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2002
SAMOSPRÁVA OBCE
Starosta Ján Vrábel
Zástupca starostu: MVDr. Peter Horváth
Obecné zastupiteľstvo:
1. Ing. Ľubomír Antal
2. Štefan Barta
3. Emília Belková
4. Mgr. Marek Benedik
5. Vladimír Benkovský
6. Milan Drimaj
7. Mgr. Zuzana Dzurňáková
8. MVDr. Peter Horváth
9. PhDr. Eva Klčovanská

10. Ján Kráľovič
11. Daniel Neštický
12. Ing. Vladimír Ondrejička
13. Ing. Daniela Pavlíková
14. Stanislav Pollák
15. František Riška
16. Jozef Štefunko
17. Miloš Viselka
18. Mgr. Anna Vráblová

Obecná rada:
Členovia:
1.
2.
3.
4.
5.

Štefan Barta
Milan Drimaj
MVDr. Peter Horváth
Ing. Vladimír Ondrejička
Ing. Daniela Pavlíková

ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za 1 m³ odpadových vôd pre jednotlivé domácnosti na
7,40 Sk a pre právnické osoby 15,30 Sk s platnosťou od 1.1.2002.
Policajná stanica bola vysťahovaná od 31.1.2002 dohodou zmluvných strán.
OZ schválilo generálnu opravu strechy objektu Svadobka – zastrešenie sedlovou
strechou s pálenou krytinou, s nadmurovkou obvodového plášťa stavby pre perspektívne
ďalšie využitie podkrovných priestorov novej strechy. Rozpočet 450 tisíc, skutočnosť 583
262,80 Sk.
Schválilo zabudovanie chladiaceho boxu do Domu smútku v hodnote 149 856,70 Sk.
Práce boli dokončené 4. marca 2002. Elektroinštaláciu v hodnote 7 600 Sk previedli zdarma
podnikatelia Vladimír Benkovský a Pavol Hrčka.
15. marca zvolili pani Imeldu Rakúsovú na úlohu hlavného kontrolóra na dobu určitú
v trvaní šesť rokov.
Ďalej schválilo odpustenie poplatkov za použitie kultúrneho domu a svadobky na deň
22. Júna pri príležitosti primičnej sv. omše novokňaza Mária Bosého. Obec tiež zabezpečila a
zaplatila faktúru za montáž a demontáž prístrešku, tribúny a lavičiek v hodnote 26 100 Sk.
Riešilo haváriu gravitačnej časti pôvodnej kanalizácie odpadových vôd v objekte
Základnej školy od prvého pavilónu. Potrubie bolo úplne zarastené koreňmi stromov. Jediným
možným riešením odstránenia havarijného stavu bolo spíliť 21 stromov, odstrániť ich
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koreňový systém, vykopať celú trasu pôvodnej kanalizácie a položiť nové gravitačné PVC
potrubie.
Odsúhlasilo zakúpenie prístroja EKG pre MUDr. Annu Vargovú v cene 125 tisíc Sk.
Prístroj je majetkom obce.
Od 1. júla 2002 prešli na obec kompetencie v oblasti školstva a sociálnych služieb.
Obec sa stala zriaďovateľom základnej a materskej školy.
Do Rady školy pri Materskej škole v Križovanoch delegovalo poslanca Miloša
Viselku.
Riaditeľka MŠ Marta Kusá a riaditeľka ZŠ Mgr. M. Neštická požiadali od 2.
Septembra o uvoľnenie z funkcie. Na základe výberového konania bol do funkcie riaditeľa ZŠ
menovaný Mgr. Miloslav Slaninka, Špačinská cesta 72, Trnava. Do funkcie riaditeľky MŠ
bola na základe výberového konania menovaná Mária Hrušovská, Križovany č. 257.
OZ schválilo opravu strechy kultúrneho domu v časti nad obecnou knižnicou, náklady
spolu 109 34,20 Sk.
Schválilo 40 tisíc na realizáciu zníženia stropu v triede MŠ umiestnenej na poschodí
v severnej časti budovy a 65 tisíc na nákup a montáž umývadiel a príslušných vodovodných
batérii.
Obec finančne prispela na oslavu 30 výročia „Križovianskej krojovanej svadby“, na
pešiu púť Dukla – Devín, súborom DFS a FS Dudváh na autobus do Východnej a Kresťanskej
mládeži na cestovné 4 989,- Sk na výlet do Poník pri Banskej Bystrici. Finančne tiež
zabezpečila vystúpenie Strážanovcov a pohostenie pre dôchodcov.
VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
Pracovníci verejnoprospešných prác okrem pravidelného čistenia verejných
priestranstiev vyčistili priestor za železničnou stanicou smerom ku korytu bývalého
mlynského náhonu, kde zhromaždili a vyviezli 12 m³ komunálneho odpadu. V júli previedli
maľovanie v budove materskej školy a v auguste interiér II. pavilónu školy.
Hospodársky výsledok roku 2002 bol 2 127.090, 35 Sk.
MATRIČNÉ ZÁPISY
V tomto roku sa narodilo 9 detí a zomrelo 42 obyvateľov vrátane domova dôchodcov.
Stav obyvateľstva: 1745
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa na celom území Slovenskej republiky uskutočnili voľby do
orgánov samosprávy obcí. Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva tvorila obec
Križovany nad Dudváhom jeden viacmandátový volebný obvod. Pre voľby starostu obce
jeden jednomandátový volebný obvod.
Na funkciu poslancov bolo zaregistrovaných 22 kandidátov. Na funkciu starostu boli
zaregistrovaní dvaja kandidáti.
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Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných platných hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štefan Barta
Peter Horváth MVDr.
Miloš Viselka
František Riška
PhDr. Eva Klčovanská PhD.
Ján Vrábel
Daniela Pavlíková Ing.
Vladimír Benkovský
Marián Kubíček

Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Strana demokrat. ľavice

453
440
362
350
326
319
317
306
273

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Milan Baláž
Štefan Urminský
Daniela Bohunická
Ján Kráľovič
Milan Drimaj
Stanislav Pollák
Vladimír Ondrejička Ing.
Vít Hanzel
František Kráľovič
Stanislav Behúl Ing.
Mária Kahúnová
Martin Táčovský Bc.
Marián Verbič

Kresťanskodemokratické hnutie
Hnutie za demokratické Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
Hnutie za demokratické Slovensko
Nezávislý kandidát
Strana demokratickej ľavice
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Hnutie za demokratické Slovensko
Nezávislý kandidát
Komunistická strana Slovenska

257
256
254
251
236
230
224
217
190
174
162
152
51

Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľbu starostu obce.
1. Milan Drimaj
2. Ján Vrábel

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

237
548

Za starostu obce bol zvolený Ján Vrábel, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 548.
Vo voľbách bol zvolený za starostu obce a zároveň za poslanca obecného zastupiteľstva.
Zložením sľubu starostu obce bol uprázdnený jeho mandát poslanca a podľa výsledku volieb
nastúpil na uprázdnený mandát kandidát v poradí s najväčším počtom platných hlasov,
ktorým je náhradník Milan Baláž, Kresťanskodemokratické hnutie s počtom hlasov 257.

5

ŠKOLSTVO
MATERSKÁ ŠKOLA
Zapísaných detí 40
Pedagogický personál:

Prevádzkoví zamestnanci:

1. Mária Hrušovská – riaditeľka
2. Zuzana Bíziková
3. Renáta Blejštilová
4. Andrea Baničová
1. Šulková Mária – riad. Školskej stravovne
2. Tornóciová Mariana – kuchárka
3. Šuranová Viktória – školníčka

