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Kronikárka obce : Elena Mokrá
Do elektronickej podoby spracovali: Viera Vráblová, Viera Krajčírová
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1998
SAMOSPRÁVA OBCE
Starosta obce: Ján Vrábel
Zástupca starostu: Milan Drimaj
Obecné zastupiteľstvo:

Antal Ľubomír Ing.
Barta Štefan
Bachratý Pavol
Baláž Milan
Belko Ján
Benkovský Vladimír
Demovič Stanislav
Drimaj Milan
Hermanský Peter
Horváth Peter MVDr.
Horváth Ladislav
Hlavna Stanislav
Hrčka Pavol
Hutta Ladislav
Hužovič Marián Ing.
Kráľovič Ján č. 515
Kráľovič Stanislav
Kráľovič František
Ondrejička Vladimír Ing.
Pollák Stanislav
Riška František
Štefák Ján č. 474
Urminský Štefan
Viselka Miloš

Pracovníčky obecného úradu: Imelda Rakúsová
Viera Vráblová
PARLAMENTNÉ VOĽBY
Rok 1998 bol rokom volieb. Parlamentné voľby sa konali 13.-14. 11.
Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky:
Hnutie za demokratické Slovensko – HZDS – 43 miest
Slovenská demokratická koalícia – SDK – 42 miest
Strana demokratickej ľavice – SDĽ – 23 miest
Strana maďarskej koalície – SMK – 15 miest
Slovenská národná strana - SNS – 14 miest
Strana občianskeho porozumenia – SOP – 13 miest
SDK tvorilo päť politických strán:
Kresťanskodemokratické hnutie
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Demokratická únia Slovensko
Demokratická strana
Sociálnodemokratická strana
Strana zelených
Za poslanca NR SR bol z našej obce zvolený Ing. Július Brocka za KDH –
Kresťanskodemokratické hnutie.
Premiérom sa stal Mikuláš Dzurinda.
Prezidentom Michal Kováč.
KOMUNÁLNE VOĽBY
Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené na 18.-19. decembra 1998. Keďže prvé
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom sa uskutočnilo 15. januára
1999 výsledky volieb budú zapísané v roku 1999.
Prvého januára polnočným ohňostrojom si naša obec pripomenula 5. výročie vyhlásenia
samostatnosti Slovenskej republiky, ktorú uznali všetky krajiny sveta ako i medzinárodné
politické i hospodárske organizácie.
Zhodou okolností na nový rok v trnavskej pôrodnici prišiel na svet malý Romanko
Bzdil z Križovian nad Dudváhom. Vecný dar mamičke prišiel odovzdať primátor mesta Ing.
Štefan Bošnák.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
2. februára 1998 bola spustená do prevádzky 1. stavba kanalizácie obce, ktorej
súčasťou je i prečerpacia stanica odpadových vôd Domova dôchodcov v Križovanoch nad
Dudváhom. Prečerpacia stanica bola postavená a vybavená potrebnou technológiou v súlade
s projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil Ing. Rudolf Kassay, firmou VOKA, Lachova
13, Bratislava.
Prevádzku slávnostne zahájil prestrihnutím pásky minister životného prostredia Ing.
Jozef Zlocha za prítomnosti starostu obce Jána Vrábla a prednostu Krajského úradu v Trnave
Ing. Ľ. Antala.
Pred budovou Obecného úradu v Križovanoch privítali
hostí dievčatá
v križovianskom kroji a starosta obce Ján Vrábel. Potom sa minister so sprievodom odobrali
na miesto, kde pred pol druha rokom 26.6.1996 položili základný kameň zberača odpadových
vôd. Za účasti miestnych občanov minister ocenil vynikajúcu prácu všetkých, ktorí sa
podieľali na vybudovaní zberača a obecnej kanalizácie. K občanom sa prihovoril aj prednosta
KÚ a starosta obce.
Potom minister prestrihnutím pásky prevádzku slávnostne zahájil. O dobrú náladu sa
v mrazivom počasí postarala dychová hudba Križovianka.
