1994 Rekonštrukcia priestorov – otvorenie Zdravotného
strediska.
1995 Rekonštrukcia priestorov – premena poštového
strediska na poštu, samostatné PSČ.
1995 Plynofikácia obce.
1999 Vybudovanie Domu nádeje.
2005 – 2006 Rekonštrukcia časti priestorov Kultúrneho
domu – presťahovanie Obecného úradu do centra obce.
2005 Presťahovanie pošty do nových priestorov v centre
obce.
2010 Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom v areáli ZŠ.
2011 Rekonštrukcia protipovodňovej prepážky – hrádze
na potoku – protipovodňová ochrana.
2011 Vybudovanie kamerového bezpečnostného systému v centre obce.
2012 Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku.
2012 Výstavba bytového domu – 24 bytov pre mladé
rodiny.
2013 Rekonštrukcia centra obce – miestne komunikácie,
výstavba chodníkov, chodník okolo cesty III. triedy, autobusová zastávka, parkovacie miesta.
2017 Postavené tribúny na futbalovom štadióne.
2010, 1. –5. jún Katastrofálna povodeň, keď Turecký potok
a Hornád (max. výška 556 cm) zaplavili 52 nehnuteľností.
O deň neskôr voda výrazne poklesla.

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL

REFORMOVANÝ KOSTOL

Ždaňa bola v 2. pol. 19. st. sídlom rovnomenného okresu.
Používal sa aj iný názov: Füzerský okres (dnes pohraničná obec
v Maďarsku).
Patrilo tu 54 obcí, kde žilo 24 482 obyvateľov. Výkon štátnej
správy zabezpečoval okresný súd, okresný lekár, okresný veterinár,
cestný dozor, atď.
Okresný súd II. triedy prvé dva roky svojej prvej existencie
(1850–1854) nesídlil v obci (!). Sudca mal sídlo v Gyňove a pomocný
sudca vo Vyšnom Čaji. Počas druhých dvoch rokov bol presťahovaný do Nižnej Myšle. V roku 1854 zanikol a jeho kompetencie prevzal novovytvorený slúžnovský úrad, ktorý bol nakoniec zrušený
v roku 1922. Obidve inštitúcie sídlili v budove dnešnej Spojenej
školy internátnej (SŠI).
Medzníkom v štátoprávnom usporiadaní bolo rakúsko-uhorské
vyrovnanie v roku 1867 a uhorské zákony o správe vecí verejných
z rokov 1870 a 1886.
Po reforme v roku 1872 patrilo už k okresnému súdu 60 obcí,
bola Ždaňa jeho sídlom nepretržite, až do ukončenia jeho činnosti
1. mája 1914, kedy jeho kompetencie prešli na košické súdy.
Ľahšie delikty boli trestané až trojmesačným väzením. Inou
alternatívou bolo palicovanie (25 palíc...). Ťažšie zločiny patrili pod
agendu Okresného súdu I. triedy v Košiciach.
Osobitnú kapitolu – v zastupiteľstvách miest a obcí od roku
1870 – tvoria virilisti (lat. vir = muž, zdatný muž, hrdina). Zákon,
ktorého konečná verzia bola schválená v roku 1886, určoval, že
polovicu zástupcov tu budú tvoriť najmajetnejší obyvatelia. Obmedzoval vplyv zemepánov. Na prelome storočí bolo v obci 12
členné zastupiteľstvo.
Po vzniku Československej republiky bol tento zákon zrušený.
Avšak opätovne bol obnovený v rokoch 1938 – 1945, keď Ždaňa
patrila pod Maďarsko.
Pre obec mali mosty (lat. pontes) cez Hornád vždy kľúčový význam. V minulosti sa tu vyberalo mýto.
Oceľový most cez Hornád bol odovzdaný do užívania v marci 1905.
Nacisti ho v januári 1945 podmínovali a vyhodili do vzduchu.

Chronológia udalostí
rok 1938
30. sept. – Mníchovská dohoda; 1. okt. – Sudety pripojené k Nemecku; 2. okt. – Český Tešín a okolie pripojené k Poľsku; 2. nov.
1. viedenská arbitráž – pripojenie rozsiahlych južných území a časti najvýchodnejšieho územia Slovenska k Maďarsku.

