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okamžitými a nepremyslenými konštatovaniami, ktoré 

majú pochybnú výpovednú hodnotu a nenesú v sebe 
Prianie na úvod takmer žiadnu vierohodnosť. 

To, čo má hodnotu, dozrieva dlhý čas. Vykvasené 
Každé leto v Kavečanoch svieti slnko skoro ráno. cesto musí prejsť procesom zrenia, kvasenia a musí sa 

Kvitnú kvety v záhradách, kiežby každý človek mal toho nechať ešte miesiť v rukách pekára. Len tak sa dá z neho 
druhého rád.... pripraviť chutný chlieb, ktorý dá poživeň a obveselí aj 

Úprimne Vám prajeme hneď v úvode, nech Vás čuch chutnou vôňou, nostalgicky pripomínajúcou pec 
čas dovoleniek a prázdnin neprivedie len ku vode. starej matere, a ešte viac jej láskyplné náručie. Sme pri 
Naberte energie, nových síl dostatok a určite sa Vám to     klasike života. Peľasť starej matere konča našich hláv, keď 
v pracovných dňoch vráti ako „preplatok“. sme kúzlili naše detské sny o tom, ako to bude, keď raz 

budeme veľkí, a žehlička na rozpálené drevené uhlíky, 
Kavečanci oddychujte a vieru v Boha v sebe ktoré zanechávali priam posvätnú vôňu vo vyžehlenej 

utužujte! Za celý redakčný kolektív všetkým obyvateľom bielizni, ktorú nám stará mať pripravila na nedeľnú omšu 
Kavečian krásnu dovolenku praje v čase nášho prázdninového pobytu, keď sme my spali. 

                                                                                                                 Toto je prizma rokov, kde sa ctila posvätnosť staroby, ale 
Katarína Bandúrová nevyčísliteľnú hodnotu mali aj okamihy v náručí starého 

otca s jeho láskavým, a inokedy aj prísnym pohľadom. 

Toto v skutočnosti nepoznalo naškrobenú pretvárku ani 

drahý make-up a nepodliehalo to ani premenám a 

búrlivosti času, a aj teraz vyvoláva odvekú neklamlivú 

túžbu po trvalosti. Priam dotyk s večnosťou, ktorú stará 

mať i starý otec už iste s naplneným priehrštím tej svojej 

jedinečnej a nijako a ničím nespochybniteľnej viery 

prežívajú. Tu sa dá poznať, že hodnotu má iba rýdzosť, 

čírosť a autentickosť, ktoré neprekryjú ani moderne 

vyzerajúce reklamy, ani neprehlušia decibely z 

reproduktorových membrán. Všetko volá po obnove s 

múdrosťou hospodára, ktorý zo svojej pokladnice vynáša 

veci staré i nové, aby im vdýchol vôňu súčasnosti a 

aktuálnosti.
V spletitosti života a jeho problémoch sa nám Človek v najintímnejšej a najhlbšej hĺbke svojho 

neraz ponúkajú rýchle simplexné riešenia so zaručeným bytia túži po stálosti a nefalšovanosti. Tu, a cíti to 
úspechom. Tu nám niekto postrčí suverénny recept na intuitívne, nevystačí s pravidelne a systematicky 
všetko alebo proti všetkému. Ale nijako nechcem byť servírovanými možno ideologicky vykrytými 
pesimistickým, lebo som vytrvalý optimista, ktorý sa informáciami. Napĺňa ho len to, čo má reálne vykrytie v 
nechce dať nikým a ničím znechutiť a odradiť. A rád to živote v jeho celostnej perspektíve ľudskej existencie. To 
ponúkam ako ani časom nezašlý a neošúchaný artikel. akosi spontánne cíti a v hĺbke duše to formuluje ako niečo, 
Takže žiadne rýchle riešenia, ale poctivý prístup s čo je hodné človeka.
konzekventným pohľadom do budúcnosti, podľa Želám cteným čitateľom Kavečianskeho 
možnosti s čo najviac domyslenými dôsledkami. To sa mi spravodaja a obyvateľom tohto nádherného kúska zeme 
zdá byť kľúčom k riešeniu otázok života, aj tých pod Harbkom a Sivcom mnoho úspechov a nadšenia z 
najzložitejších, ale aj tých zdanlivo najjednoduchších. objavovania klasiky života v jej bohatej, dynamickej a 

