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Štefan Barta
Vladimír Benkovský
MVDr. Peter Horváth
PhDr. Eva Klčovanská PhD.
Marián Kubíček
Ing. Daniela Pavlíková
František Riška
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OBECNÁ RADA
1. Milan Baláž
2. MVDr. Peter Horváth
3. Ing. Daniela Pavlíková
KOMISIE – PREDSEDOVIA
- komisia finančná a pre správu obecného majetku – Ing. Pavlíková
- komisia sociálna – Marián Kubíček
- komisia kultúry, vzdelávania a športu – Milan Baláž
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
MVDr. Peter Horváth predseda NEKA
PhDr. Eva Klčovanská PhD. – členka KDH
Marián Kubíček – člen SDĽ
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU
Alena Jankovičová – ekonómka
Anna Hrnčiarová – matrikárka
Ing. Svetlana Masaryková – samostatný referent
Viera Vráblová

MATRIČNÉ ZÁPISY

Stav obyvateľstva 1 778
V tomto roku sa narodilo 14 detí a zomrelo 40 občanov vrátane domova dôchodcov.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za 1m3 odpadových vôd pre domácnosti na 19,30
Sk/m3 , pre ostatných producentov na 23,40 Sk/m3 . Ďalej schválilo úpravu výšky nájomného
vo všetkých nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve obce a sú prenajímané na podnikanie na
300,-Sk/m3/rok. Schválilo mesačný rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec, na jedno dieťa 200,- Sk mesačne.
Zriadilo v súlade zo zákonom č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej – obecnú knižnice ako
kultúrnu, informačnú a vzdelávaciu inštitúciu bez právnej subjektivity, ktorá je organizačným
útvarom obecného úradu, s napojením na rozpočet obce. Názov knižnice : Základná škola
s materskou školou Križovany nad Dudváhom č. 250. Zároveň bol schválený ,,Knižničný
a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Križovany nad Dudváhom“
Pre budúce zveľadenie obce sa OZ uznieslo na nasledujúcich projektoch:
1. ,, Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry v obci Križovany nad Dudváhom.“
2. ,,Revitalizácia okolia Kultúrneho domu a Základnej školy Križovany nad Dudváhom.“
Na tento projekt starosta pripravil žiadosť z Nórskeho finančného mechanizmu
a finančného mechanizmu Európskej hospodárskej pomoci.
3. Poslanci vyjadrili predbežný súhlas so záverom výstavby veterných elektrárni
v katastri obcí Križovany, Vlčkovce, Šúrovce a Sereď prezentovaný firmou Power
Engineering s. r. o. Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo 10. Augusta schválilo ,,Požiarny poriadok obce Križovany nad
Dudváhom.“ Týmto skončila platnosť predpisu schváleného dňa 3. septembra 2001.
Pre spoločnosti ,,Zelina Architektonická kancelária, spol. s.r.o.“ Fedáková 10
Bratislava schválilo prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Kultúrneho
domu – výška nájmu 300/m2 /rok.
Schválilo žiadosť MUDr. Anny Vargovej o zníženie úhrady nákladov ambulancie
praktického lekára pre dospelých o 40%.
S účinnosťou od 1. 12. 2005 OZ schválilo prenájom priestorov na poschodí
kultúrneho domu na administratívne účely pre firmy STING TRANS a STINGMAN s.r.o.
Križovany č. 285, ročné nájomné 4 200,- Sk.
Schválilo použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 29 613,- Sk na
zabezpečenie osláv 100. výročia prvej písomnej zmienky o ustanovení preventívnych
požiarnych hliadok. Ďalej schválilo 16 000,- Sk na zakúpenie jednotného oblečenia 20 ks
košele a viazanky pre členov Dychovej hudby Križovianka.
9 000,- Sk na zabezpečenie občerstvenia pre súťažiacich, organizátorov a porotu
regionálnej súťaže ,,Detský folklórny festival“ a krajskej súťaže tanečníkov sólistov ,,Šaffova
ostroha“ s bezplatným použitím priestorov Kultúrneho domu a Svadobky.
Na zabezpečenie podujatia – tradičné stavanie mája schválilo 7 000,- Sk.
Schválilo použitie finančných prostriedkov do výšky 31 000,- Sk na zakúpenie
materiálu na stavbu drevenej pergoly v priestoroch dvora Notariát. Pergola zostane majetkom
obce a sedenie umožní prevádzkovateľ cukrárne s kaviarňou ,,Pod vežou“ využívať všetkým
občanom.

