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informačný Občasník obce ždaňa

Na úvod

Zo života obce

Vážení občania,
stalo sa už tradíciou, že k Vám prichádzame jedenkrát ročne formou Spravodaja s krátkym pohľadom na uplynulý
rok, s informáciami čo je nové a čo nás
čaká v najbližšom období.
Aj teraz Vám prinášame informácie
zo života obce nielen z pohľadu vedenia obce, ale aj priamo od tých, ktorí
sa jednotlivým oblastiam venujú a tak
máte možnosť získať informácie neskreslené, tak povediac z prvej ruky.
Som veľmi rád, že aj touto cestou sa
môžem poďakovať jednotlivým autorom za všetky príspevky, ktoré nám
prišli a ktoré môžeme teraz uverejniť.
Sám viem, ako je ťažké v dnešnom
uponáhľanom svete nájsť si popri každodennej ťažkej práci čas na písanie.
Bez ich obetavého prístupu by však nebolo možné Spravodaj vydať.
Verím, že aj teraz si nájdete v Spravodaji pre seba niečo zaujímavé, že sa
dozviete niečo nové, poprípade získate informácie o tom čo nás spoločne
čaká v najbližšom období. Dôležitou
úlohou obce však nie je len správa vecí
verejných ale aj starostlivosť o investície a ďalší rozvoj obce, starostlivosť
o kultúrno-spoločenské vyžitie občanov
a podpora činnosti dobrovoľných organizácií.

Najvýznamnejšou aktivitou minulého
roka bola nesporne stavba „Rekonštrukcia kultúrneho domu“. Táto stavba bola pripravovaná v obci už od roku
2003 v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý
bol pripravený poslancami obecného
zastupiteľstva a občanmi obce Ždaňa
na roky 2002 až 2010. Príprava projektu pre financovanie z prostriedkov
EU bola náročná na čas a prostriedky,
no po podaní projektu na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
v decembri 2004 a po ďalšom takmer
jeden a pol ročnom čakaní sme boli
sklamaní, keď naša žiadosť bola s formálnych dôvodov zamietnutá. Možno
práve sklamanie z neúspechu našej

// príhovor starostu

činnosť obecného
zastupiteľstva v ždani
v roku 2007
ing. Ján Kokarda str. 4
Spoločenská kronika –
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komunitné pracovisko
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Ing. Ján Kokarda, starosta obce

// bilancie a plány

pokračovanie na str. 2

výstavba čističky odpadových vôd
foto : ján kokarda

Večnosť

// duchovné slovo

záhradkári 2007
str. 12

Generácie plynú za generáciami – a predsa žije.
Národy povstávajú a zanikajú – a predsa žije.
Králi, panovníci, diktátori prichádzajú a odchádzajú – a predsa žije.
Nenávidený, opovrhovaný, zlorečený – a predsa žije.
pokračovanie na str. 5
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dokončenie zo str. 1

žiadosti, ale určite aj už veľmi zlý technický stav budovy, viedol poslancov OZ
k rozhodnutiu, že túto stavbu zrealizujeme z vlastných, respektíve úverových
prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že
obec Ždaňa nepatrí medzi najväčšie
obce a nemá finančných prostriedkov
tiež nazvyš, nebolo to ľahké rozhodnutie, ale dnes už vieme, že bolo správne. Stavba sa vydarila a vo vynovených priestoroch je možné organizovať
okrem rodinných osláv, svadieb a kultúrno-spoločenských podujatí, aj rôzne
firemné akcie, konferencie či školenia.
Veríme, že profesionálnym využívaním
týchto exkluzívnych priestorov sa nám
podarí získať aspoň časť vynaložených
prostriedkov a že táto nemalá investícia sa nám postupne vráti. Na druhej
strane si uvedomujeme, že dostupnosť
pekných kultúrnych priestorov je pre
občanov dôležitá a že dokážeme podmienky prevádzky nastaviť tak, aby toto
nové kultúrne zariadenie slúžilo dobre
našim občanom, ale aj občanom z celého regiónu.
Na tomto mieste mi dovoľte vysloviť
poďakovanie všetkým, ktorí sa na tejto stavbe podieľali či už priamo svojou
prácou, alebo dobrou radou, či inou for-

štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu

mou pomoci hlavne však dodávateľovi
stavebných prác firme PROXSTAV a pánovi Dušanovi Maníkovi ktorý na stavbe
vykonával stavebný dozor bez nároku
na odmenu.
Samostatne chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
na seba prevzali zodpovednosť nielen
pri výbere dodávateľskej firmy, ale boli
nápomocní počas celej doby výstavby.
Popri rekonštrukcii kultúrneho domu
sme vlani pokračovali aj v ďalších prá-

pohľad na zrekonštruovaný interiér kultúrneho domu v źdani
foto : ján kokarda

nový murovaný novinový stánok
foto : ján kokarda

cach na obnove centra obce. Pribudol
nám nový murovaný novinový stánok,
ktorý po zariadení vnútorných priestorov bude zaručovať poskytovanie služieb na vyššej úrovni. Prístrešok, ktorý
je jeho súčasťou, zase nahradí starú
plechovú autobusovú zastávku. Na túto
stavbu sa nám podarilo získať dotáciu
od Ministerstva životného prostredia,
konkrétne s Programu obnovy dediny
v celkovej výške 80 000 korún.
V minulom roku sme žiaľ nepokračovali v prácach na Čističke odpadových
vôd. Bolo to zapríčinené hlavne tým, že
sa nám na túto stavbu v roku 2007 nepodarilo získať žiadnu dotáciu. Samotná
budova ČOV je už stavebne ukončená,
je vybudovaná prístupová cesta a napájací kanalizačný zberač v dĺžke 150 m.
Z celkového rozpočtu stavby vo výške
viac ako 17 mil. Sk je prestavaných
približne 10 miliónov a teraz nás čaká
zabezpečiť zostávajúce financie na nákup technologického zariadenia. Tu si

|
však kladieme otázku, či bude dobré
do čističky namontovať technologické
zariadenie bez vybudovanej kanalizácie
(funkčnosť zariadenia a záručné lehoty). Ukazuje sa, že zabezpečiť výstavbu
samotnej kanalizácie pre našu obec
nebude vôbec jednoduché. Pri zabezpečovaní financií na výstavbu kanalizácie
sme sa tak, ako väčšina ostatných obcí
v regióne, či na Slovensku, spoliehali
na fondy Európskej únie. Aj keď je táto
v súčasnosti „horúca“ téma bližšie popisovaná v najnovšom čísle Abovského
hlásnika, nedá mi sa pri tomto probléme nepristaviť a nevyjadriť sklamanie
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nie všetci naši občania súhlasia s trasovaním kanalizačných zberačov. Projekt
prerábame už tretí krát, a ak výstavbu
kanalizácie berieme naozaj vážne, je
najvyšší čas na jeho ukončenie. Chápeme aj občanov, ktorým stavba zasiahne
do ich pozemkov, ale trasa kanalizácie
je závislá od spádových pomerov v obci
a jej zmena je niekedy naozaj nemožná.
Verím, že spoločným vysvetľovaním sa
nám výber trasy nakoniec podarí a projekt bude možné ukončiť včas.
Samozrejme výstavba kanalizácie
nie je našou jedinou aktivitou ktorú spolu s poslancami obecného zastupiteľ-