V závere pracovnej návštevy si minister prezrel hospodársky dvor obce na bývalom
„Notariáte“ s príkladne organizovaným zberom odpadov. V praxi zber vyzerá nasledovne: Za
jeden odvoz odpadu z kontajnera pred domom, ktorý má objem 110 litrov, zaplatí občan 15
korún formou samolepky zakúpenej v obchodoch v obci a firma Tekom Sereď, ktorá nádobu
vyprázdni, nálepku zneškodní. Ďalej občania do samostatných vriec dávajú plasty a papier za
ktorého odvoz už nemusia platiť. Vrecia dostanú občania zdarma. Pracovníci VPP ich zvážajú
a lisujú čím sa zmenší objem, znížia sa náklady na odvoz a uloženie.
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9.februára bola podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu televízneho káblového rozvodu
medzi firmou VTR Komunikačné systémy s.r.o. Bratislava, konateľ Viliam Záhora a obcou
Križovany.
Firma VOKA predložila projekt 3. stavby obecnej kanalizácie. Domová prečerpacia
šachta s príslušenstvom v cene 42 227 Sk. Úhrada od občana 13 155 Sk a obec 29 072 Sk.
Právnické osoby úhradu v plnej výške.
V marci bolo prevedené osvetlenie miestneho cintorína a pomníka pred Základnou
školou . V uliciach obce bola prevedená rekonštrukcia verejného osvetlenia 20 ks svietidiel za
účelom úspory nákladov na elektrickú energiu.
2. apríla začali práce na obecnej bytovke pri Základnej škole postavením 18 m
vysokého stožiara pre dočasné umiestnenie televízneho anténneho systému. Postupne bola
rozobraná rovná strecha a vybudované dva podkrovné byty. Celá bytovka bola zateplená.
Práce vykonala súkromná firma podľa projektu Ing. Arch. Augustínovej. Vianoce 1998 noví
obyvatelia MUDr. Vasilev a Libor Šuran s rodinami už prežili v nových bytoch. Celková
hodnota diela 1 700 000,- Sk.
VYUŽITIE PRACOVNÍKOV VPP
Pracovníci VPP pokračovali v stavebných prácach na povale budovy Obecného úradu
v Križovanoch pri budovaní železobetónovej konštrukcie s finančným nákladom 49 300,- Sk.
Pri kultúrnom dome previedli úpravu priestranstva po vybúraní bočných betónových
schodov. Na bývalom Notariáte urobili sanáciu základov stavby. Previedli generálnu opravu
strechy bufetu, prístrešku pri bufete a pokladne pri vchode na ihrisko Telovýchovnej jednoty
v Križovanoch – náklady 35 000,- Sk. Najviac práce si vyžiadala oprava strechy haly TJ po
odsťahovaní firmy EKLOPLAST. Finančné náklady boli 242 953,10 Sk.
Dve krajčírky šili a vyšívali kroje pre potreby súboru Dudváh, dychovej hudby a
mažoretiek.
Pracovníci VPP pravidelne zvážali a lisovali vytriedené druhotné suroviny, previedli orez
stromov na cintoríne a v uličných priestoroch a podľa potreby kosili trávnaté porasty v celej
obci.
Vďaka dobrej činnosti obecného zastupiteľstva a najmä starostlivosti a dobrým nápadom
starostu Jána Vrábla patrila naša obec medzi najkrajšie a najčistejšie v okrese.
Obecné zastupiteľstvo sa podieľalo aj na ďalšej činnosti v obci. Tá bude opísaná
v kapitolách školstvo, kultúra, šport a iné.
ŠKOLSTVO
PRED 45 ROKMI BOLA V KRIŽOVANOCH ZRIADENÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Charakteristika a údaje o budove MŠ podľa kroniky.
Budova, v ktorej bola Materská škola umiestnená bola postavená v roku 1840. Dlžoba
presahovala hodnotu domu. Vlastníka nemala.
V roku 1953 bola v budove umiestnená MŠ, ktorej prináležala kuchyňa, sklad
potravín, chodby a dve miestnosti, ktoré slúžili za triedu – herňu – jedáleň aj spálňu.