V tomto roku boli cieľovou stanicou pobytu v škole prírody Bojnice. Chata bola v krásnom
horskom prostredí s priamym výhľadom na Bojnický zámok, ktorí deti aj navštívili.
Na slávnostnom rodičovskom združení 28. júla 2002 poďakoval starosta obce Ján
Vrábel riaditeľke Marte Kusej za 37 rokov odpracovaných na tunajšej MŠ počas ktorých
pôsobila ako učiteľka a neskôr riaditeľka. Kvietkom a básňou sa poďakovali aj deti a za
rodičov predsetkyňa rodičovského združenia Bohunka Táčovská.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Pedagogický zbor mal v školskom roku 2002/2003 nasledovné zloženie:
Mgr. Miloslav Slaninka – riaditeľ
Mgr. Andrea Janečková – zástupca riaditeľa
Mgr. Mária Neštická – výchovné poradenstvo
Triedni učitelia:
I.
Mgr. Ľubica Drinková
II.
Mgr. Viera Kráľovičová
III.
Mgr. Elena Tomešová
IV.
Mgr Aneta Turanská
V.A
Mgr. Mária Kozárová
V.B
Mgr. Jaromír Píšťanský
VI.A Mgr. Lucia Lovecká
VI.B Mgr. Slávka Mrvová
VII.A Mgr. Daniela Pokojná
VII.B Mgr. Daniel Miklošovič
VIII.A Mgr. Anna Tulisová
VIII.B Mgr. Eliška Hirčáková
IX.A PaedDr. Mária Mikušová
IX.B Mgr. Mária Valkovičová
Zmeny na škole
Dňa 1.júla 2002 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Miloslav Slaninka. Vo
výberovom konaní uspela v konkurze na funkciu zástupkyne riaditeľa Mgr. Andrea
Janečková.
Ďalej boli do pracovného pomeru prijatí:
Mgr. Slávka Mrvová, aprobácia prírodopis -chémia
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Mgr. Miloš Harmata, matematika – hudobná výchova
Mgr. Jaroslav Hanzlík, katechét
Mgr. Lucia Lovecká, slovenský jazyk – dejepis
Mgr. Jaromír Píšťanský, zemepis – prírodopis
PaedDr. Jozef Fúrik, telesná výchova
Náboženskú výchovu vyučovali Elena Mokrá, Mgr. Jaroslav Hanzlík a pán farár Libor
Škriputa.
K záveru školského roka ukončili pracovný pomer Mgr. Mária Neštická, Mgr. Elena
Tomešová, Mgr. Eliška Hirčáková, Elena Mokrá a PaedDr. Jozef Fúrik.
Školský klub detí
ŠKD pracoval v 3 oddeleniach – 68 detí
I. odd. Bc Naďa Ostrížová
II. odd. Jana Houdeková
III. odd. Andrea Regendová – vedúca ŠKD
ŽIACI
Školu navštevovalo 272 žiakov, 87 na I. stupni, 185 na II. stupni. Na I. stupni neprospela
jedna žiačka, na II. stupni 6 žiakov. Zníženú známku z chovania mali 6 žiaci z II. stupňa.
Žiaci zmeškali 19 323 vyučovacích hodín, priemer na žiaka 69,2. Neospravedlnené
hodiny boli dve.
Aj v tomto školskom roku naďalej pokračuje realizácia projektu INFOVEK s využitím
internetu.
Z 38 absolventov bolo prijatých na gymnázia - 5 žiakov
SOŠ
- 17 žiakov
SOU
- 16 žiakov
KULTÚRA
12. januára sa konal 1. reprezentačný ples Obce Križovany nad Dudváhom a dychovej hudby
Križovianka. Do tanca a na počúvanie vyhrávali tri dychovky a DH Križovianka pokrstila CD
Tam pri Šúrovciach (sponzor M. Náhlik). Cez fašiangy plesali rodičia na Školskom plese, deti
na maškarnom a tradičným chodením maškár po dedine členovia FS Dudváh pripomenuli
koniec fašiangov. Basu pochovali 12. februára.
30.VÝROČIE KRIŽOVIANSKEJ KROJOVANEJ SVADBY
5.mája si občania pripomenuli 30. výročie prvého konania „Križovianskej krojovanej
svadby“, ktorú v roku 1972 zorganizovali manželia Mokrí a obnovili tak činnosť bývalého
súboru Dudváh z roku 1954. Do svadby sa zapojila takmer celá obec. V domoch sa vypekalo,
pripravovali sa kroje, nacvičovali sa spevy, tance, svadobné zvyky, každý pomáhal ako vedel.
Aj pri tohtoročnej oslave to bolo podobné. Členovia dedinskej folklórnej skupiny piekli
koláče, mrváne a pagáčky, nacvičovali svadobné zvyky, pripravili obetné dary a pomáhali
