
Primície

V sobotu 2. júla žila farnosť sv. Petra a Pavla                 

v Kavečanoch  primičnou omšou mladého novokňaza 

Mareka Tresu, brata Rafaela OP.  Po slávnostnej liturgii          

o 11-tej hodine sa všetci zúčastnení presunuli do kultúrneho 

domu, kde bol pripravený program a občerstvenie, počas 

ktorého novokňaz udeľoval prítomným novokňazské 

požehnanie.

Sviatosť kňazstva prijal mladý celebrant spolu            

s dvoma spolubratmi  25. júna v dominikánskom kostole 

Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach z rúk viedenského 

arcibiskupa, brata Christopha kardinála Schönborna.

Z nášho života ...
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Preto Miestny úrad so záujmom prijal rozhodnutie 
Magistrátu mesta Košice s pokračovaním projektu výstavby 
,, Obchvatovej komunikácie do ZOO“ ako aj veríme, že to 
rozhodnutie pozitívne príjmu aj obyvatelia mestskej časti 
Košice -Kavečany.   

Obchvatová komunikácia do ZOO       
JUDr. Martin Balčík, 

Po intenzívnom vyjednávaní Miestneho úradu starosta MČ Košice-Kavečany
mestskej časti Košice-Kavečany s Magistrátom mesta Košice, 
s Kanceláriou primátora mesta Košice, s primátorom mesta 
Košice MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, s Referátom 
útvaru hlavného architekta, s Oddelením právnym                   Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
a majetkovým, s Referátom plánovania rozpočtu                    na uliciach Gazdovská, Budanova, Široká
a financovania, s Referátom strategického rozvoja,                  
s Referátom dopravy a s Referátom výstavby, bolo dňa Miestne komunikácie na ul. Gazdovskej, ul. 
13.07.2016 Magistrátom mesta Košice prijaté rozhodnutie  Budanovej, ul. Širokej v mestskej časti Košice-Kavečany sú 
o pokračovaní v projekte realizácie výstavby ,, Obchvatovej spravované Mestom Košice. Miestne komunikácie na ul. 
komunikácie do ZOO.“ Gazdovskej, ul. Budanovej a ul. Širokej sú podľa ustanovenia 

Podľa jestvujúcej projektovej dokumentácie trasa § 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
navrhovanej prístupovej  komunikácie k ZOO  Kavečany komunikáciách / cestný zákon / vo vlastníctve obce – Mesta 
/obchvat/ sa smerovo odkláňa pred vstupom do MČ Košice- Košice.
Kavečany / MČ /  zo  Štátnej cesty č. III/3391, prechádza Stavebný úrad, v tomto prípade mesto Košice, ako 
nezastavanou  časťou cez  súkromné pozemky  špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 
/poľnohospodárska pôda/ a za MČ Kavečany sa opätovne  komunikácie, rozhodnutím zo dňa 28.10.2015, sp. zn. 
napája na jestvujúcu prístupovú komunikáciu do ZOO Košice A/2015/20345-3, povolil stavbu : ,, Košice, rekonštrukcie 
- Kavečany. pozemných komunikácií Gazdovská, Budanova, Široká“.

Výstavba Prístupovej komunikácie vyžaduje Naliehavosť ich rekonštrukcie je daná ich 
aktualizáciu príslušného Geometrického plánu, následné havarijným a kritickým stavom, nakoľko cesta sa na 
m a j e t ko v o  -  p rá v n e  v y s p o r i a d a n i e  d o p o s i a ľ  viacerých miestach prepadá, je podmytá, pričom je hlavnou 
nevysporiadaných dotknutých pozemkov, aktualizáciu cestnou komunikáciou cez MČ Košice-Kavečany, nakoľko po 
projektovej dokumentácie, zabezpečenie potrebných nej premáva linka č. 29 mestskej hromadnej dopravy, slúži 
vyjadrení a povolení od príslušných dotknutých orgánov a ako jediná komunikácia pre dopravné spojenie so ZOO 
organizácií vrátane príslušných Stavebných úradov. Košice-Kavečany, lyžiarskym strediskom, letnou bobovou 

