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2003
SAMOSPRÁVA OBCE
Starosta Ján Vrábel
Zástupca starostu: MVDr. Peter Horváth
Obecný kontrolór: Imelda Rakúsová
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. Milan Baláž
2. Štefan Barta
3. Vladimír Benkovský
4. MVDr. Peter Horváth
5. PhDr. Eva Klčovanská PhD.
6. Marián Kubíček
7. Ing. Daniela Pavlíková
8. František Riška
9. Miloš Viselka
OBECNÁ
1.
2.
3.

RADA
Milan Baláž
MVDr. Peter Horváth
Ing. Daniela Pavlíková

KOMISIE – PREDSEDOVIA
1. Komisia finančná a pre správu obecného majetku – Ing. Daniela Pavlíková
2. Komisia inventarizačná – Štefan Barta
3. Komisia sociálna – Marián Kubíček
4. Komisia kultúry vzdelávania a športu – Milan Baláž
POSLANCI V RADE ŠKOLY
1. Rada školy pri Základnej škole – PhDr. Eva Klčovanská PhD., Vladimír
Benkovský
2. Rada školy pri Materskej škole – Štefan Barta, Miloš Viselka
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU
Alena Jankovičová – ekonómka
Viera Vráblová – referent
Anna Hrnčiarová – matrikárka
Ing. Svetlana Masaryková – samostatný referent
MATRIČNÉ ZÁPISY
Počet obyvateľov 1755, narodilo sa 14 detí, zomrelo 36 občanov vrátane domova
dôchodcov.
Hospodársky výsledok obce 862.886,03 Sk
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s preúčtovaním na rezervný fond.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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OZ schválilo príspevok 15 000 ,- Sk z rozpočtu obce na nákup cien do tomboly II.
Reprezentačného Obecného plesu, ktorý sa konal 31.1.2003.
Ďalej schválili príspevok 10 000,- Sk na dopravu Folklórneho súboru Dudváh
Križovany na XV. Medzinárodný festival mesta Castellón v Španielsku.
Pre Šachový klub Križovany v zastúpení Petra Slezáka úhradu cestovných nákladov
klubu na ligové zápasy.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Schválilo výšku úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Križovany nad
Dudváhom takto:
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,
pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko,
pomoc pri použití WC z lôžka
8 Sk/deň
b) donáška obeda, alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití
11 Sk/deň
c) dohľad
16 Sk/hod.
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie
11/ Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti
20 Sk/deň
c) príprava a varenie raňajok, obeda,
príprava olovrantu alebo večere
65 Sk/deň
d) pranie a žehlenie osobnej bielizne
10 Sk/kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
5 Sk/deň
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku úhrad za poskytovanie starostlivosti v Domove
dôchodcov v Križovanoch na Dudváhom takto:

1.

2.

3.
4.

