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iba to, čo je postavené na pravde, dobre a kráse. Starí 

filozofi tak naliehavo trvali na uplatňovaní týchto 

atribútov. Dnes, keď sa už pravda akosi zunovala, netreba 

naliehať, aby sa predkladala ako nevyhnutý predpoklad 

potrebný pre naplnený život. Pravda sa údajne dá aj 
Tempus fugit alebo pravda ako zrkadlo v premenách kúpiť. Peniaze sú dobré na všetko, ba aj na to, čo nie je 
času dobré. Zastaviť túto záplavu si vyžaduje odvahu každého 

človeka. V tom je opravdivé človečenstvo. Iba človek, 
Dovolil som si trochu prikloniť preklad tejto koruna tvorstva, je schopný uvedomelo ju v sebe 

známej latinskej frázy, ktorá vystihuje skutočnosť zaktivizovať. 
plynúceho času bez možnosti zastaviť ho. Čas je Ľahšie sa to uskutočňuje, ak máme pred sebou vzory, 
nezastaviteľný, podobne ako je pravda nemeniteľná. Táto ktoré takto konali, a ich život sa stal prínosom pre 
skutočnosť, ktorú poznáme aj z osobnej skúsenosti, spoločenstvo. Na záver júna sa nám také vzory spontánne 
mobilizuje tvorivého človeka vstúpiť do prúdu času tak, ponúkajú v apoštoloch sv. Petrovi a Pavlovi, patrónoch 
aby ho premenil, využijúc pravdivo svoje schopnosti na našej farnosti a zároveň mestskej časti. Za pravdu, ktorú 
užitočný čas pre dobro ostatných. To prináša dvojaký nebojácne ohlasovali, si vyslúžili pozornosť našich 
úžitok: vlastnú sebarealizáciu človeka spojenú s jeho predkov, ktorí si ich vybrali za nebeských patrónov. Lúč 
osobnostným rozvojom a radosť tých, ktorí majú úžitok     ich života, ktorý odolal premenám času, žiari nezmenený 
z tvorivého prístupu. Život odpojených jednotlivcov totiž dodnes a my nosíme v sebe túžbu byť naďalej nositeľmi 
neprináša rozvinutie ich osobných schopností na úžitok nádeje ukrytej v ňom. Ich pravdivý príbeh života nám 
spoločenstva, ale vytvára skôr predpoklady pre rast hoci aj odkrýva cestu pre budovanie kultúry nových vzťahov 
géniov, ale ovocie ich práce slúži buď iba im samým, alebo voňajúcich človečinou.
dokonca niekedy škodí ostatným. Č i ta te ľom Kaveč ianskeho  spravoda ja                   
Treba objaviť človečenstvo či človečinu. Človečina má      a obyvateľom tohto nádherného kúsku zeme pod 
v nás voňať, ako to svojho času povedala Katarína Harbkom a Sivcom želám pokojné chvíle. 
Kolníková. Áno, človečina môže a má mať vôňu. Raz 

darmo, časy sa zmenili, povzdychne si nejeden. Človeka 

stretneš skôr na virtuálnych diaľniciach digitálneho sveta Ondrej Nagy, duchovný otec
než na lesných či horských chodníkoch. Na tých 

pomyselných koridoroch virtuálnej reality sa možno aj 

pretvarovať a skrývať svoju skutočnú tvár i vôňu 

osobnosti, kým horské cesty odhalia nielen fyzickú                                                                                                                                 
kondíciu, ale aj charakter človeka, a napovedia, akým je 

Z rokovania miestneho zastupiteľstva
vo vnútri. Človek sa opäť začína báť človeka, preto 

ozajstné stretnutie s ním je stále vzácnejšie. 
Záverečný účet MČNastupuje štýl komunikácie, keď navonok má byť každý   

s každým priateľom. Veľa sa hovorí, ale málo sa povie,     
Na júnovom zasadaní miestneho zastupiteľstva a ešte to k ničomu nemá ani nezaväzovať. Požadovať 

MČ Košice – Kavečany bola prerokovaná Hodnotiaca záväznosť a pravdivosť sa v spoločenskej praxi stáva málo 
správa programového rozpočtu a Záverečný účet MČ za žiaducim. Kritérium pravdy je málo príťažlivé a považuje 
rok 2013. Keďže MČ na rekonštrukciu verejného sa za málo dôležité. Človek akosi nechce poznať pravdu    
osvetlenia zobrala úver, hospodárenie v roku 2013 o svojom bytí, ktoré sa napĺňa v stálosti a usporiadanosti. 
skončilo so schodkom, ktorý bol vyrovnaný úverom      Snahou o zdôrazňovanie pravdy o vlastnom bytí môžeme 
110 000,- eur aj prevodom z fondu výstavby vo výške     dnes riskovať opovrhnutie s odôvodnením, že s tým sa 
8 857,- eur, pretože mesto Košice namiesto schválených nedá ďaleko zájsť alebo veľa dosiahnuť. Mnohí tvrdia, že 
30 000,- eur na rekonštrukciu osvetlenia v skutočnosti pravda im často priniesla iba neúspech alebo výsmech. Za 
poukázalo len 20 000,- eur. K správe a záverečnému účtu úspešných sa často považujú tí, ktorí vedia skutočnosť 
bolo predložené aj stanovisko miestneho kontrolóra, dokonale zamaskovať. Dokonalosť však môže nadobúdať 
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ktorý v závere stanoviska skonštatoval, že došlo               

