
s úžitkom pre celé človečenstvo. Pomyselne, ale keď to bude LETO 2017
čo i len trocha možné aj fyzicky rád vstúpim medzi Vás, ak ma 
prijmete, i do tohto koloritu, ktorý mi prirástol k srdcu. Prešlo jedno dobré desaťročie, čo sa prihováram 

Chcem zostať naďalej priateľom každého jedného   Vám, ctení čitatelia Kavečianskeho spravodaja. Ďakujem za 
z Vás. Chcem si uchovať ako čosi vzácne takto napísanú priestor, cez ktorý som mohol byť Vašim spolupútnikom. 
históriu našich osobných stretaní, výmeny skúseností            Týmto príhovorom to robím naposledy z pozície farára, 
i pohľadov na život. Nechcem na záver nič prikrášliť tak, aby alebo ako to neúradne  zvykneme  pomenovať, duchovného
to nevystihovalo pravdu. Iba skromne vysloviť nádej,            otca farnosti Kavečany. 
že mnohé priesečníky, ktoré sme spoločne vyznačili na mape „Tempus fugit“, hovorí jedno latinské príslovie. ... čas plynie. 
našich životov, tvoria potrebné pevné body pre nachádzanie Hodiny, ktoré ho merajú, odbíjajú stále rovnakou rýchlosťou, 
dobra a krásy tajomne vložených do nášho bytia. avšak vplyvom množstva povinností a toho, čo chceme alebo 

Čitateľom Kavečianskeho spravodaja a obyvateľom musíme zvládnuť, sa nám zdá, že čas uteká. Dobre si 
tohto nádherného kúsku zeme pod Harbkom a Sivcom spomínam na prvú omšu na slávnosť našich patrónov - 
želám pokojné chvíle.svätých Petra a Pavla, apoštolov, v roku 1994 o ôsmej hodine. 

Vtedy som vstúpil medzi vás ako novokňaz s ešte voňajúcou 
Ondrej Nagy, farár farnosti Kavečany 1994-2017krizmou na dlaniach. Prvé „V mene Otca ...“ i novokňazské 

požehnanie, prvý pohreb, prvý sobáš, prvý krst, prvé 
kontakty i prvé túry. Z počiatočných dvoch-troch rokov sa ich 
vedľa seba naukladalo a ubehlo dvadsaťtri. Vyrástli nové 
generácie. Bol to pekný úsek môjho života. Dúfam, že aj 
Vášho. Tu som sa medzi Vami prakticky učil, čo znamená byť 
kňazom. Život  nám poskytol dostatok  príležitostí dozrievať.

Tento nádherný kúsok zeme, ale predovšetkým jeho 
obyvatelia vytvorili prostredie, ktoré sa mi stalo druhým 
domovom a prirástlo mi k srdcu. Skúsenosť, ktorú som tu 
vďaka Vám nadobudol, si nesiem so sebou ako perlu vo 
svojom vnútri. Je vzácnou ikonou života, ktorú originálne 
napísala Božia dobrota.

Nie je ľahké po toľkých rokoch odchádzať. Ani teraz 
tomu ešte nedokážem uveriť. Už len s vďakou zapamätať si 
to, čo bolo dobré. Lebo to pôsobí hrejivo. Na ťažké zabudnúť. 
A nedobré ponoriť s prosbou o odpustenie do Božieho 
milosrdenstva i do Vašej zhovievavej láskavosti.

Je čas ísť. Zaujať inú postať. Srdce by chcelo ostať, 
ale rozum zhodnotil, že ubúdajúce sily tela mi už 
neumožňujú venovať sa tak, ako je to potrebné, zverenému 
poslaniu. Nechcem byť brzdou ani prekážkou. Srdce musí 
byť tam, kde je aj hlava a celé telo, a biť tak, aby pomáhalo 
harmónii celého bytia človeka. Preto nemôže, aj keby 
chcelo, bez rizika ujmy tu ostať. Musí ísť tam, kde ho chce 
mať Prozreteľnosť.