1332 – 1337 Prvá zmienka o platení cirkevných desiatkov farnosti Čaňa.
1907 Kostol postavili miestni veriaci z vlastných prostriedkov počas
jedného roka. Je zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov (lat. Auxilium Christianorum), sviatok: 24. máj. Tento prívlastok Panny Márie sa
spája so slávnym víťazstvom Svätej ligy proti Turkom v námornej bitke
pri Lepante 7. okt. 1571.
14. novembra ho posvätil košický biskup Augustín Fischer-Colbrie,
ktorý žil v rokoch (1863 – 1925). Tento úrad zastával v rokoch (1907–
1925). Jeho heslom bolo Evangelizare pauperibus misit me (lat. Poslal ma
evanjelizovať chudobných). Bol predchodcom známeho biskupa Jozefa
Čárskeho (1886–1962). Jeho heslo znelo: Veni quaere quod perietat (lat.
Prišiel som hľadať, čo je stratené → Nový zákon, Lk (19, 10). Obidvaja sú
pochovaní v krypte košického dómu.
1918 Filiálka (lat. filia = dcéra) Ždaňa, ktorá patrila pod farnosť Nižná
Myšľa, prechádza pod farnosť Čaňa.
1923 Veľký a malý zvon boli odliate v košickej dielni bratov Buchnerovcov, stredný zvon odliali v roku 1907 zvonolejári v Šoproni (dnes
Maďarsko).
1982 Kostol (bez veže) bol radikálne zreštaurovaný.
1992 Postavená veža.
2007 Založený chrámový zbor Gaudium (lat. Radosť). Dnes má 17 členov.

1555 Na základe princípu Augsburského mieru (mesto v Bavorsku): CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO (lat. Koho územie, toho náboženstvo), vládcovia
(zemepáni) mohli určovať vierovyznanie svojich poddaných. Táto zásada
prestala platiť v roku 1647, rok pred skončením Tridsaťročnej vojny. V praxi
však pretrvávala aj naďalej.
V obci sa skoro, už na konci 16. storočia, ujali myšlienky reformácie,
ktoré prezentoval Ján Kalvín, pôvodne Jean Cauvin (*1509 – †1564), zakladateľ reformovanej cirkvi. Najdôležitejším miestom jeho pôsobenia
bola švajčiarska Ženeva. Kalvín bol o generáciu mladší od zakladateľa
reformácie Martina Luthera (*1483 – †1546).
17. st. (koniec) Postavená prvá známa, drevená modlitebňa s oddelenou
zvonicou.
1788 Začiatok výstavby kamenného kostola, sedem rokov po vyhlásení
Tolerančného patentu cisárom Jozefom II.
1799 Zakúpený malý zvon, pochádza z prešovskej dielne Lecherera a Pavla Schmitza.
1866 Pristavaná veža.
1891 Zakúpený veľký zvon, bol počas 1. svetovej vojny, v roku 1917, zrekvírovaný (lat. requirere = znova požadovať, tu na vojenské účely) na výrobu
zbraní.
1912 Postavená murovaná veža. Pôvodná drevená veža zhorela po zásahu
blesku. Pribudli nové lavice, vybudoval sa chór a kazateľnica.
1924 Odliaty dnešný veľký zvon v prešovskej dielni J. Gedeona.
2012 Oprava strechy a veže.
2013 Rekonštrukcia interiéru (elektroinšt., kúrenie, dlažba, maľovanie).
Text vľavo na prednej stene
Slovo nášho Boha
zostáva na veky.		
Iz. 40,8
Text vpravo
Slovo Kristovo nech
prebýva vo vás bohato.
Kol. 3,16

Dnešný most
O hospodárskom význame obce svedčí založenie miestnej sporiteľne, ktorá bola slávnostne otvorená 1. dec. 1905. Táto miestna
finančná inštitúcia úspešne fungovala aj počas 1. svetovej vojny.
Jej činnosť bola ukončená 30. nov. 1927.
Dekáda 1930 – 1940 bola poznamenaná Veľkou hospodárskou
krízou a jej dôsledkami.

