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1995
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo 31. júla 1995 poverilo starostu obce ako konateľa Združenia obcí
povodia rieky Dudváh prípravou spoločného riešenia čistenia odpadových vôd na ČOV
Trnava.
Obec podpísala zmluvu s vydavateľstvom Komárňanské tlačiarne s.r.o. o vydaní
publikácie Románska rotunda sv. Kríža v Križovanoch nad Dudváhom. Bola vydaná v edícii
Malá vlastivedná knižnica v počte 5 000 ks. Z toho 3 000 ks po 15,- Sk odobrala obec.
20.11.1995 OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie – Cenník správnych
poplatkov, výkonov a služieb poskytovaných v obci Križovany nad Dudváhom. Ďalej
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, ktorým sa dopĺňa zákon SNR
č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností.
Rozpočet:
príjmy 5 101 000,- Sk
výdavky 4 674 000,- Sk
výsledok hospodárenia 427 000,- Sk
V tomto roku sa pokračovalo v prevádzaní rekonštrukcie ústredného kúrenia na Obecnom
úrade /radiátory od r. 1976/.
Miestna firma Rekoplyn zdarma splynofikovala MŠ, keď obec zaplatila prepracovanie
projektovej dokumentácie, podvrt miestnej komunikácie a poskytla pracovníkov VPP.
Z prostriedkov rozpočtu obce sa previedla oprava strechy a výmena žľabov na Rímskokatolíckom kostole v hodnote 18 000,-Sk.
Klampiarske práce prevádzala firma KARLUX Špačince.
Veľká pozornosť sa venovala úprave verejných priestranstiev, cintorína, ihriska TJ, vyčistilo
sa okolie Svadobky a verejných budov, pokračovali práce na oprave hospodárskeho objektu
obce (zadná časť objektu Notariát) – pracovníci VPP.
ŠKOLSTVO
Pedagogický zbor mal v tomto roku nasledovné zloženie:
Riad.školy: Mgr. Melánia Škodová, poverená zastupovaním
Zást.riad.:
Mgr. Mária Neštická, poverená zastupovaním
Riad. školy: Mgr. Irena Pontesová sa vrátila po PN 13.2.1995
Triedni učitelia:

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

E. Mokrá
Ľ. Drinková
J. Habina
V. Kráľovičová
O Vráblová
E. Tomešová
M. Kozárová
M. Valkovičová
V. Hrčková
E. Hirčáková
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VII.A M. Střelcová
VII.B E. Bittnerová
VIII.A A. Tulisová
VIII.B C. Vilček
Náboženskú výchovu vyučovala katechétka S. Sedláčková, bez triednictva učil J. Štibrányi.
Predseda RZ bol Jozef Slezák.
Školská družina:
I.odd. T. Babuljaková – vedúca ŠD
II.odd. B. Hypíková
III. odd. J. Houdeková
IV.odd. A. Regendová
Školu navštevovalo 288 žiakov. Na I. stupni 113, na II. stupni 175 žiakov. 160 žiakov
náboženská výchova a 15 žiakov etická /na II. stupni/. Neprospelo 6 žiakov na II. stupni.
Zo 45 žiakov 8.ročníka bol 1 žiak prijatý na gymnázium, 15 na stredné odborné školy, 5
žiakov na 4-ročné SOU, 9 žiakov na 3-ročné SOU, a 4 žiačky do dievčenskej odbornej školy.
KULTÚRA
Po obnovení DFS a FS Dudváh za pomoci dychovej hudby a ľudovej hudby sa veľmi
zaktivizovala kultúra v obci.
28. februára sa obnovili zvyky pochovávania basy, čiže ukončenie fašiangov, obdobia
od Troch kráľov do Popolcovej stredy.
V podvečer 1.mája sa obnovila tradícia stavania mája so spevom a tancom.
DFS Dudváh pod vedením E. Michalkovej postúpil z okresnej prehliadky v Modranke
do oblastnej súťaže konanej v Komárne, kde získal I. miesto a postup na Celoslovenskú
prehliadku do Prešova v dňoch 9.-11.6.
8.júla predviedol FS Dudváh Križovianskú svadbu, ktorá nasledovala po tradičnom
sprievode obcou. Pre zachovanie svadobných zvykov ďalším generáciám je celý program na
videokazete.
A potom nasledovali vystúpenia Dudváhu a dychovky Križovianka v Trnave,
v Martine na Matičnom festivale, na Prašníku a na Planinke.