Môj priateľ, známy český psychiater a publicista miazgou obohatenej životodarnosti.
Jaroslav Max Kašparů, zvykne robiť taký test v skupine, že 

keď vysloví tézu: „Iba hlupákovi je všetko jasné“, tak 

jedným dychom vysloví otázku: „Je vám to jasné?“ Ako 

skúsený odborník a znalec života chce varovať pred 

Ondrej Nagy, farár farnosti Kavečany

Letné zamyslenie



     Uznesením č. 26  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Košice - Kavečany podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov  zvolalo  zhromaždenie obyvateľov  Informácie z IV. zasadnutia  MsZ 
mestskej časti Košice – Kavečany na deň 30. júna 2011     

v MČ Košice - Kavečany o 17,00 hod. s programom:

1. Výstavba obchvatovej komunikácie k ZOOIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

2.Rekonštrukcia Kavečianskej cesty v úseku nad strelnicoučasti Košice - Kavečany sa uskutočnilo dňa 20. júna 

3. Výstavba ihriska v parku na ul.  Gazdovská2011. 

4. Multifunkčné ihrisko pri futbalovom ihrisku.Jeho najdôležitejším bodom bolo prerokovanie 

Hodnotiacej správy programového rozpočtu a 

Navrhlo prizvať na zhromaždenie obyvateľov  Záverečný účet MČ Košice – Kavečany za rok 2010.

zástupcov Mesta Košice,  predsedu PS obce Kavečany      Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - 

a predsedu TJ Mladosť Kavečany.Kavečany uznesením č. 23  zobralo  na vedomie:

Zastupiteľstvo malo bohatý program. Rokovalo aj 1. Hodnotiacu správu programového rozpočtu  MČ 

o prenájme pozemku pre multifunkčné ihrisko. Košice – Kavečany za rok 2010

Uznesením č. 27 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu 

Košice - Kavečany poverilo starostu zaslať žiadosť na PS MČ Košice – Kavečany za rok 2010

obce Kavečany o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti 3. Správu nezávislého auditora z overenia ročnej 

pozemkov športového areálu v  kat. úz. Kavečany, účtovnej závierky vyhotovenej  k 31.12.2010, a 

ohraničeného ulicou K ihrisku (východ), parkoviskom schválilo: 

Lyžiarskeho strediska (západ), parkoviska  ZOO (sever)     1. Záverečný účet   MČ Košice – Kavečany za  rok 2010    

a súkromným pozemkom (juh) za účelom jeho a súhlasí  s celoročným hospodárením  bez výhrad;

efektívneho  športového  a kultúrneho využitia. 2. Prebytok rozpočtu obce vo výške 2.398,- eur;

V deviatom bode rokovania  uznesením č. 28  3. Prídel do rezervného fondu vo výške 10 % z 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Kavečany prebytku rozpočtového  hospodárenia za rok 2010, t.j.     

zobralo na vedomie  vzdanie sa členstva  v komisii  239,80 eur  v zmysle § 16 ods. 8  zákona č. 583/2004 

školstva, kultúry a športu pri MsZ MČ Košice – Kavečany Z.z.;

poslankyňou  Katarínou  Bandúrovou. 4. Prevod zostatku, t.j. 2.158,20 eur do fondu výstavby.