Nemecko

Poľsko

Český Tešín
a okolie

Podkarpatská Rus

Protektorát
Čechy a Morava

4
Slovenský štát
5

Sudety
3
Rakúsko

1
Maďarsko

Rumunsko

2

1/ predmostie Bratislavy – do okt. 1947;
2/ 2. nov. – do konca vojny;
3/ Petržalka a Devín od 1. / 20. nov. 1938, pričlenené k Nemecku;
Anschlußom (nem. pripojením) Rakúska k Ríši 13. mar. 1938, malo
Slovensko spoločné hranice;
4/ od 4. apr. 1939 – do konca vojny okolie Stakčína a Sobraniec;
5/ nárazníkové pásmo.
ČSR stratila 41 100 km2 územia, t. j. 25% a 4 880 000 obyvateľov,
z toho 1 250 000 bolo Čechov a Slovákov.
rok 1939
14. marec – vyhlásenie Slovenského štátu; 15. marec 1939 –
vznik Protektorátu Čechy a Morava.
II. SVETOVÁ VOJNA (1939 – 1945)
1. sept. – Nemecko napadlo Poľsko – začiatok vojny; 17. sept.
– Sovietsky zväz napadol Poľsko – na základe Paktu Molotov –
Ribbentrop (o neútočení), ktorý bol podpísaný v Moskve 24. aug.
1939, s platnosťou na 10 rokov...
rok 1941
21. jún – Nemecko napadlo Sovietsky zväz – začal sa „Blitzkrieg“
(nem. Blesková vojna); 7. dec. – Japonci napadli Pearl Harbour na
Havajských ostrovoch. USA vstúpili do vojny.
rok 1944
29. aug. Vyhl. Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici. Slováci sa pripojili k protihitlerovskej koalícii; 8. sept. –
28. okt. Karpatsko-duklianska operácia; 19. dec. 1944 – 17. jan. 1945 priame boje o Dargovský priesmyk.
rok 1945
17. jan. 1945 – oslobodenie obce.
8. máj – v Berlíne bola podpísaná
bezpodmienečná kapitulácia Nemecka.
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM.
V roku 2001 bol pri Dome nádeje
odhalený pamätník padlým občanom
v obidvoch svetových vojnách (18 a 40).

Text na hornom, štvrtom zvone z roku 2015
JÁN PAVOL II. NEBOJTE SA! BOH JE BOHATÝ NA MILOSRDENSTVO.
→ Nový zákon, Mt (28,10).
Zvon daroval miestny rodák, salezián Bartolomej Juhás SDB.

2014 V opravenom zborovom
dome sa uskutočnila výstava na
počesť nebohého bývalého biskupa Imrého Vargu pod názvom „Ako
sa dá...“.
Spolu s manželkou sú pochovaní
na miestnom cintoríne reformovanej
cirkvi. V tomto hrobe je s manželkou
pochovaný aj posledný predvojnový
farár, Samuel Körössy, ktorý tu pôsobil v rokoch 1905 – 1945.

Počet obyvateľov: 1418
		
1. okt. 2018
Erb obce bol pri príležitosti
777. výročia prvej písomnej
zmienky zapísaný do Heraldického registra SR republiky
6. októbra 1999 pod signatúrou Z – 74/99 → titulka.

PL
CZ

Košice
A

Ždaňa
UA

Bratislava

Cestné vzdialenosti v km:
KOŠICE: 17; Nižná Myšľa: 4;
Slanec: 17; Holloháza: 10
(hraničný priechod do Maďarska); Miškolc: 83.