Úhrada za stravovanie
Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť celoročne s počtom
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je na deň na občana 55,- Sk
až 80,- Sk.
Stravná jednotka ustanovená v predošlom odseku sa zvyšuje o 10 % na občana pri
šetriacej alebo neslanej diéte, o 25 % na deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická
diéta, bielkovinová diéta, výživná alebo špeciálna diéta.
Výdavky na potraviny sa zvyšujú o 165,- Sk na kalendárny rok na občana, na prilepšenie
stravy počas sviatkov.
Pri stravovaní občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť počas rekreačných pobytov,
zájazdov a športových hier, možno určiť stravnú jednotku až do výšky 105,- Sk na deň,
pri odbere stravy od iných právnických alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o
ďalších 50,- Sk na deň na občana.
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Úhrada za bývanie v domove dôchodcov v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje
nasledovne:
3 posteľová izba – 1 250,- Sk/mesačne
2 posteľová izba – 1 875,- Sk/mesačne
1 posteľová izba – 3 750,- Sk/mesačne
Úhrada za zaopatrenie
1. Výška úhrady na deň na občana, ktorý nie je sociálno-zdravotnou komisiou uznaný za
čiastočne, prevažne alebo úplne bezvládneho, je 40,- Sk.
2. Výška úhrady na deň na občana, ktorý je sociálno-zdravotnou komisiou uznaný za
čiastočne bezvládneho je 50,- Sk
3. Výška úhrady na občana prevažne bezvládneho, alebo pri sústavnom dohľade u občana
s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania, je 60,- Sk.
4. Výška úhrady na deň na občana úplne bezvládneho a je spravidla odkázaný na pobyt na
lôžku, je 70,- Sk.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok 5 000,- Sk na výlet pre deti kresťanskej
mládeže v Cerovej cez leto.
V júni schválilo žiadosť Mgr. Miloslava Slaninku o uvoľnenie z funkcie riaditeľa
Základnej školy v Križovanoch k 30.júnu 2003.
22.augusta mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva schválilo vymenovanie
PaedDr. Petra Kalapoša, bytom Golianova 17, Trnava na funkciu riaditeľa ZŠ Križovany.
V októbri schválilo finančný príspevok vo výške 24 tisíc pre projekt „Otvorená škola“
a výšku prenájmu telocvične ZŠ 100,- Sk za hodinu.
Pre firmu Ľuboš Rakús – STING TRANS Križovany č. 285 prenájom nebytových
priestorov v kultúrnom dome vo výške 250,- Sk /m²/rok.
Schválilo použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 79 800,- Sk
vrátane DPH, na úhradu za dodávku projektových prác rekonštrukcie transformátorovej
stanice pri ihrisku.
Schválilo žiadosť Jozefa Kociana, Malženice 269 o prenájom dvoch miestností
v objekte „Notariát“ na zriadenie internetovej kaviarne. Výška nájomného 250,- Sk/m²/rok.
Zvýšenie ceny za 1 m³ odpadových vôd pre domácnosti od 1.5.2003 na 10,10 Sk /m³.
Pre právnické osoby na 19,80 Sk/ m³.
Ďalej schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 400
tisíc Sk ako finančnú spoluúčasť obce na oprave budovy materskej školy. Na obstaranie
projektovej dokumentácie 620 tisíc Sk, na odstránenie havarijného stavu zásobovania vodou
na miestnom cintoríne vo výške 27 583,90 Sk, na opravu strechy II. pavilónu základnej školy
22 tisíc Sk a na zakúpenie dlažby, štrku a piesku na svojpomocné vybudovanie sedenia pred
kabínami TJ v sume 10 tisíc Sk.
OZ schválilo žiadosť TJ Družstevník Križovany o zvýšenie odmeny pre trénera „A“
mužstva na sumu 3 500,- Sk mesačne. Ďalej schválilo žiadosť Komisie kultúry a športu pri
OZ v Križovanoch v zastúpení Milan Baláž predseda komisie, o finančný príspevok 60 tisíc
Sk na prípravu nahrávky dvoj – CD nosiča „Piesne z Križovian“. Pre Miestny spolok SČK
príspevok 6.000,- Sk na vecné dary a občerstvenie pre darcov krvi a vecné dary pre držiteľov
Jánskeho plakety na rok 2003.
Pre domov dôchodcov schválilo 400 tisíc Sk z položky – príjmy domova dôchodcov –
na finančné zabezpečenie pokračovania prác na odstránení závad v stravovacej prevádzke
domova dôchodcov.
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OPRAVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY
Opravu budovy materskej školy vykonávala firma INVEX s.r.o. Trnava, podľa projektu
Ing.arch. Rastislava Bocána. Dodávateľ previedol práce na oprave strechy – výmena strešnej
krytiny, latovanie krovu, výmena okien za plastové, montáž parozábrany a perspektívou
využitia podkrovných priestorov, sanácia obvodného muriva položením izolácie, položením
plávajúcej podlahy. Vykonal opravy fasády budovy.
Svojpomocne v rámci VPP obec previedla menšie opravy na budovách základnej školy,
nátery technického zariadenia kotolne, regulačnej stanice plynu, vymaľovanie priestorov
kotolne a regulačnej stanice plynu, nátery opravených obkladov v telocvični a na dohodu o
vykonaní práce výroba a montáž drevených ochranných krytov radiátorov.
5 pracovníkov v rámci VPP a 3 pracovníci na dohody o vykonaní práce odstránili
nepoužívané komínové telesá v podkroví materskej školy, pôvodné drevené podlahy a
stropné výplne na poschodí budovy, odstránili drevené obklady stien v jedálni a odstránili
omietku na stenách poškodenú plesňami a hnilobou.
Priebežne v roku prevádzali kosenie trávnikov a úpravu kríkov a stromov na verejných
priestranstvách obce.
ŠKOLSTVO
MATERSKÁ ŠKOLA
Zapísaných detí: 46
Pedagogický pracovníci:

Prevádzkoví zamestnanci:
Rodičovské združenie:

Mária Hrušovská – riaditeľka
Zuzana Bíziková – učiteľka
Renáta Blejštilová – od 7.1. Dubovany
Erika Slezáková – od 2.9. MD
Michaela Hoblíková – učiteľka
Lenka Romanová – učiteľka
Mária Šulková – riad. školskej stravovne
Mária Tornóciová – kuchárka
Viktória Šuranová – školníčka
Svetlana Kráľovičová – predsedníčka
Bohunka Táčovská – podpredsedníčka
Mariana Opoldová – pokladníčka
Katarína Magurová – tajomníčka

Materskú školu čakala veľká rekonštrukcia budovy. Z toho dôvodu nastalo veľké sťahovanie.
Všetko zariadenie vysťahovali do priestorov starej fary, čo sa nevošlo tam do pivnice a pož.
zbrojnice. Náhradné priestory na výučbu poskytla základná škola. V triede, ktorá slúžila
žiakom ZŠ na výučbu starostlivosti o domácnosť bolo zariadená kuchyňa s jedálňou. Dve
triedy sa premenili na herne a spálne. V týchto podmienkach zotrvali až kým rekonštrukcia
neskončila.
V tomto školskom roku sa do celosvetovej akcie Deň narcisov zapojila aj MŠ.
Rozdelení v skupinách prešli celou obcou a navštevovali domácnosti aj firmy, aby sa malým
symbolickým príspevkom zapojili do zbierky na podporu liečenia rakoviny.
Na Deň Zeme sa staršia skupina s pani učiteľkami zúčastnila v Trnave výstavy
exotického vtáctva a v júni navštívili ZOO v Bratislave. Vyvrcholením bola prehliadka
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DINOPARKU, kde deti s nadšením obdivovali dinosaurov v životnej veľkosti sprevádzané
pohybom a zvukovými efektmi.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vedenie školy:

PaedDr. Peter Kalapoš - riaditeľ
Mgr. Andrea Janečková – zástupkyňa
Mgr. Daniel Miklošovič – výchovný poradca

Zadelenie triednictva
I. stupeň:
1.A Mgr. Ľubica Drinková
1.B Mgr. Martina Nemcová
2.tr. Mgr. Viera Kráľovičová
3.tr. Mgr. Andrea Turanská
4.tr. Mgr. Mária Jamborová
II. stupeň:
5.tr. PaedDr. Mária Mikušová
6.A Mgr. Mária Kozárová
6.B Mgr. Jaroslav Píšťanský
7.A Mgr. Lucia Lovecká
7.B Mgr. Slavomíra Mrvová
8.A Mgr. Daniela Pokojná
8.B Mgr. Daniel Miklošovič
9.A Mgr. Anna Tulisová
9.B Mgr. Mária Valkovičová
Bez triednictva vyučovali: Mgr. Katarína Rozičová, Mgr. Zuzana Ozimyová, PaedDr.
Eleonóra Fogelová
Náboženskú výchovu vyučovali: Elena Mokrá, Mgr. Mária Jamborová, d.p. Mgr. Libor
Škriputa
Školský klub mal tri oddelenia:
I. odd. Bc. Nadežda Ostrížová
II. odd. Jana Houdeková
III. odd. Andrea Regendová, vedúca ŠKD
Údaje o nepedagogických pracovníkoch
Školníkom bol Anton Chlebík, upratovačkami Melánia Slezáková, Jana Sadloňová,
Iveta Horváthová.
Vedúcou školskej jedálne bola Mária Šulková, hlavná kuchárka Mária Valkyová,
pomocná kuchárka Marta Čapkovičová, pracovníčkou v prevádzke Martina Maceková.
Ekonómkou školy bola Eva Viselková.
PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA
V projekte Infovek, do ktorého bola škola zapojená od mája 2002, bol vyhlásený projekt
OTVORENÁ ŠKOLA s cieľom otvoriť učebňu výpočtovej techniky pre žiakov školy a širokú
verejnosť obce v čase mimo vyučovania. Účasť bola spojená s vypracovaním projektu a
finančným ohodnotením a získanie nových počítačov. Naša škola sa zapojila do tohto
projektu 10.októbra 2003 – deň, kedy bola škola pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a
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škôl prístupná rodičom, žiakom a verejnosti. Počas Dňa otvorených dverí si hostia prezreli
odborné učebne.

MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
V roku učitelia pripravili pre žiakov rôzne súťaže, exkurzie, návštevu Divadla Jána
Palárika v Trnave, výchovný koncert, lyžiarsky výcvik, karneval, besedy so starostom,
s hasičmi, s protidrogovou tematikou a športové súťaže aj Memoriál Martina Horvátha.
Školu navštevovalo:
I. stupeň
II. stupeň
KULTÚRA
Kultúra v našej obci je srdcovou záležitosťou starostu Jána Vrábla a poslancov. Neľutujú dať
do činnosti súborov peniaze a súbory sa odmeňujú výbornými výsledkami v súťažiach, čim
reprezentujú a zviditeľňujú Križovany.
FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁH
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁH
Vedúca Eva Michalková
Počet členov 25
Počet vystúpení 15
ĽUDOVÁ HUDBA
Vedúci PaedDr. Ervín Blažek
Počet členov 5
Počet vystúpení 13
Najväčší úspech: Účasť na celoslovenskom festivale v Likavke, účasť na XV. Ročníku
medzinárodného festivalu mesta Castellón v Španielsku a nahrávanie CD Križovianske
piesne.
FOLKLÓRNA SKUPINA DUDVÁH
Vedúca Helena Rožičová
Hudobný doprovod Vladimír Pollák – harmonika
Počet členov 16
Počet vystúpení 28
Najväčší úspech účasť na Celoslovenskej súťaži v párových tancoch v Dlhom Klčove.
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
Umelecký vedúci Juraj Kollár, organizačný Miloš Viselka
Počet členov 14
Počet vystúpení 17
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Na celoštátnej súťažnej prehliadke v Lednickom Rovnom 21. – 22.júna získalo najvyššie
ocenenie v zlatom pásme – CUM LAUDE, cenu za najlepšie prevedenie povinnej skladby a
stala sa Víťazom prehliadky. V auguste v Pezinku na súťaži „DYCHOVKY V PREŠI“ sa
stala víťazom súťaže a získala cenu diváka . V októbri v Slovenskom rozhlase v Bratislave
nahrala CD v réžii Adama Hudeca „Križovianske piesne – Rodný môj kraj“
MAŽORETKY
Vedúca Lucia Mizerová
Počet členov 10, vystúpenia 4
KULTÚRA
31.januára sa uskutočnil II. Obecný ples, vo februári plesali rodičia a na maškarnom plese aj
deti. Už 1.marca chodili po dedine maškary, aby pozvali obyvateľov na ukončenie fašiangov
s pochovávaním basy. V tomto roku vystúpila aj rozprávačka Aťa Klimová.
DUDVÁH V ŠPANIELSKU
Folklórny súbor Dudváh pod vedením Evy Michalkovej sa s dychovou hudbou
Tatrachemka z Trnavy zúčastnil na XV. ročníku medzinárodného festivalu mesta Castellón
v Španielsku ako reprezentant Slovenskej republiky. Do konkurzu ich prihlásilo mesto Trnava
pod spoločným názvom „Tatrachemka a Dudváh“. Okrem Slovenska sa na festivale zúčastnili
súbory z Kuby, Brazílie, Afriky, Talianska, Chorvátska, Holandska, Kostariky, Ukrajiny a
Slovinska. Organizátor hradil v plnej výške stravu a ubytovanie. Zastupiteľský úrad pripravil
protokolárne prijatie starostu Jána Vrábla u jeho partnera na radnici mesta Castellón. Súbor
dôstojne reprezentoval Slovenskú republiku a jeho členovia mali nezabudnuteľný zážitok.
DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL KRIŽOVANY
„ŠAFFOVA OSTROHA“
Trnavské osvetové stredisko a naša obec zabezpečili úspešný priebeh regionálnej
súťaže s názvom „Detský folklórny festival“ a krajskú súťaž tanečníkov v párových tancoch
„Šaffova ostroha“, ktoré sa uskutočnili 4.apríla 2003. Podujatia sa zúčastnilo 234 detí, členov
detských folklórnych súborov z okresu Trnava, Hlohovec, Piešťany a 10 párov tanečníkov zo
Západoslovenského kraja, teraz Trnavského.
Detský folklórny súbor Dudváh postúpil na celoslovenský festival do Likavky a dva
páry FS Dudváh Rožičová – Horváth a Kovačiková – Mizera na celoslovenskú súťaž Šaffova
ostroha v Dolnom Klčove. Obe súťaže prebehli dôstojne. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
zapožičanie kultúrneho domu a svadobky bez úplaty a firma „Klember“ v zastúpení Tatiana
Kuklová, Križovany č. 67 finančnú pomoc 10 985,- Sk.
V podvečer 1.mája folklórne súbory a dychovka za veľkej účasti občanov postavili
„Máj“ a v druhú májovú nedeľu bola oslava Dňa matiek. V júni navštívil našu obec súbor
z Lotyšska a predviedol svoje tance žiakom ZŠ. Na Mikuláša už tradične vystúpili
Strážanovci s bábkovým divadlom pre deti a pre dôchodcov pripravili súbory a žiaci