ho kraja zároveň pripravujeme projekt
rekonštrukcie a opravy tohto úseku
štátnej cesty, je potrebné oba projekty
zosúladiť. Situáciu komplikuje ešte aj
to, že do krajnice tejto cesty je v časti
potrebné uložiť aj kanalizačné potrubie
(problém výstavby kanalizácie je popísaný vyššie). Potrebné rokovania však už
prebiehajú a verím, že sa nám uvedené
projekty podarí zosúladiť a zrealizovať
podľa našich predstáv.
V roku 2008 chceme pokračovať aj
v prácach na rekonštrukcii budovy Základnej školy. Jedná sa hlavne o výmenu okien na celej budove, zateplenie
obvodového plášťa a opravu fasády. Tu
sa spoliehame na fondy EÚ prostredníctvom výzvy ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja pre operačný
program – Vzdelávanie. Podmienky
stanovené pre túto výzvu spĺňame, čo
potvrdil aj štátny tajomník ministerstva
pri svojej návšteve v našej obci, ale
horšie je, že podľa odhadov, úspešná
bude v rámci Slovenska len každá tretia žiadosť. Ešte horšie je, že ak nám aj
budú potrebné prostriedky poskytnuté,
obec najskôr musí stavbu vyfinancovať
z vlastných zdrojov a až potom môže požiadať o ich preplatenie. Veríme, že budeme mať šťastie a že potrebné financie
sa nám zabezpečiť podarí.
Oveľa väčšiu pozornosť chceme
v najbližšom čase venovať príprave nového stavebného obvodu. Nové stavebné obvody predpokladá aj platný Územný plán obce, ale stále sa nám akosi
nedarí dosiahnuť dohodu s vlastníkmi
dotknutých pozemkov. Tlak od Vás občanov je však veľký a tak veríme, že aj
tu sa nám podarí celý proces zrýchliť
a plánovaných viac ako 50 stavebných
pozemkov pripravíme.
V súčasnosti pracujeme aj na príprave projektu výstavby šestnásť bytového domu. Budú to štandardné byty pre
mladé rodiny, predpokladáme v centre
obce, ale o tomto projekte Vám bližšie
informácie prinesieme až na budúce.
Zdá sa, že úloh pred nami je v najbližšom období viac ako dosť, ale chceme vysloviť presvedčenie, že aj vďaka
Vašej podpore a pomoci budeme môcť
v blízkej budúcnosti konštatovať, že sa
nám to spoločne podarilo.

Všeobecne o obci

zariadenie zrekonštruovaného interiéru kultúrneho domu
foto : ján kokarda

a rozčarovanie nad podmienkami, ktoré
boli zo strany našich ústredných orgánov
nastavené. Podľa nich totiž výstavba kanalizácie v obciach pod dvetisíc obyvateľov bude možná až po roku 2015. Veľká kritika týchto podmienok prebieha
na Slovensku aj v médiách, ale ukazuje
sa, že zmena týchto podmienok zrejme
nebude možná.
V  úsilí zabezpečiť potrebné zdroje
však neustaneme a budeme sa snažiť
využiť každú príležitosť na ich získanie.
Čo sa týka pripravenosti samotnej stavby u nás, projektová dokumentácia pre
vydanie stavebného povolenia je už
praktický hotová. Problémom však je, že

stva pripravujeme. V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2006 až 2010, ktorý je uverejnený
na našej internetovej stránke a ktorý sa
snažíme priebežne plniť, sú popísané aj
ďalšie aktivity, ale dovoľte mi popísať
aspoň tie, ktorých realizáciu predpokladáme v najbližšom období.
Našou prioritou v roku 2008 je zabezpečiť už dlho očakávanú výstavbu
chodníkov popri prejazdnom úseku
štátnej cesty v smere na Nižnú Myšľu.
Prostriedky na výstavbu máme v rozpočte obce na tento rok vyčlenené,
ale vzhľadom k tomu, že v spolupráci
s úradom Košického samosprávne-

Ing. Ján Kokarda
starosta obce
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Spoločenská kronika 2007
Najstaršími občanmi našej obce boli
k 31. 12. 2007
Barbora BARTÓKOVÁ nar. v r. 1911
Pavol FEKETE nar. v r. 1913
Okrúhle životné jubileá oslávili:
„85“
Štefan MATIS
Helena KALLOKOVÁ
„80“
Agnesa LAKATOŠOVÁ
Anna POĽÁKOVÁ
Helena GERGELYOVÁ
Bartolomej MINARČÍK
Alžbeta TAMÁŠOVÁ
„75“
Mária GAŽIOVÁ
Július VEREŠ
Helena MINARČÍKOVÁ
Július BARTÓK
Tomáš IVAN
Mária BÉREŠOVÁ
„70“
Helena BINDOVÁ
Jolana LACKOVÁ
Margita IVANOVÁ
Pavol GREGA
Terézia VEREŠOVÁ
Ján KUDLOVSKÝ, Ing.
Imrich BAJTOŠ
František GAŽI
Oslávencom srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov prajeme veľa zdravia
a šťastia.
V roku 2007 sme privítali našich najmenších:
Nikolu BALOGHOVÚ
Miroslava BÉRESA
Petra BUCHLU
Eduarda DEÁKA
Mariána DRBULU
Janku FEKETEOVÚ
Sofiu GREGOVÚ
Filipa HOLOCSIHO
Matúša JUHÁSZA
Alexa JUHÁZYHO
Alexandru MIŽÍKOVÚ
Maroša MOREHO

Karin NAGYOVÚ
Nikolu PERHÁČOVÚ
Patrika POPROCKÉHO
Tatianu ŠTUDENCOVÚ
Jakuba VEREBA
Od roku 2007 kráčajú spoločne životom:
//	Ján VALÍK
a Jana GUZLEJOVÁ
//	František BOUDA a Lucia DEMKOVÁ
//	Jozef PETERČÁK
a Jolana IVÁNOVÁ
//	Juraj VEREB
a Iveta STRASSBURGEROVÁ, Mgr.
//	Jozef ONDOČKO
a Martina JUHÁSZOVÁ
//	Miroslav BÉRES
a Janka PUSZTAIOVÁ
//	Rastislav TELESZ
a Ivana OBŠITOŠOVÁ
//	Peter LENGYEL
a Pavlína VILKOVÁ
//	Pavol JANO
a Oľga GAŽIOVÁ
//	Tomáš GERGEĽ
a Karolína ANDREASOVÁ
//	Ondrej KUČMA
a Martina VAĽOVÁ
//	Vladimír PILLÁR
a Ivana PRIBULOVÁ
//	Ivan BUCHLA, Ing.
a Daniela VEREBOVÁ
//	Peter MIKITA, Ing.
a Silvia STANISLAVOVÁ, Ing.
//	Richard KUCHARČÍK, Mgr.
a Mária VEREBOVÁ, Mgr.
//	Rastislav PRUŽINSKÝ
a Katarína GERGEĽOVÁ
V roku 2007 sme sa rozlúčili s:
Milanom JANIČOM
Dušanom HALCINOM
Františkom ZLACKÝM
Jánom BANDOĽOM
Teréziou KUNCOVOU
Jánom ČIGÁŠOM
Štefanom VEREBOM
Helenou KRAJČÍROVOU

Činnosť
OZ v Ždani v roku
2007
// obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Ždani v roku
2007 zasadalo šestnásťkrát. Na prvých zasadnutiach, kedy sa konštituovali orgány obce bola zriadená
Obecná rada, v zložení – Július Binda,
Pavol Galajda a Ing. Jaroslav Kostráb.
Zriadené boli komisie – finančná, komisia výstavby a územného plánovania, komisia na ochranu životného
prostredia, komisia pre vzdelávanie
a kultúru, komisia pre šport a komisia na ochranu verejného záujmu.
Obecné zastupiteľstvo nezvolilo zástupcu starostu obce.
Na piatom zasadnutí boli schválené plány činností jednotlivých komisií.
Tiež bol zavedený poslanecký deň,
ktorý občania majú možnosť využívať
na priame stretnutia s poslancami
na obecnom úrade.
Obecné
zastupiteľstvo
sa
na takmer každom svojom zasadnutí zaoberalo riešením problémov,
pripomienok, akútnych situácií spojených s rekonštrukciou kultúrneho
domu v Ždani. Aktívnym prístupom
všetkých zainteresovaných bol termín
slávnostného otvorenia dodržaný. Pri
tejto príležitosti starosta obce v spolupráci s poslancami a kolektívom
pracovníkov obecného úradu usporiadal otvárací ples, kedy najviac zainteresovaní, mali možnosť vidieť dielo snaženia posledných mesiacov.
Obecné zastupiteľstvo aj v uplynulom roku usporiadalo podľa Plánu
činnosti všetky tradičné akcie – jarnú
i jesennú opekačku, Deň matiek, spoločný oddychový výlet v Maďarsku,
stretnutie s dôchodcami i vianočnú
akadémiu. Tiež sa uskutočnilo množstvo športových podujatí a každoročný tradičný jarmok.
Zasadnutia sa uskutočnili pri
79,2 % účasti poslancov.
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Dôchodcovia
ďakujú