Realizácia ,, Obchvatovej komunikácie do ZOO“, je dráhou, a zároveň je sústavne v priebehu celého 
nevyhnutne potrebná, nakoľko z krátkodobého, ako aj kalendárneho roku neustále preťažovaná.
dlhodobého hľadiska nie je udržateľný stav dopravy k ZOO Vzhľadom na už vydané a právoplatné stavebné 
Košice-Kavečany cez centrum mestskej časti Košice- povolenie očakávame, že v dohľadnom čase dôjde ku 
Kavečany po uliciach Budanova, Široká, Oblá,  Gazdovská, kompletnej výmene cestného telesa na vyššie uvedených 
pretože sa jedná o miestne komunikácie, ktoré nie sú uliciach Gazdovská, Budanova, Široká, pričom obyvateľov 
technicky, stavebne ani dispozične uspôsobené resp. budeme informovať o termíne rekonštrukčných prác na 
schopné zniesť dopravnú záťaž, ktorá vzniká v súvislosti s uvedených miestnych komunikáciách a o dopravných 
dopravou do ZOO Košice-Kavečany, ako aj tento skutkový obmedzeniach, ktoré vzniknú pre obyvateľov MČ Košice-
stav značne sťažuje hlukom, prachom, vibráciami, Kavečany v súvislosti s výkonom stavebných prác. 
frekvenciou dopravy bežný život obyvateľov mestskej časti 
Košice -Kavečany, ba dokonca si dovoľujeme tvrdiť že tento JUDr. Martin Balčík, 
stav ohrozuje ich životy, zdravie, majetok, ako aj ich starosta MČ Košice-Kavečany
bezpečnosť.
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Záverom tohto stretnutia, ako aj predchádzajúcej Zelený park pred kostolom sv. apoštolov 
niekoľkonásobnej korešpondencie bolo, že od 01.09.2016 Petra a Pavla - ,, Výkup Pozemkov“
dôjde k zmene trasy autobusového spojenia linky č. 29          
v rámci Kavečian, tak aby vyhradené spoje, dopoludnia, 

Dňa 14.07.2016 o 17,00 hod sa v priestoroch 
popoludní a školské spoje, ktoré prichádzajú z Košíc do MČ 

kultúrneho domu v Kavečanoch uskutočnilo stretnutie 
Košice – Kavečany mali trasu od zástavky Cintorín, zástavka 

vlastníkov nehnuteľností, na ktorých je umiestnený zelený 
Miestny úrad a zástavka Pri Kostole. Teda vyhradené spoje 

park pred kostolom sv. apoštolov Petra a Pavla.   
nebudú zachádzať v určených termínoch k ZOO, ale budú 

Účelom stretnutia bola ponuka možnosti výkupu 
presmerované k zástavke Pri kostole.

nehnuteľností v katastrálnom území Kavečany od ich 
linka č. 29 slúži, okrem iných cestujúcich, najmä pre 

vlastníkov resp. spoluvlastníkov ako predávajúcich, do 
cestujúcu verejnosť obyvateľov MČ Košice-Kavečany. 

vlastníctva mestskej časti Košice-Kavečany ako kupujúceho. 
Cestujúci verejnosť, obyvatelia MČ Košice- 

Pozvanie sa týkalo občanov, ktorým svedčí k vyššie 
Kavečany, po príjazde linky č. 29 do MČ musia vystúpiť na 

uvedeným nehnuteľnostiam posledný zápis vlastníckych, 
zástavke Pri cintoríne a následne peši prejsť v niektorých 

resp. spoluvlastníckych práv v evidencii katastra 
prípadoch aj vyše 1 km vzdialenosť, aby sa dostali k svojim 

nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Košice, 
obydliam. Presúvajú sa najmä po uliciach Budanova, 