V zadných objektoch boli umiestnené sklady JRD. Pri hrách na dvore boli deti vyrušované
členmi JRD a ich povozmi. Budova nemala záhradu a dvor bol tiež malých rozmerov, čo
značne sťažovalo vyučovanie a bránilo deťom v pohybe a hrách. Taktiež vnútorná rozloha
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nespĺňala dané kritéria, s ktorými majú tieto zariadenia disponovať. Za jedáleň slúžila učebňa,
ktorá bola zároveň aj herňou. Umyvárka, WC slúžilo obidvom triedam – v zimných
mesiacoch musela staršia skupina prechádzať cez triedu mladšej. Voda bola v „lavóroch“
uteráky neboli oddelené, WC bolo v dezolátnom stave, o tom sa už nebudem zmieňovať.
V roku 1965 bola utvorená dvojtriedka, aj priestory sa zväčšili. Kolektív pracovníkov
pri utvorení dvojtriedky v roku 1965: Riaditeľka: Jozefína Krajčovičová
Učiteľky:
Klára Stucková
Marta Lukačovičová
Páleníková
Kuchárka:
Kočvarová
Pomocná kuchárka: Demovičová
Školníčka:
Polakovičová
24.marca 1969 bola slávnostne otvorená renovovaná budova bývalej ZDŠ na MŠ za účasti
predstavených Okresného národného výboru – Odboru školstva v Trnave, Jozefa Rožiča
predsedu MNV a Jarolíma Rakúsa tajomníka MNV.
Zapísaných detí s školskom roku 1969/70 bolo 54.
Pedagogický personál – Riaditeľka: Jozefína Krajčovičová
Učiteľky: Marta Kusá
Marta Lukačovičová
Klára Bartakovičová
Kuchárka: Mária Rožičová
Pomocná kuchárka: Demovičová
Školníčka:
Ohrablová
Kurička:
Richnáková
Dňa 21.12.1974 po krátkej chorobe náhle zomrela učiteľka Marta Lukačovičová. Na škole
pôsobila 11 rokov.
V školskom roku 1975/76 prišla učiteľka Hrušovská Mária,
Kalivodová Vlasta
1.4.1976 odišla do dôchodku školníčka Ohrablová a na jej miesto nastúpila Sidónia Sabová.
V školskom roku 1979/80 nastúpila Helena Štefunková na funkciu riaditeľky.
V roku 1980 zapísaných detí 78 a pribudli učiteľky Partlová, Rochovská, od 2.3.
Mokrá Ľubica a v roku 1981 Iveta Kloknerová.
28.marca pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala riaditeľka Helena Štefunková
vyznamenanie „Zlatý klinec“ za aktívnu prácu. V tomto roku bol zakúpený nový nábytok a
koberce.
27.11.1983 prišla učiteľka Zuzana Kočvarová-Bíziková. V roku 1985 pokles detí na
63, čo znamenalo zrušenie jednej triedy. V roku 1986 zapísaných 84 detí prišla uč. Monika
Štibrányiová. V roku 1987 89 detí.
V školskom roku 1989/90 nastúpila Marta Kusá na funkciu riaditeľky. Zapísaných detí
59. V roku 1993 len 46 detí, v roku 1994 44 detí.
V roku 1995 bola zásluhou starostu Jána Vrábla Materská škola splynofikovaná.
V roku 1996 52 detí – Riaditeľka: Marta Kusá
Učiteľky: Zuzana Bíziková
Zdenka Mišovičová
Katarína Šimlaštíková
Školníčka: Viktória Šuranová
Kurič:
Pavol Oláh
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Ved. šk. stravovne: Jaroslava Brázdovičová
Hlavná kuchárka: Marianna Tornóciová
V roku 1997 42 detí – Riaditeľka: Marta Kusá
Učiteľky: Zuzana Bíziková
Oľga Bláhová
Mária Hrušovská
Školníčka: Viktória Šuranová
Kurič:
Branislav Kusý
Ved.šk.jed.: Ingrid Kalmárová
kuchárka:
Marianna Tornóciová
V roku 1998 navštevovalo materskú školu 40 detí.