Vianočnú akadémiu a OcÚ pohostenie. Rok 2003 ukončila diskotéka.
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INTERNETOVÁ KAVIAREŇ
31.mája na starom „Notariáte“ Jozef Kocian z Malženíc otvoril internetovú kaviareň.
OBECNÁ KNIŽNICA
Vedúca Elena Mokrá
Knižničné jednotky 8 567
Počet čitateľov 257 z toho deti do 15 rokov 117
Výpožičky 9 381
Obec vyčlenila na nákup kníh a časopisov 35 tisíc Sk.
CIRKEVNÝ ŽIVOT
Druhý marcový týždeň bola v našej farnosti duchovná obnova. Cez Veľkú noc niekto ukradol
obraz Panny Márie z Božej muky pri diaľnici. Nový obraz namaľovala Emília Krivosudská.
Chrámový flautový koncert Martiny Kráľovičovej, študentky konzervatória v Bratislave,
25.mája sa stretol s priaznivým ohlasom.
6.júla sa veriaci rozlúčili s kaplánom Jaroslavom Hanzlíkom. 14. septembra, hoci boli
v našej obci hody, plný autobus veriacich sa zúčastnil slávenia sv. omše Svätého Otca Jána
Pavla II. v Bratislave – Petržalke, pri príležitosti 3.apoštolskej cesty Sv. Otca na Slovensku.
Púte do Marianky sa zúčastnilo 21.septembra 80 veriacich. Nezabudnuteľný bol
sprievod so sviečkami zo stanice v Križovanoch po príchode z Marianky.
Arcibiskup Ján Sokol navštívil farnosť 30.novembra, keď prišiel pokrstiť Betákovú
vnučku.
Folklórna skupina Dudváh v kostole vystúpila s Vianočným pásmom na Božie
narodenie.
V tomto roku bola prevedená oprava strechy kostola v hodnote 560 tisíc + sponzor Miroslav
Náhlik. Nový kotol a radiátor 30 tisíc. Poplatky za plyn a elektrinu v kostole a na fare spolu
70 tisíc. Zbierky od občanov 149 tisíc a obec prispela sumou 50 tisíc.
SPOLKY A ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
Výbor organizácie pod vedením predsedu Ladislava Horvátha st. zorganizoval brigádu na
strihanie okrasných stromov a kríkov v uličných priestoroch v počte 6 členov. Na školenie
degustátorov vín v Trnave dodali vzorky Ľuboš Války, Pavol Hrčka, Ladislav Horváth st. a
Stanislav Pollák. Víno sa hodnotilo novým 100 bodovým Európskym systémom. Spolu s JSD
– dozorný výbor Križovany uskutočnili zájazd na výstavu Agrokomplex Nitra. Pre členov
dodali ovocné stromy v hodnote 11 470,- Sk. 22. – 23. Septembra zorganizovali výstavu
ovocia a zeleniny. Počet vystavovateľov bol 45 a exponátov ovocia – 149, zeleniny – 32 a
bonsaje – 24. Kvetinovú výzdobu pripravila Vašková Ľubica, vedúca predajne kvetov
Dolinka.
MIESTNA ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Organizácia mala 67 členov.
Výbor pracoval v zložení : Mgr. Anna Vráblová – predsedníčka
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Elena Mokrá – podpredsedníčka
Imelda Rakúsová - tajomníčka
Valéria Rakúsová - hospodárka
Helena Rožičová, Kamila Urminská, Gustáv Motošický – členovia výboru
Elena Kráľovičová, Irena Karelová, Ján Benkovský – revízna komisia
V marci bola hodnotná prednáška MUDr. Vargovej na tému: Ochorenia tráviaceho
traktu. V júni sa 15 členov zúčastnilo turistického zrazu na Jahodníku. V auguste 39 členov
zájazdu na termálne kúpalisko v Podhájskej. Skupina RELAX sa zúčastnila III. celookresnej
prehliadky speváckych skupín seniorov v Suchej nad Parnou. Vedúci skupiny Štefan Hrnčiar,
harmonikár Vladimír Pollák, členovia skupiny Francka Houdeková, Helena Rožičová, Anna
Vráblová, Augustín Motošický, Vít Haršányi a Ladislav Horváth. 44 členov navštívilo
divadelné predstavenie Všetko o ženách.
Na zasadaní Okresnej rady JDS bola tajomníčka našej organizácie Imelda Rakúsová
zvolená za tajomníčku Okresnej rady.
ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA
Organizácia mala 61 členiek.
Ženy 9.marca spoločne oslávili MDŽ pri káve a zákuskoch. Zablahoželať im prišiel starosta
obce Ján Vrábel. Skupina RELAX ich potešila peknými piesňami od nášho rodáka Gejzu
Dusíka. 24.augusta sa zúčastnili stretnutia žien krojovaniek v Holíči. Výbor zabezpečil na
Krajské kolo Vansovej Lomničky vystúpenie Jožka Toráča s ľudovými piesňami. Členky
výboru sa zúčastnili na besede s predsedníčkou ÚŽS a europoslankyňou
Irenou
Belohorcovou. Predsedníčka Elena Mokrá je členkou Okresnej rady ÚŽ.
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE HÁJ
Počet členov 16
Výbor pracoval v zložení:

Jaroslav Šiška – predseda
Peter Krištof - tajomník
Radovan Mík – hospodár
Milan Kočvara . kultúrny referent
Členovia sa celoročne starali o prikrmovanie zveri a chov bažantov. 1.júna pripravili pre deti
oslavu Medzinárodného dňa detí.
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Veliteľ:
Marián Drgoň
Strojník:
Daniel Drinka
Kultúrny ref.: Ján Havač
Členovia DHZ sa zúčastnili na súťaži v Cíferi, uskutočnili osem cvičných výjazdov a výjazd
na zásah k požiaru v objekte Roľníckeho družstva Opoj.
Asistovali pri procesiách
Vzkriesenia a Božieho tela.
ŠPORT
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK KRIŽOVANY
Výbor TJ pracoval v zložení: Predseda:
Tajomník:

Peter Baša
František Kolesík
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Pokladník: František Kráľovič
Členovia:
Vladimír Benkovský, Marián Hutta, Igor
Brázdovič, Vladimír Šuran, Jozef Vrábel, Ing. Milan Jakabčic, Ján Drinka, Stanislav
Kráľovič.
„A“ mužstvo – tréner Ing. Michal Benedik, vedúci mužstva Igor Brázdovič
Dorast – tréneri Jozef Vrábel a Ivan Mizera
Žiaci – tréneri Peter Baša, Ing. Peter Hermanský, Rastislav Táčovský
„A“ mužstvo v jesennej časti sezóny skončilo na 4. mieste so ziskom bodov 26 a skóre 29:14.
Žiaci skončili na 5.mieste tabuľky okresných majstrovstiev so ziskom bodov 25 a skóre
37:18.
Turnaj o pohár starostu obce 22.júna vyhrali Vinohrady, Križovany skončili na II. mieste.
Podujatie spestrili vystúpením mažoretky.
POČASIE
V tomto roku sa počasie správalo „aprílovo“. 5.apríla silný vietor, mráz, sneženie, ale už o
týždeň teplota až 17 ºC. V máji veľmi teplo až 31 ºC a veľmi sucho. V júni nastali
neznesiteľné horúčavy, v škole skracovali vyučovacie hodiny, ľudia vyhľadávali chládok.
V teplote padol 153 ročný rekord a sucho pamätníci prirovnali k roku 1947. Žatva bola o dva
týždne skôr a úroda obilia polovičná. V júli sa citeľne ochladilo najmä noci boli veľmi
studené a sucho pretrvávalo.
Prvý sneh pokryl celé Slovensko už 24.októbra a trval až do večera čo bol ďalší rekord
od roku 1921. 8.novembra sa dalo pozorovať úplné zatmenie Mesiaca od 2,18-2,30 hod.
A ešte raz vyšlo počasie z normálu keď 15.decembra nad ránom prišla víchrica s blýskaním ,
hrmením a dažďom. Vianoce boli slnečné a teplé.