To mu však nebráni znova premeditovať tie 
nádherné zákutia prírody, ktoré Božská fantázia tu                   
v prevrchovatej miere stvárnila. Zaujať sa úchvatným 
pohľadom na horizonty Tatier i Slanských vrchov, Makovicu    
i Dubník. Sprítomniť čaro ciest a chodníkov medzi Harbkom   
a Sivcom. Toto je bohatstvo nie pre jednu chvíľu a jedného 
človeka, ale pre neustále inšpirujúci kolobeh myšlienok         

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV Z MŠ KAVEČIANSKA KVAPKA KRVI 

Štyri roky prešli, keď tieto  krehké poklady nám 
zverili rodičia, aby sme ich spoločným úsilím deň čo deň, 
krok za krokom pripravovali na zvládanie a prekonávanie 
prvých životných prekážok, učili ich osamostatňovať sa a 
nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi, aby sa vedeli 
popasovať s prvými hádankami, rozriešiť jednoduchú úlohu, 
aby dostali vždy odpoveď na každú otázku prečo? My však 
vieme, že všetko sa mení. Nezostane všetko navždy tak, lebo 
raz ráno v jeseni všetko sa zasa premení, keď tieto deti 
zasadnú do školských lavíc, ako žiačka a či žiak. Po celý čas 
pobytu v materskej škole sme sa snažili vštepovať im lásku     
a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové                   
a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti                    
a vedomosti. Bude sa nám za nimi cnieť, ale veríme, že sa im 
v škole bude páčiť, že z nich budú usilovní žiaci, z ktorých 
budú  mať radosť nielen pani učiteľky, ale aj ich rodičia. 

Srdečne ďakujeme za celoročnú pomoc                      
a spoluprácu  všetkým,  ktorí nám svojou pomocou                 
a ochotou prispeli k dobrému a plynulému chodu MŠ počas 
školského roka  2016/17.  Veľké poďakovanie patrí 
starostovi obce,  rodičom, zamestnancom školy.  Za 

Dobrovoľní darcovia krvi sa stretli ráno 12.6.2017     spríjemnenie Mikuláša a Dňa deti patrí vďaka chatárom         
v kultúrnom dome. Krv prišlo darovať 23 ľudí a krv zobrali 19 z chaty Hrešna a podnikateľovi Slavomírovi Hankovi. 
darcom. Stalo sa dobrým zvykom, že darcov prišli podporiť Všetkým občanom obce, ktorí nás podporili v zbere papiera 
deti z materskej škôlky so svojimi učiteľkami. Opäť sa a plastových vrchnákov.  
dozvedeli niečo nové o darovaní krvi a mohli vidieť ako Bc. Agáta Šemráková, MŠ Kavečany
samotné darovanie prebieha. Zvlášť nás potešili futbalisti      

z TJ Mladosť Kavečany, ktorí sa rozhodli 
kolektívne darovať krv.  Veríme, že 
vzniká nová tradícia, kedy sa do 
darovania krvi zapoja aj ďalší športovci.  
Odvahu nabrali aj prvodarcovia a mladí 
ľudia. Pracovníci mobilnej transfúznej 
stanice  sú  zakaždým spokojn í                  
s priebehom odberov aj s atmosférou, 
ktorá je domácka a priateľská. Radi sa    
k nám vracajú, pretože každá kvapka 
krvi sa počíta. Vďaka patrí každému kto 
sa odhodlá krv darovať. 

Zároveň s radosťou oznamujeme, 
že budúci  odber sa uskutoční  
16.10.2017 o 7:30 hod. v kultúrnom 
dome. Nájdite si čas a príďte v čo 
najväčšom počte darovať vzácnu 
tekutinu – krv.       

Daruj krv – daruješ  život inému    
a sebe dobrý pocit. 

