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BOLO NÁM TU DOBRE ...

Po prázdninách vkročia po prvýkrát do „veľkej“ školy. 
Stanú  sa  z  nich  žiaci,  ktorí  si  budú  musieť  plniť  svoje
školské povinnosti. 

Bolo nám tu dobre, dobre s vami, otvárajú sa 
Posledná pieseň na rozlúčku a posledné však školské brány. Veľkej školy budem žiakom, vám 

spoločné objatie s tými, s ktorými trávili dlhý čas                 všetkým ostávam kamarátom. 
v materskej škole. Ťažké bývajú chvíle lúčenia, slzám sa Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali, 
sotva niekto ubráni, ale život je už taký – čas plynie a vždy pomaly prichádza leto a s ním aj koniec školského roka.    
prináša niečo nové. Všetkým budúcim prváčikom S blížiacim sa letom našim deťom začnú očakávané a 
prajeme vykročenie tou správnou nohou a úspešný vytúžené prázdniny. 
začiatok prváckeho života.No ešte predtým, ako vykročia v ústrety letným 

dňom, rozlúčili sa so svojimi  kamarátmi – predškolákmi. 
Naši budúci školáčikovia sa rozlúčili s materskou školou, v 

Bc. Agáta Šemráková, MŠ Kavečanyktorej strávili veľa pekných dní. Prežili tu krásne, 
bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody. 

Milí kavečanci,

Stanislav Novotný

potrebujeme oddýchnuť. Výrazy dovolenka či prázdniny 
sa týkajú latinského slova vacare a to znamená „zdržať sa srdečne vás pozdravujem s príchodom prázd-
normálnej činnosti, aby sme sa mohli sústrediť na niečo ninového a  dovolenkového času!
iné“. Vyjadruje sa to aj v biblickom žalme: Prestaňte už     
a uznajte, že ja som Boh (Ž 46,11). Tak prázdniny slúžia     
v prvom rade na to, aby sme sa vzdali všetkej ´obvyklej´ „Zažite nezabudnuteľnú dovolenku od .... 
činnosti, aby sme si uvedomili najdôležitejšiu vec na Rezervujte si dovolenku ešte dnes. Slovenskí sprie-
svete a síce, že existuje Boh. Prázdniny nemajú byť vodcovia. Poznávacie zájazdy. Pestrá ponuka Last 
únikom, pretože nejde o útek pred niečím, ani                   Minute.“ Toto nájdeme ako ponuku od istej cestovnej 
o odpútanie sa. Ide o obnovenie dôverného a hlbokého kancelárie. To ťahá. Ešte k  tomu pár fotografií a  človek sa 
vzťahu s Bohom.“ Je to čas, v  ktorom sa dotýkame prenesie do tepla exotiky a  šumu mora a  krásy rezortov, 
podstaty života. To všetko neznamená, že počas alebo do slnečných hôr. Prázdniny a  dovolenkový čas je 
dovolenky nemáme mať nijakú zábavu. Ale treba ju príležitosťou oddýchnuť, načerpať nové sily. 
chápať ako dar, ako krátky čas, „ktorý nesmieme nechať Dovolím si v tomto pohľade na prázdniny             
jednoducho uplynúť, ale ktorý máme oceniť v jeho plnej a dovolenku – verím – zájsť trochu hlbšie. Ako veriaci 
hodnote“.chcem pripomenúť sebe a ponúknuť vám pohľad ako 

tráviť dovolenku. Pomôžme si pátrom Cantalamessom. 
Prajem Vám, aby ste v nastávajúcom čase Tento pápežský kazateľ v zamyslení nad dovolenkovým 

prázdnin a dovoleniek našli to, čo vás uvoľní z každo-obdobím zdôraznil: „Pokoj je dar, ktorý je človeku daný, 
dennosti, nadýchli sa v  prírode a  našli pokoj, ktorý aj po aby mohol niečo objavovať.“ Pripomenul, že „vypnúť        
návrate bude pre vás zdrojom novej radosti. v dovolenkovom období znamená, aby sme si urobili 

prestávku a aj mnohé odložili nabok – všetko to, čo           
v našej každodennej činnosti často zvíri veľa prachu           
a bráni nám jasne spoznávať zmysel života“. 

V Knihe Genezis, sa okrem iného hovorí, že Boh 
na  siedmy  deň  odpočíval.  On  to  nepotreboval, ale  my 
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Pristavený kontajner bol naplnený až po samí okraj a  po 
ukončení upratovania každý spokojne odchádzal domov JARNÉ UPRATOVANIE v KAVEČANOCH
s  pocitom, že niečo pozitívne vykonal pre zlepšenie stavu 
životného prostredia v  Kavečanoch.Spoločnosť KOSIT, a.s. v  spolupráci s mestskou 

časťou Košice-Kavečany, dňa 05.05.2018 pozvali 
JUDr. Martin Balčík, starostaobyvateľov Kavečian, na zapojenie sa do akcie ,,KOSIT 

JARNÉ UPRATOVANIE“
Podstata projektu bola založená na tom, aby sme 

očistili svoje okolie, v  ktorom každodenne trávime svoj 
čas od odpadkov, nahromadených nečistôt a pod.             
a  urobili svoje okolie krajším a  zdravším.