H

Historické názvy obce
1222 – Sudan; 1347 – Sadan (a ďalšie storočia); 1773 – Zsadány; 1808 – Žadáň
(slov.); Zsadány (maď.); 1906 – Žadáň (slov.); 1910 – Hernádzsadány;
1920 – Ždaňa; 1939 – 1944 Hernádzsadány; 1945 – Ždaňa.
Úplný zoznam je uvedený na webstránke obce.

d va ko s t o ly

1427 36 obývaných a zdanených domov – port. (lat.
porta = brána, cez ktorú mohol prejsť do dvora voz plne
naložený senom. Porta bola v stredoveku rozšírenou daňovou jednotkou). Obec má okolo 180 obyvateľov.
16. st. (koniec) V obci sa rozšírila kalvínska viera → kapitola Dva kostoly.
1604 Začiatok 100-ročných protihabsburských stavovských povstaní, ktoré sa skončili Satmárskym mierom.
Habsburská monarchia sa upevnila a posilnila rekatolizácia.
1720 a neskôr Príchod obyvateľov, prevažne gréckokatolíkov z územia dnešného severovýchodného Slovenska
do spustnutých dedín Košickej kotliny.
Pozn.: V roku 1553 bolo v obci 5,5 port, v roku 1715 8 port
a v roku 1720 11 port.
1746 V cirkevnej vizitácii (lat. visitatio = obhliadka, návšteva) je uvedené: „Ždaňa (Zsadány). R. k. filiálka farnosti
Nižná Myšľa.
Obyvatelia: katolíci 74, rusnáci 41, luteráni 12, kalvíni
124, detí spolu 85. Ľud maďarského jazyka, ktorý prevláda, a slovenského. Obyvatelia boli zbožní, v návšteve pobožností usilovní a snaživí. Predpísané sviatky častejšie
porušovali.
Drevený kalvínsky kostol v primeranom stave postavený pred asi 50 rokmi. Chodil tu kazateľ z Trsteného“.
(AACass, KV, Abov, 1746, s. 43)

Zoznam najdôležitejších zmien v rokoch 1994 – 2017

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA 1939 – 1945

h o s p o d á r s k e d e j i n y a DR U HÁ s v e to vá v o j n a

Korunovácia Karola I. Roberta za uhorského kráľa.
Je to najstaršia známa maľba na Spiši (1317).
Bola reštaurovaná v roku 2005.
Nachádza sa nad severným portálom
Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

HOSPODÁRSKE DEJINY OBCE 1850 – 1945

→

Obec leží 17 km juhovýchodne od Košíc, kde Košická kotlina hraničí so Slanskými vrchmi. V katastri obce sa rieka
Olšava vlieva do Hornádu.
1222 Prvá písomná zmienka o obci vo Varadínskom registri – pod menom Sudan.
Mesto (hist. názov) Veľký Varadín, rumunsky Oradea, leží
v Sedmohradsku.
1308 Karol I. Robert z rodu Anjou sa stáva uhorským
kráľom. Jeho moc je však obmedzená.
1312, 15. jún Bitka pri Rozhanovciach (dnes okr. Košiceokolie). Karol I. Robert tu porazil odbojných feudálov,
ktorí ovládali Košice a okolie. Následne kráľ odmenil
svojich verných bojovníkov lénami (výsadami a pôdou).
V priebehu stáročí Ždaňa patrila rôznym zemepánom.

1740 – 1780 Vláda cisárovnej Márie Terézie (*1717–†1780).
1772 Vznik obecného urbáru – súpisu pravidelných naturálnych a peňažných dávok nevoľníkov voči vrchnosti.
Propagoval aj pestovanie nových plodín – zemiakov, kukurice a ďateliny.
1780 – 1790 Vláda jej syna, Jozefa II. (*1741–†1780). V roku
1781 vydal Tolerančný patent, ktorým čiastočne zrovnoprávnil evanjelikov a kalvínov s katolíkmi. O rok neskôr
zlepšil aj náboženské postavenie židov.
1848 Zrušenie poddanstva v Uhorsku.
1857 Podľa súpisu obyvateľstva v obci trvalo býva 697
ľudí a prechodne 44. Počet židov vzrástol štvornásobne.
1880 – 1910 Veľké vysťahovalectvo do Ameriky.
1914 Pri sčítaní ľudu sa z 970 obyvateľov prihlásilo k maďarskej národnosti 793 obyvateľov. Žilo tu aj 56 Rómov.
1914 – 1918 Počas 1. svetovej vojny zahynulo 18 miestnych mužov.
1918, 28. okt. Vznik Československa.
1930 Podľa sčítania ľudu v obci žije 968 obyvateľov.
1938, 2. nov. Ždaňa bola na základe 1. viedenskej arbitráže počas 2. svetovej vojny pričlenená k Maďarsku.
V bojoch, predovšetkým na východnom fronte, zahynulo 40 mužov z obce.
1939, 1. sept. Začiatok druhej svetovej vojny.
1945, 17. jan. Oslobodenie obce, v jej katastri padlo 9
vojakov Červenej armády.

