktorým
získal 92,67 bodov.
21. augusta sa uskutočnila tradičná Výstava ovocia, zeleniny a kvetov. V roku 2011 obec
prispela zo svojho rozpočtu na činnosť základnej organizácie sumou 640,- €.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN
V roku 2011 sa členky pod vedením výboru v zložení Ľubica Drinková – predsedníčka, Viera
Vráblová – tajomníčka, Melánia Škodová – pokladníčka stretli na členskej schôdzi 2-krát.
Počas roku usporiadali besedu na tému „Byliny v našej kuchyni“, v spolupráci s Jednotou
dôchodcov v Križovanoch nad Dudváhom a obcou pomáhali pri organizovaní zbierky šatstva.
V roku 2011 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť základnej organizácie sumou 248,€.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Rok 2011 je 12. rok činnosti spolku dôchodcov a 11. rok založenia Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Križovanoch nad Dudváhom. V priebehu roku uskutočnili 8 stretnutí s
priemerným počtom 57 členov. Na začiatku roka mali 65 členov, pribudlo 7 a odbudli 2
členovia, v tomto období je stav 70 členov.
Výbor organizácie pracoval v nezmenenom zložení:
Predseda: Anna Vráblová
Podpredseda: Elena Mokrá
Tajomník: Imelda Rakúsová
Hospodár : Alžbeta Antalová
Členovia: Kamila Urminská, Božena Záhumenská, Gustáv Motošický
V priebehu roku sa členovia výboru stretli 8 krát a revízna komisia v zložení predseda Eleonóra Kráľovičová a členovia: Irena Karelová a Štefan Urminský dva krát.
Členovia organizácie si zorganizovali oslavy 11 okrúhlych životných jubileí. Spevácka
skupina Relax pripravovala pre jubilantov hudobné darčeky. V roku 2011 odpracovali
niekoľko brigádnických hodín na úprave verejného priestranstva v okolí obecného úradu a na
miestnom cintoríne. Členovia - seniori sa zúčastnili III. plesu seniorov okresu Trnava
v Jaslovských Bohuniciach, výstavy „Dobroty z kuchyne starých mám - Babičkine dobroty“,
spojenej s ochutnávkou vo Voderadoch, stretli sa na XI. turistickom zraze seniorov okresu
Trnava v Malých Karpatoch v Smoleniciach, na IV. okresných športových hrách v Trstíne,
kde naši seniori obsadili popredné miesta v rôznych kategóriách. Najlepšou športovkyňou
a Miss športového dňa bola vyhlásená naša seniorka Mária Hlavnová. V priebehu roku 2011
si viackrát zopakovali kúpanie v Horných Salibách, zorganizovali zájazd do Banskej
Bystrice a Španej doliny, 8 členov sa zúčastnilo dvojdňového výletu do Prahy, ktorý
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zorganizovala Okresná organizácia JDS v Trnave, a doma si okrem tradičných posedení pri
oslavách životných jubileí zorganizovali Letné spoločné posedenie pri guláši (dva krát v lete),
Katarínske posedenie a Rozlúčku s rokom 2011. V mesiaci október pomohli pri organizovaní
posedenia v Mesiaci úcty k starším a zúčastnili sa VIII. prehliadky speváckych zborov
a skupín v obci Brestovany.
V roku 2011 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť základnej organizácie sumou 959,€.
FOLKLÓRNA SKUPINA DUDVÁH
Aj v roku 2011 pracovala pod vedením vedúcej Evy Kovačikovej. Členovia sa zúčastnili na
37 akciách v obci, ale aj mimo jej územia, kde so svojimi folklórnymi pásmami hudby a slova
reprezentovali nielen folklórnu skupinu, ale aj celú obec. Dňa 3. augusta si pripomenuli 17.
výročie vzniku, pri tejto príležitosti sa uskutočnila svätá omša a členovia skupiny sa zišli pri
spomienke aj na tunajšom cintoríne pri hroboch svojich 3 zomrelých zakladajúcich členov –
Helena Rožičová, Františka Houdeková a Štefan Kučera. Medzi najvýznamnejšiu udalosť
folklórnej skupiny patrí nahrávka relácie Slovenskej televízie „Kapura“, ktorá bola natáčaná
v našej obci vo dvore rodinného domu Brigity Budayovej počas dvoch dní 18. a 19.
novembra. Dňa 03. decembra bol odvysielaný klip ľudových piesní, zvykov a hovoreného
slova „Šúpanie kukurice“, ktorý postúpil do ďalšieho kola ako klip s najväčším počtom
získaných hlasov od divákov.