Riaditeľka: Marta Kusá
Učiteľky: Zuzana Bíziková
Renata Blejštilová
Mária Hrušovská
Školníčka: Jana Sadloňová
Kurič:
Branislav Kusý
Ved. šk. jed.:
kuchárka: Marianna Tornóciová
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Od 1.1.1998 prešla škola na právnu subjektivitu.
V školskom roku 1997/98 z celkového počtu 250 žiakov bolo 118 na I. stupni a 132 na II.
stupni. Všetci žiaci postúpili do vyššieho ročníka a nikto nemal zníženú známku zo správania.
Žiaci vymeškali 13 631 ospravedlnených hodín, čo predstavuje 54,4 hodín na žiaka.
Z 36 absolventov bolo prijatých na: gymnázia
3 žiaci
SOŠ
9 žiakov
SOU
5 žiakov
spolu
17 žiakov
Na škole zostalo 19 žiakov a tak bude v školskom roku 1999/2000 IX. trieda. Na školu bola
prijatá ekonómka Eva Viselková.
Materiálno – technické budovanie školy bolo podmienené finančnými prostriedkami.
Podarilo sa opraviť osvetlenie telocvične, vymaľovať II. pavilón, zariadiť miestnosť pre
ekonómku školy Evu Viselkovú a previesť rekonštrukciu WC pre chlapcov I. a II. pavilóne –
hodnota 500 000 Sk. Financie zabezpečil Ing. Ľubomír Antal, prednosta Krajského úradu
v Trnave, rodák z Križovian.
KULTÚRA VŠEOBECNE
Tento rok bol na kultúrne podujatia mimoriadne bohatý. Folklórny súbor Dudváh spolu
s obcou Križovany nad Dudváhom
31.1. usporiadali I. reprezentačný ples
1.2. Maškarný ples pre deti – ZŠ a obec
12.2. Dusíkové melódie – výchovný koncert umelcov z Bratislavy, zabezpečila obec
24.2. Pochovávanie basy – dychovka
27.2. Poľovnícky ples – združenie Háj
15.3. MDŽ – únia žien
1.4. Kladenie vencov

7

30.4. Stavanie mája
3.5.Posvätenie hasičskej zástavy – obec
10.5.Odhalenie pamätnej tabule Gejzovi Dusíkovi – obec
16.5. Majáles – Rada rodičov školy
30.5. MDD
9.6. Divadelné predstavenie Koza Róza
12.6.Juniáles – Poľovnícke združenie Háj
14.6. Koncert dychovky na Notariáte
28.6. Rozlúčka absolventov ZŠ
17.7. Vatra zvrchovanosti
16.8. Križovianske folklórne slávnosti IV. ročník – obec
18.-19.9. Hodová zábava – TJ
2.10. 30.výročie Obecnej knižnice v Križovanoch - obec
7.11. Stretnutie 50-tnikov
6.12. Bábkové divadlo Strážanovcov, príchod sv. Mikuláša – zabezpečila obec
13.12. Posedenie pre dôchodcov - obec
27.12. Vianočný koncert speváckeho zboru ZORA - obec
29.12. Posedenie pre družstevníkov – PD Majcichov
30.12. Rozlúčka so starým rokom
31.12. Ohňostroj
Podujatia väčšieho významu opíšem podrobnejšie.
POSVIACKA HASIČSKEJ ZÁSTAVY
Za účasti starostu obce, hasičov oblečených v slávnostných uniformách, dychovej hudby a
mnohých občanov, dôstojný pán farár Alojz Gubala 3.mája pred sochou svätého Floriána
posvätil 70 ročnú hasičskú zástavu.
PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florián. To sú spojenia, ktoré už
niekoľko generácii patria k sebe.
102 rokov už stojí v našej obci socha sv. Floriána, ochrancu a patróna hasičov.
Obetavých a odvážnych ľudí ochotných zanechať akúkoľvek prácu, prerušiť odpočinok alebo
spánok a bežať v prípade požiaru na pomoc svojim spoluobčanom.