de jiny obce

DEJINY OBCE v súvislostiach

Hornád pramení pri obci Vikartovce, cca 20 km juhozápadne od Popradu. Celková dĺžka: 286 km, z toho na Slovensku 195 km, preteká aj Košicami. Priemerný
prietok: 31 m3/s. Územie Slovenska opúšťa pri susednej obci Trstené pri Hornáde
a v Maďarsku sa pri obci Ónod, neďaleko Miškolca, vlieva do rieky Slaná, ktorá
pramení na Gemeri pri známej rázovitej obci Rejdová. Rieka Slaná sa po 10 km ďalej
vlieva do Tisy, ktorá pri Novom Sade v srbskej Vojvodine ústi do Dunaja.
Nadmorská výška v strede obce Ždana je 185 m. n. m. Obec je členom Združenia obcí Hornád, kam patrí 17 obcí, www.regionhornad.sk.
Hlavný zdroj informácií – do roku 1945: Štefan Kolivoško, ŽDAŇA, 2. vyd., 2015
Latinský chronogram, súčet
všetkých zvýraznených znakov
udáva rok jeho vzniku.
D CC XC VI * SVDAN**
VICVs VIVVs
IDeo LaVs
VIator, Vere VenI IbI,
InsIste, sentI
*D CC XC VI = 796 rokov
od 1. písomnej zmienky,
**názov obce (1222).
U sa v chronograme píše ako V = 5.
7 9 6 ŽDAŇA
Obec plná života
Preto chvála
Putujúci, naozaj tu príď,
zastav sa, poznávaj
Σ = Ix8+Vx10+Xx1+Lx1+Cx4
+Dx3+Mx0= 2018

Turistické atrakcie v okolí:
Archeologický skanzen – Nižná Myšľa (3 km);
Jazero Izra – Slanská Huta (11 km);
Slanský hrad – Slanec (16 km).
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Pohrebisko v Ždani DOBOKY (55 žiarových hrobov na ploche cca 650 m ,
v hĺbke 30 – 50 cm) – je prvé objavené pohrebisko z halštatskej doby – starej
doby železnej (750 – 500 pred Kr.) na území Košickej kotliny. Patrí do vekerzugskej kultúry (názov podľa náleziska severne
od maďarského mesta Segedín, cca 300 km
južne od Ždane).
Toto obdobie charakterizuje migrácia
z Východu a boje, ktoré ich príchod na osídlené územie, nevyhnutne vyvolali.
Časti pohrebiska na intenzívne obrábanej
pôde náhodne objavil miestny občan Bartolomej Varga v roku 1998 (foto).
Prvé prieskumy sa uskutočnili v rokoch
1999 – 2004. Systematický výskum prebiehal v rokoch 2004 – 2008.
2

Židia a židovský cintorín

ŠKOLSTVO

KULTÚRA

ŠPORT

Podľa (jozefínskeho) sčítania ľudu v roku 1784 bolo v obci 75 domov
a 510 obyvateľov, z toho 29 Židov.
V roku 1826 tu žilo 120 žid. obyvateľov, t. j. 1/5 z celkového počtu.
V roku 1915 bol zaznamenaný ich najvyšší počet – 155 členov.
V tragickom roku 1944 bývalo v Ždani 51 Židov, boli po sústredení v košickej tehelni deportovaní do koncentračných táborov. Tí, ktorí sa vrátili, sa
následne všetci vysťahovali do Izraela.
Židovský cintorín sa nachádza nad obcou, pri ceste do Skároša.

