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Kronika obce
Križovany nad Dudváhom

1993
Kronikárka obce : Elena Mokrá
Do elektronickej podoby spracovali: Viera Vráblová, Viera Krajčírová
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1993
1. januára 1993 vstúpila do svetovej rodiny samostatných štátov Slovenská republika. Uznali
ju všetky krajiny sveta i medzinárodné organizácie. Vo februári 1993 bola pred sídlom OSN
v New Yorku vztýčená bielo-modro-červená zástava so znakom dvojkríža na trojvrší.
Prezidentom Slovenskej republiky sa stal Michal Kováč, predsedom vlády Vladimír
Mečiar a predsedom parlamentu Ivan Gašparovič.
Úderom dvanástej hodiny 31.12.1992 bola stiahnutá zástava Československej
federatívnej republiky a za zvukov Slovenskej hymny vytiahnutá na stožiar vlajka Slovenskej
republiky. Pri tejto príležitosti sa zhromaždili občania pred KD a spoločne uvítali samostatnú
republiku.
Pri občerstvení, ktoré bolo zabezpečené za finančného prispenia štátu, vládla radostná
nálada, keď si zhromaždení želeli prvý deň Slovenskej republiky a Nový rok.
VOĽBY STAROSTU OBCE
Dňa 29. mája 1993 sa uskutočnili voľby starostu obce. Kandidátom bol Ján Vrábel, doterajší
zástupca starostu. Zo 767 zapísaných voličov mu odovzdalo hlas 715.
14. júna na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva odovzdal bývalý starosta
Jarolim Hrčka, ktorý odišiel do dôchodku, starostovské povinnosti Jánovi Vráblovi. Starosta
obce zložil predpísaný sľub.
Ján Vrábel sa narodil 28. januára 1944 v Križovanoch. Po skončení základnej školy
získal výučné listy v dvoch oboroch a popri zamestnaní absolvoval dvojročné štúdium stredné
elektrotechnické na doplnenie vedomostí. V rokoch 1961 – 1963 pracoval v Slovnafte a po
základnej vojenskej službe 27 rokov vo Figare Trnava ako prevádzkový elektrotechnik. Od
roku 1991 vykonával funkciu zástupcu starostu obce v Križovanoch. Je ženatý, otec troch
detí.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za zástupcu starostu bol zvolený Štefan Barta. Mária Neštická postúpila na uvoľnené miesto
poslanca obecného zastupiteľstva po Jánovi Vráblovi a tak doplnila predpísaný počet
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre TJ 60 000,- Sk, dychovke na
jednotné oblečenie košeľa a vesta s nápisom DH Križovianka 20 000,- Sk, na chladiarenské
zariadenie do domu smútku 68 000,- Sk a pre dôchodcov nad 70 rokov finančný príspevok
250,-Sk a pohostenie, spolu finančný obnos 40 000,- Sk.
V tomto roku bol Obecný úrad vybavený výpočtovou technikou 2 kusy osobné
počítače a kopírovacím strojom. Táto technika spolu s programovým vybavením slúži
k zabezpečeniu požiadaviek na plynulý chod práce Obecného úradu.