V poslednom bode rokovania, ktorý bol do 

programu zaradený na základe návrhu  člena miestnej V ďalšom bode rokovania boli prerokované dve 
rady poslanca Michala Bradovku, uznesením č. 29  na miestny úrad doručené žiadosti o poskytnutie dotácie z 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany rozpočtu MČ Košice – Kavečany. Základnej škole, 
zrušilo  miestnu radu.Polianska č. 1, Košice  bola  uznesením č. 24 schválená 

dotácia vo výške 266,- eur  na realizáciu projektu 

„Fantázia, hra a tvorivosť“. Ako je v projekte uvedené  JUDr. Božena Hanudeľová
pôjde o vytvorenie hravých kútikov v školskej družine, čím 

sa deťom pripraví prostredie vhodné na relax a hru.  Tým 

istým uznesením bola schválená  aj druhá dotácia pre 

Telovýchovnú jednotu Mladosť Kavečany vo výške          
Informácie o dianí v Kavečanoch na 1 330,- eur na realizáciu projektu Malý kavečiansky 

maratón, ktorý sa uskutoční dňa 7. augusta 2011. internete.

     Miestne zastupiteľstvo v zmysle novely zákona o V apríli sme začali skúšobnú prevádzku prvej 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí samostatnej internetovej stránky našej mestskej časti. 
a primátorov miest  prerokovalo plat starostu. Uznesením Popri doteraz používaných informačných zdrojoch  napr. 
č. 25 odsúhlasilo plat starostu Ing. Jána Kupca ako súčin úradná tabuľa, miestny rozhlas, štvrťročník Kavečiansky 
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za spravodaj,  je webová stránka novým a podstatne širším 
predchádzajúci kalendárny rok a 1,98 - násobku, informačným prostriedkom pre občanov a návštevníkov 
vyplývajúceho zo zaradenia MČ Košice – Kavečany podľa Kavečian. Otvorenosť a pravidelnosť informovania         
počtu obyvateľov do 3. platovej skupiny. V zmysle § 4 o hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom 
ods. 2 citovaného zákona tento plat zvýšilo o 20 %.  Plat mestskej časti, zámery a postupy projektov rozvoja obce, 
starostu  tak činí 1 828,- eur, čo je zníženie oproti programy a výsledky rokovaní miestneho zastupiteľstva sú 
doterajšiemu mesačnému platu o 203,- eur, bez možnosti len časťou na stránke zverejnených informácií. Priestor by 
schváliť odmenu za vykonanú prácu. V konečnom sumári sme chceli  venovať kultúrno-spoločenskému                  
bol teda znížený plat o takmer 19%.
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a športovému dianiu, predstaviť aktivity, organizácie, ich c)  neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 

možnosti a činnosť v tejto oblasti. Našou ambíciou je na napadnutý alebo 

webovej stránke predstaviť Kavečany komplexne  v yp ro vo ko va n ý,   ak  s a n epoužil v krajnej núdzi alebo      

a aktuálne,  ako atraktívnu lokalitu pre jej navštívenie, ale v nutnej obrane, /4/     

aj bývanie v nej. Pozývame Vás prostredníctvom d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

komunikačného formulára k spoluúčasti na dopĺňaní   e )  ne re špektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz 

a aktualizácii informácií a privítame Vaše postrehy   vo ľn éh o  p oh yb u  p sa,

a návrhy k jej obsahu. f)  neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil 

verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 a) až c) Webové sídlo: 

možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupky  podľa 

odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

4. Priestupky prejednáva mestská časť a v blokovom Ing. Róbert Moško, webmaster
konaní obecná polícia a orgán  Policajného zboru.

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje 

všeobecný predpis o priestupkoch. 
Zmeny VZN  o podmienkach držania psov                                                     ––––––––––––––––––

     Pre úplnosť ešte upozorňujme občanov, že evidencia  na území MČ Košice - Kavečany
psov v MČ Košice – Kavečany v zmysle  zákona                 

č.  282/2002 Z. z.  sa  vedie na miestnom úrade                
Zákonom č. 102/2010 Z.z. bol novelizovaný 

v Kavečanoch, ale evidencia psov   na daňové účely  sa pre 
zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

celé mesto Košice vedie na Magistráte Mesta Košice, kde sa 
podmienky držania psov. Na základe spomínanej novely 

platí aj daň za psa. To znamená, že prihlásenie psa aj 
bol na miestnom úrade spracovaný Doplnok č. 3 

akékoľvek zmeny v jeho evidencií je potrebné nahlásiť na 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MČ KOŠICE – 