1769 Kanonická vizitácia uvádza, že v obci je „Ludimagister“, lat. školský
magister.
1772 Súpis základných škôl v Abovskej župe na základe nariadenia
Márie Terézie z 9. novembra 1769.
1868 Zákon o ľudových školách. Povinná 6 ročná školská dochádzka
pre deti od 6 do 12 rokov.
1877 Prvý známy učiteľ v obci – Ondrej Kratsek. Školu navštevuje 36
žiakov, o dva roky neskôr 53 žiakov a v roku 1889 už 75 žiakov.
1898 Zoštátnenie škôl.
1913 V škole pôsobia traja učitelia.
1918, 28. okt. Vznik Československej republiky. Následne sa vyučovacím jazykom stáva slovenčina.
1938 – 1945 Po pripojení obce k Maďarsku sa v škole vyučuje maďarsky
→ kapitola Druhá svetová vojna 1939 – 1945.
1945 Po prechode frontu (jan. – feb.) sa do dvoch mesiacov začalo učiť.
Vyučoval slovenský manželský pár. Najprv bola otvorená jedna trieda
a približne o mesiac ďalšia.
1961 Otvorenie materskej škôlky v obci. Dnes (okt. 2018) má 36 detí.
1961 1. sept. Otvorenie Spojenej školy internátnej (dnešný názov).
V súčasnosti ju navštevuje 111 chlapcov a 80 dievčat.
1973, 1. sept. Slávnostne otvorená nová budova ZDŠ s telocvičňou.
2018/2019
Základná škola má 12 tried, 227 žiakov, 106 dievčat, 121 chlapcov,
20 učiteľov z toho 2 muži, 2 vychovávatelia – muž/žena, 4 asistentky,
1 sociálny pedagóg, 1 psychológ, spolu 40 zamestnancov. Žiaci majú na
výber okrem 18 krúžkov aj 2 oddelenia školskej družiny. Anglický jazyk
sa vyučuje od 3. roč. povinne (možnosť navštevovať krúžok od 1. ročníka).
Nemčina je v ponuke iba v 8. ročníku, ruština v 7. -9. ročníku.

Prvý jarmok v Ždani bol usporiadaný pri príležitosti 777. výročia
prvej písomnej zmienky o obci v roku 1999.
	Tento rok sa konal jubilejný 20. ročník. Pri tejto príležitosti
obecné zastupiteľstvo udeľuje „Cenu obce“.
Program:
– vystúpenia speváckych zborov, folklórnych súborov z Abova,
ako aj hostí z iných regiónov;
– výstava zvierat (domáci, aj drobnochovatelia z okolia);
– záhradkári;
– remeslá (košikári, hrnčiari, čipkári, tkáči);
– detské radovánky;
– varenie guľáša.

Futbalové mužstvo zo 60. rokov

Dôležitú úlohu tu zohral známy archeológ Ladislav Olexa.
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Súčasťou hrobov sú aj zbrane, ozdobné predmety a keramika (kópie, sekeromlaty, železné náramky a ihlice). Našli sa však aj bronzové ozdoby – krúžky,
ihlice a závesy.
Z drahých kovov boli nájdené strieborné ozdoby – náušnice, záušnice.
Žiarové (urnové) hroby predstavujú iba časť pôvodného pohrebiska.
Skupina hrobov kamennej konštrukcie – je doteraz nepoznaná na východnom Slovensku.
Kritériá:
– forma kamennej
konštrukcie hrobu,
– jeho pozícia
k ostatným hrobom,

Memoriál pre svätých ľudí Hroby a náhrobky v Dome Života
Hlava obce a súdu, génius a spravodlivý človek
Rabbi Itzchak Eizik Kahana,
nech sú požehnané spomienky naň
- renovované v roku 2015/2016 aby sa modlili za duše svätých a čistých ľudí obce Zsadany,
ktorí boli zavraždení v roku 1944 pre vieru v Boha
a na ich čele, predseda súdu, Rabbi Moshe Nathan Neta HaLevi
Jungreisz, nech sú požehnané spomienky naň
a rabínova žena Freyza, dcéra génia a spravodlivého človeka,
rabína Kahana z Užhorodu, nech Boh pomstí jeho krv,
ktorí boli zavraždení 4. Sivan 5604 [26. máj 1944],
aj ich syn Asher Anshil, nech Boh pomstí jeho krv
Vyhotovené s podporou ich vnuka, rabína Moshe Nathan Neta
HaLevi Jungreisz, nech má dlhý a dobrý život Amen
Zo svätého mesta Jeruzalem, ktoré bude znovupostavené
a založené čoskoro v našom čase Amen
Naše veľké poďakovanie patrí Petrovi Absolonovi
za fonetický prepis a sprostredkovanie prekladu.