K príchodu sv. Mikuláša nacvičil súbor pásmo „Od Barbory do Vianoc“, s ktorým
vystúpil v Križovanoch, v Trnave, v Majcichove, Trstíne a Naháči. Všetky vystúpenia mali
veľký úspech. Na oslave Deň matiek vystúpili deti MŠ, ZŠ a DFS Dudváh.
Kultúru na profesionálnej úrovni predviedlo bábkové divadlo Strážanovcov, ktoré
odohralo pre deti v marci predstavenie Gašparko a drak a na Mikuláša Gašparko a čert. Po
predstavení rozdával Mikuláš deťom darčeky.
SPOLKY A ORGANIZÁCIE
ÚNIA ŽIEN
Pri príležitosti 75.výročia narodenia ak. maliara Jozefa Šturdíka rodáka Križovian, Únia žien
usporiadala 9.apríla v KD výstavu reprodukcií obrazov J.Šturdíka a amatérskych maliarov
Mileny Krivosudskej rod. Táčovskej a Stanislava Neštického z Križovian. Výstava mala
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veľký úspech, navštívilo ju 387 občanov.
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE
Poľovnícke združenie Háj usporiadalo strelecké preteky v Tálingoch, Poľovnícky ples a
Katarínsku zábavu. TJ sa pričinila o zabavenie ľudí Hodovou zábavou a RZ tradičným
„Majálesom“.
MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA
V júli sa v Miestnej ľudovej knižnici uskutočnila revízia knižného fondu podľa zákona o
knižniciach, za účelom vyradenia zastaranej a opotrebovanej literatúry. Pri revízii boli
pracovníčky Krajskej štátnej knižnice a Mária Bachratá - VPP.
Knižničný fond:
7 981
Výpožičky
Čitatelia
Suma na nákup

9 272
300
17 420,- Sk

Knižnica sa opäť stala miestom, kde sa stretávajú žiaci, študenti aj dospelí, posedia,
poprečitujú časopisy a vypožičajú si knihy. V priemere za deň navštívi knižnicu 20 – 30
čitateľov.
CIRKEVNÝ ŽIVOT
V tomto roku sa veriaci zúčastnili Fatimských sobôt v Šaštíne, čo predstavovalo 5 prvých
sobôt v mesiacoch január až máj.
21.5. púť do Turzovky
30.6. stretnutie mládeže so sv. Otcom v Nitre
10.7. Šaštín - návšteva sv. Otca
15.8. Staré Hory
16.8.-31.8. sa uskutočnila púť veriacej Križovianskej mládeže Lurdy – Fatima.
Na bicykloch prešli 1 750 km. Púť zorganizoval vpd. Farár M. Ondrejka.
24.9. Marianka /dva autobusy veriacich a peši cez hory ďalší, spolu asi 150
veriacich/
4.11. Šaštín
2.12.
Šaštín
13. mája bola posvätená kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola postavená v roku 1878.
V tomto roku bola obnovená a zbúraním ohrady sa docielil priamy pohľad na kaplnku
z hlavnej cesty. Predtým sa nachádzala za ohradou cintorína.
PRÍCHOD KŇAZA ALOJZA GUBALU
6.júla, takmer po piatich rokoch od smrti vdp. Jozefa Veselského bol ustanovený správca fary
vdp. Alojz Gubala.
Starosta obce Ján Vrábel, veriaci a občania ho privítali večer pri svätej omši.
Organistka a katechétka RNDr. Angelika Nemčíková založila spevácku skupinu a od
septembra 1995 začala vyučovať náboženskú výchovu na ZŠ.
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23. septembra udelil svätiaci biskup Vladimír Filo sv. birmovania sto birmovancom.
KLUB KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉHO HNUTIA
Počet členov v tomto roku bol 39. výbor KDH zabezpečil autobus na míting v Športovej hale
na Pasienkoch, ktorý sa konal pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie. Členovia
predsedníctva sa zúčastnili na celoslovenskom sneme v Košiciach.
SPOLKY A ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
V tomto roku sa 19.februára uskutočnila degustácia vín, kde bolo 35 vzoriek bieleho a 20
vzoriek červeného vína. Členky organizácie Ľ. Drinková, L. Polláková, M. Hrušovská a J.
Kollárová sa zúčastnili na praktickom kurze Veľkonočné aranžmá a pohostenie šibačov
v Hlohovci.
OV SZZ Trnava organizoval zájazd do Rakúska, oblasť Štajersko. Zúčastnil sa Kollár
Štefan, Záhumenský Bernard a predseda Horváth Ladislav. Že organizácia pod jeho vedením
veľmi dobre pracuje, dokazuje vyznamenanie ÚV SZZ IV. stupňa, ktoré obdržal na VI.
zjazde SZZ v Bratislave. Bolo to jeho ocenenie za 35 ročnú prácu v tejto organizácii.