MÚ v Kavečanoch aj na Magistráte mesta Košice. 
KAVEČANY č. 5, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

                                                   
držania psov na území MČ Košice – Kavečany, ktorý bol 

dňa 21.03.2011 MsZ MČ Košice – Kavečany uznesením  
 JUDr. Božena Hanudeľová

číslo 16 schválený. Účinný je od 06.04.2011.. 

Najdôležitejšou zmenou VZN  je  zmena  textu ustanovení  

§ 6 „Priestupky  a pokuty“, ktoré z pohľadu stálych 

problémov vznikajúcich nedodržiavaním podmienok 

držania psov ich majiteľmi na území obce, v plnom 

rozsahu zverejňujeme:

 § 6

Priestupky a pokuty

 
Po skončení SZŠ v Rožňave začala  v roku 1980 1. Priestupku  sa dopustí držiteľ psa, ak 

pracovať  ako zdrav. sestra  vo FNsP v Košiciach. Po a) neoznámi obci , v ktorej je pes  evidovaný alebo má byť 
doplnení si  vzdelania od roku 1989  do začiatku roka evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa 
2011 pracovala ako staničná sestra. Aby sa mohla viac zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
venovať vnúčikovi Jakubkovi od začiatku roka 2011 b) neprihlási psa do evidencie,
pracuje  na zmeny  už v spomínanej nemocnici. Je matkou  c)umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky 
2  dospelých detí .ustanovené v § 4 ods.1 a 3,
V roku 1986  začala pracovať vo zväze žien  a v ČK . Od  d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 
roku 1994  až do roka 2010 bola poslankyňou  miestneho napadnutý alebo  vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej 
zastupiteľstva. V priebehu týchto  rokov  spolu                  núdzi alebo v nutnej obrane /4/,
s dievčatami z Červeného Kríža a Kavečianky, tiež              e)  neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
s poslancami MZ  urobila veľa zaujímavých akcií. V roku f)  nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to  
1987 to boli  súťaže v cezpoľnom behu na Harbku, určených.  
stretnutie Troch  generácií v KD aj na Zelenom dvore.2.  Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

Fašiangové, či silvestrovské zábavy, súťaže            a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého   
o najlepší zákusok, o najlepší  babkin koláč, cvičenie - pobytu a meno, priezvisko a adresu pobytu držiteľa psa  
aerobic, neskôr pilates, príprava   športovo zábavných osobe, ktorú pes pohrýzol,
popoludní  pre deti, poznávacie  výlety pre deti- čitateľov, b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo 
posedenia pri Jedličke, detské karnevaly, zdravotné nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania  psom,

www.kosicekavecany.sk

E-mail:            info@kosicekavecany.sk

Profil osobnosti - Dipl. sestra Margita 
Hrabinská 
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prednášky pre detí aj dospelých, zber liečivých  rastlín,  prípravu a najmä čas. Kavečanci však boli skvelí ,zapožičali 

posedenia s dôchodcami, návštevy  chorých,  organizácia   nám fotografie, ručné práce a prišli aj pomôcť. Myslím si 

Agapé pri rôznych príležitostiach, kultúrny program pri ,že väčšiu a náročnejšiu akciu,  sme nerobili.  

priležitosti  posviacky erbu Kavečian,  aktívna pomoc  pri 

dňoch  farnosti, benefičných koncertoch, pri stavaní mája. 5. Keby si mohla niečo v obci a na obyvateľoch 

Kavečian zmeniť, čo by to bolo a prečo? 

Chcela by som , aby sa konečne podarilo  postaviť 

obchvatovú cestu. Všetci vieme, že je to  veľmi náročná  

úloha. Aby sa  podarila, mali by sme  pomôcť, každý po 

svojom. Niekto si vybaviť list vlastníctva, niekto prijať 

rozdelenie záhradky, či znížiť zo svojich nárokov, alebo len 

tak prestať  nadávať  na všetko. Možno by sa nám žilo 

lepšie, pokojnejšie.