Na úhradu nákladov spojených s vybudovaním prečerpacej stanice odpadových vôd
pred farským kostolom schválilo finančné prostriedky vo výške 27 126,50 Sk.
Obecné zastupiteľstvo poskytlo 21 500,- Sk na činnosť futbalových rozhodcov na účet
Telovýchovnej jednoty Družstevník Križovany.
Ďalej schválilo 30 000,- Sk na úhradu nákladov spojených s prípravou slúženia
slávnostnej primičnej sv. omše novokňazom Jozefom Slezákom ml. 16 830,- Sk – kvety,
6 220,- Sk – nealko.
Na decembrovom zasadnutí schválilo poskytnutie jednorazovej finančnej čiastky vo
výške 200,- Sk občanom, dôchodcom nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci a 12 000,- Sk
na zakúpenie vianočných balíčkov pre obyvateľov Domova dôchodcov v Križovanoch.
V tomto roku sa urobili opravy objektu Svadobka v rozsahu :
rekonštrukcia ústredného kúrenia, rekonštrukcia oceľového vstupného schodiska a priľahlého
vstupného priestoru, zníženie počtu okien v spoločenskej miestnosti a zamurovanie otvorov
po týchto oknách, výmena obkladov a dlažby a položenie nových na chodbe a sociálnom
zariadení. Predelenie plochy stropu montážou kazetového podhľadu, vymaľovanie a výmena
podlahovej krytiny. Stavebné práce stáli 3 450 000,- Sk
Do výkonu aktivačnej činnosti vykonávania menšej obecnej služby bolo zapojených
priebežne 19 nezamestnaných z radov uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce
v Trnave.
Previedli pomocné práce pri rekonštrukcii Svadobky, drobné stavebné úpravy na
telocvični ZŠ a budove Notariátu. Roznášali obedy 14 dôchodcom, doručenky v počte 256
kusov a doručenie oznámení k voľbám do VÚC v počte 1 462. Vyčistili 3 krát rigoly v dĺžke
5 km, previedli strihanie kríkov a živých plotov v počte 1500 ks, 9 krát kosili verejné
priestranstvá o celkovej ploche viac ako 8 000m2 .
Výsledok hospodárenia 3 051 548,87 Sk sa preúčtoval na rezervný fond.
ŠKOLSTVO
Personálne obsadenie Základnej školy s materskou školou
Vedenie školy: PaedDr. Peter Kalapoš – riaditeľ
Mgr. Andrea Janečková - zástupca riad. ZŠ
Hrušovská Mária - zástupca riaditeľa MŠ
Zadelenie triednictva:
I. stupeň
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
II. stupeň
5.roč.
6.roč.
7.roč
8.A
8.B
9.A
9. B

Mgr. Aneta Turnská
Mgr. Ľubica Drinková
Mgr. Miroslava Skaličanová
Mgr. Viera Kráľovičová
Mgr. Andrea Šrámková
Mgr. Anna Tulisová
PaedDr. Eleonóra Fogelová
Mgr. Daniela Pokojná
Mgr. Jaromír Píšťanský
PeaDr. Lýdia Roth
Mgr. Slavomíra Mrvová

Bez triednictva vyučovali Mgr. Eva Hulíková, Mgr. Anna Jurová, Mgr. Jarmila Matisová
a dôst. pán farár Libor Škriputa.
Školský klub detí :