Katastrálnym odborom. Podľa platného územného plánu je 
Gazdovská, Oblá a iné, ktoré sú vysoko frekventované ulice s 

lokalita, kde sú pozemky umiestnené, teda zelený park pred 
hustou premávkou, a tak vzniká zvýšené riziko ohrozenia 

kostolom sv.  apoštolov Petra a Pavla, definovaná ako vysoká 
zdravia cestujúcej verejnosti a to najmä školopovinných detí 

doprovodná zeleň, parková zeleň a nízka zeleň a podľa 
a dôchodcov.

územného plánu zóny Kavečany nie sú tieto pozemky 
  JUDr. Martin Balčík, 

určené na zástavbu. Nadobudnutím vlastníctva MČ Košice -
starosta MČ Košice-Kavečany

Kavečany k vyššie uvedeným pozemkom, dôjde                      
k zosúladeniu právneho a skutkového stavu nehnuteľností, 
nakoľko sa MČ Košice-Kavečany, sústavne a dlhoročne stará Autobusový prístrešok
o čistotu a poriadok v parku, zabezpečuje starostlivosť           
a správu parkovej zeleň a jej okolia. V mesiaci august 2016 MČ Košice-Kavečany, bude 

Na stretnutí vlastníkov bola dohodnutá kúpna cena realizovať výstavbu nového autobusového prístrešku a 
vo výške 5 Eur za 1 m2 a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa nástupného ostrovčeka na zástavke Pri Cintoríne na ulici 
nejedná parcely, na ktorých je možné stavať, teda nie sú to Budanova.
stavebné parcely, parková zeleň slúži verejnému záujmu a aj Autobusový prístrešok bude samostatne stojaci, 
na tú skutočnosť, že MČ Kavečany ma v záujme revitalizovať bude tvorený oceľovou konštrukciou so sklenenými 
územie parku, či už to bude nová výsadba kvetov a inej výplňami v zadnej a bočných stenách a sklenenou strechou, 
zelene, osadenie nových lavičiek a pod. o zastavanej ploche 7 m2.

Po schválení uznesenia miestnym zastupiteľstvom o Miestne a vecne príslušný stavebný úrad – 
kúpe a predaji predmetných pozemkov, MČ Košice- Pracovisko Košice-Staré mesto, listom zo dňa 25.07.2016 
Kavečany uzavrie v mesiaci september 2016 kúpno – oznámil, že proti uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu 
predajné zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktorí prejavili uvedenom v ohlásení a v zmysle priloženej projektovej 
záujem o ich odpredaj, pričom náklady súvisiace s predajom dokumentácie nemá námietky. 
nehnuteľností, t. j. poplatky za overenie podpisov, náklady Autobusový prístrešok bude osadený na mieste, kde 
súvisiace s vypracovaním zmlúv, správne poplatky súvisiace je zástavka linky MHD č. 29 – Pri cintoríne, kde doposiaľ je 
s katastrálnym konaním bude v plnej miere znášať kupujúci, osadená len lavička na sedenie. K tomuto kroku sa mestská 
teda mestská časť Košice-Kavečany. časť podujala z dôvodov ochrany cestujúcej verejnosti – 

obyvateľov mestskej  čast i  pred nepriaznivými 
  JUDr. Martin Balčík, poveternostnými podmienkami / dážď, sneh, vietor a pod. /, 

starosta MČ Košice-Kavečany s ktorými sa stretávajú v čase, keď čakajú na autobusové 
spojenie. Autobusový prístrešok prispeje k vyššej kvalite 
cestovania a samozrejme aj k skultúrneniu danej lokality i Autobusová linka č. 29
celkovo MČ Košice-Kavečany.

