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1997
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Starosta obce: Ján Vrábel
Zástupca starostu: Milan Drimaj
Poslanci obce Križovany nad Dudváhom
Obecné zastupiteľstvo:
Barta Štefan
Riška František
Hrčka Pavol
Antal Ľubomír Ing.
Hlavna Stanislav
Belko Ján
Kráľovič František
Drímaj Milan
Hužovič Marián Ing.
Viselka Miloš
Ondrejička Vladimír Ing.
Bachratý Pavol

Horváth Peter MVDr.
Demovič Stanislav
Kráľovič Ján č. 515
Benkovský Vladimír
Hermanský Peter Ing.
Hutta Ladislav
Pollák Stanislav
Baláž Milan
Kráľovič Stanislav
Štefák Ján č. 474
Horváth Ladislav
Urminský Štefan

Činnosť Obecného zastupiteľstva bola veľmi bohatá. Na pravidelných zasadnutiach
prejednávali a odhlasovali množstvo návrhov pre zlepšenie života obyvateľov obce.
Poslanci schválili návrh na pamätnú dosku hudobného skladateľa Gejzu Dusíka,
rekonštrukciu 4 bytovej jednotky vo vlastníctve obce v areáli Základnej školy. Projektovú
dokumentáciu vypracovala Ing. Arch. Mária Augustínova. Odhlasovali poplatok za prenájom
hrobových miest na ďalších 10 rokov, poskytnutie finančného príspevku pre Miestny spolok
SČK pri darcovstve krvi, financie pre Materskú školu na natretie plota, nákup dvoch kosačiek
pre potreby obce a príspevok pre TJ Družstevník na nákup bránkových sít, 2 ks košov a 7
basketbalových lôpt a na úhradu faktúr za autobus pri prevoze futbalistov „A“ skupiny, spolu
88000,- Sk.
Odhlasovali 10 000,- Sk pre obec Brodské postihnutú povodňami. Obec uzavrela
nájomnú zmluvu na používanie kabín, bufetu a pokladne v areáli ihriska TJ za 1 Sk ročne na
dobu troch rokov.
Stavba spoločného kanalizačného zberača od ihriska TJ v Križovanoch nad Dudváhom
smerom na Vlčkovce a na Zavar začala v jarných mesiacoch. Súčasne bola zahájená I. stavba
I. etapa celoobecnej kanalizácie. V auguste bola prevedená podvrtávka štátnej cesty v úseku
hraníc katastra obce Vlčkovce - Križovany, prečerpacia šachta za telocvičňou Základnej
školy Križovany a pokračovali práce celoobecnej kanalizácie pred Obecným úradom, pri
železničnej stanici a Panenke Márii. Kolaudácia troch stavieb spoločného kanalizačného
zberača bola 6.11.
Ďalej bola prevedená oprava šindľovej strechy Románskej rotundy, na ktorú sa
použilo 100 000 Sk z fondu PROSLOVAKIA.
Javisko kultúrneho domu bolo doplnené novým vybavením v hodnote 49 950,- Sk.
Plechová strešná krytina nad hlavnou sálou kultúrneho domu bola opravená v hodnote 50
000,- Sk.
Na verejnoprospešných prácach bolo zamestnaných 10 – 14 ľudí. Pracovali pri zbere
komunálneho odpadu, úprave verejných priestranstiev, vysádzaní stromkov od súkromného
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roľníka Jozefa Poláčika z Vinohradov nad Váhom na priestranstve bývalého smetiska
v Hliníku. Orezávali topole, siali trávu a udržiavali trávnik na ihrisku TJ. Previedli maliarske
a natieračské práce na Notariáte, uložili zámkovú dlažbu na nádvorí, vysadili zeleň a osadili
lavičky na sedenie. Vymaľovali požiarnu zbrojnicu, pracovali pri oprave vyústenia
dažďových vôd pri dome Petra Bašu. Podieľali sa na likvidácii nakloneného orecha pred
JUDr. Mariánom Kusým. Ženy vyšívali a šili kroje pre folklórny súbor Dudváh.
Obec zásluhou pracovníkov VPP, ale hlavne správnym zadeľovaním prác starostom
Jánom Vráblom opeknela a bola počas celého roka doslova „vyupratovaná“.
2.januára začal v obci denne ordinovať zubný lekár MUDr. Boris Vasilev ako neštátny
lekár – stomatológ. Zmluva za prenájom vybavenej ordinácie, čakárne a miestnosti pre lekára
a zdravotnú sestru je 1 Sk ročne.