k naplneniu naplánovaných programov vo všetkých Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu 
významných ukazovateľoch a doporučil predložený výkonu funkcie starostu na celé  volebné 
záverečný účet schváliť bez výhrad.

obdobie 2014 – 2018
K správe taktiež bol vykonaný audit účtovnej závierky      

a poslancom predložená Správa nezávislého audítora za 
V zmysle ustanovenia  § 11 odsek 3 zákona          

rok 2013, v ktorej je vyslovený názor, že účtovná závierka 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ 
predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva na 

Košice-Kavečany k 31. decembru a výsledky jej 
celé budúce volebné obdobie určí pred voľbami do 

hospodárenia za rok 2013 sú v súlade zo zákonom           
orgánov samosprávy obcí obecné zastupiteľstvo podľa 

o účtovníctve.
počtu obyvateľov obce. Od 1001 do 3000 obyvateľov 

Predložené správy poslanci zobrali na vedomie    
obce je to 7 až 9 poslancov.  

a záverečný účet schválili bez výhrad.
MČ Košice-Kavečany ako územná časť mesta 

Košice je povinná dodržať ustanovenia § 14 ods.  2 zákona 
Úprava rozpočtu č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov, ktorý  určuje v mestských častiach do 3 000 
Tak, ako sme predpokladali v marci pri obyvateľov  3 až 5 poslancov.

schvaľovaní rozpočtu, finančná situácia MČ sa zlepšila      Zákon o obecnom zriadení v § 11 odsek  4, ktorý 
(aj keď mesto Košice nám namiesto požadovaných        odsek upravuje  kompetencie obecného zastupiteľstva,   
28 044,80 eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia hovorí  pod písmenom i), že  obecnému zastupiteľstvu je 
poukázalo len 18 000,- eur) a tak mohla byť predložená vyhradené  určiť najneskôr 90 dní pred voľbami  na celé 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva aj úprava funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
rozpočtu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
V príjmovej časti bol okrem príspevku mesta na verejné Kavečany na svojom  XVII. zasadnutí dňa 09.06.2014  
osvetlenie zapracovaný aj dar - náterová farba na náter uznesením č. 14 určilo pre voľby do orgánov 
strechy našej materskej školy od Ing. Ľubice Gaľovej         samosprávy obcí v roku 2014 na celé volebné 
v hodnote 1 000,- eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu boli 

obdobie v MČ Košice-Kavečany troch poslancov.         
schválené dotácie pre TJ Mladosť Kavečany  3 500,- eur, 

Z prítomných 5 poslancov  3 hlasovali za a 2 sa zdržali 
Tým Šport Kavečany 1 330,- eur, MŠ v Kavečanoch      

hlasovania. 
266,- eur, ZŠ Polianska 266,- eur. Pre vznikajúcu 

 Uznesením č. 115  miestne zastupiteľstvo MČ 
mládežnícku folklórnu skupinu bolo vyčlenených            

Košice-Kavečany  určilo na celé budúce volebné 
1 000,- eur, ale schválené môžu byť až po jej registrácií 

obdobie rozsah výkonu funkcie  starostu na plný 
ako neziskovej organizácie. Ďalej boli schválené finančné 

pracovný úväzok. Za návrh rozsahu výkonu funkcie 
prostriedky na dokúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho 

starostu na plný pracovný úväzok hlasovali všetci              
domu a navýšená čiastka na vysprávky výtlkov na 

5 prítomní poslanci. 
miestnych komunikáciách. Keďže banka súhlasila, že 

Grant z EBRD na verejné osvetlenie nemusí byť použitý na 
JUDr. Božena Hanudeľová, prednostka

splácanie úveru celý v roku 2014, ale postupne aj            
                                                                                                                                                       

v nasledujúcich rokoch, mohli sme vyhovieť žiadosti 

nájomcu SWAM s.r.o. a v existujúcom splátkovom 

kalendári splácania nájmu a finančného vyrovnania jej 

vložených investícií do majetku MČ zameniť navzájom 

roky 2014 a 2015.