I. oddelenie Andrea Regendová
II. oddelenie Mgr. Aneta Šuranová
III. oddelenie Jana Houdeková

Školu navštevovalo 226 žiakov, ŠKD 73 žiakov.
Materská škola: Bíziková Zuzana – učiteľka
Hoblíková Michaela – učiteľka
Romanová Lenka – učiteľka
Prevádzkoví zamestnanci ZŠ a MŠ
Viselková Eva – ekonómka
Chlebík Anton – školník
Slezáková Melánia – upratovačka
Horváthová Iveta – upratovačka
Sadloňová Jana – upratovačka
Šuranová Antónia – upratovačka MŠ
Šulková Mária – vedúca školskej jedálne
Valkyová Mária – kuchárka
Čapkovičová Marta – kuchárka
Juríková Betka – kuchárka
Tornóciová Mariana – kuchárka MŠ
I. STUPEŇ: Klub KRIŽIAČIK združoval krúžky:
Buenos – komunikácia v španielskom jazyku
Salut – komunikácia vo francúzskom jazyku
Baltík – práca s počítačom
Aranžovanie – rozvoj estetického cítenia
Dotyky – náboženská výchova
Mažoretky – pohybová a tanečná príprava
Tenisová škola – športový krúžok
II. STUPEŇ:

Klub priateľov európskych jazykov
matematiky
Pytagora
Mladý zdravotník
Mladý redaktor – časopis OKO
Počítačový klub
Webklub
Klub priateľov počítača
Športový krúžok chlapcov
Športový krúžok dievčat
Stolnotenisový krúžok

Vyvrcholením aktivít Európskej jari bol 3. ročník súťaže žiakov pod názvom „Sme členmi
Európskej únnie.“

16. mája zavítal do školy cestovateľ a spisovateľ František Kele. Porozprával žiakom
o výpravách na Madagaskar a Antarktídu. Spomenul i knihy, v ktorých opísal zážitky
z ciest.
Z mnohých exkurzií spomeniem výlet žiakov IX. tried do Poľska. Navštívili
koncentračný tábor Oswienčim. V Krakowe si prezreli hradné nádvorie, katedrálu
a historické centrum mesta. Výlet zorganizovali triedne učiteľky Slávka Mrvová, Lýdia
Roth a Jaromír Píšťanský.
Zaradenie absolventov : Gymnáziá 5 žiakov
Obchodné akadémie 6 žiakov
Stredné školy 16 žiakov
Stredné odborné učilištia 5 žiakov.
KULTÚRA
Bohatá kultúrna činnosť začala IV. Obecným plesom 28.1. Ďalej sa uskutočnil
Rodičovský ples, Maškarný ples detí a Pochovávanie basy, na ktoré pozývali maškary
chodením po dedine. Veľkonočnú a hodovú zábavu zorganizovala TJ Družstevník
Križovany. 15. apríla sa uskutočnil Detský festival ľudovej hudby a Krajská súťaž sólistov
v ľudovom tanci. 11. a 12. júna sa oslavovalo 100 rokov prvej zmienky o hasičoch –
podrobne v kapitole Dobrovoľný hasičský zbor.
Už tradične sa staval máj, oslávil sa Deň matiek, Medzinárodný deň detí, prišlo
bábkové divadlo Stražanovcov s Mikulášom, uskutočnilo sa Vianočné posedenie pre
dôchodcov, Vianočná akadémia a Vianočné trhy ZŠ.
Na slávnostnom zasadnutí súčasných a bývalých poslancov Obecného zastupiteľstva
v Križovanoch bola predstavená a odovzdaná poslanom publikácia s názvom ,,Roky
v nás“, ktorú vydalo Združenie miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské
Bohunice. Prvá časť tejto publikácie obsahuje zoznam miest a obcí, teda aj Križovany.
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
Bohatú činnosť zaznamenala dychová hudba Križovianka pod vedením Miloša
Viselku a Milana Drimaja predsedom spolku. V apríli bola prijatá prezidentom Slovenskej
republiky Ivanom Gašparovičom, ktorému zahrala k narodeninám. V auguste bola na
zájazde vo Francúzskom Haguenau, v októbri nahrávala nové CD v Dolných
Bojanoviciach a v novembri v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Tradične hrala pri
pochovávaní basy, na hody a na Vianoce po polnočnej sv. omši. V Hodoníne na
Muzikantskom plese, v Olomouci na festivale ,,Olomocké kvítek“, pri stavaní mája
v Trnave ,v MAXE, na Kultúrnom lete a Trnavskom jarmoku. Na 40. slávnostiach
v Červeníku koncertovala a hrala na zábave.
FOLKLŔNA SKUPINA DUDVÁH
Folklórna skupina Dudváh uskutočnila 36 úspešných vystúpení, ale zaznamenala aj
smutnú udalosť, keď 30. decembra zomrela dlhoročná vedúca skupiny Helena Rožičová.
Detská folklórna skupina Dudváh a Folklórny súbor Dudváh v tomto roku postihol
generačný problém a rozpad ľudovej hudby, k tomu sa pridalo ešte štúdium vedúcej Evy
Michalkovej na vysokej škole a tak obidva súbory uskutočnili len šesť vystúpení.