Mgr. Adriana Kollárová, SČK  Kavečany
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na každú stranu a rozhodne nikto neostal hladný.KAVEČANY ŽIJÚ FOLKLÓROM
Svojej premiéry sa dočkal aj starý pôvodný roľnícky   

„DOM U KAVEČAŇA“ ako svedectvo života našich predkov, Kalendár folklórnych podujatí odštartoval 
ktorý tentokrát neslúži na bývanie, ale sústreďuje v sebe tradičným podujatím STAVANIE OBECNÉHO MÁJA. Ženy, 
históriu a odkaz pre mladé generácie. DOM U KAVEČAŇA bol chlapi, mládežníci, detičky poobliekané v krojoch tancovali 
postavený v roku 1933. Na jeho výstavbu bolo dňa spievali zabávali.    Folklór v podaní FS KAVEČIANKY, FS BOM-
03.05.1933 mestskou stavebnou vrchnosťou vydané BAĽE, FS POŠKROBEK chytil za srdcia všetkých milovníkov 
stavebné povolenie so všetkými náležitosťami, o čom svedčí tejto tradičnej slovenskej zábavy. Konský záprah z Košickej 
aj zachované originálne stavebné povolenie. Rozpočet na Belej s kočišom Slavomírom Koľvekom umocnil zážitok          
jeho výstavbu predstavoval náklad vo výške približne           z tohto podujatia. A poľovníci? Ako vždy v dobrej nálade        
50 000,- Kč.s plnými kotlíkmi guľášu z poctivej diviny, rozdávali úsmevy 

pozemky si ubránime za každú cenu a zachováme ich KLASICKÝ KONCERT VÁŽNEJ HUDBY
hodnotu pre naše ďalšie generácie.
Sme rozhodnutí v našej práci vytrvať a pokračovať                 Po odpustovej slávnosti v nedeľu 26.6.2017 sa        
v aktivitách smerujúcich k efektívnemu využívaniu v kostole sv. apoštolov Petra a Pavla uskutočnil klasický 
urbárskych nehnuteľností. koncert vážnej hudby. Ako účinkujúci sa predstavili Cello 

Ale aj naši predkovia po ťažkej práci našli si čas pre oktet, Zbor sv. Cecílie, Kláara Bábel – harfa, Viliam Gurbáľ – 
oddych a zábavu, preto Vás Výbor pozemkového dirigent, Júlia Gurbaľová – soprán, Janko Bogdan – 
spoločenstva Urbariátu Kavečany, pozýva na oslavu         violončelo, Matúš Bogdan – hovorené slovo, Jana Ivanecká 
250. výročia založenia Urbáru. Preto dňa 15.07.2017 t. j.      – violončelo, Erik Jambor – klavír. Na koncerte odzneli diela 
v sobotu so začiatkom o 15,00 hod sa na Chate Hrešna bude od skladateľov J.S. Bach, G. Fauré, D. Popper,                         
podávať urbársky a želiarsky guľáš, pivo a nealko, mladí aj D. Schostakovich, C. Saint- Saens a ďalších umelcov.
starší si budú môcť zasúťažiť a pripravíme si tam dobrú Po ukončení koncertu bolo vo farskej záhrade pre 
zábavu so živou kapelou až do neskorého večera.  všetkých prítomných pripravené pohostenie – Agapé,          

o ktoré sa postarali ženy z farnosti Kavečany. 
,,TA ZATO V SOBOTU ŽENY DOOBEDA POPRATAC CHLOPI 
DREVO NAŠČEPAC POKOŠIC POKARMIC A POOBEDZE NA 
HREŠNEJ DACO ŽESC VYPIC A DOBRE ŠE ZABAVIC.“

Pozývame všetkých Kavečancov a to bez ohľadu 
nato, či sú alebo nie sú členmi pozemkového spoločenstva, 
hlavne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.

Jozef Človečko – predseda výboru 
URBARIÁT KAVEČANY, p.s.
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DEŇ DETÍ A ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE
250 ROKOV PUTOVANIA OD NEVOĽNÍCTVA    

Dňa 17.06.2017 sa v športovom areáli v Kavečanoch K VLASTNÍCTVU 
už tradične uskutočnilo zábavno - športové popoludnie pod 
názvom DEŇ DETÍ A ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE.