Pre zvýšenie bezpečnosti občanov v obci a uľahčenie vybavenia rôznych záležitostí
bola v obci 16. júna otvorená Policajná stanica v budove Obecného úradu.
Nadácia vzdelávania samosprávy Slovenskej republiky v spolupráci s agentúrou
Deutche Gesellschaft Berlín usporiadali vo februári študijnú cestu do Spolkovej republiky
Nemecko. Medzi vybraných osem starostov a primátorov z celého Slovenska patril aj náš
starosta Ján Vrábel. Cieľom cesty bola výmena skúseností. Druhá študijná cesta starostov a
primátorov z obcí regiónu Jaslovské Bohunice do Dánska a Nórska v októbri, bola zameraná
na vzájomnú výmenu skúseností v oblasti komunálnej samosprávy.
Záverečný účet za rok 1997 – hlavný kontrolór Jozef Rožič.
Dane a poplatky spolu:
3 257 000
Ostatné príjmy spolu:
1 063 000
Dotácie na výkon samospráv. funkcií:
213 000
Tuzemské granty PROSLOVAKIA:
100 000
Stav k 31.12.1997
6 206 060
ŠKOLSTVO
Pedagogický zbor Základnej školy mal v tomto školskom roku nasledovné zloženie:
Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Neštická
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jozef Štibrányi
Výchovný poradca: Mgr. Eliška Hirčáková
Triedni učitelia:

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

Elena Mokrá
Mgr. Viera Kráľovičová
Mgr. Elena Tomešová
Ľubica Drinková
Oliva Vráblová
PaeDr. Mária Střelcová
Mgr. Mária Kozárová
Mgr. Helena Bittnerová
Mgr. Anna Tulisová
Mgr. Viera Hrčková
Mgr. Melánia Škodová
Mgr. Mária Valkovičová
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Školský klub detí:

I. odd Naďa Ostrížová
II. odd. Tatiana Babuliaková – vedúca ŠKD
III. odd. Andrea Regendová
IV. odd. Anetta Šuranová

Anglický jazyk vyučovala Viskupičová.
Počítačový krúžok viedol Samuhel Behúl poslucháč VŠ – odbor informatika.
PaedDr. Cyril Vilček mal neplatené voľno zo zdravotných dôvodov.
Náboženstvo vyučoval pán farár Alojz Gubala.
Predsedníčkou Základnej organizácie Odborového zväzu bola Mgr. Kráľovičová a
predsedníčkou Rady školy Elena Mokrá. Predsedom RZ Milan Kirsch.
Školu navštevovalo 249 žiakov. Na I. stupni 109 a 140 na II. stupni. Jeden prvák bol
neklasifikovaný a na II. stupni traja neprospeli.
Zo 41 absolventov 8. ročníkov bolo prijatých:
Gymnázia – 3 žiaci
Stredné odborné školy – 13 žiakov
Dievčenská odborná škola – 5
Stredné odborné učilište s maturitou – 1
Stredné odborné učilište – 14
V novozriadenom IX. ročníku bude pokračovať 5 žiakov v Trnave.
Zo IV. roč. bola prijatá na 8 – ročné gymnázium Mária Brocková.
Rozlohou veľký areál školy si vyžaduje celoročnú starostlivosť. Náročnejšie práce pri
strihaní a ošetrovaní školského sadu urobili zástupca riaditeľa Jozef Štibrániy, učiteľ Jozef
Šiška a školník Alojz Matúš. So žiakmi vysadili 200 ihličnanov, ktoré obci dodal sponzor
Jozef Poláčik z Vinohradov nad Váhom.
Pre rozšírenie a zvýšenie záujmu o učivo uskutočnili učitelia so žiakmi exkurzie do
pamätných izieb Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Jána Hollého na Dobrej Vode,
Ľudovíta Štúra v Modre, Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, Juraja Fándlyho
v Naháči a Maticu Slovenskú v Martine.
V Európskom týždni boja proti drogám, pracovníčka Kalokagatie v Trnave pani
Brunovská uskutočnila pre žiakov besedy spojené s video-premietaním na tému ,, Drogové
závislosti“.
KULTÚRA
Bohatú kultúrnu činnosť zahájil starosta obce Ján Vrábel vo februári v Bratislave, kde sa
uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA NA SLOVENSKU
pod záštitou predsedu NR SR Ivana Gašparoviča. Spoluautor knihy rodák z Križovian Doc.