V roku 2011 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť Folklórnej skupiny sumou 800,- €,
z toho časť bola poskytnutá na nahrávku CD-nosiča „Horenka, horenka, hora“, ktorý
v tomto roku skupina začala pripravovať.
FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁH A DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁŽTEK
Členovia mládežníckeho folklórneho súboru sa aj tento rok zúčastňovali kultúrnych akcií ako
napr. Trnavská brána a iné. Doma pripravili tento rok po prvý krát pred Vianocami Prvé
Vianočné trhy. Uskutočnili sa pred kultúrnym domom 17. decembra. Pod vianočne
vyzdobeným šiatrom mládežníci a deti
všetkých pohostili vianočným punčom pre
dospelých, ponúkli vlastnoručne napečenými medovníkmi a koláčikmi a ponúkali vyrobené
zaujímavé darčeky a vianočné ozdoby.
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
V tomto roku si členovia obecnej dychovky pripomenuli 85. výročia svojho vzniku a tomuto
výročiu venovali aj svoj ďalší CD-nosič piesní „Červené jabĺčko“, pokrstený na Obecnom
plese na začiatku roka. Počas roku sa zúčastnili viacerých koncertov a festivalov v Bratislave,
Piešťanoch, Trnave, Leviciach, na Dobrej Vode, ale aj na Morave. V roku 2011 obec prispela
zo svojho rozpočtu na činnosť Dychovej hudby Križovianka sumou 959,- €,
OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Výbor pracoval v nezmenenom zložení : Martin Zaťko – veliteľ zboru, Daniel Drinka –
predseda, Marián Drgoň – tajomník, Maroš Franko – strojník.
Z dôvodu presunu realizácie rekonštrukcie budovy Požiarnej zbrojnice a vybudovania
sociálnych zariadení na neskoršie obdobie sa podarilo zrealizovať už v roku 2011 novú
vstupnú bránu do priestorov Požiarnej zbrojnice. Tento projekt dostal prednosť hlavne
v súvislosti s rekonštrukciou miestnej komunikácie pri Požiarnej zbrojnici. Z dôvodu
zastaralej techniky mali s ňou dobrovoľní hasiči technické problémy, najmä s motorovým
vozidlom CAS 25 ŠKODA 706 RTHP, opravu si zabezpečovali svojpomocne. V roku 2011
sa uskutočnili 2 cvičné poplachy, kde sa do stanoveného limitu mužstvo vždy zišlo, boli však
aj 4 výjazdy k požiarom. 20 augusta zorganizovali na domácom ihrisku Pohárovú súťaž. Na
sviatok sv. Floriána sa zúčastnili sv. omše a vzdali česť na miestnom cintoríne. Členovia
pomáhali pri Stavaní mája, zabezpečovali bezpečnosť cestnej premávky počas procesie na
Veľkú noc a na Božie Telo, tiež asistovali pri natáčaní relácie Kapura do Slovenskej televízie,
kde bolo potrebné uzavrieť hlavnú cestu na 4,5 hod., členovia OHZ tvorili protipožiarnu
hliadku v počte 8 hasičov pri Benefičnom koncerte pre Japonsko. Tiež sa zúčastňovali akcií aj
mimo obce, hlavne v susednej obci Vlčkovce na rázcestí pri autobusovej zastávke, kde bola
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zrealizovaná nová výsadba zelene boli nápomocní pri jej zavlažovaní. V roku 2011 sa rady
Obecného hasičského zboru rozšírili o dve nové členky, 4 členovia sa zúčastnili základnej
prípravy členov OHZ. V rámci okrsku, do ktorého okrem obcí Bučany, Brestovany, Zavar,
Šúrovce patrí aj Obecný hasičský zbor Križovany nad Dudváhom, boli naši hasiči
vyhodnotení v roku 2011 ako najlepšia organizácia. V roku 2011 obec prispela zo svojho
rozpočtu na činnosť Obecného hasičského zboru 5.575,-€.
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB
Výkonný výbor Obecného športového klubu Križovany nad Dudváhom v roku 2011:
Predseda OŠK: Peter Záhumenský
Podpredseda OŠK: Milan Baláž ml.