11.10.1993 bol schválený Požiarny poriadok obce.
Na verejnoprospešné práce bol prijatý v civilnej službe branec Marián Svíba.
Finančné hospodárenie za rok 1993:
Príjmy 4 518 000,- Sk
Výdaje 3 879 000,- Sk
Výsledok hospodárenia 639 000,- Sk
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Stav finančných prostriedkov 1 785 000,- Sk
Na bežnom účte VÚB
785 000,- Sk
Na účte v Komunálnej banke 1 000 000,- Sk
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o umiestnenie a povolenie činnosti na drobné
automechanické práce Petrovi Šmidovičovi, Jurajovi Kvetanovi a Kráľovičovi Jozefovi.
VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Oprava kultúrneho domu. Výstavba žumpy, oprava strechy, výmena a doplnenie
odkvapových žľabov, zateplenie stropu hlavnej sály a priestoru nad javiskom. Previedla sa
rozsiahla rekonštrukcia ústredného kúrenia, nové rozvody v kanáloch po bokoch tanečného
parketu, liatinové radiátory. Prestavba kotolne na plynové kúrenie. Boli vymenené bočné
únikové dvere, ktoré sú kovové dvojité s tepelnou izoláciou. Všetky tieto opatrenia prispeli
k ekonomickému vykurovaniu priestorov. Ďalej bola prevedená kompletná rekonštrukcia
elektrických rozvodov KD včítane prípojky na sekundárnu elektrickú sieť. Miestna knižnica
má vlastné vykurovanie elektrickými konvektormi nezávisle na ústrednom kúrení KD.
Podstatnú časť prác opravy obsahovali stavebné práce. Rozšírili sa sociálne zariadenia,
ktoré spĺňajú požiadavky na prevádzku KD. V širokom rozsahu sa previedli stolárske práce.
Výroba a oprava chýbajúcich a prehnitých okien, ich zasklenie. Výroba nového zariadenia
bufetu skrinky, police, barpult, nové vchodové dvere na balkón a opravené vchodové dvere
do hlavnej sály. V knižnici bolo potrebné vyrobiť nové presklené dvere na balkón kultúrneho
domu. Z bezpečnostných dôvodov sa upravilo schodište na balkón nad hlavnou sálou.
Vymaľoval sa celý interiér KD včítane priestorov kotolne, merania plynu, celého suterénu a
knižnice. Bola položená nová PVC podlahová krytina po bokoch tanečného parketu. Previedla
sa oprava, vybrúsenie a nalakovanie tanečného parketu. Vybrúsená bola aj mramorová dlažba
vchodovej haly KD.
Aj mnohí občania rekonštrukciou vlastných rodinných domov a udržiavaním verejných
priestranstiev prispeli k vylepšeniu vzhľadu obce. Veľmi pekne boli rekonštruované mnohé
domy najmä v časti Hliník. Pre zlepšenie životného prostredia začalo sa s obnovou zelene na
verejných priestranstvách a výsadbou parku v obci.
ŠKOLSTVO
Pedagogický zbor mal v tomto školskom roku nasledovné zloženie:
Riad. školy:
Irena Pontesová
Zást. riad.:
Melánia Škodová
Vých. poradca: Mária Neštická