Z HISTÓRIE URBÁRU :Pre športovcov bol pripravený futbalový                   
a volejbalový turnaj, kde si mohli svoje športové kvality 

Vážení urbárnici, v tomto roku uplynie 250 rokov od zmerať všetci, ktorí sa do turnajov zaregistrovali. 
založenia inštitútu urbárskych nehnuteľností. V roku 1767 Následne už dostali priestor aj naše deti, pre ktoré 
bolo vydané nariadenie Márie Terézie, ktoré uvádzalo bol pripravený bohatý program ako detské športové súťaže 
výhody pre poddaných a ich povinnosti voči zemepánovi     za hodnotné ceny z detského bazáru, maľovanie na tvár, 
s rozsahom pôdy, ktorú užíva. ,, Urbár“ bola kniha, v ktorej jazda na koni, nafukovacie šmýkacie atrakcie. Pre deti boli 
boli zapísaní poddaní pracujúci na ,, pánskych“ poliach a pripravené aj kotvené lety teplovzdušným nafukovacím 
lesoch. Uvádza sa, že poddaní hospodáriaci na jednej balónom, avšak tieto sa pre nepriaznivé veterné počasie       
usadlosti boli povinní odpracovať pre svojho zemepána 52 z bezpečnostných dôvodov nemohli uskutočniť. 
dní so záprahom alebo 104 dní pešo. Želiari s domom boli Poľovnícke združenie Hradova sa postaralo o guľáš, 
povinní odpracovať na pánskom 18 dní a želiari bez domu ktorý bol ako vždy veľmi chutný a potešil naše chuťové 
boli povinní odpracovať 12 dní ročne. Za domový ,, grunt“ - poháriky. K vydarenej akcii prispela dobrá hudba a dobrá 
záhradu a pozemok, na ktorom stál dom platili poddaní nálada.
zemepánovi 1 zlatý ročne. Ďalej bola povinnosť odvodu Ďakujem poslancom miestneho zastupiteľstva, 
zemepánovi a cirkvi z vyprodukovanej úrody ako aj Telovýchovnej jednote Mladosť Kavečany, Poľovníckemu 
povinnosť plniť rôzne naturálne dávky. Zmena urbárskych združeniu Hradová, všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, 
pomerov nastala v roku 1848 v dôsledku revolučných ktorí prispeli svojou mierou k vydarenému podujatiu.
udalostí, kedy sa z poddaného voči pozemkom stal tento ich 
plným vlastníkom.JUDr. Martin Balčík, starosta 

V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, MČ Košice-Kavečany
ktorým sa úplne zrušil dovtedajší urbársky podiel voči 
zemepánovi, čím sa urbárnici stali i právnymi vlastníkmi 

DEŇ MATIEK V KAVEČANOCH poddanskej pôdy. Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty 
zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým spôsobom 

Dňa 14.05.2017 sa pri príležitosti osláv DŇA model Urbariátov. Po roku 1989 sa začali vracať majetky 
MATIEK, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu, podielníkom a vznikli spoločenstvá na historickom základe 
uskutočnilo v Kavečanoch stretnutie, na ktoré boli pozvané bývalých urbariátov, ale nevznikli na účely podnikania. Až 
mamy, staré mamy, prastaré mamy z Mestskej časti Košice- zákon z roku 1995 ustanovil presné podmienky vzniku 
Kavečany. pozemkových spoločenstiev, pričom od roku 2013 je             
 Vystúpenia folklórnych skupín KAVEČIANKA, v platnosti nová právna úprava, ktorá precizovala právne 
BOMBAĽE a detí z materskej školy v Kavečanoch úprimne postavenie pozemkových spoločenstiev a je platná               
potešili všetky mamy, ktoré sa tohto podujatia zúčastnili      aj  v súčasnosti.
a zároveň prijali od poslancov Miestneho zastupiteľstva 
malú pozornosť v podobe kvetu.   SÚČASNOSŤ URBÁRU : 

Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa všetkým 
mamám za starostlivosť, opateru, nekonečnú trpezlivosť      Zdá sa až neuveriteľné, že ,,vtedajší  mocní“ našim 
a obetavosť, ktorú každá mama venuje svojim deťom. predkom vlastníctvo dali a ,,terajší mocní“ by nám ho 