6. Ochotne podávaš pomocnú ruku ľuďom okolo 

seba. Kto ju podáva Tebe? Kto Ti je v živote najväčšou 

oporou?

Mám okolo seba veľa skvelých ľudí, tak v rodine, ako aj v 

práci. Som v pozícii kedy ešte narábam s tromi grošmi, 

verím, že keď príde čas dostanem svoj groš s láskou a 

nezištne.    Často robila zdravotníčku, či už pri MKM, výletoch detí   

do Levoče, alebo s birmovancami.
7.  Čo je pre Teba najväčší relax?

V tejto dobe je to môj vnúčik, ale mám  rada aj turistiku a 1. Čím si chcela byť v detstve?
vďaka môjmu manželovi  spoznávam rôzne kúty Všetkým možným, ale veľmi som túžila lietať a byť 
Slovenska, kde  sa viem odreagovať a načerpať veľa letuškou,  neskôr učiteľkou a nakoniec detskou sestrou. 
nových síl. Detí boli a sú pre mňa veľkým a krásnym neznámym.  
Zažiť trochu adrenalínu na rebríkoch vo Slovenskom Raji, 

či reťaziach vo Vysokých Tatrách, alebo obdivovať 
2. Ktorí ľudia a udalosti Ťa v živote najviac 

kamenný vodopád na Šomoške.  
ovplyvnili?

Predovšetkým sú to moji rodičia,  moji učitelia, rodina,  
8.  Aké sú Tvoje neresti?

známi, kolegovia, ale aj nadriadení, ktorí mi často dávali 
Tak ako každý, aj ja mám svoje neresti, tak ako každý, aj ja 

„zabrať“ keď podmieňovali postup v zamestnaní vstupom 
o nich nerada rozprávam, ale k jednej sa priznám. Mám 

do strany a nevedeli pochopiť, že to niekto nechce využiť. 
rada fotografie. Páčia sa mi pekné fotky na ktorých sú 

Ale ovplyvnili ma aj takí ľudia ako bol napr.“ Dzeda 
zachytené rôzne životné okamihy. Obetujem na ich výber 

Kolodičov“, poznali všetky deti v dedine a často nám dali 
veľa času   a na  ich výrobu dosť  peňazí. Keď sú však  

cukrík, len tak a to sa mi veľmi páčilo, preto ak ideme 
hotové, rýchlo ich potriedim a  porozdávam.  /Chcela som 

niekam  s deťmi snažím sa mať niečo dobré pre každé 
hovoriť o neresti a nakoniec som sa pochválila/ Doma 

dieťa.  
mám viac ako 25 plných  albumov, to už je neresť!?               

3. Čo bolo a je hnacím motorom Tvojich kultúrnych a 
9.  Aké máš plány do budúcnosti? 

iných  aktivít pre obec ?
Možno to znie zvláštne, ale ja veľmi málo plánujem. Ak 

Mám  rada ľudí, cítim sa s nimi dobre a preto som začala 
som si v živote niečo „perfektne“ naplánovala, tak mi to 

pracovať v spoločenských organizáciach. Už počas štúdia 
nevyšlo a preto sa snažím plánovať len to 

v Rožňave  som sa zúčastnila na viacerých športových 
najnevyhnutnejšie a prijímam všetko ,čo život prináša.     

akciách a školeniach, kde som zistila, že pripraviť nejakú 

súťaž pre detí nie je až také ťažké a tak som to skúsila s 
10.  Máš nesplnený sen? Ak áno, aký ?

dievčatami z ČK. Akcia sa  nám podarila  a tak v tom  
Áno mám a viac, ak sa mi splnia tak ti poviem. Veľa snov sa 

pokračujeme až do dnes .  
mi však už splnilo a som za ne  veľmi vďačná Pánu Bohu.