74 rokov uplynulo od založenia dobrovoľného hasičského zboru. Tento v našej obci ,
vtedy ešte s názvom Kerestúr, založil 2.mája 1924 miestny správca školy Vincent Blažek.
Dobrovoľný hasičský zbor mal pri svojom založení 31 členov.
Dňa 7.októbra 1928 pri príležitosti osláv 10.výročia národnej samostatnosti sa
uskutočnila posviacka hasičskej zástavy, ktorú dnes už čiastočne poškodenú, vrátime na
čestné miesto v našom farskom kostole.
Pôvodná hasičská zástava, ktorú vidíte v pripravenom ráme je v celohodvábnom
prevedení. Na jednej strane je hasičský znak, v rohoch národné ornamenty a nápis Kerestúr
1928. Nápis je prevedený 24 karátovým zlatom, ručne vyšívaný. Na druhej strane je obraz sv.
Floriána. Je to hodvábom ručne vyšívané malé umelecké dielo, tzv. maľba ihlou. Táto strana
zástavy bola zhotovená na hasičskú výstavu v Prahe. Ornamenty sú tamborované farebným
hodvábom. Celá zástava bola prevedená prvotriedne. V zachovanej hasičskej kronike je
zapísaná i jej cena 6.130 korún.
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Chráňme si tento skvost, ktorý je dokladom času založenia dobrovoľného hasičského
zboru v našej obci.
Zo slávnostného príhovoru starostu obce Jána Vrábla.
ODHALENIE PAMÄTNEJ DOSKY
V nedeľu 10.mája pri príležitosti 10.výročia úmrtia Gejzu Dusíka hudobného skladateľa
národného umelca bola odhalená pamätná doska na budove zvanej Notariát, kde prežil svoju
mladosť spolu s bratom a rodičmi až do roku 1929.
Slávnosti sa zúčastnila manželka skladateľa pani Alžbeta Dusíková s dcérou Dagmar.
Ďalšími hosťami boli poslanec NR SR Ing. Július Brocka a prednosta Krajského úradu
v Trnave Ing. Ľubomír Antal, ktorí v Križovanoch nad Dudváhom žijú, i minister životného
prostredia Jozef Zlocha a ďalší predstavitelia kultúrneho a spoločenského života kraja i
okresu a občania Križovian a Zavara.
Dedinka v údolí, malé domčeky……..
V TOMTO DOME PREŽIL
DETSTVO A MLADÉ ROKY
SVOJHO ŽIVOTA
1907- 1929
HUDOBNÝ SKLADATEĽ

GEJZA DUSÍK

Pamätnú tabuľu slávnostne odhalil starosta obce a vo výstižnej skratke predstavil jeho život a
dielo.
Po slávnostnom príhovore starostu Jána Vrábla zaspieval súbor Rosa z Galanty a
zahrala dychová hudba Križovianka s vystúpením mažoretiek. Potom sa prítomní presunuli do
miestnosti kultúrneho domu, kde spomienkové popoludnie pokračovalo slávnostným
programom plným Dusíkových melódii a spomienok na jeho osobnosť i autorovu tvorbu.
Program uvádzal Dr. Igor Berger, účinkovali bratislavskí umelci, tenorista Mário Fančovič a
sopranistka Dagmar Žalúdková. Muzikologička PhDr. Terézia Ursínyová zasvätene hovorila
o živote a diele skladateľa.

POŠTOVÁ PEČIATKA
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ŠAFFOVA OSTROHA
23.a 24. mája sa konala ŠAFFOVA OSTROHA – ôsmy ročník celoštátnej súťaže sólových
tanečníkov ľudového tanca v obci Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou. V kategórii od 41
do 60 rokov sa tešili druhému miestu Mária Kráľovičová a Ernest Horváth zo súboru
domáceho Dudváhu za tanec Paligátor a Krajc polku. Ľudovú hudbu súboru Dudváh viedol
primáš Ján Šulko.