Členovia : Mgr. Marek Ondrejka, Ľubomír Táčovský, Ing. Stanislav Demovič, Juraj
Záhumenský, Vladimír Šuran, Rastislav Táčovský
Členovia revíznej komisie: Pavel Horský, Rastislav Bednárik, Peter Šturdík
Umiestnenie jednotlivých futbalových mužstiev v súťaži / ročník 2010-2011 /
Dospelí v súťaži V.liga západ - 3. miesto
Dorast v súťaži v.liga západ - 14. miesto
Žiaci v súťaži Okresné majstrovstvá - 9. miesto
V roku 2011 vedenie OŠK oficiálne založilo futbalové mužstvo najmladších detí vo veku 510 rokov – tzv. prípravka. Tento krok vyžadoval nemalé úsilie hlavne pri zháňaní finančného
zabezpečenie pre vznik prípravky (nákup prenosných hliníkových brán, kompletného
výstroja, futbalových lôpt, tréningových pomôcok - cca 4.000,-€)./
Dňa 25.6.2011 sa
uskutočnil prvý turnaj prípraviek organizovaný našim klubom za účasti malých futbalistov
OŠK Križovany, FC Spartak Trnava, FK Hlohovec a FK Moravany nad Váhom. Naši malí
futbalisti skončili na treťom mieste, keď sa im podarilo vyhrať nad hráčmi Spartaka Trnava
4:2 (góly našich futbalistov Marek Záhumeský3, Filip Baláž ).
Na záver roka dňa 18.12.2011 sa po štvorročnom funkčnom období konala volebná
konferencia členov OŠK. Do termínu konferencie však nepredložil žiadosť žiadny kandidát
na funkciu predsedu športového klubu. Podľa stanov OŠK zostal štatutárom klubu dovtedajší
predseda OŠK Peter Záhumenský. Túto funkciu bude naďalej zastávať do najbližšej
konferencie členov OŠK.
V roku 2011 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť Obecného športového klubu sumou
18.586,- €.
CIRKEV
Aj tento rok navštívili 2. januára koledníci „Dobrej noviny“ domácnosti, v našej obci bolo
vyzbieraných 900 €, ktoré boli určené pre deti v Afrických misiách.
Po 62 rokoch prestávky (naposledy 1949) sa obnovili v našej farnosti Misie, ktoré sa konali
od 22. do 30. januára 2011. Ľudové misie trvali celý týždeň, končili Posvätením kríža
biskupom Jánom Oroschom.
Prvé sväté prijímanie sa konalo 22. mája, udeľovanie sviatosti birmovania bolo v sobotu 18.
júna 2011
Ďalšou novou akciou v cirkevnom živote bola po prvý krát konaná Noc kostolov. Prvá Noc
kostolov v Trnavskej arcidiecéze sa konala 27. mája 2011 a zapojila sa do nej aj naša
farnosť. S vyzváňaním zvonov otvoril večer o 18:00 hodine svoje dvere aj náš chrám Kostol povýšenia sv. Kríža a sprístupnil tak, až do polnoci, inokedy pre verejnosť zatvorené
priestory. Pre návštevníkov bol pripravený kultúrny program. Podujatie bolo verejne
prístupné a bolo zamerané nielen k spoločnému stretnutiu ľudí, ale aj k objavovaniu krásy
kresťanských, výtvarných a architektonických pokladov a hodnoty kostolov. Túto
celodieceznú akciu – predstaviť kostol, ktorý má byť blízky všetkým ľuďom pekne vystihol
vo svojom zamyslení generálny vikár vdp. Ladislav Kuna:
“Pre mnohých dnešných ľudí je už kostol prežitok. Síce v niečo veria, možno aj v Boha, ale
cirkev a s ňou aj chrám k tejto ich viere nepatria. Kostol ako taký však nie je len staromódne
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miesto s hrubými múrmi. Nie je to opustený, bezútešný a bezdušný priestor, ktorý z nás vycicia
poslednú nádej a ohromí svojou hrozivou mohutnosťou. Kostoly, do ktorých Vás pozývame
počas Noci kostolov sú živé. Ich múry dýchajú svetlom. Kostol v pravom zmysle slova je
miesto, kde nás preniká láskavá Božia prítomnosť; kde sa v blízkom a bezprostrednom
kontakte s Pánom vesmíru môžeme ponárať do najbytostnejších otázok vlastného srdca
a mysle. Chrám nás nádherne omámi ponukou prežívať svoje bežné aj nevšedné dni
v spoločenstve a v medziľudských vzťahoch. Noc kostolov chce pripomenúť, že kostol je tu
naozaj pre každého. Chce priblížiť širokej verejnosti kresťanstvo ako živú, zaujímavú
a modernú vieru, ktorú žijú normálni ľudia. Príďte a pokojne sa v duchu alebo nahlas pýtajte
to, čo chcete vedieť. Či už počas bohatého programu noci kostolov, alebo v ktoromkoľvek
kostole, kedykoľvek budete cítiť potrebu rozmýšľať vo svojom srdci.“
11.06.2011 sa konala v Trnavskom katedrálnom chráme Vysviacka diakona Ľuboša Matúša,
nášho farníka a obyvateľa susedných Vlčkoviec.