4. Ktorá z kultúrnych podujatí bola  na prípravu 
11. Ktoré miesto v Kavečanoch je pre Teba najkrajšie 

najnáročnejšia a ktorá sa podľa Teba vydarila 
a prečo?

najviac?
Kavečany mám veľmi rada,  páčia sa mi celé, ale pri 

Posvätenie erbu bola rozsiahla akcia, vystupovalo tam 
kaplnke na Chotári sa cítim naozaj doma. Je tam čerstvý 

veľa ľudí ,ale aj sprievodné akcie potrebovali dôslednú 
vzduch a nádherný pohľad tak na Košice, kde som sa 
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narodila, ako aj na Kavečany , kde  bývam. pre ktorých takéto podujatie robíme, aby sme sa aspoň raz 

v roku spolu stretli , zabavili sa spoločne a odreagovali sa 

od každodenných starostí. 12. Tvoj odkaz  obyvateľom Kavečian ?

        Tohto roku sme oslávili aj 30. výročie založenia  Prajem nám všetkým , aby sme boli k sebe ohľaduplní a 

Kavečianky a 5. výročie účinkovania mužov v tomto slušní, aby sme sa vedeli navzájom pozdraviť a ozvať sa 

súbore. Veľmi milo sme boli prekvapení, že na naše jeden k druhému.  Pamätám sa, raz som išla  s ešte 

výročie nám  zablahoželal pán starosta ,ale aj naši pozvaní malými deťmi  po dedine keď sa ma spýtali : „Mami prečo 

hostia a to  FS Beľanka a Beľanské parobci z Košickej Belej sa ku každému, okrem pozdravu, aj ozývaš:  Co še robí?, 

,ktorí svojím vystúpením a spevom rozveselili a potešili Dze še idze? Dze sce buli?“  Odpovedala som, že jednak je  

všetkých tých, ktorí majú radi folklór. Keďže  láska, aj tá k to zvyk a jednak  sa  niečo dozviem,  možno niekomu 

folklóru ide cez žalúdok a o ten sa postarali členovia pomôžem a možno niekto pomôže mne, alebo sa len tak  

poľovníckeho združenia Hradova, ktorí pripravili chutný spolu porozprávame. A nabudúce keď sa stretneme 

guľáš z diviny a výbornú rybaciu polievku. Ženy z niekde inde   /v  úrade, v banke, v nemocnice, či v cudzej 

Kavečianky  napiekli makové a orechové záviny z krajine /budeme vedieť, že ho môžeme s  kľudným  

kysnutého cesta, povestné kavečanské beliše , a iné svedomím   požiadať o pomoc a on nám ju neodmietne. 

výborné koláčiky, ktorými sme ponúkli hostí , ale aj Možno veľa filozofujem,  ale ja verím že niekedy pozdrav, 

všetkých , ktorí na turičných slávnostiach boli.alebo úsmev  dokáže  pomôcť viac ako peniaze.    

        Počasie nám  vyšlo, program sa vydaril, zábava bola 

výborná, hladný nebol nikto, a tak sa tancovalo a spievalo          V mene všetkých čitateľov spravodaja Ti ďakujem za 

dlho do noci. Na tvárach všetkých prítomných sa krásne a  vyčerpávajúce odpovede,no hlavne za Tvoju  

odzrkadľovala radosť a spokojnosť a to je najlepšia nenahraditeľnú službu našej obci. Nech je Tvoje srdce 

odmena pre všetkých, ktorí túto myslím si peknú a naďalej tak veľké a otvorené potrebám druhých.....

vydarenú akciu pripravili.

Je treba ešte poďakovať všetkým sponzorom, ktorí Katarína Bandúrová
finančne aj materiálne akciu podporili. Patrí im za to 

vďaka.