IV. KRIŽOVIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
16.augusta sa konali IV. KRIŽOVIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI. Na príprave a
organizovaní sa podieľali: Obec Križovany nad Dudváhom, Folklórny súbor Dudváh,
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Trnave, Dedinská organizácia Únie žien v
Križovanoch a krojovaný sprievod dedinou doprevádzala dychová hudba Križovianka. Počas
sprievodu sa otvárali gazdovské dvory u Budayových, Kráľovičových, Halenárových a
Karáskových. Domáci ponúkali návštevníkom tradičné križovianske koláče, štrúdle a pagáče.
V kultúrnom dome pokračovali slávnosti bohatým kultúrnym programom pod názvom: OD
KOLÍSKY PO SVADBU.
ČINNOSŤ SÚBORU DUDVÁH
Obec vo svojom rozpočte každý rok vyčleňuje finančné prostriedky na kultúru, preto
uvediem chronologicky jednotlivé vystúpenia Folklórneho súboru Dudváh pod vedením
vedúcej a choreografky Evy Michalkovej, vedúceho ľudovej hudby Jána Šulku a speváckej
zložky PhDr. Ervína Blažeka.
31.1. I. reprezentačný ples
7.2.
vystúpenie v Zavare
8.3.
v Hrnčiarovciach
13.3. v Trnave
30.4. stavanie mája
1.5.
Okresná súťaž v Piešťanoch
18.6. vystúpenie v Seredi
19.6. reprezentovali Trnavský kraj v rakúskom Schloshoffe
27.-28.6.Festival vo Východnej
Medzinárodný detský festival Dulovce okr. Komárno
16.8. IV. ročník Folklórnych slávností v Križovanoch
Medzinárodný matičný festival v Martine
22.8. Odchod do Talianska, audiencia u sv. Otca, návšteva Ústavu sv. Cyrila a Metoda,
prijatie Mons. Štefanom Vrablecom, riad. – odovzdanie križovianskej výšivky
10.-13.9. privítali v Križovanoch mládežníkov z bývalej Juhoslávie, ubytovali ich a učili ich
križovianske tance
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2.10.
vystúpenie v Križovanoch – 30. výročie knižnice
11.12 Vianočný koncert v Smoleniciach
13.12. Vianočný program v Križovanoch za účasti členov MATICE SLOVENSKEJ a
Mons. Štefana Vrableca, ktorý im vrátil návštevu v Taliansku
29.12. posedenie družstevníkov
30.12. posedenie členov Dudváhu, vyhodnotenie bohatej činnosti za uplynulý rok,
poďakovanie starostu Jána Vrábla 75 členom Folklórneho súboru Dudváh za
reprezentáciu obce.
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
24.2. - tradičné pochovávanie basy
3.5. - posvätenie hasičskej zástavy
10.5. - odhalenie pamätnej tabule
14.6. -koncert na Notariáte
5.7. - otvárala Križovianka Trnavské kultúrne leto 1998
18.7. -koncertovala na Trojičnom námestí v Trnave na Nominačnom sneme HZDS
24.7. - Devín – štafeta Martin – Medzinárodný matičný festival
16.8. -IV. Križovianske folklórne slávnosti
9.8. – Častkovský festival dychových hudieb Častá
23.8. – VI. ročník prehliadky dychových hudieb v Hradišti pod Vrátnom
13.12. – posedenie pre dôchodcov
MAŽORETKY
Mažoretky pod vedením Lucie Mizerovej absolvovali sedem vystúpení v obci a širšom okolí.
MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA
V tomto roku si čitatelia, obec a pracovníčky Okresnej knižnice v Trnave pripomenuli 30
rokov činnosti MĽK. Pri tejto príležitosti obdržala vedúca knižnice Elena Mokrá ďakovný list
ministra kultúry SR Ivana Hudeca, za výrazný podiel na rozvoji kultúrneho života, udržiavaní
a šírení ľudových tradícií.
Na 30 ročné pôsobenie v knižnici spomínala vedúca takto. Keď v auguste 1968 prišli
pracovníčky metodického oddelenia Okresnej knižnice v Trnave k nám, aby som ich zaviedla
do knižnice (manžel Igor Mokrý bol osvetár, preto boli kľúče u nás), netušila som, že
otvorením dverí sa „upíšem“ knihovníctvu na 30 rokov. Práve sa dokončil nový kultúrny
dom, kde boli vyhradené priestory aj pre knižnicu. S členkami zväzu žien sme upratali
priestory, dali do poriadku knihy a keď mi po revízii knižného fondu ponúkli miesto
knihovníčky, ani som veľmi nerozmýšľala. Nastúpila som od 1.9.1968.