prípravnému výboru pri celej organizácii. Dychová hudba Križovianka hraním doprevádzala
svadobný sprievod do ktorého sa zapojili aj účinkujúci pred 30-timi rokmi a detský folklórny
súbor Dudváh.
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Oslava začala svätou omšou ktorá bola obetovaná za zomrelých a žijúcich folkloristov.
Popoludní pokračovala svadobným krojovaným sprievodom od základnej školy do kultúrneho
domu s prehliadkou gazdovských dvorov u pani Budayovej, Jozefa Karáska a Pavla Halenára.
Gazdovský dvor Halenárovcov navštívil aj arcibiskup Ján Sokol so svojim doprovodom a bol
nadšený tým, čo tam všetko uvidel a patrične to aj ohodnotil písomným poďakovaním. (V
obci bol posvätiť pastoračné centrum a novú faru.)
V kultúrnom dome oslava pokračovala ukážkami svadby, spoločnou zábavou a
spomienkami účinkujúcich pri premietaní záznamu svadby z roku 1972. Veru, v nejednom
oku sa zaleskli slzy dojatia
DEDINSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁH
26. mája DFS Dudváh otvárala s veľkým úspechom kúpeľnú sezónu v Smrdákoch. 23.júna
vystupovala na 43 Myjavskom festivale kde predviedla križovianske tance. 6. a 7. júla obidva
súbory po prvýkrát od obnovenia činnosti v roku 1994 vystúpili v hlavnom večernom
programe na Folklórnych slávnostiach vo Východnej. 23. – 25.augusta vystupovali na
Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána. Folklórna skupina Dudváh absolvovala
34 vystúpení. Detský folklórny súbor E. Michalkovej 26 vystúpení.
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
V máji sa dychová hudba Križovianka zúčastnila medzinárodného festivalu dychových
hudieb v maďarskom Törökbálinte pri Budapešti. Svoju obec, Trnavský kraj i Slovensko
reprezentovali na koncertných vystúpeniach, kde zaujali temperamentom i ľudovými
piesňami.
V dňoch 8.a 9.júna sa zúčastnila jedenásteho ročníka súťaže „Slovenské tango
Bardejov 2002“.
Počas roka odohrala 21 vystúpení a vydala CD „Tam pri Šúrovciach“
Už tradične sa konala oslava Dňa matiek, poľovnícky „Majáles“, Vatra zvrchovanosti, hodová
zábava, bábkové divadlo Strážanovcov pre deti a Vianočná akadémia s posedením pre
dôchodcov.
OBECNÁ KNIŽNICA
Vedúca knižnice Elena Mokrá
Knižničné jednotky spolu
8 516
Výpožičky
10 085
Čitatelia
275
Z toho deti do 15 rokov
133
Obecné zastupiteľstvo schválilo na nákup knižničného fondu 30 tisíc Sk.
CIRKEVNÝ ŽIVOT
Prvý marcový týždeň sa konala v našej farnosti duchovná obnova. Kňazi z okolitých farností
sa striedali v slúžení sv. omší a hlavný dôraz kládli na kázne.
Trojica mladíkov Michal Slezák, Daniel Suchoň a Róbert Belica začali 7. apríla od
priesmyku Dukla (priviezli ich tam autom rodičia Slezákovci) pešiu púť po Ceste hrdinov
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SNP dlhú 700 km. Pešia púť bola obetovaná za mládež Slovenska na počesť stretnutia Sv.
Otca Jána Pavla II. s mládežou sveta v Toronte. Účastníci tejto púte skutočne prešli 700 km
pešo a okrem výnimočných prípadov, kedy prenocovali na farských úradoch, spali
v spacákoch pod holým nebom, prípadne v kope sena. Pri štarte bolo 30 cm nového snehu a
v cieli na starobylom Devíne 12. mája slnečný deň s teplotou 26 ºC. Starosta obce Križovany
nad Dudváhom Ján Vrábel ich osobne privítal na Devíne a poďakoval im za prejavenú pevnú
vôľu ako aj za reprezentáciu rodnej obce. Garantom podujatia bola obec Križovany a Zavar.
POŽEHNANIE NOVÉHO FARSKÉHO CENTRA
4.mája 2002 arcibiskup Ján Sokol po slávnostnej sv. omši požehnal novopostavené
farské centrum. Po slávnosti požehnania si občania farnosti mohli celé farské centrum pozrieť