// zo života ZO SZTP v Ždani
Aj keď si to neradi pripúšťame, ďalší rok
je za nami a my sme opäť o rok starší. Pre niekoho bol uplynulý rok možno
úspešný a šťastný, tešil sa z dobrého
zdravia a úspechov práci, z vydarenej
rodiny, dobrých priateľov, pre iného bol
možno menej úspešný a šťastný, možno aj toho zdravia bolo pomenej a naši
priatelia nemali pre nás čas. Čím je
človek starší, tým viac pociťuje potrebu
s niekým sa stretnúť, porozprávať, možno aj posťažovať a čaká, že ho ten druhý
vypočuje, pochopí a možno aj poteší.
Naša Základná organizácia slovenského zväzu telesne postihnutých združuje nielen občanov s rôznym telesným
postihnutím, ale prakticky všetkých dôchodcov, ktorí prejavili záujem stať sa jej
členmi. A práve tu je príležitosť na spomínané stretnutia, ktoré tak málo využívame. Vďaka finančnej podpore obce
sme si mohli v rámci výročnej členskej
schôdze zakúpiť pekné darčeky pre
všetkých členov, aj pre jubilantov. V lete
sme sa zúčastnili na dvoch zájazdoch
v maďarskom Sárospataku za účelom
kúpania. Obidva zájazdy boli vydarené, počasie nám prialo a nálada bola
výborná. Všetkým je nám známe, že
v priebehu roka prebiehala rekonštrukcia kultúrneho domu, preto plánované
októbrové stretnutie v rámci Mesiaca
úcty k starším, bolo presunuté na neskorší termín – 16. december, kedy sme
sa stretli v nových, krásnych priestoroch
kultúrneho domu. Očakávali sme väčšiu
účasť ako v predchádzajúcich rokoch,
pretože sme sa domnievali, že ľudia prídu, ak už pre nič iné, tak aspoň zo zvedavosti, ako ten náš vynovený kultúrny
dom vyzerá. Ale nedočkali sme sa. Ja
osobne, určite pán starosta a poslanci
Obecného zastupiteľstva, aj pracovníčky obecného úradu, sme boli sklamaní. Ťažko postihnutých občanov, ktorí
nemohli prísť na stretnutie, tých sme,
ako po iné roky, navštívili osobne. Všetci
sa našej návšteve a pozdravu od pána
starostu, ktorý sme im pri tej príležitosti
tlmočili, veľmi potešili
Na začiatku nového roka chcem popriať všetkým členom a funkcionárom
ZO SZTP v Ždani veľa zdravia, šťastia,
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lásky a spokojnosti do ďalších dní a rokov. Zároveň chcem v mene našich dôchodcov poďakovať pánovi starostovi
Ing. Jánovi Kokardovi a poslancom OZ
za ich podporu a štedrosť, ktoré si všetci
vážime.

Zároveň im prajeme pevné zdravie, aby dokázali plniť svoje povinnosti
a predsavzatia k spokojnosti všetkých
občanov našej obce.
M. Verébová
predsedníčka ZO SZTP

Sféry sociálne

ilustračné foto | archív redakcie

dokončenie zo str. 1

Prenasledovaný, odsúdený, pochovaný – a predsa žije.
Spochybňovaný, podozrievaný, kritizovaný – a predsa žije.
Zavrhovaný ateistami – a predsa žije.
Zneužívaný fanatikmi – a predsa žije.
Nepochopený a prekrúcaný – a predsa žije
Ohováraný a hanený – a predsa žije.
Zapieraný a zrádzaný – a predsa žije.
A predsa žije – ako svieca našim nohám.
A predsa žije – ako svetlo našim chodníkom.
A predsa žije – ako smernica pre najmenších.
A predsa žije – ako vodca mladým.
A predsa žije – ako zdroj inšpirácie pre dospelých.
A predsa žije – ako potešenie a útecha pre starých.
A predsa žije – ako pokrm pre hladných.
A predsa žije – ako voda pre smädných.
A predsa žije – ako odpočinutie pre ustatých.
A predsa žije – ako svetlo blúdiacim.
A predsa žije – ako spasenie hriešnikom.
A predsa žije – ako milosť pre všetkých.
Poznať Ho znamená milovať Ho.
Milovať Ho znamená prijať Ho.
A prijať Ho znamená VEČNÝ ŽIVOT.
„Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú“ (Mt 24, 35)
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...a uplynul rok...

Komunitné
pracovisko

// zo života detského domova v Ždani

Ani sme sa nenazdali a uplynul rok od spustenia prevádzky satelitu
Detského domova Košická Nová Ves v Ždani, pre deti o ktoré sa nemôžu,
nechcú, respektíve nevedia postarať ich biologickí rodičia, a majú súdom
nariadenú ústavnú výchovu.
Deti žijúce v „našom domčeku“ sú presne také isté, ako iné deti žijúce doma
v svojom rodinnom „hniezde“, ibaže
majú za sebou veľa nepríjemných zážitkov a strát, možno ešte viac, ako niektorí z nás v zrelom veku.
Pri práci s deťmi sa vychovávatelia zaoberajú bežnými činnosťami
na zabezpečenie ich základných, ale
i emocionálnych potrieb. V  tejto forme
náhradnej rodinnej výchovy dokážeme
viac napodobňovať rodinné prostredie
a v menšej skupine ľudí si dieťa dokáže
vytvoriť silnejšie citové putá, snažíme sa
ale tiež o sanáciu rodinného prostredia
u tých detí, kde sa to dá a kde sú zo
strany rodičov vytvorené aspoň základné podmienky.
V  našom zariadení pracujeme
s mentálne postihnutými deťmi a prichádzajú k nám deti zväčša z nefunkčných rodín a vychovávateľ musí nahrádzať chýbajúce zložky pôvodného
rodinného života.
Pracujú tu piati vychovávatelia
a na starosti majú zväčša desať detí,
čísla sú v tomto prípade pohyblivé,
keďže jedným z našich cieľov je, aby
sa dieťa vrátilo do biologickej rodiny.
Za uplynulé obdobie sa z nášho satelitu k rodičom vrátilo päť detí, čo je 50%
úspešnosť a veľmi nás to teší. Aj tento
úspech môže byť morálnou podporou
a povzbudením na prekonávanie ťažkostí, s ktorými sa pri tejto práci neraz
musí vychovávateľ popasovať. Tak, ako
všade v súčasnosti, aj nám chýbajú
v rozpočte financie na opravu zatekajúcej strechy, či rekonštrukciu kúpeľne,
preto ochotných sponzorov naše zariadenie iba privíta.
Na záver môžme konštatovať, že
takáto forma starostlivosti o deti žijúce
mimo biologickej rodiny je prijateľnejšia
a lepšia, ako internátna výchova.
Jobbágyová

Milý pán starosta,
touto cestou sa Vám a Vašim poslancom, ako aj všetkým občanom obce
Ždaňa, chcem v mojom mene a v mene
detí a vychovávateľov pôsobiacich
v hore spomínanom domčeku poďakovať za spoluprácu, za ochotu, za pochopenie, za ľudský prístup pri začiatkoch
a uvádzaní do prevádzky nášho satelitu
detského domova Košická Nová Ves vo
Vašej obci; zároveň Vám chcem zaželať
v novom, aj keď už rozbehnutom roku
2008, veľa osobných úspechov aj pracovných, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti pri vykonávaní Vašej práce.
Mgr. Iveta Lumtzerová,
riaditeľka DeD Košická Nová Ves

// podpora občianskych
aktivít
Milí spoluobčania,
možno ste už stihli zaregistrovať, že
v našej obci bolo v rámci projektu Fondu
sociálneho rozvoja zriadené Komunitné
pracovisko, ktoré sídli na obecnom úrade v Ždani. Tento projekt patrí pod neziskovú organizáciu EuroKonzult.
Cieľom Komunitnej práce v našej
obci je, aby vychádzala v ústrety občanom, ktorí majú záujem o spoluprácu
s komunitným pracovníkom.
Ciele:
• spolupráca s cieľovými skupinami
ako sú starší ľudia, matky na rodičovskej dovolenke, nezamestnaní,
deti a mládež a sociálne znevýhodnení občania,
• komunikácia s obyvateľmi obce
a viesť neformálne rozhovory,
• pomoc znevýhodneným občanom
pri hľadaní zamestnania,
• zistenie názorov občanov a ich
výhrad a potrieb v obci.
V  záujme a v spolupráci všetkých
občanov možno zorganizovať stretnutia, na ktorých spoločne zhodnotíme

Toto sme my, deti počas osláv 18-tky našej Denisky. Úsmev na t várach detí vraví
za všetko... ďakujeme, že ste nás prijali, že nás beriete takých akí sme, že nám pomáha te pri príprave do života, že nás máte radi vďačné deti z domčeka v Ždani
foto : archív ded źdaňa
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klady a zápory našej obce a dohodneme sa na organizovaní aktivít, napr.:
stretnutie dôchodcov, posedenie pri
ručných prácach, stretávanie sa mamičiek na rodičovskej dovolenke, stretávanie mládeže.
Práve preto sme pre Vás, milí občania, pripravili dotazník, ktorý by mal byť
prvým krokom k aktívnejšiemu spoločenskému životu v našej obci.