Ing. Arch. Ján Štibrányi, CSc tragicky zahynul po dokončení grafickej úpravy knihy.
25.marca sa v Križovanoch konala Oblastná súťaž detských folklórnych súborov. Náš
DFS Dudváh vystúpil s programom „Ruženka bola princezná“ a postúpil do Krajskej súťaže
v Dunajskej Strede, kde obsadil III. miesto. Choreografiu pripravila Eva Michálková.
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31.marca televízna stanica VTV odvysielala „veľkonočnú šibačku“, ktorú natočila so
súborom Dudváh vo Vráblovom dvore v Hliníku.
12.apríla sa veľa občanov zúčastnilo osláv 91.výročia narodenia Gejzu Dusíka
v Zavare. Pred rodným domom starosta Križovian Ján Vrábel predniesol slávnostný príhovor.
V programe vystúpili naše mažoretky pod vedením Lucie Mizerovej a DFS Dudváh. Osláv sa
zúčastnila Eva Zelenajová a Dušan Slobodník poslanci NR SR a Ing. Ľubomír Antal
prednosta Krajského úradu Trnava. V spomienkovom programe umelci Novej Scény spievali
piesne Majstra Dusíka.
28.júna sa uskutočnil IV. ročník Križovianskych folklórnych slávností. Cieľom tohto
podujatia je zachovanie piesní a tancov ako i ľudových zvykov z našej obce a okolia.
Slávnosti začali krojovaným sprievodom od Základnej školy do Kultúrneho domu
v Križovanoch, kde sa v bohatom programe predstavili tanečníci a speváci súboru Dudváh a
hostia DFSK Rozmarín z Majcichova. Pri tejto príležitosti predviedli tanečníci Dudváhu nové
myjavské a šarišské kroje. Scenár slávností a choreografie tancov pripravila vedúca súboru
Eva Michalková. Hudbu viedol Ján Šulko, na harmonike hrala Lenka Demovičová. Sólistky
súboru Gabika Neštická, Mirka Haršányiová, Lenka a Maja Demovičová. Spevy nacvičil Dr.
Ervín Blažek.
Za odmenu sa DFS FS Dudváh zúčastnili 19.júla Detvianskych folklórnych slávností.
Už tradične sa pochovávala basa, uskutočnil sa maškarný ples pre deti, staval sa máj,
oslavoval Deň matiek, Medzinárodný deň detí a na hody sa tri dni konali zábavy. Na
Mikuláša potešili deti rozprávkou Stražanovci a Mikuláš ich obdaroval darčekmi. Vianočné
posedenie dôchodcov spestrili programom domáce súbory. 28. decembra sa v kostole
predstavil spevácky zbor Zora Galanta, ktorý vedie PhDr. Ervín Blažek a krásnymi
sakrálnymi spevmi ukončili rok 1997.
ŠPORT
Silné tohtoročné mrazy využil Ladislav Hutta, poslanec Obecného zastupiteľstva a pre deti i
tých starších pripravil milé zimné prekvapenie v podobe veľkého klziska. Denne prichádzali
s korčuľami a trávili tu zimné radovánky až do večerných hodín.
HOKEJ
Hokej a korčuľovanie majú v Križovanoch na Dudváhom dlhoročnú tradíciu. Počiatky sa
datujú začiatkom päťdesiatych rokov. Vtedy miestny mládenci, dnes niektorí už starí otcovia
sa rozhodli, že veru v „šenku nebudú posedávať“. Pekne rúče začali hrať hokej a vydali sa na
športovú kariéru. „Buldoci“ tak ich volali ich verní fanúšikovia, veru hanbu svojej rodnej
dedine neurobili. Dokonca v roku 1972 sa stali majstrami Západoslovenského kraja. Pod tento
titul sa podpísali hráči: Jozef Neštický, Jaroslav Neštický, Emil Neštický, Alojz Neštický, M.
Kusý, Milan Neštický, Kolný, Hutta, Urbančok, F. Horváth, J. Kráľovič, P. Samuel, P. Hrčka,
M. Dobiš, hráči pre ktorých sa hokej stal drogou. Finančne ich podporoval Miestny národný
výbor spoločne s TJ Družstevník. Nesmieme zabudnúť ani na vodičov autobusu, ako pán
Karásek, Hlavinka a Solárik, ktorí najazdili stovky kilometrov na úkor vlastného voľna.