Ako starosta Mestskej časti Košice-Kavečany  najradšej zobrali. Zo skúseností z posledných týždňov 
prajem všetkým mamám, aby ste zo svojich detí a zo svojich nadobúdam presvedčenie, že Mesto Košice a Zoologická 
vnúčat mali vždy len radosť, a ak sa vo vašich očiach niekedy záhrada resp. ich zodpovední zástupcovia ignorujú               
kvôli nim objavia aj slzy, nech sú to len slzy šťastia. a popierajú nespochybniteľné vlastnícke práva členov 

Opätovne Vám ďakujem za každé milé slovo, úsmev, pozemkového spoločenstva / URBARIÁTU KAVEČANY/ .  
povzbudenie, ktoré venujete svojim deťom a ešte raz Vám Výbor Urbariátu Kavečany sa preto rozhodol brániť 
prajem, aby ste boli zdravé, milé a žili v zdraví a v pokoji ešte naše spoločné pozemky, tak ako to máte možnosť sledovať   
dlhé roky. z rôznych médií, ktoré často skresľujú obraz o našej práci, 

JUDr. Martin Balčík, starosta ale našim hlavným cieľom bolo ukázať, že sa nepodvolíme 
MČ Košice-Kavečany žiadnemu nátlaku ani zastrašovaniu a  naše spoločné 

Poslednou obyvateľkou v tomto dome bola Anna  Poďakovanie patrí Jolane Balčíkovej a jej manželovi 
Meszárošová rod. Kapuríková, ktorá zomrela dňa 22. augus- Ondrejovi, Anne Človečkovej a jej manželovi Jozefovi za 
ta 2016 vo veku 92 rokov. prácu a čas ktorý obetovali pri tvorbe tejto výstavy.

DOM U KAVEČAŇA má ambíciu priblížiť verejnosti Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
obdobie života od 1. polovice minulého storočia. spôsobom pričinili o úspešnosť projektu Mininimúzea          

Dozviete sa, že veci ako sú napr. krosná, kolovrátky, ,, DOM U KAVEČAŇA - Svedectvo života našich predkov“.
výšivky, tkané veci, poľnohospodárske náradie a apod. nie V dňoch 24. a 25. júna 2017 sa v Kavečanoch              
sú len vecami výstavnej historickej hodnoty, ale boli to veci v amfiteátri pod HREŠNOU uskutočnil už 2. ročník 
slúžiace každodennej potrebe našich predkov. folklórneho festivalu pod názvom CASSOVIA FOLKFEST 
Každý výstavný predmet umiestnený v DOME U KAVEČAŇA 2017. 

Folkfest v Kavečanoch odštartoval premiérovo         
,,Festivalom halušiek“, na ktorom si zmerali svoje schopnosti 
vo varení halušiek štyri súťažné mužstvá. V súťaži vo varení 
bryndzových halušiek sa predstavili aj dve domáce družstvá 
a to družstvo URBARIÁTU KAVEČANY v zložení Jozef Papčo, 
Andrea Cibuľová, Anton Klembara a Perla Klembarová          

pochádza z Kavečian a doslova vydáva svedectvo o živote 
našich predkov v Kavečanoch. 

Táto výstava je financovaná zo súkromných zdrojov 
a jej autori, organizátori a dobrovoľníci na nej pracovali        
a pracujú bez nároku na akúkoľvek formu finančnej 
kompenzácie.