MEDICAMENT
Ždaňa 96
(v budove základnej školy, vchod vedľa Pošty)
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 7.30 – 15.30
Telefónne číslo:
055/69 89 300
Lekáreň poskytne pacientom
a klientom výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok na:
• lekársky predpis, veterinárny
predpis,
• zdravotný poukaz,
• voľný predaj,
• poukážky Relax Pass.

Sféry sociálne

|
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Naše deti a mládež
Počúvajme „výkrik mládeže“: „Je na čase, aby sme si spolu sadli a spojili
svoje sily, žeby sme našli riešenia problémov predmestí“.
(Guy Gilbert)
Každodenný život prináša mnoho problémových situácii. A tu sa vynára aj problém s našimi deťmi a mládežou v našej
obci. Určite každý z nás postrehol, že
naše deti a mládež sa stretáva v centre
obce a to hlavne vo večerných, až v nočných hodinách pri miestnom pohostinstve, či pred ním a na schodoch pred
Obecným úradom. V poslednej dobe je
správanie sa našich detí a mládeže najmä k starším spoluobčanom až neúnosné. Problém nie je len v chlapcoch, ale
v poslednej dobe sa to týka aj dievčat.
Nešetria urážkami, nadávkami a čo
je až odstrašujúce už aj fyzickým obťažovaním a poškodzovaním obecného
a v neposlednom rade aj súkromného
majetku.
Z pozície obce a obecného zastupiteľstva sa týmto javom, aj na základe
pribúdajúcich sťažnosti od občanov zaoberáme čoraz častejšie. Kladieme si
otázku či rodičia týchto detí naozaj vedia kde sa večer, často aj po 21 hodine
ich deti nachádzajú a čo práve robia, či

vedia ako ich deti trávia voľný čas, či sú
presvedčení, že ich deti v tom čase nepoužívajú aj alkoholické nápoje alebo aj
iné omamné látky.
V  tejto súvislosti sa 7. marca uskutočnila v centre obce preventívna bezpečnostná akcie za prítomnosti polície.
Polícia zisťovala hlavne totožnosť skupiny detí a mládeže. Podobné akcie chceme organizovať aj v blízkej budúcnosti,
pričom budú zamerané aj na dodržiavanie zatváracích hodín v miestnych
prevádzkach a na požívanie alkoholu
mladistvými.
Eva Kyseľová
Ján Kokarda

Sortiment lekárne:
• humánne lieky,
• zdravotnícky materiál (plienky,
vložky pre inkontinentných pacientov),
• zdravotnícke pomôcky,
• veterinárne lieky,
• homeopatické lieky,
• kojenecká výživa a kojeneké
potreby (mlieka BEBA, SUNAR),
• liečivé a ovocné čaje,
• liečebná kozmetika a kozmetika.
Odbornosť, empatia, kvalita a spokojnosť klienta je naša priorita.

ilustračné foto | archív redakcie
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Niečo o našich
najmenších...

Základná škola
Ždaňa

Tento školský rok naša matarská škola
otvorila svoje brány 3. septembra 2007.
Privítali sme 27 detí vo veku od dvaapol
roka do šiestich rokov.Tak ako minulý aj
tento školský rok boli deti rozčlenené
podľa veku do dvoch tried. V prvej triede boli umiestnené deti 2,5 až 5 ročné
a v druhej triede deti 5 – 6 ročné, čiže
prípravkári.
Z dôvodu relatívne nízkeho počtu
detí bol počet učiteliek znížený na tri,
pričom dopoludňajšiu starostlivosť zabezpečujú dve učiteľky a popoludňajšiu
jedna. Túto zmenu deti pocítili hlavne
v čase popoludňajšieho oddychu, kedy
deti z prvej triedy musia byť presúvané
do druhej triedy (prekladanie lehátok),
aby p.učiteľka mohla dohliadať na všetky deti.
Okrem odchodu p. učiteľky Lakatošovej ostal kolektív v pôvodnej zostave: p. riaditeľka Mészárosová, p. učiteľky Teleszová a Makšayová (Plachá)
a p. školníčka Szilardiová.
Čo sa deti v materskej škole naučia
a čo dokážu pravidelne prezentujeme
vo vstupných priestoroch školy formou
výstaviek a na nástenkách. Tohto roku
našu šikovnosť mali možnosť vidieť
občania aj ako ozdoby na vianočnom
stromčeku na obecnom úrade. Na svoj
príspevok pri kultúrnych podujatiach
taktiež nezabúdame. Verím, že naše
pesničky a básničky budú aj tohto roku
milým spestrením programov napr. pri
Vianočnej besiedke či darčekom pre
naše mamičky na Deň matiek. Pestrosť
činností v materskej škole tohto roku
dopĺňa aj výučba anglického jazyka
prostredníctvom lektorky z Centra voľného času v Košiciach.
Celým našim snažením, usilovnosťou Vašich detí a s Vašou podprou tak
dosiahneme, že do základnej školy odídu deti dobre pripravené na úlohy, ktoré
ich čakajú.

V uplynulom školskom roku navštevovalo školu 203 žiakov, ktorí boli rozdelení
do 10 tried. Na škole pôsobilo 15 učiteľov a 1 vychovávateľka v školskom klube
detí. Povinnú školskú dochádzku ukončilo v júni 19 žiakov deviateho ročníka:
5 boli prijatí na gymnáziá, 7 na stredné
odborné školy a 7 na stredné odborné
učilištia. Mali sme aj 11 žiakov, ktorí
ukončili povinnú školskú dochádzku
v nižšom ako 9. ročníku.
Popri výchovno-vzdelávacej činnosti
sa žiaci aj učitelia venovali aj mimoškolskej činnosti zameranej na rozvoj rozumových, kultúrnych a telesných aktivít.
Žiaci mohli pracovať v týchto krúžkoch:
Tanečný krúžok, Dramatický krúžok,
3 krúžky informatiky, Florbalový krúžok,
Angličtina pre najmenších, Krúžok protidrogovej prevencie.
Vlaňajšie úspechy školy: 1. miesto
v okresnom kole chemickej olympiády
(D. Kyseľ), 2. miesto v okresnom kole
matematickej olympiády (J. Balentová),
3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín (Z. Buzogáňová), 3. miesto
v okresných majstrovstvách vo volejbale, dve 3. miesta v okresnom kole Slávik
Slovenska (Z. Buzogáňová, T. Huľvejová).
Naši žiaci vzorne reprezentujú školu
aj na iných súťažiach, ako napr. náš dra-

// materská škôlka v ždani
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matický súbor Studienka vystúpil s hrou
Ružové kráľovstvo na Divadelnom Ďurkove, pekné umiestnenia máme so
žiakmi na Čečejovskom maratóne, geografickej olympiáde.
Na škole každoročne prebiehajú
podujatia rôzneho druhu, do ktorých
sa naši žiaci radi zapájajú napr. Valentínske srdiečko, Mikulášska diskotéka,
posedenie pri stromčeku, karneval, výstavky ovocia a zeleniny, výstavky nátierok a iných zdravých jedál, spojené
s ochutnávkou, o najlepšiu kaderníčku,
detská dražba starých kníh, detská vianočná dražba. Projekty, ktoré prebiehali
na škole: Matematický klokan, Stromy
poznania, Monitoring rieky Hornád, Biozáhrada, Oprášme staré knihy, V krajine
remesiel, Čítam preto, aby som lepšie
žil, Multimediálna čítanka, Multimediálne príbehy a rozprávky, Týždeň globálneho vzdelávania. Projektu Supertrieda
sa zúčastnili žiaci 6. ročníka, ktorí očarili
porotu hrou „My vrabčiaci“.
Od septembra 2007 navštevuje
našu školu 207 žiakov, ktorí pracujú
v 12 triedach pod vedením 17 pedagógov a 11 krúžkoch: florbalový, volejbalový, 2 krúžky informatiky, dramatický,
tanečný, krúžok mladých novinárov,
krúžok rómskej kultúry, matematický,
angličtina pre najmenších, šikovná gazdinka. Žiaci 2. – 4. ročníka sa zúčastnili
plaveckého kurzu. Aj v tomto roku sa budeme zapájať do súťaží a olympiád, aby
sme mohli vzorne reprezentovať školu
a našu obec.