a pozvaní hostia sa zišli na slávnostnom obede.
Začiatok výstavby podľa projektu Ing. arch. Rudolfa Blažu bol v júli 2000. Financie sa
získali aj vyberaním od občanov. Poslanci a dobrovoľníci vo dvojiciach navštevovali
jednotlivé domácnosti a na opečiatkované hárky zapisovali sumu, ktorú oslovení venovali a
potvrdili vlastným podpisom. Zbierka sa vykonala 5 krát. V celej farnosti sa vybralo 1 milión
700-tisíc Sk. Obec Križovany prispela sumou 150-tisíc Sk, firma VIS Piešťany 300-tisíc a za
predaj troch stavebných pozemkov z farskej záhrady sa získalo 900-tisíc Sk. Veľa prispeli
sponzori najmä Miroslav Náhlik sumou 100-tisíc, štrk, piesok, doprava. Budova bola
ohodnotená pre poisťovňu na 6-miliónov Sk. Zariadenie farského centra nábytkom stálo 250tisíc Sk.
KŇAZSKÁ VYSVIACKA NOVOKŇAZA MÁRIA BOSÉHO
15.júna 2002 v Dóme sv. Martina v Bratislave bol vysvätený za kňaza arcibiskupom Jánom
Sokolom Mário Bosý, Križovany č. 151. Na kaplánske miesto nastúpil do Malaciek.
PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA
Nie vy ste si vyvolili mňa,
Ale ja som si vyvolil Vás
(Jn 15,)
V sobotu 22.júna za hlaholu zvonov a vyhrávania dychovky sa sprievod veriacich
s novokňazom Máriom, jeho rodinou, kňazmi a miništrantmi v doprovode hasičov pohol od
fary, kde bola odobierka od rodiny na ihrisko na slávenie primičnej sv. omše, ktorej sa
zúčastnili veriaci našej farnosti, Zavara, Opoja a širšieho okolia. Kazateľom bol pán farár
Peter Šantavý.
Po vyše 60-tich rokoch to bol prvý kňaz z našej obce a preto sa do príprav slávenia
primičnej sv. omše zapojila veľká väčšina občanov na čele so starostom Jánom Vráblom a
poslancami Obecného zastupiteľstva v Križovanoch. Na ihrisku vybudovali pódium na
slávenie sv. omše, pre účastníkov pripravili lavičky na sedenie a po sv. omši občerstvenie
„agape“ pripravila rodina novokňaza. Pozvaní hostia sa zúčastnili slávnostného obeda
v kultúrnom dome. Veľa žien pomáhalo pri pečení a varení, mládež sa zapojila do vyzdobenia
obce.
28.júna veriaci pri sv. omši privítali kaplána Jaroslava Hanzlíka zo Závodu pri
Malackách, ktorý bol do našej farnosti pridelený na celý rok.
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3. novembra prijalo sviatosť birmovania od preláta Stanislava Zvolenského sto
birmovancov. Sv. omšu koncelebrovali p. farár Libor Škriputa, kaplán Jaroslav Hanzlík a
hostia Radoslav Bazala farár z Modranky, Pavol Zemko z Majcichova a náš kaplán Mário
Bosý.
4. júla bohoslovec Jozef Slezák pripravil pre mládež opekačku.
V auguste putovali veriaci do Turzovky na horu Živčák a 22.9. do Marianky,
autobusom aj pešo z Rače cez hory.
SPOLKY A ORGANIZÁCIE
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Členovia uskutočnili 4 cvičné výjazdy, zúčastnili sa súťaže v Zavare a 9. júna zasahovali pri
požiari obilia medzi Vlčkovcami a Križovanmi. Asistovali pri procesiách na Vzkriesenie,
Božie telo a na primíciách M. Bosého. 12. júna zomrel dlhoročný veliteľ hasičského zboru
Ján Milan Kráľovič.
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE HÁJ
Poľovnícke združenie Háj uskutočnilo brigádu ku Dňu Zeme – čistenie chotára od divokých
skládok. Zhromaždili 15 m³ odpadu.
31.mája uskutočnili „Majáles“.
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
Záhradkári pod vedením predsedu Ladislava Horvátha st. Veľmi aktívne pracovali a
zúčastňovali sa mnohých akcii ako bola degustácia vín vo Vlčkovciach, v Križovanoch a
Celoštátna výstava vín v Skalici. Vzorky dodali Ladislav Horváth, Pavol Hrčka, Ľubomír