Osobitné poďakovanie patrí Agáte Šemrakovej a jej 
manželovi Jozefovi. Agáta Šemráková stála pri zrode 
myšlienky ponúknuť súčasnej generácii obraz života našich 
predkov od prvej polovice minulého storočia, a ktorá sa a družstvo Poľovníckeho združenia Hradová v zložení Marián 
dlhodobo venuje histórii Kavečian - ponúkla do výstavy Schwarz, st., Peter Baran, st., Michal Bradovka a Miroslav 
svoju dlhoročnú prácu súvisiacu so zbieraním obnovovaním Trojčák. Súťažiaci museli čo najrýchlejšie navariť tri kilá čo 
a zachovávaním výstavných predmetov a fotografií. najkvalitnejších bryndzových halušiek a potom ich aj zjesť.    
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V súťaži vo varení a jedení bryn-
dzových halušiek napokon zvíťazilo 
družstvo 4-násobných medzinárod-
ných majstrov Slovenska z Kojšova, na 
druhom mieste skončili družstvo           
z Krompách, na treťom mieste 
URBARIÁT KAVEČANY a na štvrtom 
m i e ste  Po ľ o v n í c ke  zd r u že n i e  
HRADOVA. V súťaži  bola t iež 
hodnotená kvalita a chuť navarených 
bryndzových halušiek, pričom naj-
chutnejšie halušky spomedzi všetkých 
štyroch zúčastnených družstiev nava-
rili členovia URBARIÁTU KAVEČANY. 
Organizáciu súťaže vo varení a jedení 
bryndzových halušiek mala pod 
patronátom humanitná spoločnosť      
,, HUMANITA PRE ŽIVOT“ v zastúpení 
JUDr. Jozefa Janikova. 

Starosta mestskej časti Košice-
Kavečany JUDr. Martin Balčík, po ukon-

 Programová štruktúra pojala najmä domáce detské  čení haluškových slávností, otvoril „CASSOVIA FOLKFEST 
súbory, folklórne skupiny  a regionálny folklór. V hľadisku 2017" v amfiteátri pod Hrešnou. Postupne sa na pódiu 
bolo pomerne veľa  mladých ľudí.predstavili folklórne súbory zo Starej Pazovej zo Srbska         

Kolorit folklóru v Kavečanoch dokreslili ,, GAZDA A a  z okolia Košíc. V sobotu program vyvrcholil JÁNSKYM 
GAZDIŇA“. Dve obrovské postavy z balíkov slamy, ktoré VEČEROM s folklórnym súborom NADŠENCI a chlapskou 
opätovne tak ako minulý rok zdobia vjazd do Kavečian. speváckou skupinou ŠKRUPINKA z Trenčína, ktorá sa 
Gazda s cepom a gazdiňa s hrabľami. Obaja odetí v krojoch postarala o veľkú uzábavu. Magickú atmosféru Jánskeho 
bez reptania stoja a trpezlivo znášajú páliace slnko, ale aj večera umocnili  jánske ohne, ktoré boli zapálené v lokalite 
padajúci dážď a iste neodmietnu, ak ich požiadate o Na rožku, v amfiteátri pod Hrešnou a pri Chate Hrešna.        
spoločnú fotografiu. Zdatný gazda a zdatná gazdiňa sú O postavenie vatier a ich zapálenie sa postaralo Poľovnícke 
vysokí takmer  štyri metre a každý z nich váži viac ako 350 kg. združenie Hradova, Ján Ondira, Michal Bradovka a chatári    
Stoja a pozerajú sa a nestačia sa diviť tomu akou to kultúrou z Hrešnej.
Kavečany zrazu ožívajú. V nedeľu nasledovali DETSKÉ HRY A TANCE, K TOMU 
 NAŠE STARCE, kde vystúpili detské folklórne súbory z Košíc – 

 JUDr. Martin Balčík, Čarnička, Hanička, Jazierko, Perlička, Viganček, Železiarik a 
starosta MČ Košice-Kavečanyfolklórny klub Omladina a podujatie ukončil folklórny súbor 

Železiar s programom HRY TANEČNÉ.
HSTORICKÝ ÚSPECH FUTBALU                         CASSOVIA FOLKFEST získal nové možnosti pre 