Martina Mészárosová
riaditeľka MŠ

jazierko v areáli zš ždaňa
foto : archív zš źdaňa
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Osemročné gymnázium v Ždani
Už druhý školský rok pôsobí v časti budovy Cirkevnej základnej školy sv. košických mučeníkov v Ždani i pobočka
osemročného Gymnázia sv. Edity
Steinovej. Zriaďovateľom tohto gymnázia je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice.
V tomto školskom roku pôsobí v Ždani jedna trieda sekundy. Prímu sa nepodarilo otvoriť pre nedostatočný záujem
o túto formu štúdia v minulom školskom
roku. Osemročné gymnázium má však
veľké výhody oproti základnej škole,
a to tieto:
• nadané dieťa nestagnuje, keďže
sa nemusí prispôsobovať slabším
žiakom, ktorí bývajú v triedach
základnej školy,
• po ôsmich rokoch štúdia môže získať maturitné vysvedčenie bez
ďalších prijímacích skúšok,
• nepíše testy – Monitor, ktoré
píšu žiaci 9. ročníka ZŠ,
• v prípade neúspechu sa môže
počas prvých štyroch rokov vrátiť
späť do základnej školy,
• ak sa po štyroch rokoch rozhodne
pokračovať v štúdiu na inej strednej škole, môže to urobiť,
• študent sa môže rozvíjať v oblasti jemu blízkej a nemusí mať
zbytočný strach zo známok z predmetov, ktoré pre štúdium na vysokej škole nepotrebuje,
• študent ušetrí 1 rok štúdia a nič
tým nestratí, keďže 9. ročník je
hlavne prípravou na Monitor a prijímacie skúšky.
Okrem toho má naše osemročné gymnázium i ďalšie prednosti:
• ponúkame alternatívny učebný
plán so zameraním na cudzie jazyky a na informatiku,
• v poslednom ročníku štúdia sa
študent sústreďuje iba na maturitné predmety a predmety,
ktoré bude mať na prijímacích
skúškach na vysokej škole,
• štúdium je prepojené so záujmovou
činnosťou v krúžkoch v našom
školskom stredisku záujmovej
činnosti, čím si študent dopĺňa
i svoje vzdelanie,
• na pobočku v Ždani chodí prvé
štyri roky a potom bude dochádzať

•
•

•

do Košíc na Charkovskú 1 (sídlisko
Furča),
študent je vychovávaný v katolíckom duchu,
používame internetovú žiacku
knižku, takže rodič má možnosť
na základe prístupového hesla
vidieť známky svojho dieťaťa z každého predmetu,
zatiaľ iba na gymnáziu v Košiciach
je vstup do školy i odchod z nej
monitorovaný čipovým systémom a rodič má možnosť vidieť
na internetovej stránke školy dochádzku svojho dieťaťa každý deň.
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Špeciálna základná
škola internátna

Mgr. Ján Pitoňák, riaditeľ

Špeciálna základná škola internátna
v Ždani zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.
V súčasnosti ju navštevuje 139 žiakov,
z toho je 70 žiakov na elokovanom pracovisku v Čani. Prevažná časť žiakov je
rómskeho pôvodu, z veľmi zlého sociálneho prostredia. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje toho času 17 učiteľov
a 2 asistenti učiteľa, 3 vychovávatelia
a 15 nepedagogických zamestnancov.
Škola bola zriadená v roku 1961
a v súčasnosti je jej zriaďovateľom Krajský školský úrad Košice. Ako jediná v Košickom kraji má vo svojich priestoroch
aj internát a umožňuje žiakom týždenný
pobyt. V škole sú zriadené aj dve triedy
pre ťažšie stupne postihnutia, v ktorých
sa vyučuje podľa učebných osnov variantu B.
Z psychologického hľadiska sa mentálne postihnutie osobitne zdôrazňuje
ako znížená inteligencia, neschopnosť
dostatočne meniť informácie na poznatky, transformovať veci a udalosti
do symbolických foriem, uchovávať ich
a zmysluplne s nimi narábať a participovať na udalostiach.
Vyučovanie je zamerané na maximálny rozvoj psychickej a fyzickej stránky
mentálne postihnutých, na kompenzáciu ich nedostatkov, s cieľom optimálne
ich pripraviť pre praktický život. Dôraz
sa kladie na rozvoj rozumových, zmyslových, emocionálnych a vôľových vlastností žiakov, na utváranie ich charakte-

cirkevná základná škola v ždani
foto : archív redakcia

špeciálna zš internátna – park
foto : archív šzši ždaňa

Prihlášky na štúdium podávajú rodičia žiakov 4. ročníka ZŠ. Vyplnenú prihlášku treba podať riaditeľovi ZŠ, ktorú
žiak navštevuje, najneskôr do 10. apríla
2008. Prijímacie skúšky sa uskutočnia
v utorok 3. júna 2008, avšak pri splnení
požadovaných kritérií je možnosť prijatia
i bez prijímacích skúšok. Tieto kritériá
a množstvo ďalších informácií nájdete
na našej internetovej stránke:
http://gymes.edupage.org/
Všetkých záujemcov o štúdium a ich
rodičov pozývam na Dni otvorených
dverí 13. a 14. marca 2008 od 14.30
do 16.30 v pobočke Gymnázia sv. Edity Steinovej v Ždani. Môžu získať ďalšie
informácie o osemročnej forme štúdia
a školskom stredisku záujmovej činnosti. Teším sa na Vás a Vaše deti.
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ru. Keďže žiaci by sa mali v budúcnosti
zapojiť do výrobnej sféry, dominuje v celom výchovno-vyučovacom procese rozvoj pracovných a manuálnych zručností.
Správny vzťah k manuálnej práci je jedným z najhlavnejších cieľov školy a výchovy mentálne postihnutých vôbec.
Žiaci našej školy majú možnosť pracovať v rôznych záujmových útvaroch,
máme zriadenú počítačovú učebňu,
posilňovňu, v zimných mesiacoch klzisko a žiacku knižnicu. Zároveň majú
žiaci možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať školský klub. Aj naše
deti sa zapájajú do rôznych mimoškolských akcií a súťaží. Chodby našej školy
skrášľujú diplomy z popredných miest
výtvarných súťaží (aj medzinárodných),
pravidelne sa zúčastňujeme športových
hier špeciálnych základných škôl, v spolupráci s nadáciou „Úsmev ako dar“ sa
aktívne zapájame do prípravy a realizácie benefičného koncertu v Bratislave,
žiaci za pomoci učiteľov vydávajú svoj
vlastný časopis. V neposlednom rade je
potrebné spomenúť aj vydanie vlastného CD, ktoré nahrali a naspievali žiaci
našej školy.
Pri našej škole bola od septembra
2006 zriadená Praktická škola internátna.