OBECNÁ KNIŽNICA
Hlavné ukazovatele obecnej knižnice Križovany
Počet kníh - 10 621
Kúpou získané knihy – 154
Počet výpožičiek – 7119
Čitateľov – 260
z toho detí do 15 rokov - 151
CIRKEVNÝ ŽIVOT
2. apríla o 21:37 SELČ zomrel sv. Otec Ján Pavol II.
Pápež Ján Pavol II. zomrel ako 84- ročný po dlhej, ťažkej chorobe. Odmietol ísť do
nemocnice a posledný krát vydýchol 2. apríla 2005 vo svojom súkromnom apartmáne vo
Vatikáne. Jeho posledné slová boli: ,,Nechajte ma odísť do domu Otca.“ Pápežom bol viac
ako 26 rokov.
Na najväčšom pohrebe v dejinách 8. apríla na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa lúčili
milióny pútnikov. Stretli sa tu štyria králi, päť kráľovien a 70 hláv štátov. Spolu si pápežovu
pamiatku prišlo uctiť 1400 popredných politických a cirkevných predstaviteľov celého sveta.
19. apríla 2005 o 18:43 zbor 115 kardinálov z 52 krajín po dvoch dňoch historického
konkláve rozhodol o tom, že 265. pápežom v histórii sa stal kardinál Jozeph Ratzinger
z nemeckého dolnobavorského Marktlu na Inne. Svoje zvolenie za hlavu rímskokatolíckej
cirkvi oslávil tri dni po svojich 78. narodeninách. Pápež prijal meno Benedikt XVI.
Inauguračnou sv. omšou v nedeľu 24. apríla sa začal pontifikát Benedikta XVI.
CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI
6. januára koledníci ,, Dobrej noviny“ navštevovali domácnosti a vyzbierali 16 450,Sk.
15. mája po sv. omši pán farár Libor Škriputa zablahoželal kostolníkovi Vladimírovi
Karáskovi k 75. narodeninám a poďakoval mu za 33 rokov služby. Na miesto kostolníka
dočasne nastúpil Jozef Slezák starší, kým sa nenájde nový kostolník.
29. mája sa v kostole uskutočnil Flautový koncert Martiny Kráľovičovej, rodáčky
z Križovian, študentky Konzervatória v Bratislave.
11. decembra páter Ján Nemčík SVD misionár v Južnej Amerike pútavo rozprával
príhody, ktoré opísal v knihe „Južná Amerika, aká si ?“
„JEŽIŠ KRISTUS JE PÁN“
Flp 2, 11
S RADOSŤOU VÁM OZNAMUJEM, ŽE DŇA 18. Júna 2005
o 9, 30 hodine v DÓME sv. MARTINA V BRATISLAVE
PRIJMEM SVIATOSŤ KRISTOVHO KŇAZSTVA.
Za tento veľký dar a tajomstvo 25. júna 2005
o 10,00 hodine v Križovanoch nad Dudváhom poďakujem
slávením PRIMIČNEJ SVÄTEJ OMŠE.
novokňaz Jozef Slezák