Dňa 02.08.2016 sa na miestnom úrade Košice-  
  JUDr. Martin Balčík, 

Kavečany uskutočnilo stretnutie starostu MČ Košice  
starosta MČ Košice-Kavečany

Kavečany JUDr. Martina Balčíka so zodpovednými 
predstaviteľmi Dopravného podniku mesta Košice, a.s.

2/2016
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Deň detí a športový deň obce Kavečany 2016
 

Vydarené podujatie sa uskutočnilo v sobotu 

11. júna 2016. Akciu spoločne zastrešovali starosta             

a poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Kavečany 

v spolupráci s TJ Mladosť Kavečany a poľovníckym 

združením Hradová.  Športovo kultúrne podujatie sa 

začalo tradične futbalovým turnajom na multifunkčnom 

ihrisku,  po ktorom nasledoval volejbalový turnaj. 
Na podujatí si zasúťažilo množstvo deti 

predškolského aj mladšieho školského veku. Pre deti boli 
pripravené rôzne športové disciplíny pri ktorých pomáhali 
dobrovoľníci z radov mládeže. Po ich absolvovaní získali 
žetóny za ktoré si mohli vybrať rôzne vecné odmeny, lístky 
na bobovú dráhu či maľovanie na tvár, ktoré  potešilo 
všetkých, malých aj veľkých. Mávnutím štetca našej 
obyvateľky Petronely Krakovskej sa zmenili na leva, 
motýlika, mačičku, lienku, Spidermana, či iné rozprávkové 
postavičky. Popoludnie deťom spríjemnili atrakcie: 
nafukovacia šmýkalka, trampolína, jazda na koníkoch, 
ktoré boli zabezpečené sponzormi.  

Po detských súťažiach si mohli zmerať sily mládež 
a dospelí  v behu, v triafaní  do brány, v  preťahovaní 
lanom, v preskakovaní  cez kruhy. Mládež potešili odmeny 
vo forme predmetov pre fanúšikov slovenskej 
reprezentácie. Ženy dostali perá a šálky na kávu. Mužom 
urobili radosť súdky piva. Po dobrom športovom výkone si 
súťažiaci pochutnali na vynikajúcom guláši, pri ktorom 

na nich nová pani učiteľka, noví kamaráti, s ktorými v škole 
nechýbalo ani občerstvenie. Celé popoludnie bolo 

prežijú nezabudnuteľné chvíle.
spríjemnené hudbou, ktorú zabezpečil Peter Medvec.

Bc. Agáta Šemráková

Rozlúčka s materskou školou

Rozlúčkovou slávnosťou 

v materskej škole sa ukončila 

jedna etapa v živote detí. Skončili 

sa krásne, bezstarostné dni plné 

radosti, hier a nádherných 

rozprávok.

Po prázdninách vkročia 

po prvýkrát do „veľkej“ školy, 

stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú 

musieť plniť svoje školské 

povinnosti. Naučia sa čítať, písať, 

počítať. Rozprávkové knihy, ktoré 

doteraz poznali iba z rozprávania 

a čítania dospelých, otvoria pre 

nich svoje skryté tajomstvá. Čaká 

www.kosicekavecany.sk



Výstava „SVEDECTVO FOTOGRAFIÍ“

Sprievodným podujatím CASSOVIA FOLKFESTU 

2016 bola

JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany

  výstava fotografií zo života  v našej obci, ktorá 

bola inštalovaná v Regionálnom informačnom centre na 

Hlavnej  ulici č. 48 v Košiciach a v súčasnosti je 

inštalovaná v priestoroch kultúrneho domu v 

Kavečanoch. Výstava je prvou prezentáciou 

dokumentov z našej obce na podobnom fóre a nesie 

názov Svedectvo fotografií. 