Války a Ernest Horváth. V Skalici bolo 2 213 vzoriek vín.
Zúčastnili sa aj Okresnej výstavy ovocia a zeleniny v Trakoviciach. Vzorky dodali
Stanislav Pollák, Peter Greguš, Jozef Šturdík, Ladislav Horváth, Ernest Horváth a Jozef
Neštický.
Brigády na strihanie okrasných stromov v obci a na cintoríne sa zúčastnilo 6 členov.
V novembri doviezli pre členov ovocné stromky z Ostratíc v hodnote 8 426 Sk.
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Výbor organizácie zorganizoval dva dobrovoľné odbery krvi.
Ladislav Horváth st. Predseda ZO-SZZ obdržal za bezpríspevkové darcovstvo krvi
najvyššie vyznamenanie a to Diamantovú plaketu MUDr. Jána Jánskeho za viac ako 80
násobné darcovstvo. Toto vyznamenanie obdržal ako prvý darca v našej obci.
V auguste zomrela dlhoročná predsedníčka Slovenského červeného kríža
v Križovanoch pani Zdenka Sabová.
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ÚNIA ŽIEN
Už takmer tradične pri príležitosti MDŽ výbor organizácie pripravil posedenie s občerstvením
a kultúrnym programom pre svoje členky. Ženy sa zúčastňovali brigád na novom farskom
centre pri čistiacich prácach, pomáhali pri 30.výročí Križovianskej svadby, pri primíciách
novokňaza Mária Bosého a pri posedení pre dôchodcov nad 70 rokov prípravou občerstvenia.
Členky organizácie sa zúčastnili stretnutia žien krojovaniek v Smrdákoch, kde
predviedli krásu krojov a hodnotný kultúrny program. Organizácia mala 60 členiek a viedol ju
výbor v zložení:
Elena Mokrá – predseda
Viera Vráblová – tajomník
Mgr. Melánia Škodová – pokladník
Mgr. Anna Vráblová – členka
Anna Drimajová – členka
JEDNOTA DÔCHODCOV
Organizácia mala 63 členov. Turistického putovania na Jahodník sa zúčastnilo 22 členov,
zájazdu do Kunerádu, Čičmian a Rajeckých Teplíc 44 členov. Dôchodcovia navštívili divadlo
J. Palárika v Trnave a pozreli si divadelné predstavenie Škriatok. Obec prispela na činnosť
organizácie sumou 10 tisíc Sk, okrem toho Svadobku a riad na občerstvenie. 24. októbra si
vybralo Okresné predsedníctvo Jednoty dôchodcov našu obec za miesto stretnutia. Bolo tu 11
členné predsedníctvo a predsedovia zo 16 organizácií okresu. Organizačne akciu výbor
zvládol na výbornú.
ŠPORT
FUTBALOVÝ ODDIEL TJ
Výbor TJ Družstevník Križovany pracoval v tomto zložení:
Predseda:
Peter Baša
Tajomník:
František Kolesík
Pokladník:
František Kráľovič
Členovia:
Vladimír Benkovský, Marián Hutta, Igor Brázdovič, Vladimír Šuran,
Jozef
Vrábel, Ing. Milan Jakabčic, Ján Drinka, Stanislav Kráľovič.
„A“ mužstvo – tréner Michal Benedik, vedúci mužstva Igor Brázdovič
Dorast – tréner Stanislav Kráľovič a Ivan Mizera
Žiaci – tréneri Peter Baša, Peter Hermanský Ing.
STARŠÍ ŽIACI – FUTBAL
30.júna sa uskutočnil žiacky turnaj O pohár starostu obce. Zúčastnili sa mužstvá Zeleneč,
Zavar, Vlčkovce a Križovany. Križovany sa umiestnili na 3. mieste. Pohár získal Zeleneč.
II. trieda, okresné majstrovstvo starší žiaci v konečnej tabuľke sa umiestnili na 10.
mieste.

11

Tabuľka strelcov:

Marek Šiška
21
Peter Vrábel
7
Matúš Zolvík
4
Peter Horský
4
Matej Baša
2
Dominik Hermanský 2
Daniel Kubíček
2
Peter Bališ, Peter Drinka, Metod Hužovič, Marek Krejčí, Jakub Šúry po

1
POČASIE
Od 24. Januára nastalo veľké oteplenie, sneh sa roztopil, teploty cez deň vystúpili na 14-20
ºC. Po týždni rozkvitli snežienky a prileteli divé husi.
V polovičke augusta v dôsledku dažďov boli veľké záplavy po celom Slovensku aj
v okolitých štátoch. Dunaj dosiahol výšku 9,86 m
15.novembra bol prekonaný storočný teplotný rekord, keď teplota dosiahla 22 º C.