Zjazd sa uskutočnil 11. – 12. novembra 1995 a Ladislav Horváth sa ho zúčastnil ako
člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie, člen predsedníctva OV – SZZ a predseda Okr.
kontrolnej a revíznej komisie i ako predseda ZO SZZ v Križovanoch nad Dudváhom.
35. výročie založenia organizácie v našej obci si záhradkári pripomenuli tradičnou
výstavou ovocia a zeleniny.
JEDNOTA – DOZORNÝ VÝBOR
Dozorný výbor pracuje v tomto zložení:
Polláková Ľudmila – predsedníčka
Šuranová Mária – pokladníčka
Domoradská Jarmila – členka výboru
Kráľovič František – revízor
Antal Jozef – revízor, kontroluje hospodárenie so združenými prostriedkami a
pokladničnú knihu.
Po zrušení návratok sa teraz robí nákup na členskú kartu a pri nákupe nad 1 000,- Sk
v predajni Jednota, sa odpočíta 20,- Sk z nákupu. Dozorný výbor veľmi dobre spolupracuje so
záhradkármi, organizujú spolu zájazdy.
POŽIARNA OCHRANA
Členovia PO sa 13. augusta zúčastnili súťaže o Putovný pohár v Zelenči.
Veliteľ:
Štefák Ján
Strojník: Gajarský Jozef
Členovia: Barta Jozef, Drgoň Marián, Drgoň Jaroslav, Hanzel Peter,
Gajarský Jaroslav, Haršányi Marek
30. septembra v tej istej zostave na súťaži v Zavare obsadili 4. miesto.
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DEMOKRATICKÁ ÚNIA ŽIEN
Začiatkom roka sa ženy rozhodli obnoviť činnosť Slovenského zväzu žien pod novým
názvom Demokratická únia žien Slovenska.
A tak sa za účasti starostu obce Jána Vrábla zišlo 42 žien, aby zvolili nasledovný
výbor:
Elena Mokrá – predsedníčka
Viera Vráblová – tajomníčka
Melánia Škodová – pokladníčka
Anna Drimajová
Anna Vráblová – členky revíznej komisie
31. marca členky organizácie položili kyticu k pamätníku pred školou, pri príležitosti
50.výročia oslobodenia obce.
Podieľali sa na príprave výstavy ak. maliara J. Šturdíka a amatérskych maliarov
z obce.
Zorganizovali zber opotrebovaného šatstva a obuvi, spolu 28 vriec.
Prednosta OÚ v Trnave pri príležitosti Dňa matiek prijal mnohodetnú matku z našej
obce pani Teréziu Neštickú. Vychovala 7 detí.
4 krát v roku sa ženy vybrali na nákupy do Nowého Targu v Poľsku.
„Drogová závislosť“ – prednáška na veľmi aktuálnu tému v súčasnej dobe sa uskutočnila
v novembri. Prednášala p. Brunovská.
Bývalý „Majer“ a pozemky 100 ha v rámci reštitúcie získali Ignác Gembala a Ján Kučera
z Trstenej. Hrozilo znehodnotenie stávajúcich budov, ale po tvrdých rokovaniach starostu
obce s majiteľmi došlo k dohode a v prospech obce sa vyčlenilo 12 m.
ZDRAVOTNÍCTVO
Na základe dožiadania Obecného úradu v Križovanoch nad Dudváhom a obyvateľov bola
zriadená ambulancia obvodného lekára v novoutvorených priestoroch. Obvodný lekár začal
ordinovať dva dni v týždni a občania už nemusia chodiť do Vlčkoviec.
V tomto roku prebehli v obci dve vlny epidémie chrípky v mesiaci február a december.
Epidémia v decembri pripútala mnoho ľudí na lôžko. Sprevádzali ju vysoké teploty s kašľom
a bolesťami v hrudi. V triedach chýbalo veľa žiakov, preto boli vyhlásené chrípkové
prázdniny až do 8.januára 1996.
Prvý sneh napadol už 4. novembra.
MATRIČNÉ ZÁPISY
Narodilo sa 19 detí, zosobášilo sa 7 manželských párov a zomrelo 44 občanov vrátane DD.
50.výročie spoločnej cesty životom oslávili manželia:
29.1.1995 Mária a František Dobrovodskí
6.2.1995
Jozef a Valéria Hincoví
Michal a Anna Kareloví
21.6.1995 Filoména a Anton Ondrejičkoví
6.10.1995 Kristína a Jozef Huttoví
17.10.1995 Mária a Milan Klčovanskí