Zbierka fotografii je svedectvom o ľuďoch            

a živote v Kavečanoch od roku 1901 až po 70-te roky 

minulého storočia. Prináša obrazy z každodenného 

života sviatočných a prelomových chvíľ v živote 

obyvateľov  našej  obce.   Fotografie  zozbierala  a  do 

výstavy ich poskytla naša spoluobčianka p. Agáta  

Šemráková, za čo je patrí srdečná vďaka a veľké uznanie. 
Výstava fotografií bola slávnostne otvorená dňa 

2.6. 2016 o 16:30 h  na Hlavnej ulici č. 48 v Košiciach. Na 
oficiálnom otvorení výstavy vystúpila aj folklórna skupina 
KAVEČIANKA.

Výstava fotografii pokračovala jej slávnostným 
otvorením v priestoroch kultúrneho domu v Kavečanoch a to 
dňa 15.06.2016 o 17:00 h. Ani tu nechýbalo vystúpenie 
KAVEČIANKY, príhovory organizátorov a samozrejme aj 
príhovor p.  Agáty Šemrakovej, autorky výstavy.  

Z nášho života ...
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- Kontakty na samosprávu a iné subjekty v KavečanochVerejné zhromaždenie
- Odpočet dní do predmetného dňa

V mesiaci september 2016 sa v priestoroch - Identifikácia neprečítaných správ
kultúrneho domu v Kavečanoch uskutoční verejné - Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa
zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Košice-Kavečany.    nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón
Presný dátum a čas konania verejného zhromaždenia bude    pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy
obyvateľom včas oznámený prostredníctvom verejného    majú minimálnu veľkosť.
rozhlasu. Verejné zhromaždenie obyvateľov zvoláva obecné 
zastupiteľstvo. Verejné zhromaždenie slúži na verejné  JUDr. Martin Balčík, 
prerokovanie záležitostí komunálneho významu. Verejné starosta MČ Košice-Kavečany
zhromaždenie je rovnocennou formou výkonu samosprávy 
obyvateľmi mestskej časti Košice-Kavečany. Tešíme sa na 

Bezplatné špecializované sociálne Vašu účasť.
  JUDr. Martin Balčík, poradenstvo

starosta MČ Košice-Kavečany

Nová mobilná aplikácia pre Kavečany

Pomôžeme Vám riešiť problémy súvisiace so zdravotným Chcete vedieť čo sa deje vo Vašich Kavečanoch?  
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. Mobilná aplikácia Košice-Kavečany zdarma do Vášho 

Vypočujeme Vás, poradíme a poskytneme odbornú telefónu!
pomoc. Neváhajte a kontaktujte nás.

Miestny úrad neustále hľadá možnosti, ako čo 
Sociálne poradenstvo sa týka oblastí:najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej 
kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného mestskej časti.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj 
postihnutia prostredníctvom peňažných príspevkov a občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska         
sociálnych služieb (napr. peňažný príspevok na osobnú a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej 
asistenciu, peňažný príspevok na opatrovanie, tabule zverejnené v pracovnom čase.  Priblížiť sa chceme aj 
opatrovateľská služba, prepravná služba, odľahčovacia častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je.
služba a iné)Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón                       
komunikácie s úradmi – vypísanie žiadosti a orientácia v s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte 
legislatívemožnosť stiahnuť  si zdarma z Google Play (Obchod Play) 
dostupnosti zdravotníckych pomôcokalebo App Store aplikáciu 'Košice - Kavečany'. Formou 
začlenenia sa do spoločnosti a samostatného riešenia bleskových správ budete informovaní notifikáciami               
svojho problému pri ktorom Vás budeme sprevádzať, o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných 
pomôžeme Vám objavovať Vaše silné stránky, schopnosti, športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte 
hodnoty, kompetencie a záujmy, aby ste mohli robiť dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na 
rozhodnutia v rúznych oblastiach Vášho života, rozvíjať dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať 
Vaše zručnosti za podpory Vašich blízkych a okoliavšetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále 

po ruke, aplikácia Košice-Kavečany je tu pre Vás.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto, Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 
Komenského 19, 040 01 Košice2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo 
Sociálny pracovník a poradca: Mgr. Monika Kissováregistráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo 
tel. č. 055/622 48 68, 055/622 22 05App Store stačí zadať kľúčové slová 'kosice kavecany'. 
e mail: poradna.ke@redcross.skSnahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú                     

a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov.  
Hlavné funkcie aplikácie:

- Automatické okamžité upozornenie na novú správu
  priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony
  (erbu Kavečian) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú
   medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.