Definitívny koniec hokeja sa datuje v roku 1986.
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SVETOVÝ BEH MIERU
16.mája sa bežala cez našu obec druhá etapa Svetového behu mieru. Slávnostný rámec tomuto
podujatiu pripravil Obecný úrad a Základná škola. Štafetu privítali mažoretky a krojované
dievčatá a časť úseku bežali aj žiaci tunajšej školy.
Svetový beh mieru štafetovým spôsobom sa od roku 1987 organizuje každé dva roky a
mierovou pochodňou spája milióny ľudí na piatich kontinentoch. Jeho štart býva už tradične
pred sídlom OSN v New Yorku, odkiaľ sa pochodne rozbiehajú na celosvetovú púť. Každý
účastník beží niekoľko metrov, alebo kilometrov so zdvihnutou horiacou pochodňou a potom
ju odovzdá ďalšiemu bežcovi na trati.
FUTBAL
V júni sa uskutočnil na ihrisku v Križovanoch I. ročník turnaja o Putovný pohár prednostu
Krajského úradu v Trnave Ing. Ľubomíra Antala. Žiaci našej školy sa umiestnili na III. mieste
v I. skupine. Putovné poháre zakúpil Obecný úrad. Na úhradu faktúr za autobus pri prevoze
futbalistov „A“ skupiny bolo vyčlenených 48 000 Sk.
Futbalisti TJ Križovany hrali V. ligu a v konečnej tabuľke sa umiestnili na 10. mieste,
v jesennej časti na 3. mieste.
Igor Bališ, kapitán Spartaka Trnava, rodák z Križovian bol zaradený do Jedenástky
roka 1997.
TENIS
Partia rekreačných športovcov na čele s poslancom obecného zastupiteľstva Vladimírom
Benkovským dokázala v priebehu štyroch mesiacov zrekonštruovať antukový kurt v areáli
futbalového ihriska.
K tým najaktívnejším patrili Ľubomír, Rasťo a Michal Táčovskí, Štefan, Marián a
Róbert Urminskí, Ing. Marián Hlavna, Jozef Macho, Michal Benedik, Vlado Šuran, Stanislav
Drinka, Dr. Emil Neštický, Miloš Kusý a Marián Bednárik. Dali sa dohromady a v čase voľna
priložili ruku k dielu. Za finančného prispenia obecného úradu, sponzora J. Kormútha a
ďalších vytvorili dielo v hodnote vyše 250 tisíc Sk. Zrekonštruovali a oplotili tenisový kurt,
vybudovali chodníky, vysadili stromky a upravili okolie.
Víťazom I. ročníka tenisového turnaja neregistrovaných v kategórii jednotlivcov
v Križovanoch sa stali Ľubomír Táčovský a Imelda Benkovská.
STOLNÝ TENIS
Demokratická únia žien – Okresný výbor a Únia žien Križovany usporiadali 20.apríla
stolnotenisový turnaj o POHÁR TOLERANCIE – OKRESNÉ KOLO v telocvični Základnej
školy v Križovanoch.
Za Križovany hrali Imelda Benkovská, Ing. Anna Drinková, Anna Drimajová, Anna
Hrnčiarová, Jana Ševčíková a Sidónia Vrábelová.
Súťažné disciplíny: dvojhra žien kategória „A“ 30 – 45 rokov
dvojhra žien kategória „B“ nad 45 rokov.
Hlavný rozhodca: Michal Táčovský
Víťazkou „A“ kategórie sa stala Jana Ševčíková z Križovian a „B“ kategórie Viera
Ševčíková zo Zavara.

7

Turnaj prebiehal na vysokej športovej úrovni v príjemnej atmosfére. Účastníčky
obdržali veľmi pekné vecné darčeky od Demokratickej únie žien a Obecného úradu
v Križovanoch.
SPOLKY
SLOVENSKÝ ZVÄZ ČERVENÉHO KRÍŽA
24.marca 1997 pod vedením svojho obvodného lekára MUDr. Stanislava Krupanského
darovalo v Trnave krv štyridsaťsedem darcov, z toho 32 bezplatne. Uznanie si zaslúžia najmä
Ľudmila Polláková, František Mík a Vincent Benci majitelia zlatých plakiet, Eduard Valent a
Peter Vrábel držitelia striebornej plakiet, Rudolf Viselka, Ing. Marián Hlavna držitelia
bronzových plakiet, alebo Ladislav Horváth st. za 67 odberov, Michal Táčovský 48 odberov,
Sidónia Sabová za organizovanie darcovstva. Traja bratia Miloš, Rudolf a Peter Viselkovci,
Miloš Doktor, Milan Urban, Róbert Bachratý a Viliam Kulig odovzdávali bezplatne krv
prvýkrát.