Takto pozýval budúci novokňaz Jozef Slezák, syn Jozefa a Melánie Slezákovcov, Križovany
nad Dudváhom 345 svojich príbuzných a priateľov na slávnostnú vysviacku. Túto radostnú
a životne dôležitú udalosť s ním v Dóme sv. Martina prežívalo vyše 80 spoluobčanov. Po sv.
omši sa konalo „agape“ v kláštore kapucínov.
Do príprav slávnostnej primičnej sv. omše sa zapojila takmer celá obec. V prvom rade
poslanci obecného zastupiteľstva so starostom obce Jánom Vráblom, ktorí zabezpečili
výstavbu pódia na ihrisku TJ Križovany, kvetinovú výzdobu a oltára, financované z rozpočtu
obce, poskytnutie kultúrneho domu a Svadobky zdarma, poriadkovú službu poslancov
a hasičov, dychová hudba Križovianka, Folklórna skupina Dudváh, mládež a muži pri
výzdobe obce, výstavbe krytého sedenia pre hostí a ženy, ktoré vypekali takmer v každom
dome, pomáhali pri varení, obsluhe a umývaní riadu v Svadobke. Samozrejme, že najviac
starosti mala najbližšia rodina, ktorá všetko organizovala.
A tak v sobotu 25. júna sa primičnej sv. omše zúčastnilo vyše tisíc občanov z našej
farnosti a okolia. Po odobierke a požehnania od rodičov sa z rodného domu novokňaz
v sprievode rodiny, pozvaných hostí a spoluobčanov, vybral na miestne ihrisko za sprievodu
dychovej hudby a vyzváňania zvonov. Na čele sprievodu kráčali hasiči so zástavami
a sprievod uzatvárala krojovaná skupina Dudváh.
Sv. omša mala veľmi dôstojný a dojímavý priebeh. Kazateľom bol ThDr. Jozef Haľko
špirituál seminára. Obetné dary niesli súrodenci a netere novokňaza.
Po sv. omši bolo priamo na ihrisku občerstvenie pre prítomných a slávnostný obed
v kultúrnom dome asi pre 500 pozvaných hostí. Popoludní prišiel aj pán biskup Dominik
Tóth.
Novokňaz Jozef Slezák venoval obci pomník zabitých nenarodených detí od Ing. arch.
Františka Migroviča, ktorý jeho otec a bratia osadili na určenom mieste v miestnom cintoríne
a v nedeľu 26. júna za hojnej účasti občanov ho posvätil.
Prvé kaplánske miesto dostal Jozef Slezák do Šurian, kde ho bolo odprevadiť 25
spolurodákov. Členovia súboru Dudváh v krásnych križovianskych krojoch niesli obetné dary
a po sv. omši ponúkali veriacim a okolo kostola aj ostatným občanom zákusky a pagáčiky.
Obyvatelia Šurian boli milo prekvapení.
PÚTE
V tomto roku veriaci putovali 24. júna do Turzovky, 15. septembra do Šaštína a 25.
septembra do Marianky pešo 40 pútnikov a dva autobusy. Púte zorganizovala pani Beata
Táčovská.
Hospodárenie: 421 tisíc v tom 50 tisíc od Obecného úradu Križovany na kúrenie a 56
tisíc nájom za role. Na vykurovanie farskej budovy prispel pán farár Škriputa 40 tisíc a pán
farár Vaško 16 tisíc. Nové okná v kostole pri oltári stáli 100 tisíc. Zostatok na účte 380 tisíc.