Triednictvo:

I. tr.
II. A.tr.
II. B tr.
III. tr.
IV. tr.
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A

Elena Tomešová
Elena Mokrá
Ján Habina
Viera Kráľovičová
Oliva Vráblová
Mária Střelcová
Elena Bittnerová
Anna Tulisová
Mária Neštická
Mária Kozárová
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Školská družina:

VII. B
VIII. A
VIII. B
I. odd.
II. odd.
III. odd.
VI. odd.

Mária Valkovičová
Viera Hrčková
Eliška Hirčáková
Ľubica Drinková
Táňa Babuljaková
Jana Houdeková
Andrea Regendová

Bez triednictva učil Jozef Štibrányi a nový kolega Cyril Vilček.
Školu navštevovalo 286 žiakov, z toho 107 na I. stupni a 176 na II. Všetci žiaci I. stupňa
prospeli, na II. stupni neprospeli 5 žiaci, z toho 3 žiaci v 5. roč. a 2 žiaci v 6 ročníku.
Už druhý školský rok sa neklasifikovali výchovy. V 6. ročníkoch v predmetoch Šj, Nj,
a M sa pokračovalo vo vnútornej diferenciácii.
Všetkých 39 absolventov bolo zaradených na štúdium, alebo do učňovského pomeru. Na
gymnáziá 4 žiaci, na SOŠ 14 žiakov, na 3 – ročnú DOŠ 4 žiačky, na SOU 3 žiaci a do 3
ročného uč. pomeru na SOU 14 žiakov.
V noci z 19. na 20. apríla vnikli do objektu školy zlodeji. Vylámali šestoro dverí a pokradli
rozličné predmety, čím spôsobili škodu 12 000,- Sk
KULTÚRA
Vo vynovených priestoroch KD sa v septembri uskutočnila Hodová zábava. Zaujímavosťou
bolo schválenie zákazu fajčenia v hlavnej sále a na balkóne Obecným zastupiteľstvom a
hlavne jeho dodržiavanie.
Pred Vianocami sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, na ktorom vystupovali deti
MŠ a ZŠ, súbor Rozmarín z Majcichova a dychová hudba Križovianka.
Aj MĽK začala vypožičiavať vo vynovených a hlavne vykurovaných priestoroch. Do
konca roka dosiahla 5 953 výpožičiek pri počte 254 čitateľov. Počas opráv sa vypožičiavalo
len dve hodiny v týždni. Obecný úrad poskytol na nákup literatúry a časopisov 12 000,- Sk
CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI
Zastupovaním neprítomného kňaza v našej obci bol poverený dôstojný pán farár Marián
Ondrejka z Majcichova. Náboženskú výchovu na ZŠ od 1. septembra 1993 vyučoval katechét
Ján Kobliška.
Veriaci občania uskutočnili v tomto roku nasledujúce púte:
16.5. Turzovka
5.6. Staré Hory
3.7. Šaštín
18.7 Topoľčianky
7.a 8.8. Litmanová
11.9. Šaštín
26.9. Marianka
POLITICKÉ STRANY A HNUTIA
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KDH
Počet členov Kresťansko demokratického hnutia rapídne poklesol na 17 z dôvodu problémov
s registráciou a platením členských príspevkov. Predsedníctvo pracovalo v nezmenenom
zložení. Pre deti bol zorganizovaný zájazd na výstavu betlehemov v Bratislave.
OBECNÁ ORGANIZÁCIA HZDS
Ustanovujúca členská schôdza vtedy ešte obecného klubu HZDS bola 3. mája 1993. Hlavný
podiel na zložení klubu mali Ing. Antal Ľubomír, Bočko František, Dobiš Augustín a Michal
Antal. Prvým predsedom bol zvolený Ing. Antal a hospodárom František Bočko.
Klub bol centrálne zaregistrovaný 4. mája 1993. Neskôr zmenil názov na Obecná
organizácia HZDS a sústredil svoju činnosť na prípravu volieb v roku 1994.
SPOLKY A ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÝ ZÁHRADKÁRSKY ZVÄZ
V jesenných dňoch nastáva čas zúročenia celoročnej námahy.
Že záhradkári sú s výsledkami svojej práce spokojní, dokázali na veľkej výstave
ovocia a zeleniny v KD, kde vystavovali exponáty od takmer 50 členov.
Ďalej výbor zorganizoval zájazd do Trenčína na výstavu Záhradkár a návštevu
Agrokomplexu v Nitre.
MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA
Výbor organizácie zorganizoval bezplatný odber krvi dvakrát. 22. februára – 31 darcov a 23.
augusta tiež 31 darcov.
ZO PZ
Zväz požiarnej ochrany vyslal na súťaže 23. mája v Zelenči dve družstvá.
1. družstvo sa umiestnilo na 5 mieste
2. družstvo na 9 mieste.
SÚKROMNÉ PREDAJNE
20.1.1993 bola otvorená predajňa OBUV, Ľudmila Štibrányiová
7.12.1993 predajňa LIMA BOUTIQUE, Mária Střelcová
TELOVÝCHOVA
Výbor TJ Križovany : Predseda:
Kráľovič Stanislav
Podpredseda: Demovič Stanislav
Tajomník:
Baláž Milan
Ved. mužstva: Brázdovič
Krivosudský Milan
Viselka Miloš
Hutta Ladislav
Hutta Marián
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Belko Ján
Mizera Vladimír
Drinka Ján
Táčovský Milan
TJ má približne 80 členov.
„A“ mužstvo obsadilo 6. miesto v V. lige – skupina C
MATRIČNÉ ZÁPISY
V tomto roku sa narodilo 13 detí, zosobášilo sa 9 manželských párov a zomrelo 43 občanov
vrátane z DD.
Manželia Mária a Jozef Drinkoví oslávili 60. výročie spoločnej cesta životom. Sobášil ich
vdp. Kamil Kovácsy 21. júna 1933 a teraz svätú omšu na poďakovanie a obnovenie sľubu
vernosti odslúžil vdp. Marián Ondrejka 19. júna 1993. Vychovali spolu 3 deti.