Praktická škola
internátna
Praktická škola je jednou z alternatívnych foriem ďalšej prípravy žiakov, ktorých nie je možné z rôznych dôvodov
zaradiť do učebného pomeru. Vytvára
podmienky pre ich integráciu do spoločnosti a pre ich pracovné zaradenie.
Do praktickej školy sú prijímaní žiaci –
absolventi základných škôl, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v nižšom
ako 9. roč. a absolventi špeciálnych základných škôl. Svojím zameraním praktická škola podporuje ďalší rozvoj žiakov s ohľadom na ich možnosti, záujmy
a stupeň postihnutia. V regióne Hornád
pôsobí ako jediná škola daného typu.
Výhody:
• Celodenná starostlivosť vo vzťahu
k vzdelávaciemu a k edukačnému
programu podľa schopností dieťaťa.
• Komplexné ubytovacie a stravovacie možnosti (3 – 4-posteľové izby,
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sociálne a hygienické zariadenia,
jedáleň v budove internátu).
Možnosť celosezónneho športového vyžitia:
v zimných mesiacoch – klzisko,po‹\
silňovňa
v letných mesiacoch – ihrisko
(objekt využiteľný pre rôzne druhy
najmä loptových športov, bazén),
program pre kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu (počítačová
miestnosť s internetom, DVD, CD –
prehrávače a knižnica),
teoretická možnosť pokračovať aj
v pracovnom procese (minifirmy –
záhradkár & tkáč formou chránených dielní).
Mgr. Helena Meštellérová
učiteľka ŠZŠI

Špeciálnopedagogická
poradňa pri ŠZŠI
v Ždani
Pri špeciálnej základnej škole internátnej v Ždani funguje špeciálno-pedagogická poradňa. ŠPP je poradenské
zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku
a prognostiku, špeciálnopedagogické
intervencie vzhľadom na individuálne

potreby zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím ohrozené deti a mládež (deti so špeciálnopedagogickými
potrebami). Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti v špeciálnopedagogickej poradni je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže
so špeciálnopedagogickými potrebami
v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia. Špeciálnopedagogická
poradňa zabezpečuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, logopedické, výchovno-vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné, korekčné a iné služby
a úzko špecializované činnosti deťom
a mládeži so špeciálnopedagogickými
potrebami formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa
žije. Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenskú činnosť, konzultačnú činnosť a metodickú pomoc rodinám,
zákonným zástupcom, pedagogickým
pracovníkom a iným záujemcom. Realizačný tím pracovníkov poradne pracuje
v zložení: špeciálny pedagóg, psychológ,
logopéd, sociálny, zdravotný a rehabilitačný pracovník.
V súčasnosti má naša poradňa 820
klientov zo ZŠ, ŠZŠ, MŠ z našej spádovej oblasti i zo širšieho okolia. Z regiónu
HORNÁD spolupracujeme so školami
z obcí Čaňa, Haniska, Košická Polianka, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Skároš,
Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Ždaňa,
Gyňov a Valaliky.
Mgr. Marta Lukáčová, vedúca ŠPP

špeciálna zš internátna – naši žiaci | foto : archív šzši ždaňa
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Pätnásť rokov CZŠ sv. košických
mučeníkov v Ždani
Cirkevná základná škola sv. košických
mučeníkov si v tomto školskom roku
pripomína 15. výročie svojho vzniku.
Zriaďovacia listina školy bola vydaná 5.
6. 1992 Mons. Alojzom Tkáčom, vtedy
ešte košickým biskupom, v duchu hesla: „LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE“, teda v snahe zriaďovateľa prispieť
k formovaniu mladej študujúcej slovenskej mládeže. Vyučovať a vychovávať
v tomto duchu sa začalo od 1. septembra 1992.
Celý tento školský rok sa nesie v duchu tohto výročia. Už na začiatku školského roka na Sviatok sv. košických
mučeníkov sme privítali medzi sebou
otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý po svätej omši v tunajšom kostole navštívil priestory školy a pobudol
v družnej debate so zamestnancami.
V  homílii slávnostnej svätej omše poukázal na potrebu šíriť i naďalej plameň
lásky v našom spoločenstve a prebúdzať v žiakoch túžbu po poznaní.
V mesiaci september 2007 naši žiaci
absolvovali výchovný koncert v priestoroch školy, žiaci II. stupňa sa zúčastnili na účelovom cvičení v obci Skároš
so zameraním na ochranu životného
prostredia, ochranu lesov a zamedzenia čiernych skládok. Od polovice septembra v škole začala krúžková činnosť
v rámci školského strediska záujmovej
činnosti pri pobočke osemročného Gymnázia sv. Edity Steinovej. Žiaci sú zapojení do týchto krúžkov: krúžok anglického
jazyka a angličtina hrou s Mgr. Pichlerovou, biblický s duchovným otcom
Mgr. Girom, futbalový s Mgr. Iľkom,
krúžok slovenského jazyka s Mgr. Bagoniovou, matematický krúžok a matematika hrou s RNDr. Alexikovou, plavecký
s p. Eliašovou, počítačové krúžky (4)
s Mgr. Železníkovou, slovenčina hrou
s PaedDr. Hudákovou, spevácky krúžok
s p. Eliašovou, stolný tenis s Mgr. Iľkom,
športové hry s PaedDr. Hudákovou, výtvarný s Mgr. Šoltésovou.
Jesenné športové súťaže boli zamerané na futbal a stolný tenis. Priateľské
zápasy sa odohrali so ZŠ Ždaňa s výsledkom remízy 1 : 1.
V rámci Folklórnych slávností mesta
Košíc sme sa 20. novembra zúčastnili

v JUMBO-centre na vystúpení detských
súborov z regiónu východného Slovenska.
Na Deň sv. Mikuláša sme absolvovali
tiež v JUMBO-centre v Košiciach rockový
koncert zameraný proti drogám a šikanovaniu, na ktorom vystúpila skupina
Clakson.
I v tomto roku sme sa zapojili do detskej poroty Detský čin roka, kde sme
hodnotili jednotlivé kategórie detských
činov. Pod vedením triednych učiteľov
žiaci pripravovali program na Vianočnú akadémiu obce Ždaňa, ktorá bola
16. 12. 2007.
Pred Vianocami, v posledný deň vyučovania minulého kalendárneho roka,
sme si urobili školskú slávnosť, na ktorej
sa predviedli všetci umelci našej školy.
V  mesiaci január sme pre deti
z materských škôl z okolitých obcí pripravili Deň otvorených dverí. Naši žiaci sa v tomto období sústredili najmä
na prospech, lebo sa blížilo vysvedčenie
a každý sa snažil vylepšiť si známky.
Žiaci 9. ročníka sa usilovne pripravovali na MONITOR 2008 – aby si neurobili
hanbu, veď minuloroční deviataci sa
umiestnili so svojimi vedomosťami v MONITORE 2007 na 10. mieste
v rámci celej republiky.
Škola sa vzmáha i po materiálnej
stránke. Vďaka dobrodincom sa nám
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podarilo zabezpečiť ďalšie technické vybavenie, ktoré slúži na výchovno-vzdelávaciu i záujmovú činnosť žiakov.
Pri tom všetkom sme ešte stihli
i oslavovať. A  ako inak, ak nie oslavou
nášho Pána, ktorý nám doprial toľko
svojej lásky a možnosti pôsobiť v takom
skvelom spoločenstve. Od novembra
časť našich deviatakov i bývalých žiakov
školy počas nedieľ obohacovala svojím
spevom i kvalitnou hudbou sväté omše
v Ždani i v okolitých obciach a čítaním
z Písma i sami zamestnanci školy.
Za vyvrcholenie osláv považujem
I. reprezentačný ples rodičov, zamestnancov, priateľov i absolventov
CZŠ sv. košických mučeníkov spolu s rodičmi, zamestnancami i priateľmi osemročného Gymnázia sv. Edity Steinovej,
ktorého pobočka je otvorená na CZŠ sv.
košických mučeníkov v Ždani, 26. januá
ra 2008.
Čo dodať na záver? Nech oheň vzájomnej lásky, lásky k blížnemu a túžba
po poznaní sprevádza celé naše spoločenstvo i v budúcnosti, nech k 423 absolventom CZŠ sv. košických mučeníkov
v Ždani pribudne mnoho ďalších. A tešíme sa na našich 12 prváčikov, ktorí
k nám na základe tohtoročného zápisu
majú prísť v septembri do samostatnej
prvej triedy.
Ždaňa 15. 2. 2008
Mgr. Ján Pitoňák, riaditeľ

cirkevná zš sv. košických mučeníkov v ždani, karneval | foto : archív šzši ždaňa
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Záhradkári v roku 2007
Žijeme v dobe, ktorá pretvára každého z nás. Nastúpený konzumný
spôsob života nás láka k tomu, aby sme si zabezpečovali potrebné
potraviny v nákupných centrách a odviedol nás od klasického spôsobu
pestovania ovocia a zeleniny. Sú nákupy potravín, ktoré sú opodstatnené
ale sú aj také, ktoré si hravo vieme vypestovať a nezaťažovať rozpočet
výdavkov pre rodinu. Veď v záhradke nachádzame oddych po celodennej
práci. Záhradka je ako moja rodina, lekár, kultúra, tradícia predkov pri
obrábaní pôdy ale je to aj môj životný štýl.
Činnosť ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Ždani v roku 2007, mala prioritu
vo vytváraní vhodných podmienok pre
vytvorenie sebestačnosti ovocia a zeleniny z pridomových sadov a záhrad.
Aby sa nám to darilo, usporiadali sme
v marci v záhrade p. Bandoľu prednášku
a praktickú ukážku predjarného rezu
ovocných stromov a krov. Potom v júli