Začiatky neboli ľahké, veď celé štyri predchádzajúce roky knižnica takmer
nepracovala, ale s pomocou a podporou Okresnej knižnice, osvetovej besedy a MNV sme ich
prekonali.
A prišli vyznamenania …..
V sedemdesiatom prvé, o rok druhé a v roku 1974 Čestné uznanie Ministerstva kultúry
SROV. A keď už bol titul Vzorná ľudová knižnica na dosah ruky, došlo k zlúčeniu obcí
Križovian, Opoja a Vlčkoviec.
V Križovanoch bolo 2000 obyvateľov a boli navyknutí chodievať do knižnice. Odrazu
pribudlo ďalších 2200 obyvateľov. Vedela som, že ma čaká veľká robota, ale Okresná
knižnica mi ponúkla, aby som si vybrala spolupracovníčku. Stala sa ňou pani Mária Psotová.
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Rozdelili sme si prácu a do dvoch rokov sme opäť plnili kritéria súťaže. Titul Vzorná ľudová
knižnica sme získali v roku 1978.
Za celé obdobie sme uskutočnili veľa besied, súťaží, exkurzií, výstaviek kníh a iných
kolektívnych podujatí. Knižnicu navštívili viacerí spisovatelia, napr. Andrej Plávka, Ján
Solovič, Mária Jančová, Elena Čepčeková, Mária Ďuríčková, Jozef Dobiáš, Ján Navrátil a
ďalší, aby besedovali s čitateľmi.
Po rozdelení obcí v roku 1991 sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu a konečne po
12-tich rokoch sme sa dočkali vykúrených priestorov knižnice. Vlčkovce a Opoj sa
osamostatnili. Pani Psotová odišla do dôchodku.
V roku 1991 bola knižnica oddelimitovaná pod obecný úrad a starosť o výdavky
prešla na neho. Musím konštatovať, že Obec Križovany má pre knižnicu veľké pochopenie.
Ročne prepláca 7 titulov časopisov, okrem toho vyčleňuje na nákup kníh 20 000,- Sk ročne.
Práve preto od dnešného dňa bude knižnica premenovaná na Obecnú knižnicu Križovany.
OBECNÁ KNIŽNICA
Hlavné ukazovatele: čitatelia
301
návštevníci 2 546
výpožičky 10 534
z toho odborná a beletria
pre deti
periodík
pribudlo 141 kníh kúpou
vyradených 40 kníh

4 833
4 284
1 417

ZDRAVOTNÍCTVO
Od 1. mája 1998 MUDr. Stanislav Krupanský začal ordinovať v obci tri dni v týždni
v pondelok, stredu a piatok.
DOM DÔCHODCOV
Na troch poschodiach a šiestich medzi podlažiach slúži sedemdesiatim siedmim seniorom 30
izieb. Príkladne sa o nich stará 35 – členný kolektív, z toho 16 zdravotných pracovníkov, pod
vedením riaditeľky Márie Štefunkovej, ktorá túto funkciu vykonáva 10 rokov. Hlavná sestra
Mária Vojtechová, hospodárka Alena Lisá a hlavná kuchárka Katarína Kirseková. Priamym
nadriadeným úradom je odbor sociálnych vecí Krajského úradu v Trnave. Pre zaujímavosť
uvediem poplatok za jednoizbovú miestnosť mesačne 3 213,- Sk zaplatí veľmi náročný
dôchodca. Tu je však špeciálna, zvýšená starostlivosť.
Riaditeľka vychádza v ústrety aj veriacim dôchodcom. Minimálne raz v mesiaci
miestny farár Alojz Gubala slúži sv. omšu priamo v domove.