2/2016
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Folklórne popoludnie v Kavečanoch

Folklórna skupina KAVEČIANKA v spolupráci s 
miestnym úradom a poľovníckym združením Hradová 
usporiadali 15.5.2016 v nedeľu o 15.00 hod. program 
„Stavanie mája“ v kultúrnom dome v Kavečanoch. Kultúrny 
program Kavečianky  a ich hostí  -  folklórnej 
skupiny„PANTLIČKA“ z Košickej Belej, ľudovej hudby 
"ABOVSKE HUDACI" a domácej folklórnej skupiny 
"BOMBAĽE", pravý poľovnícky guľáš a dobrá nálada prispeli 
napriek upršanému počasiu k príjemne strávenému 
popoludniu v tohtoročnú Turíčnu nedeľu.

2/2016
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 Folklórne slávnosti boli ukončené o 17,00 hod CASSOVIA FOLKFEST 2016
nenapodobniteľným spôsobom a to vystúpením Slovenského 
ľudového umeleckého kolektívu / SĽUK /. 

, MPH so spoluprácou 
Mestskej časti Košice – Kavečany, Košické folklórne štúdio o. z., 
Dom ľudového tanca, Chata Hrešna, Poľovnícke združenie 
Hradová Kavečany, SZUŠ Vlada Urbana, Knižnica J. Boccatia, Košice 
región turizmus a Kultúrne centrum Abova.

Folkfest v Kavečanoch odštartovali v sobotu dňa 
25.06.2016 po príhovoroch riaditeľa Referátu kultúry mesta 
Košice, zástupcu hlavného organizátora KULTOBIN spol. s r.o. a 
starostu MČ Košice – Kavečany, Detské hry a tance, kde sa 
predstavili detské folklórne súbory z Košíc Čarnička, Hanička, 
Perlička, Poškrobek, Železiarik, Želiezko, Jazierko, 
Mládežnícka ľudová hudba Želiezko, Detská ľudová hudba 
Malí muzikanti,  medzi ktorými nechýbalo nádherné 
vystúpenie aj detí z Materskej školy v Kavečanoch.

Od 18,00 hod do 23,00 hod bolo prezentované ,, 
Pravé orechové z nášho regiónu“, kde účinkovali folklórne 
skupiny, folklórne súbory a sólisti z Košíc a okolia. V tomto 
bloku programu sa predstavili aj domáce folklórne súbory 
KAVEČIANKA a Folklórny súbor BOMBAĽE, ktoré súbory 
svojim vystúpením si získali srdcia širokého publika. V 
predstavení KAVEČIANKY nechýbalo vystúpenie ,, 
Stavanie obecného mája“, ktoré zožalo veľký potlesk. 
Folklórne skupina BOMBAĽE sa prezentovala taktiež 
krásnym spevom a tancom. Obom domácim folklórnym 
skupinám patrí srdečná vďaka za ich prezentáciu Kavečian.

Nasledoval blok programu ,, Tance a zvyky zo 
Zamaguria, Podpoľania a zahraničia, kde sa prezentovali 
folklórny súbor Magura z Kežmarku, folklórny súbor 
Podpoľanec z Detvy, folklórne súbory zo zahraničia.