Druhý odber sa uskutočnil 18.augusta. Pre darcov krvi už tradične pripravil Slovenský
zväz Červeného kríža stretnutie s pohostením, ktoré sponzoroval obecný úrad.
ZO – SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
Bohatá činnosť organizácie sa niesla v znamení 40.výročia organizovaného záhradkárčenia na
Slovensku.
Fašiangového posedenia v Hlohovci spojené s ukážkou starých veľkonočných zvykov
sa zúčastnili Božena Záhumenská, Kollárová, Horváth Ladislav s manželkou a Ladislav
Horváth ml.
V jarných mesiacoch členovia uskutočnili brigády a to strihanie okrasných stromov a
kríkov v uličných priestoroch. 15.marca doviezli sadbové zemiaky Arnika a Rosana
z Kátloviec na predaj. Predseda Ladislav Horváth sa zúčastnil školenia v Malinove a
v Hlohovci, kde sa obnovovali preukazy degustátorov.
12.4. uskutočnili zájazd do Trenčína na výstavu Flórea Trenčín. Cestou navštívili
skleníky v Malženiciach a prezreli si pestovanie rajčín a črepníkových kvetov. Na Oblastnej
výstave vín v Ružindole vystavovalo 7 členov. V máji navštívili skleník a záhradu Michala
Neštického, ktorý každému členovi organizácie daroval sadenice kivi. Na výstavu i súťaž o
Najkrajšie jablko v Bojniciach vzorky 2 ks jabĺk dodali: Horváth Ernest, Kráľovič Michal a
Horváth Ladislav. Z Ostratíc doviezli 28.10. ovocné stromky – 260 ks.
V Nitre na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 40. výročia organizácie obdržal
predseda Ladislav Horváth vyznamenanie III. stupňa.
DEMOKRATICKÁ ÚNIA ŽIEN
20.4.organizácia zabezpečila stolnotenisový turnaj o POHÁR TOLERANCIE –
OKRESNÉ KOLO. Za účelom nákupov sme uskutočnili zájazd do Noweho Targu. V marci a
novembri sa členky stretli na spoločenskom posedení s občerstvením a kultúrnym
programom. Už tradične pomáhali pri posedení dôchodcov nad 70 rokov v decembri.
ZVÄZ POŽIARNEJ OCHRANY
Činnosť organizácie v tomto roku mierne stagnovala. Nezúčastnili sa ani na súťaži
POŽIARNYCH ZBOROV.
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4.mája sa zúčastnili procesie k sv. Floriánovi a 29.mája procesie sviatku Božieho Tela.
31.októbra boli členovia na pohrebe dlhoročnej tajomníčky organizácie, učiteľky
Anny Hlačinovej v Zavare.
MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA
Knižnica poskytovala výpožičné služby kníh a časopisov. Zapísaných bolo 286
čitateľov, počet návštevníkov 2 522 a výpožičiek 10 585. Z toho odborná literatúra a beletria
4 762, literatúra pre mládež 4 329 a výpožičky periodík 1 494. Do knižnice pribudlo 199 kníh
kúpou a vyradených bolo 56. Vedúca knižnice Elena Mokrá poriadala výchovné podujatia pre
deti ako sú exkurzie, hodiny informačnej a literárnej tvorby.
POLITICKÉ STRANY
HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
Činnosť politických strán rok pred voľbami sa zintenzívnila. Aj členovia HZDS sa
podieľali na akciách v obci. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili pre deti zákrok
pri havárii auta, vyprostenie raneného za použitia špeciálnych mechanizmov. Modelár Peter
Šmidovič predviedol riadený letecký model vrtuľníka. Policajti z Trnavy predviedli streľbu
z pušky a pištole a oddelenie kriminality cvičenie s nemeckým ovčiakom. Oddiel bojových
umení Slávia Trnava ukážky karate. Deti v rôznych súťažiach dostali sladké odmeny.