STANICA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
SOS je zariadenie do ktorého sa deti dostanú na základe predbežného rozhodnutia, kým súd
nerozhodne o ich umiestnení do domova, alebo sa zmenia okolnosti v rodine. Ku koncu roka
sa v SOS nachádzalo 10 detí vo veku troch do desať rokov. Riaditeľka bola Marianna
Romanová. Zariadenie sa nachádzalo v dome č. 4.
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SPOLKY
Dobrovoľní darcovia krvi sa zúčastnili dvoch odberov krvi v mesiacoch marec a august. Obec
finančne zabezpečila pohostenie a darčeky.
ÚNIA ŽIEN
Výbor organizácie pripravil pre svoje členky posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien s pohostením a kultúrnym programom. Členky pomáhali pri organizovaní IV.
Križovianských slávností a posedenia pre dôchodcov.
POŽIARNA OCHRANA
Členovia sa zúčastnili osláv vysvätenia zrekonštruovanej 70 ročnej bojovej zástavy hasičov.
Na sv. Božieho Tela zabezpečovali procesiu členovia Drinka, Barta, Hutár, Štefák,
Kučera, Arbes, Drgoň, Halaj, Gajarský, Šusta, Daniš a Pačes.
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE HÁJ
Členovia zorganizovali 27.februára Poľovnícky ples a 12.6. Juniáles.
POLITICKÉ STRANY
HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
Vo volebnom roku sa členovia hnutia podieľali na nasledovných akciách v obci: 8.mája
pripravili oslavu Dňa matiek. 29.mája míting za účasti poslancov Národnej rady SR Ireny
Belohorskej a Romana Houbavera. Pre deti pripravili oslavu MDD na miestnom ihrisku a
výlet na Devín spojený s plavbou po Dunaji.19.júna sa uskutočnil II. ročník futbalového
turnaja o Pohár prednostu Krajského úradu v Trnave a 17.júla Vatru zvrchovanosti.
Výbor HZDS: Predseda
Ing. Ľubomír Antal
Podpredseda Pavol Bachratý
Tajomník
Ľubomír Kolný
Pokladníčka Alena Opoldová
STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE
V predvolebnej kampani výbor organizácie uskutočnil besedu s Jánom Ľuptákom –
predsedom SDĽ.
1.4. pri príležitosti oslobodenia obce zúčastnili sa členovia kladenia vencov
k pamätníku pred Základnou školou v Križovanoch.
CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI
Veriaci putovali do Dechtíc, Turzovky, na Staré Hory, Marianky a do Šaštína. Púte
organizačne zabezpečila Beáta Táčovská.
3.5.
pán farár Alojz Gubala vysvätil zrekonštruovanú 70 – ročnú hasičskú zástavu.
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STRETNUTIE RODÁKOV
Na stretnutí sa zišlo štyridsaťtri 50 – ročných spolužiakov. Nechýbala ani triedna učiteľka
Božena Sokolová a dvaja spolužiaci žijúci viac ako tri desaťročia v Amerike.
Spolu osadili veľkú skalu a upevnili tabuľku s nápisom „Križovany 1948 – 1998“.
Rodákov prišiel pozdraviť aj starosta obce Ján Vrábel.
MIMORIADNA UDALOSŤ
22.júla zomrel Jozef Rožič, dlhoročný predseda MNV, terajší kontrolór obce.
V júli sa stala nepríjemná udalosť keď 72-ročnú obyvateľku Križovian vo vlastnom dome
prepadol zlodej. Vyšetrovaním sa zistilo, že páchateľom bol občan Križovian Štefan H. nar.
v roku 1977. Lúpeží sa dopustil trikrát opakovane na tej istej osobe. Páchateľ bol odsúdený na
tri roky.
MATRIČNÉ ZÁPISY
V tomto roku sa narodilo 18 detí a zomrelo 41 občanov vrátane Domova dôchodcov. Stav
obyvateľstva 1766.
VÝROČIA
65. výročie sobáša oslávili manželia Jozef a Mária Drinkovci. 50. výročie sobáša 11.10.
Emília a Peter Ondrejkovičovci a Etela a Vít Ondrejkovičovci.