sme si ukázali a prakticky predviedli: Letný rez jabloní, hrušiek, marhúľ a broskýň.
Prezentoval p. Ing. Nádaský za spontánnej pomoci zúčastnených členov.
Poradenskú činnosti sme zamerali
na aktuálnu ochranu ovocných stromov
a krov a na ekologické pestovanie ovocia a zeleniny, vhodným výberom sadbového materiálu, ktorý sa vyznačuje
zvýšenou odolnosťou proti ochoreniam.
Takéto odrody sú odolné, čiže rezistentné a nemusíme ich vôbec alebo iba málo
chemicky ošetrovať, čím sa získajú zdravé potraviny a znížia výdavky na spotrebu chémie. Informoval p. Bandoľa.
V  lete sme sa rozlúčili so zosnulým
p. J. Bandoľom, predsedom našej ZO.
Bol nielen učiteľom, radcom, priateľom,
záhradkárom ale hlavne človekom zanieteným pre každú činnosť v obci. Spomíname a Ďakujeme.

Správny chod našej organizácie riadi výbor ZO a po doplňujúcich voľbách
na členskej schôdzi v novembri v tomto
zložení: František Veréb, Ing. Vendelín
Nádaský, Rasťo Lakatoš a Oľga Zlacká.
Predsedom revíznej a kontrolnej komisie je Peter Takáč.
Okrem praktických ukážok a prednášok odborníkov pre našich členov ale
aj nečlenov pokračujeme v poradenskej
činnosti a vo vydávaní listoviek: Rady pre
záhradkárov na každý mesiac, umiestnenej vo vývesnej tabuli pred OU.
Dnešná doba nám prináša aj iné pohľady na záhradku, kde okrem priameho
úžitku z vypestovaných rastlín a plodov
sa budujú okrasné časti záhrad – skalky
a okrasná zeleň, potom sú to oddychové
miesta – altánky, posedy, jazierka a kto

by nechcel aj krásny zelený trávnik? Nebránime sa tomu a snažíme sa vytvárať
také prostredie, ktoré ulahodí nielen
oku ale aj duši.
Takéto miesto sme navštívili v septembri v rodine MUDr. Kleščinkej.
Na tejto akcii sme si ukázali: Založenie,
stavbu a údržbu trávnika, záhradného
jazierka a okrasnej zelene v pridomových priestoroch. V  príjemnom prostredí a malom pohostení nám manželia
Kleščinskí, prezentovali svoju okrasnú
záhradu a odpovedali na množstvo otázok zúčastnených návštevníkov. Z takého prostredia sa nám odchádzalo ťažko.
Ďakujeme.
Aj naďalej chceme pokračovať v motivovaní záhradkárov, ale aj ostatných
občanov našej obce pre vytváranie krajšieho a ekologického prostredia okolo
svojich príbytkov.
Predpokladám, že tou správnou motiváciou by mohla byť prezentácia výpestkov ovocia a zeleniny, výtvorom prác
šikovných rúk na výstave vo vynovených
priestoroch kultúrneho domu.
Naša činnosť je závislá aj od sponzorov, bez ktorých by sme nevedeli
kryť najnutnejšie výdavky na činnosť.
ZO verejne ďakuje svojím sponzorom:
Ing. Bartolomejovi Olexovi, Gabrielovi
Verebovi a Obecnému úradu v Ždani
a verí v budúcu spoluprácu.
František Veréb
Predseda ZO SZZ

vystavený exponát | foto : archív redakcie
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Otváranie hraníc
v Skároši
Aj zástupcovia našej obce sa 21. decembra zúčastnili slávnostného otvárania hraníc v Skároši. Od uvedeného dátumu je už možný prechod do Maďarska
cez hranicu v Skároši. Prejazd je možný
denne, pre všetku dopravu s obmedzením áut nad 3,5 t a autobusov. Veríme,
že v dohľadnej dobe sa na uvedenom
prechode dočkáme aj novej cesty. Po rokovaniach všetkých troch obcí – Ždaňa,
Skároš a Trstené p. Hornáde so zástupcami Košického samosprávneho kraja
a tiež so zástupcami Maďarskej samosprávy, by nová cesta cez Ždaňu až do
maďarskej Hollooházy a cez Trstené do
Kékedu, mohla byť vybudovaná do roku
2010.
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Poďakovanie

Pozor na požiare

Tento príspevok sa týka rekonštrukcie
kultúrneho domu. Nebudem sa venovať
neďalekej histórii spojenej so vznikom
myšlienky rekonštrukcie, prípravou projektu. Začnem výberom dodávateľa prác
v marci minulého roku. K tomu bola zriadená komisia, v ktorej bol starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. Tento
výber bol veľmi precízny a komisia mu
venovala veľa času.
Koncom apríla firma, ktorú komisia
vybrala zahájila práce na rekonštrukcii. Na zasadnutí OZ dňa 31. 5. 2007
Ing. Ján Kokarda, starosta obce navrhol
termín na otvorenie zrekonštruovaného
kultúrneho domu na deň 17. november
2007, OZ tento termín prijalo.
V prvom momente sa mi vzhľadom
na rozsah a náročnosť prác zdal veľmi
odvážny. Pritom projekt niektoré veci
skôr načrtol, ako riešil. Nakoniec sa to
neskôr ukázalo ako výhoda, nakoľko
tieto riešenia sme prijímali za pochodu
a boli šité na mieru našim predstavám.
V  priebehu rekonštrukcie sa poslanci
spolu so starostom stretli nespočetne veľa krát, kedy sa posudzoval stav
prác, čo všetko ešte treba urobiť a zabezpečiť.
Nechcem sa venovať celému priebehu akcie. Cieľom môjho príspevku
je poďakovanie sa a obdiv všetkým zúčastneným na tejto akcii. Atmosféra počas rekonštrukcie bola úžasná. Ako som
uviedol, uznanie si zaslúžia mnohí.
Ale najviac si poďakovanie zaslúži
Ing. Ján Kokarda, starosta našej obce,
pretože najväčšia ťarcha a zodpovednosť
spočívala na jeho pleciach. Je to hlavne
jeho dielo, v mnohých veciach nesie
prakticky nová stavba jeho rukopis.
Keď ideme okolo kultúrneho domu,
alebo keď si pozrieme jeho interiér, musíme uznať, že sa tejto neľahkej úlohy
zhostil veľmi dobre.
Teraz nás čaká ďalšia etapa. A  to
etapa čo najlepšieho a najekonomickejšieho využitia budovy, ktorá patrí medzi
najkrajšie a najlepšie v širokom okolí.

Každoročne v jarnom období sa začína
záhradkárska sezóna odstraňovaním
starej vegetácie, opadaného lístia, či
suchej trávy. Suché jarné počasie prináša hasičom každoročne zvýšený počet
výjazdov k požiarom porastov.
Najčastejšou príčinou spomínaných
požiarov je stále sa opakujúce zakladanie ohňov v prírode a vypaľovanie suchej trávy.
Preto Vás chceme upozorniť na platné právne predpisy na úseku ochrany
pred požiarmi, ktoré prísne zakazujú vypaľovanie suchej trávy a tiež aby ste sa
vyvarovali činností, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

Ing. Jaroslav Kostráb
Od uvedeného dátumu je už možný prechod do Maďarska cez hranicu v Skároši
foto : archív redakcie
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Označovanie ulíc
a iných verejných
priestranstiev
Obec podľa Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev. V  obci, kde je viac ulíc
alebo iných verejných priestranstiev,
má každá ulica alebo verejné priestranstvo svoj názov. Aj naša obec má záujem pomenovať svoje ulice a verejné
priestranstvá. Takáto snaha tu už bola
aj v minulosti, ale keďže boli vyhlásené
voľby do NR SR, boli tieto naše aktivity automaticky zo zákona pozastavené.
V  tomto čase je tu opäť snaha označiť
ulice a verejné priestranstvá v obci. Preto Vám ponúkame možnosť vyjadriť svoje nápady, názory a námety. Realizovať
sa to dá v návratke, ktorá je súčasťou
Spravodaja.