Pre dospelých členov hnutia zorganizovali 9.4. zájazd do Gabčíkova, 19.4. koncert
Tatrachemky, 24.5. účasť na galaprograme Kraje bavia Slovensko v Trnave.
18.júla HZDS pripravilo Vatru zvrchovanosti v Tálingoch v spolupráci s Obecným
úradom Križovany. V programe účinkovali dychová hudba Križovianka, mažoretky, Detský
folklórny súbor Dudváh a Folklórna skupina Dudváh.
29.augusta pripravili členovia v kultúrnom dome diskotéku Rozlúčka s prázdninami.
Výbor HZDS: Predseda:
Ing. Ľubomír Antal
Podpredseda: Pavol Bachratý
Pokladníčka: Alena Opoldová
Tajomník:
Ľubomír Kolný
Počet členov 16.
STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE
V rámci predvolebnej kampane navštívila našu obec poslankyňa Národnej rady Slovenskej
republiky Brigita Schmögnerová zo strany demokratickej ľavice. Besedovala s občanmi
v kultúrnom dome.
KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE
V januári sa členovia predsedníctva klubu zúčastnili na mítingu v Trnave, ktorý sa
konal pri príležitosti vyhlásenia Petície občanov za priamu voľbu prezidenta. Členovia
predsedníctva klubu v spolupráci s poslancom NR SR Ing. Júliusom Brockom zorganizovali
v obci verejné zbieranie podpisov na uvedenú petíciu.
4.mája sa uskutočnila výročná schôdza, ktorej hosťom bol aj starosta obce Ján Vrábel.
Na schôdzi bolo zvolené predsedníctvo klubu KDH v tomto zložení:
predseda:
Slezák Jozef
pokladník:
Kráľovič František
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členovia:

Ing. Peter Hermanský, Barta Štefan, Štefák Ján,
Betáková Daniela, Hrušovská Mária

Počet členov 37.
Pre mládež bol 6.januára založený klub Kresťansko – telovýchovná a športová
organizácia SLOVENSKÝ OROL.
Kresťanská mládež pod vedením Ing. Vladimíra Ondrejička nacvičila divadelnú hru:
„Keď mama povie dosť“, s ktorou účinkovali v našej obci a okolí.
CIRKEVNÝ ŽIVOT
Úctu a lásku k Panne Márii prejavili veriaci návštevou týchto pútnických miest:
6.7. Turzovka
2.8. Litmanová
21.9. Marianka
Púte organizovala už tradične Beáta Táčovská.
V tomto roku začal študovať na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave Jozef Slezák.
POČASIE
V tomto roku sa počasie začalo vymykať z normálu 14.mája, kedy nastala tropická horúčava,
až 30ºC. Od 7.júla v dôsledku dažďov po celom Slovensku boli veľké záplavy. Dunaj pri
Devíne dosiahol výšku 786 cm.
27. októbra nečakane padal sneh. 10.novembra sa ešte raz vrátilo leto keď v noci prišla
letná búrka s bleskami a hrmením, ale už 22.novembra začalo snežiť a teplota cez deň
dosahovala len
3-7ºC.
MIMORIADNA UDALOSŤ
Dňa 24.8.1997 o 16.40 hod. vyhlásil starosta obce miestnym rozhlasom signál „Horí“
výjazd dobrovoľného požiarneho zboru obce a požiarnej techniky k likvidácii ohláseného
požiaru.
Požiar ohlásil občan Jozef Jobek. V lokalite Barina v katastri obce Križovany nad
Dudváhom horel vyradený železničný vozeň, ktorý patril miestnemu poľovníckemu združeniu
Háj a bol využívaný ako sklad krmiva na zimné prikrmovanie zveri.
Členovia v počte 5 mužov boli pripravení k odjazdu na zásah o 16.49 hod. Na mieste
požiaru boli o 16.54 hod. Vedenie zásahu prevzal Daniel Drinka. V čase príjazdu požiarnikov
bol železničný vozeň už natoľko zasiahnutý požiarom, že bolo potrebné ponechať dohorieť
zbytky drevenej výplne a tlejúce zbytky uhasiť.
Zásah bol prevedený na dobrej profesionálnej úrovni.
MATRIČNÉ ZÁPISY
V tomto roku sa narodilo 20 detí a zomrelo 37 občanov, vrátane Domova dôchodcov.
Stav obyvateľstva: 1769
50.výročie spoločnej cesty životom oslávili 13.9.1997 manželia Imriška a Libor
Mahajovci.