SPOLKY A ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÝ ZÁHRADKÁRSKY ZVÄZ
V tomto roku základná organizácia oslávila 45. výročie založenia. Zo zakladajúcich
členov ešte žije 10. Vzhľadom k tomu, že bolo ukončené 5 ročné funkčné obdobie bola
prevedená voľba nového výboru na roky 2005 – 2010. Organizácia mala 85 členov.
Horváth Ladislav st. – predseda
Mgr. Machovec František – podpredseda
Záhumenský Bernard - pokladník
Kollár Štefan – tajomník
Páleník Vít, Horváth Ladislav ml., Greguš Peter, Ing. Skalský Ľubomír, Opold
Miroslav, Drinka Stanislav, Horváth Ernest, Neštický Jozef, Krivosudský Eduard –
členovi výboru
a náhradníci : Drinka Milan, Vrábel Štefan, Hruška Augustín.
Na okresnej konferencii do pléna OV – SZZ bol zvolený Ernest Horváth. Do RV – SZZ za
okres Trnava bol zvolený Horváth Ladislav – predseda OK RK.
Členovia sa zúčastnili na prednáškach na tému Nároky ovocia a zeleniny na výživu,
Optimálne termíny chemickej ochrany záhradných plodín, Bez kvetov nie je dom domom,
Záhrada záhradou. Navštívili 10. ročník Celoštátnej súťaže o najkrajšie jablko roka
v Bojniciach. Zúčastnili sa degustácie vín v Križovanoch , vo Vlčkovciach, Zavare, Okresnej
výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Trakoviciach.
V tomto roku získali vyznamenanie III. stupňa RV- SZZ Záhumenský Bernard a
Kollár Štefan. Členom výboru odovzdali čestné uznanie RV –SZZ pri príležitosti životného
jubilea:
Ernest Horváth 50 ročné životné jubileum
Miroslav Opold 50 ročné
Augustín Hruška 70 ročné
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dobrovoľný hasičský zbor obce Križovany nad Dudváhom a obec si pripomenuli 11.
a 12. júna 100 rokov od prvej písomnej zmienky o ustanovení preventívnych požiarnych
hliadok.
V roku 1905 miestny zastupiteľský zbor v Kerestúre prijal uznesenie, ktorým stanovil
domácnostiam povinnosť na území obce postaviť na každú noc preventívne požiarnu hliadku.
Týmto boli v našej obci položené základy organizovanej ochrany majetku občanov pred
požiarom.
V časoch pred a počas prvej svetovej vojny vtedajšia monarchia potlačovala
spolčovanie občanov. Po skončení prvej svetovej vojny a páde monarchie sa postupne tvorila
príslušná legislatíva, ktorá okrem iného umožnila zakladať občianske spolky a združenia.
Zachovala sa zápisnica zo schôdze konanej dňa 11. mája v miestnosti Rímskokatolíckej
ľudovej školy v Kerestúre. Na tejto schôdzi Vincent Blažek, správca školy z poverenia
obecného zastupiteľstva založil Spolok dobrovoľných hasičov.
V rámci osláv sa v sobotu 11. júna konalo obvodové kolo previerky pripravenosti
dobrovoľných hasičských zborov 10-tich obcí okr. Trnava. Križovany skončili na 5 mieste.
V nedeľu prešla obcou hasičská striekačka z roku 1924. Pri soche sv. Floriána
koncertovala Križovianka. Po slávnostnej sv. omši si hasiči a občania uctili pamiatku