|
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Cvičenie pre zdravie
Každý človek túži po tom, aby bol šťastný. Zdravie je tiež jedným z kľúčov
ku šťastiu. Terajšia doba nám ponúka pohodlný život. Namiesto chôdze
jazdíme v autobusoch a autách. Pohyb doma a v zamestnaní je prevažne
jednostranný. Ani za informáciami nemusíme nikam chodiť. Stačí zapnúť
televízor, rádio, internet.
Pohyb je veľmi dôležitý pre správny vývin celého tela človeka, predovšetkým
žien. Nedostatok pohybu môže zhoršiť
zdravotný stav. Sú to problémy s kĺbmi
a chrbticou. Medzi zdravotné oslabenia
počítame ochorenia ciev a srdca, obezitu, cukrovku.
Pravidelné cvičenie zlepšuje činnosť
tráviacej a srdcovocievnej sústavy, pohybovosť kĺbov, spevňuje ochabnuté
svaly, vplýva na celkový vzhľad človeka
a psychiku.
Aj my ženy zo Ždane chceme byť
zdravé a šťastné. Preto sa stretávame 2
krát v týždni pri cvičení. Pozývame aj tie
ženy, ktoré ešte váhajú. Cvičíme v pondelok a v stredu o 19.00 hodine v telocvični ZŠ.

Také malé pozvanie:
• prišla som zo zvedavosti a s bolesťou tela. Teraz som ohybná, svieža
a viem sa bez bolestí učesať.
• počítam dni, kedy bude pondelok
a streda,
• cvičenie mi zmenilo život,
• nechodíme iba preto, aby sme
schudli, ale aby sme po celodennej
práci relaxovali pri rozcvičení celého tela,
• som oveľa ohybnejšia,
• stuhnuté svaly sa pomaly uvoľňujú,
• priviedla som aj svoju vnučku a aj
jej sa cvičenie páči.
Helena Olexová

Nohejbalový
turnaj
Aj tohto roku sa 5. januára uskutočnil
Trojkráľový nohejbalový turnaj pod záštitou starostu obce. Turnaj už tradične
organizuje nohejbalový oddiel pri našej
telovýchovnej jednote, ktorý vedie Julo
Takáč. K  peknému druhému miestu
nášho družstva blahoželáme.
J. K.

účastníci nohejbalového turna ja
foto : archív redakcia

Už piat y rok sa schádza jú ženy všetkých vekových kategórií v kultúrnom dome, aby si zacvičili
foto : ing. matej olexa
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TJ Hornád Ždaňa
v roku 2007
Ako iste viete v našej TJ pracuje aktívne hlavne futbalový klub, ktorý v roku
2007 úspešne reprezentoval našu obec
v Oblastnom futbalovom zväze. V  tomto futbalovom zväze máme prihlásené
družstvo žiakov, dorastencov a dospelých. Najväčšiu radosť nám robia žiaci,
ktorí mali dobre rozbehnutú jesennú
časť súťaže a v jarnej sa im podarilo
dotiahnuť až k cieľu a to postupu do IV.
ligy. Tam nás tiež úspešne reprezentujú
a robia nám radosť aj keď z ich radou
odišli opory mužstva. Tí museli ukončiť
pre svoj vek a práve preto sme prihlásili
do súťaže dorastencov. Tým sa až tak
nedarí, ale ak nazbierajú skúsenosti tak
verím, že budú úspešne reprezentovať
nielen dorast ale aj dospelých.
Dospelí sa snažia zvládnuť ťažkú
úlohu favorita súťaže, ale veľmi sa im to
nedarí. Doplácajú na to, že je ťažké doplniť do mužstva kvalitných hráčov, ktorí
idú za lepšími podmienkami viď. ČAŇA,
kde hraje veľa našich dobrých hráčov.
Je to aj tým, že na kvalitnejšiu súťaž je
potrebné mať dobrého sponzora. Našim
hlavným sponzorom je len obec a to nestačí. Takže obci patrí naše najväčšie
poďakovanie a veríme, že podmienky sa
budú zlepšovať a ešte viac ak pribudnú
viacerí sponzori. No a nemalá miera poďakovania patrí hlavne tým včeličkám,
ktoré sa o ten šport nielen zaujímajú
ale aj priložia ruku k dielu. Nechcem ich
menovať aby som na niekoho nezabudol a tým ho urazil. Prajem všetkým len
to najlepšie a radosť nielen z výsledkov,
ale aj z dobre odvedenej roboty.

TJ Hornád Ždaňa

III. trieda – dospelí
1.

Vyšná Kamenica

7

5

1

1

21:17

16

2.

R. Moldava n. B.

7

5

0

2

27:8

15

3.

Slanská Huta

7

3

2

2

13:13

11

4.

Nižný Klátov

7

3

2

2

13:16

11

5.

Ždana

7

3

1

3

13:18

10

6.

Rešica „B“

7

2

1

4

12:13

7

7.

Kysak

7

1

2

4

11:16

5

8.

Slovan Kecerovce

7

1

1

5

10:19

4

7

7

0

0

37:9

21

I. trieda – dorast, sk. „B“
1.

Velká Ida

2.

Perín

8

5

1

2

26:15

16

3.

Rešica

8

4

1

3

14:15

13

4.

Trstené p. H.

8

3

1

4

20:19

10

5.

Skároš

6

3

0

3

12:12

9

6.

Malá Ida

7

3

0

4

13:20

9

7.

Peder

8

3

0

5

14:25

9

8.

Sokolany

7

2

1

4

13:16

7

9.

DOMKA

6

2

1

3

9:13

7

10.

Ždana

7

1

1

5

9:23

4

Mužstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

Medzev

13

9

3

1

47:12

30

Kechnec

12

9

2

1

48:5

29

Svinica

12

7

3

2

44:12

24

Valaliky

13

7

2

4

37:17

23

Seňa

13

7

1

5

41:26

22

V. Opátske

13

7

1

5

49:35

22

N. Myšľa

13

6

1

6

43:22

19

Geča

13

5

4

4

30:21

19

Turňa n/B

13

6

1

6

26:27

19

Ždaňa

13

5

1

7

28:28

16

Dobšina

13

5

0

8

44:55

15

Ruskov

13

4

2

7

30:39

14

Budimír

13

2

1

10

21:45

7

V. Ida

13

0

0

13

4:148

0

informačný občasník obce ždaňa

Harmonogram
separovaného
zberu na rok 2008

tuhý DOMOVÝ ODPAD
Január 3., 17., 31.,

Február 14., 28.,

Marec 13., 27.,

Apríl 10., 24.,

Máj 8., 22.,

Jún 5., 19.,

Júl 3., 17., 31.,

August 14., 28.,

September 11.,
25.,

Október 9., 23.,

November 6., 20.,

December 4., 18.,

MAREC 2008

Kultúra 2008

// plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2008
Január
Február
Máj

/Ohňostroj – privítanie Nového roka
/Návšteva divadla – 2. 2. 2008
/Opekačka – otvorenie sezóny 30. 4. 2008
/Deň matiek – 11. 5. 2008
/Májová veselica 17.5. alebo 7. 6. 2008
Jún
/Deň detí
August
/Spoločný oddychový výlet
/Jarmok – 30. 8. 2008
September /Záver opekacej sezóny – 14. 9. 2008
Október /Výstava záhradkárov 11. – 13. 10. 2008
/Stretnutie s dôchodcami
November /II. reprezentačný ples obce – 22. 11. 2008
/Poľovnícky ples – 29. 11. 2008
December /Vianočná akadémia – 14. 12. 2008

Mozaika

// momentky zo života obce

PLASTY (pet fľaše, fólia,
drogéria)
17. január, 28. február, 10. apríl, 22. máj
3. júl, 14. august, 25. september, 6. november, 18. december

SKLO, PAPIER, TETRAPAK,
KOVOVÉ OBALY (plechovky)
8. január, 19. február, 1. apríl
13. máj, 24. jún, 5. august
16. september, 28. október, 9. december

elektroodpad, pneumatiky,
akumulátory – termín vývozu
9. január

separovaný zber
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