11. septembra sa uskutočnila tradičná farská púť do Marianky a do Šaštína.
V tento rok roznášanie betelehemského svetla miništrantmi nebolo, ale záujemcovia si ho
mohli prísť zapáliť do kostola.
V roku 2011 obec prispela zo svojho rozpočtu na energie Rímskokatolíckeho farského úradu
sumou 4.000,- €.
ERKO – HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ.
Deti a mládež, organizovaná v erku v prvej polovici roka spievali každý druhý piatok na sv.
omšiach pre birmovancov a v druhej polovici roka každú stredu na sv. omšiach pre
prvoprijímajúce deti. Príležitostne spievali aj na nedeľných sv. omšiach, väčšinou na väčšie
sviatky alebo akcie (Hody, Veľká noc, Vianoce, Noc kostolov, 1.sv.prijímanie, birmovka,
ľudové misie). Viackrát spievali aj na svadbách v kostole v našej obci aj mimo našej obce
(Modranka, Hlohovec), na Trnavskej novéne, v Nápravno-výchovnom ústave v
Hrnčiarovciach, v Hlohovci na sv.omši pre mládež.
Každý piatok po omši sa mládež stretáva na fare na „mládežníckom stretku“ a príležitostne
bývajú v nedeľu „stretká s deťmi“.
Členovia sa zapojili aj do ďalších akcií – Dobrá novina (koledy), Deň radosti (detský tábor na
fare), projekt 3 dni pre hrdinov, v rámci ktorého v čase od 22. do 24. júna realizovali
dobrovoľníci svoje nápady dobrovoľníckou, pre verejnosť prospešnou činnosťou ako napr.
spoločenské hry pre deti, vystúpenie pre klientov Zariadenia pre seniorov.
V roku 2011 obec prispela zo svojho rozpočtu na činnosť eRka sumou 400,- €.
MISIA INDIA
6. augusta vycestovalo na 6 týždňov do Indie 15 mladých dobrovoľníkov zo Slovenska
a Českej republiky. V rámci dobrovoľníckeho projektu Misia India, do ktorého sa zapojil aj
náš obyvateľ Metod Hužovič, kde pomáhali v juhoindickej provincii Karnataka na jezuitskej
misijnej stanici, pracovali na dokončení stavby dievčenského internátu a v miestnej škole
vyučovali deti anglický jazyk. Dobrovoľníkov sprevádzal aj kňaz Trnavskej arcidiecézy, náš
rodák, Mário Bosý. Vrátili sa 16. septembra. V našej obci Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí – eRko zorganizovalo 15. mája divadelné predstavenie „Legenda o dobre“, ktoré odohrali
mladí ľudia z Partizánskeho, sprevádzaní saleziánmi Dona Bosca. Zúčastnilo sa ho približne
150 ľudí. Výťažok z divadelného predstavenia v sume 411,65 € pomohol podporiť tento
dobrovoľnícky projekt.
POČASIE
Rok 2011 bol deviaty najteplejší. Globálna priemerná povrchová teplota bola v tomto roku
podľa údajov NASA deviata najvyššia od roku 1880. Pokračuje trend, že deväť z desiatich
najteplejších rokov v moderných meteorologických záznamoch nastalo od roku 2000.
Absolútne najvyššia denná teplota bola 26.augusta 2011 o 15:33 hodine, kedy bolo
nameraných + 34,7˚C, najnižšia denná teplota bola 31.januára 2011 o 13:15 hodine, v tento
deň bolo nameraných – 7,1˚C. Letné počasie pretrvalo aj v úvodných dňoch októbra, keď
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padlo niekoľko denných teplotných rekordov, výrazné ochladenie, ktoré prinieslo aj silný
vietor a sneženie nastalo v polovici októbra. Teplé počasie sa však v novembri vrátilo a na
Slovensku zase padali teplotné rekordy. Prvý sneh padal u nás 21. decembra, ale vydržal
len 2 dni. Na Vianoce bolo väčšinou zamračené, dlho očakávaný sneh už do konca roka
nenapadal. Rok 2011 sa s nami rozlúčil krásnym slnečným počasím, s teplotou do 10˚C.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Text zápisu do obecnej kroniky za rok 2011, tak ako je uvedený, bol schválený na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa 24. 06. 2013 uznesením OZ č. 38/2013 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
OHZ – dobrovoľný hasičský zbor
OŠK – Obecný športový klub
OZ – Obecné zastupiteľstvo
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra
SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
TTSK – Trnavský samosprávny kraj
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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