– spôsob uloženia
spopolneného
jedinca,
– charakter milodarov.

Zdroj:
Elena Miroššayová

Legenda: 1- Ždaňa – pohrebisko; 2- Trstené pri Hornáde – sídlisko;
3- Nižná Myšľa – depot železných predmetov; 4- Blažice - Bohdanovce
– sídlisko; 5- Košice-Krásna – sídlisko; 6- Vyšná Myšľa – sídlisko. (str. 17)

Pohrebisko
v Ždani v kontexte
vývoja severného
Potisia v dobe halštatskej, Archeologický ústav SAV,
Nitra 2015

Zicharon L’kdushim
Hakvarim v’hamatzevote B’bayt HaKhaim
V’brosham shel Haabad Hagahatz reb Yitzchak Aizik Kahana zatzkal
Shuptzu bshnat 5776
Kan hakdushim v’hathorim anshe kehila kedusha Zshadani
Shenehergu al kedush hashem b’shnat 5704
V’brosham Haabad Hagahatz
reb Moishe Natan Neta Ha’Levi Yungreis zatzkal
V’harabbanit Freizeh bat
Hagahatz Hameharia Kahana Meungvar hayad
She’alu ahl hamoked b’yom 4 b’Sivan 5704
V’bnam Asher Anshel hayad
Ne’esah be’histadlut nechdam
HaRav Moishe Natan Neta Halevy Yungreis
Shalita May Ir Hakodesh Yerushalaim Tub-ba
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Viac informácií → www.zdana.sk
Piati obyvatelia obce pôsobia v okolitých folklórnych súboroch
(Abovčan, Kadlubek).

Miestny chrámový zbor Gaudium

Hore zľava: Ján Juhás, Ľudovít Fialek, Bartolomej Gönci, †Imrich
Zlacký, †Bartolomej Bakši, †František Jambor, †Ladislav Béreš,
†Ľudovít Zlacký, †Jozef Kardoš
Dole zľava: Bartolomej Begáni, Ján Kokarda, Juraj Vašš, †Jozef
Zlacký, Bartolomej Žuk, †František Zlacký

Zľava hore: Roland Demko, Matúš Kažimír, Lukáš Vaľa, Miroslav
Miščík, Ľubomír Zlacký, Lukáš Grega, Patrik Fogaraš
Zľava v strede: Peter Vereš, Tomáš Kováč, Michal Fonferko, Jakub
Krompaský, Matúš Zupko, Ján Lučkai, Pavol Steininger, Pavol Hricišin, Ján Zámbory (predseda klubu)
Zľava dole: Andrej Oros, Marek Čigáš, Jakub Leško, Daniel Meco,
Peter Juhás (tréner), Slavomír Pusztai, Ondrej Čigáš, Róbert Pastor

Časť komplexu Základnej školy
Medzinárodný deň športu
2017– štafeta tried:
Ján Albrecht, Regina Zupková,
Kristína Zupková, Darina
Ďurašková, Damián Guľa,
Filip Deák, Dominik Pástor

Zľava hore: Vladimír Bálint, Sebastián Grác, Nicolas Krajňák,
Tomáš Pribula, Patrik Vilk, Tomáš Marcin, Ján Zámbory (tréner)
Zľava dole: Richard Marcin, Rafael Zámbory, Eduard Deák,
Nikola Balogová, Filip Kračún; Dole: Filip Deák
Ďalšie kluby, ktoré sú združené v TJ Hornád Ždaňa: nohejbalový
klub; volejbalový klub; hokejový klub; TJ Box klub Ždaňa.

ŽDAŇA

ARCHEOLÓGIA