Ešte raz by som sa  chcela poďakovať všetkým, Kavečianka rozdávala radosť
členom  FS Kavečianka, ktorí svoj  voľný čas obetujú na 

  nácvik každého programu, aby vás mohli potešiť, 
        Kavečianka už po piaty rok pripravila pre širokú poľovníkom, ktorí sa postarali o mäsko na guľáš a tiež jeho 
verejnosť stavanie obecného mája, ktoré sa u nás traduje prípravu, ženám z červeného kríža ktoré radi priložili ruky 
na Turíce. Tieto teraz pripadli na 12 júna. k spoločnej akcii a boli nápomocní v každom smere. Tiež 
Členovia Kavečianky si oprášili staré a nacvičili aj nové chcem poďakovať poslankyni Katke Bandúrovej, ktorá 
piesne, aby nimi mohli potešiť vás, našich spoluobčanov, akciu moderovala a Peťovi Medvecovi, ktorý sa staral o 
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hudobnú produkciu do neskorej noci a všetkým tým, ktorí bol tradične pomaľovaný odkazmi, menami a obrázkami. 

sa pričinili aj drobnými prácami na príprave  turičných Pre všetkých bol na Mariánskej hore pripravený hudobno-

slávností.    slovný program a potom sme sa všetci zúčastnili sv. omše, 

        k t o  r  ú   c  e l e  b  r o  v  a l   s p  i š s  k ý    p  o  m   o  c n  ý    b  is  k u  p    Š  t e f  a n    S  e č  k a  .   N  a     

sv. omši sa už tradične obetovali dary, ktoré priniesli všetci Mária Amrichová, vedúca FS Kavečianka
koledníci so sebou. Tohto roku to bol cukor a prací prášok,                          ’                                                               
ktoré poslúžia deťom v krízovom centre Alžbetka             

v Spišskej Novej Vsi. Po sv. omši nasledovala cesta domov 
 Misijná pút detí do Levoče  

no s očakávanou a vlastne „povinnou“ zastávkou na 

Spišskom salaši, kde sme sa občerstvili nanukmi či 
Vianoce a koledovanie s Dobrou novinou je už 

kávičkou. Cesta nám ubiehala veľmi rýchlo aj preto, lebo 
dávno za nami, no deti z našej farnosti ich majú ešte         

nám bolo mimoriadne veselo – všetci radostne spievali 
v čerstvej pamäti a to vďaka Detskej misijnej púte v Levoči.

známe i nové pesničky.
Stalo sa pekným a dlhoročným zvykom, že v máji sa 

Táto krátka spomienka na Misijnú púť do Levoče nech je 
koledníci z celého Slovenska stretávajú na Detskej misijnej 

pre vás deti pozvánkou na koledovanie s Dobrou novinou 
púti v Levoči a v Rajeckej Lesnej. Inak tomu nebolo ani 

pre dobrú vec  a následne na budúcoročnú púť detí.
tohto roku.Misijná púť sa konala 14.mája na už 

                                                                                                                 
spomínaných miestach. Kavečanskí koledníci spolu so 

Mgr. Zuzana Katráková
sprevádzajúcimi osobami, duchovným otcom                 

a zdravotníčkou sa po bleskových prípravách vydali na 
Tešíme sa na každý  zaujímavý  príspevok, postreh a nápad  púť na najznámejšie pútnické miesto na Slovensku do 
vhodný na uverejnenie zo strany občanov. Všetky vaše Levoče. Autobus zaplnený do posledného miestečka sa     
podnety, pripomienky a hlavne návrhy radi privítame priamo z Kavečian vydal na cestu s modlitbou a dobrou náladou. 
na miestnom úrade MČ-Kavečany, alebo na telefónnom čísle Deti, od tých najmenších až po tých, ktorí s koledovaním 
0903 739 453.začínali pred 5 rokmi, sa veľmi tešili na nové zážitky. 

                                                                                                   Tohtoročná púť bola tématicky venovaná vode. Počas 
Redakcia spravodajaputovania na Levočskú horu mali deti možnosť 

odpovedať na pripravené otázky, spievať či hrať scénky. 

Celý chodník vedúci k Bazilike Navštívenia Panny Márie 
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