V bloku Programu ,, Jánsky večer a Jánska noc“ boli 
prezentované Jánske piesne, ohne a vatry, ľúbostná poézia, 
ohňová show. Boli zapálené tri Jánske ohne a to prvý oheň v 
lokalite Na rožku, ktorú pripravilo a zapálilo Poľovnícke združenie 
Hradová Kavečany, druhý oheň v lokalite Penzión pod Hrešnou, 
ktorý pripravil a zapálil folklórny súbor Kavečianka a tretí oheň v 
lokalite Chata Hrešna, ktorý pripravili a zapálili chatári z Chaty 
Hrešna. Jánske ohne úžasným spôsobom dotvorili nočnú 
atmosféru kultúrneho podujatia.

Dňa 26. júna od 11,00 – 12,00 h pokračovali slávnosti 
programom ,, Putovanie Šarišom“, kde účinkovali súbor 
pohybových hier Jazierko, detský folklórny súbor Železiarik, 
mládežnícky folklórny súbor Želiezko, detská ľudová hudba Malí 
Muzikanti, mládežnícka ľudová hudba Želiezko  

Od 15,00 – 16,30 h nasledovalo vystúpenie ,, Hudba a 
tance národov“, kde účinkovali zahraničné folklórne súbory z JUDr. Martin Balčík, starosta MČ Košice-Kavečany
Estónska, Srbska a Turecka.  

 V dňoch 25. až 26. júna 2016 sa v Kavečanoch uskutočnilo CASSOVIA FOLKFEST získal nové možnosti pre 
kultúrno - spoločenské podujatie pod názvom CASSOVIA prezentáciu folklóru. Po dlhých rokoch uvádzania folklóru v 
FOLKFEST 2016, organizované umeleckou a reklamnou agentúrou mestskom amfiteátri a na Hlavnej ulici,  sa podarilo nájsť  vhodné 
KULTOBIN spol. s r.o., pod záštitou predsedu Košického ho miesto pre zmenu.   Amfiteáter v Kavečanoch je situovaný v 
samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a primátora mesta prírodnom prostredí s peknou scenériou. Vytvára optimálne 
Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. podmienky pre uvádzanie, ale najmä pre vnímanie folklóru. 

Javisková produkcia súborov sa dostáva do bezprostrednej 
blízkosti diváka, čím sa  dostáva do polohy komorného divadla.

 Najčastejšie menované pozitíva zo strany divákov boli: 
veľmi dobrá viditeľnosť scénického diania, amfiteáter vytvára 
dobrý akustický priestor,  je tam relatívne pohodlné sedenie, 
diváci vítajú možnosť sedenia na tráve, pri večernom programe 
boli viditeľné hviezdy a mesiac, blízkosť parkovacích miest a pod.

 Programová štruktúra pojala najmä domáce detské  
súbory, folklórne skupiny  a regionálny folklór. V hľadisku bolo 

pomerne veľa  mladých ľudí.

Dovolíme si doslovne odcitovať poďakovanie návštevníka 
Kavečian počas Folklórneho podujatie, ktoré hovorí za všetko :

,, Drahé Kavečany. V sobotu sme navštívili vašu dedinku a hlavne 
váš krásny nový amfiteáter. Dojal nás úvod do programu dospelých 
súborov, preto vám chceme touto cestou poďakovať. Niečo tak 
dojímavé, ako príchod dospelých súborov na amfik, formou ako by 
prichádzali na pútnické miesto, vyvolávalo v nás zimomriavky a 
nádherné spomienky na mladosť. Naozaj najkrajší nápad, aký som 
vo svojich 65 rokoch videla. Všetky vystúpenia boli nádherné, 
všetko naokolo fungovalo tak, ako bolo treba. Tam sa nedala nájsť 
chyba. Blahoželáme k tejto skvelej akcií a želáme ešte veľa, veľa 
takýchto výborných akcií, kde sa to len tak hemží mladosťou. 
Krásne, krásne, krásne. A Vy ste skvelí - Kavečanci. Ontková s celou 
rodinou zo Spiša.“  

Z nášho života ...
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