prezentáciu folklóru. Po dlhých rokoch uvádzania folklóru     V KAVEČANOCHI
v mestskom amfiteátri a na Hlavnej ulici,  sa podarilo nájsť  
vhodné miesto pre zmenu. Amfiteáter v Kavečanoch je TJ MLADOSŤ KAVEČANY vedená jej prezidentom 
situovaný v prírodnom prostredí s peknou scenériou. Michalom Bradovkom sa postarala o historický úspech. 
Vytvára optimálne podmienky pre uvádzanie, ale najmä pre Prvý krát od svojho vzniku v roku 1972 futbalisti TJ 
vnímanie folklóru. Javisková produkcia súborov sa dostáva MLADOSŤ KAVEČANY vyhrali mestskú ligovú súťaž a 
do bezprostrednej blízkosti diváka, čím sa  dostáva do vybojovali si tak právo postúpiť do vyššej regionálnej 
polohy komorného divadla. súťaže. Futbalisti ligový ročník 2016/2017 zvládli famózne, 
 Najčastejšie menované pozitíva zo strany divákov keď z celkového počtu 16 – tich odohraných zápasov zvíťazili 
boli: veľmi dobrá viditeľnosť scénického diania, amfiteáter 14 krát, zaznamenali jednu remízu, a len jednu prehru, 
vytvára dobrý akustický priestor,  je tam relatívne pohodlné celkovo získali 43 bodov a v tabuľke pravdy im zasvietilo 
sedenie, diváci vítajú možnosť sedenia na tráve, pri impozantné číslo +19 a pred druhým mužstvom tabuľky FC 
večernom programe boli viditeľné hviezdy a mesiac, LOKOMOTÍVA KOŠICE B získali štvorbodový náskok.
blízkosť parkovacích miest a pod..

Futbal v Kavečanoch musí chutiť každému. Zvykli TJ MLADOSŤ KAVEČANY Michalovi Bradovkovi ako správne-
sme si nedeľňajšie popoludnia tráviť na miestnom mu motivátorovi, ktorý svojimi schopnosťami dokáže 
futbalovom ihrisku v Kavečanoch a tešiť sa z víťazstiev našich posúvať kvalitu TJ MLADOSŤ KAVEČANY na stále vyššie 
chlapcov. Skvelá futbalová partia, dobrá nálada na ihrisku pozície.

Veľké poďakovanie patrí 
Jozefovi Medvecovi, Jánovi On-
dirovi, Gabrielovi Hudákovi, bez 
ktorých si je len veľmi ťažké 
predstaviť fungovanie telový-
chovnej jednoty.

Veľké poďakovanie tiež 
patrí Ladislavovi Úzikovi a jeho 
veľkej futbalovej podpore.

Nesmieme zabúdať ani na 
Jána Hudáka vedúceho mužstva, 
starajúci sa spoločne s Jakubom 
Halászom, ako hrajúcim tréne-
rom a Mariánom Schwarzom, 
ml. ako kapitánom mužstva,       
o športovú kvalitu futbalu            
v Kavečanoch.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
neboli osobne vymenovaní, ale 
svojou prácou, radou, povzbu-
dením alebo akoukoľvek inou 
formou prispeli k historickému ale i mimo neho zodpovedný a snaživý prístup 

úspechu a historickému víťazstvu futbalu v Kavečanoch.  predstaviteľov futbalového klubu, dobrá spolupráca             
s Mestskou časťou Košice-Kave-
čany, skvelý fun klub, ktorý 
neváha cestovať s futbalistami 
ani na zápasy hrajúce sa mimo 
domáceho prostredia, kde vyt-
várajú našim chlapcom domáce 
prostredie a keď počujete na 
ihriskách súpera pokriky ,,my 
sme tu doma“ tak chlapci nemô-
žu nevyhrať ani na súperových 
ihriskách. Toto všetko skĺbené 
do spoločnej myšlienky, neus-
tále podporovať športové akti-
vity v Kavečanoch, prinieslo 
m ož n o  a ž  n e ča ka ný,  a l e  
zaslúžený úspech futbalového 
klubu TJ MLADOSŤ KAVEČANY.

V budúcom futbalovom 
ročníku 2017/2018 je ambíciou 
futbalistov zopakovať, resp. 
obhájiť tohtoročný ligový titul     
a podľa možností, schopností       

JUDr. Martin Balčík, starosta a kapacít postúpiť do vyššej regionálnej súťaže.
MČ Košice-KavečanyVeľké poďakovanie patrí samotným hráčom, ktorí si 

na ihrisku vybojovali ligové víťazstvo, ako aj prezidentovi      
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