nežijúcich členov dobrovoľného hasičského zboru položením vencov na miestnom cintoríne.
Popoludní na miestnom ihrisku predviedli hasiči dobovú a súčasnú hasičskú techniku.
Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 36 členov :
Veliteľ: Marián Drgoň
Kultúrny referent : Ján Havač
Strojník: Daniel Drinka
V rámci tréningu uskutočnili členovia 7 výjazdov, asistovali pri procesiách na Božie
telo a Vzkriesenie a pri primičnej sv. omši J. Slezáka
V tomto roku zomreli najstarší členovia Jozef Štibrányi a Alojz Gašparovič.
40. VÝROČIE ZALOŽENIA ÚNIE ŽIEN
V tomto roku Únia žien oslávila 40. výročie založenia. V roku 1965 sme po bývalej
Živene začali pod názvom Slovenský zväz žien budovať našu organizáciu. Predsedníčkou sa
stala učiteľka Zita Straňáková a od roku 1970 Elena Mokrá. Organizácia mala 30 členiek.
Veľa voľného času sme venovali brigádam pri dokončovacích prácach v kultúrnom dome,
ZŠ, dome smútku, nového obchodu, stavaných akcii „Z“. Umývali sme okná, podlahy,
obkladačky, upratovali okolie, natierali plot okolo cintorína. Po večeroch sme nacvičovali
divadlá, organizovali kurzy varenia, pečenia, šitia, studených jedál, miešaných nápojov,
kozmetiky a iné. Chodili sme spoločne na zájazdy, na nákupy do Maďarska, Poľska
a Slušovíc. Organizovali výstavy výšiviek, burzy ošatenia. Od roku 1972 po tradičnej
križovianskej svadbe sme organizovali 9.mája krojované zábavy a zúčastňovali sme sa
folklórnych festivalov v Krakovanoch, Myjave, vo Východnej a Strážnici až do roku 1987.
V tom čase už mala organizácia 235 členiek.
Po „nežnej revolúcií“ sa situácia zmenila a organizáciu nepriamo označili za
komunistickú, tak výbor rozhodol o ukončení činnosti. Peniaze vo výške 3 000,- Sk boli
poukázané obetiam zemetrasenia v Arménsku.
V roku 1995 po dohode so starostom Jánom Vráblom bola organizácia obnovená pod
názvom Demokratická únia žien Slovenska, dnes už len Únia žien Slovenska. Organizácia má
v súčasnosti 68 členiek.
JEDNOTA DÔCHODCOV
Organizácia mala 66 členov.
Výbor pracoval v zložení: Mgr. Anna Vráblová – predsedníčka
Elena Mokrá – podpredsedníčka
Imelda Rakúsová – tajomníčka
Valéria Rakúsová – hospodárka
Helena Rožičová, Augustín Motošický – členovia výboru
Irena Karelová, Elena Kráľovičová a Milan Benkovský –
revízna komisia
Členovia navštívili divadelné predstavenie Rodinné šťastie v Trnave, vypočuli si
prednášku MUDr. Vargovej o srdcovo – cievnych ochoreniach, besedovali so starostom obce,
boli sa kúpať v Štúrove. Výbor pripravil Katarínske posedenie a rozlúčku s rokom 2005.
Spevácka skupiny RELAX pod vedením Štefana Hrnčára zabávala seniorov a vystupovala aj
na okolí.

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Výbor TJ Križovany: Predseda- Peter Baša
Tajomník – František Kolesík
Pokladník – František Královič
Členovia výboru – Marián Hutta, Igor Brázdovič, Ján Drinka,
Vladimír Benkovský, Jozef Vrábel, Vladimír Šuran, Vladimír Mizera a Juraj Záhumenský.
Tréner žiakov - Anton Šimo
Hráči: Patrik Záhumenský, Roman Šuran, Frederik Šúry, Marcel Šuran, Peter Krištof,
Filip Poledovič, Michal Táčovský, Roderik Richtárik, Adam Zamec, Tomáš Šimo, Matej
Sivák, Ľubomír Táčovský, Martin Hanzel, Miloš Ševčík, Tomáš Jančík, Patrik Hrnčiar, Patrik
Bilčík, Filip Táčovský, Peter Táčovský, Marek Pollák, Dávid Horský
Tréneri dorastu – Ing. Peter Hermanský, Ivan Bán
Vedúci dorastu – Ján Drinka
Hráči: Peter Horský, Metod Hužovič, Matej Bottek, Daniel Kubíček, Peter Vrábel,
Jaroslav Madara, Matúš Zolvík, Marek Šiška, Peter Kalapoš, Peter Drinka, Peter Bališ,
Dominik Hermanský, Ľuboš Zvolenský, Jakub Šúry, Jozef Pollák, Matej Baša, Kristián
Richtárik, Marián Opold, Tadeáš Dechtický.
Tréner A mužstva – Daniel Benokovský
Vedúci – Igor Brázdovič