Viacúčelové ihrisko Podakovanie darcom krvi

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na Miestny spolok SČK v Kavečanoch dňa 
výber dodávateľa výstavby ihriska. Oznámenie o tom 9.6.2014 zorganizoval pravidelnú Kavečiansku kvapku 
bolo zverejnené vo vestníku 084/2014 pod číslom krvi. Ďakujeme  všetkým zúčastneným za účasť a ich 
07128-WYP dňa 30.4.2014. Podľa zákona o verejnom ochotu pomôcť a oznamujeme, že najbližšia “kvapka“ 
obstarávaní sú zasadania komisie na vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v pondelok 13. októbra 2014 .
neverejné a členovia komisie sú zákonom viazaní 

mlčanlivosťou o priebehu a stave vyhodnocovania 

ponúk, preto tieto informácie v súčasnosti nie je možné 
Dipl. sestra Margita Hrabinská

zverejniť.  

Ing. Ján Kupec, starosta
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Oznam
 Informácia z výboru TJ Mladost  Kavečany

S hlbokým smútkom oznamujeme, že dňa 
 V období po opustení predsedu, Petra Šemráka sa 15.5.2014 náhle zomrel zakladajúci predseda TJ 
výbor TJ Mladoť Kavečany zišiel na valnom zhromaždení Mladosť Kavečany Peter Šemrák, ktorý aktívne pôsobil 
členov, na ktorom za nového predsedu zvolil Michala na tomto poste do poslednej chvíle svojho života. Počas 
Bradovku, a za člena výboru Jakuba Halása. TJ Mladosť jeho éry sa v Kavečanoch konali mnohé športové 
Kavečany pod novým vedením chce zachovať aktivity podujatia, hlavne futbalové súťaže a Malý Kavečiansky 
ktoré tu boli a v  spolupráci občanmi ktorí majú záujem     Maratón a iné, v prevažnej miere pre deti a mládež.  Ctíme 
o zveľaďovanie a rozširovanie aktivít začať aj s novými.si jeho prácu, pre ktorú navždy zostane v naších 

spomienkach.                                                                                 
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Z diania futbalového klubu TJ Mladost Kavečany

Po zimnom období sa pokračovalo vo futbalovej  

súťaži jarnou časťou, ktorá začala 13.5.2014 domácim 

zápasom. Hráči sa na jarnú časť pripravovali v predstihu, 

kde odohrali niekoľko prípravných zápasov s mužstvami     

z bližšieho, ale aj širšieho okolia. Výsledky boli striedavé, 

ale  pomohli zohrať ale aj stmeliť kolektív.

Jarnú časť 2014 odohrali naši chlapci takto: 

                    

13.4. TJ Ml. Kavečany     -   Atletico A   1 : 1

20.4. Košická Belá     -   TJ Ml. Kavečany   3 : 0

27.4. TJ Ml. Kavečany     -   Benecol   2 : 0

4.5. TJ Ml. Kavečany     -   Kásna   3 : 1

11.5. Sokoľ     -   TJ Ml. Kavečany   5 : 2

25.5. TJ Ml. Kavečany     -   Poľov   1 : 1

1.6. Atletico A     -   TJ Ml. Kavečany   3 : 0

8.6. TJ Ml. Kavečany     -    Košická Belá   0 : 1

14.6. Benecol     -   TJ Ml. Kavečany   0 : 3    

za TJ Mladosť Kavečany, Michal Bradovka

Další novoknaz z Kavecian

22. júna 2014 sme v Kavečanoch zažili ďalšiu 

výnimočnú slávnosť - primičnú svätú omšu dp. Martina 

Rečlu z nášho spoločenstva, druhého kňaza v rodine. 

Sviatosť kňazstva prijal Martin 14. júna 2014 v košickej 

katedrále vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou 

Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu. 

V nedeľu predpoludním sa kostol sv. apoštolov 

Petra a Pavla aj priestranstvo pred ním zaplnilo hosťami aj 

domácimi, aby sme pri svätej omši všetci spolu Pánu Bohu 

ďakovali za dar kňazstva. Po vzácnom záverečnom 

novokňazskom požehnaní pokračoval slávnostný deň      

v miestnom kultúrnom dome, kde sa v podvečer pri agapé 

bolo možné osobne stretnúť s primiciantom. Pri bohatom 

stole sme spomínali na spoločné zážitky. Poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí štedro prispeli na slávnostný stôl.        

Z našej štedrosti sme pohostili deti v detskom domove, 

budúcich novokňazov v seminári, hostí zo Sniny, Čiech, 

Moravy a Ukrajiny.

Nášmu novokňazovi prajeme v krásnej úlohe 

dostatok ľudských síl a vyprosujeme stále silnejúcu 

kňazskú radosť, ktorá dokáže rozdať a obetovať i vlastný 

život.

Róbert Moško

š t v r ť r o č n í k  M i e s t n e h o  ú r a d u  m e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e - K a v e č a n y
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