Spoločnosť KOSIT, a.s. vyčlenila pre túto akciu 
finančnú podporu vo výške 500,- Eur určenú na 
materiálno – technické zabezpečenie jarného upra-
tovania.

Do jarného upratovania Kavečian sa zapojilo 
približne 30 dobrovoľníkov. Upratovanie začalo o 8 hod. 
ráno a trvalo asi 14 -tej hodiny. Každý dostal svoje 
pracovné zadanie na vyčistenie určitej časti verejného 
priestranstva. Tak boli vyzbierané odpadky v  Kaveča-
noch, ale aj v  ich okolí. Boli sme prekvapení koľko odpadu 
sa nachádza pri našich cestách a  vôbec  v  našom okolí. 

FOLKLÓR V KAVEČANOCH

 

  V  dňoch 23. a  24. júna 2018 v  Kavečanoch        
v amfiteátri pod HREŠNOU vyvrcholil 37. ročník 
folklórneho festivalu CASSOVIA FOLKFEST 2018.

abovskou svadbou v podaní 150 – tich účinkujúcich 
folklórnych skupín z  okolia Košíc Abovčan, Bakšanske 
parobci, Blancár, Kadlubek, Klubovčanka, Krasňanka, 
Olšava, Paradne nevesty a  domácej folklórnej skupiny 
Kavečianka. Festival Cassovia Folkfest vyvrcholil 

V  sobotu sme sa mohli tešiť z vystúpení 
vystúpením stálice slovenského scénického umenia  

košických detských folklórnych súborov Železiarik, 
umeleckého súboru Lúčnica, ktorý sa prezentoval 

Čarnička, Hanička, Viganček, Jazierko a Želiezko, 
tvorbou prof. Nosáľa.

detských ľudových hudieb Abovčane, Malí muzikanti       
Aj keď daždivé počasie narušovalo priebeh a  Želiezko a tiež hosťujúceho detského súboru Turiec        

festivalu, nič to nemenilo na tom, že milovníci folklóru si z Martina. Autentický folklór zemplínskych valalov 
prišli na svoje a Kavečany sa mohli opätovne priniesli folklórne skupiny Čemernianka, Dvorianske 
odprezentovať svojou krásnou prírodou, milým prijatím parobci a  rodina Topoľovských z  Parchovian. Zahraničný 
a  skvelou atmosférou.folklór reprezentoval súbor Djerdan zo Srbska                   

a  profesionálny súbor Crisana z  Rumunska. Atmosféru JUDr. Martin Balčík, starosta
Jánskej noci pri horiacich vatrách vytvorili interpreti 
folklóru zo severozápadného Slovenska súbory Deva        
a Stavbár zo Žiliny. Večer uzatvorila ohňová show              
v  podaní súboru Kyseli krastavci.

Na chate Hrešná sme mohli stráviť Jánsky večer 
pri vatre v  spoločnosti podkúvača koní Juraja Baračku, 
umeleckého rezbára Dávida Mariassyho, fujaristu 
Františka Jóska a pri detských tvorivých dielňach Silvie 
Lukačínovej.

Festival  Cassovia  folkfest  pokračoval  v  nedeľu

aj  učiteľkách a tetuškách z MŠ, ktoré sú pravidelnými 
darcami krvi.   

Raz ročne máme spoločné posedenie s darcami, 
na ktorom   každý darca dostane malý darček,  Jánského 
plaketu, podľa počtu odberov. O pohostenie sa starajú 
členky ČK, o pestrý program deti MŠ, záštitu nad všetkým 
má pán starosta Kavečian JUDr. Martin Balčik.  Je to malé 
vyjadrenie veľkej vďačnosti  všetkým darcom.

Aj takéto podoby má darovanie krvi, preto 
pozývame každého , kto môže darovať krv aby prišiel na 
ďalšiu KKK , ktorá bude 8.10.2018 v kultúrnom dome v 
Kavečanoch.

Darovať krv je prejav ľudskostí, spolupatričnosti 
a lásky. Príďte  a potešiť iných aj seba.

ĎAKUJEME!

                                       Margita Hrabinská, SČK Kavečany
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Košice-Kavečany, toto všetko vytvára do budúcna 
predpoklady neustále podporovať športové aktivity       OBHAJOBA LIGOVÉHO TITULU
v Kavečanoch a prispievať tak k  aktívnemu   a  zdravému 
životnému štýlu, vytváraním podmienok pre rôzne 

TJ MLADOSŤ KAVEČANY vedená jej prezidentom 
voľnočasové aktivity.

Michalom Bradovkom sa postarala o  ďalší historický 
Veľké poďakovanie patrí samotným hráčom, 

zápis. Po roku opäť naši futbalisti vyhrali mestskú ligovú 
ktorí si na ihrisku vybojovali ligové víťazstvo, ako aj 

súťaž, obhájili tak vlaňajší titul a  vybojovali si tak právo 
prezidentovi TJ MLADOSŤ KAVEČANY Michalovi 

postúpiť do vyššej regionálnej súťaže. Futbalisti ovládli 
Bradovkovi, Jozefovi Medvecovi, Jánovi Ondirovi, 

ligový ročník 2017/2018, keď z celkového počtu 18 – tich 
Gabrielovi Hudákovi, bez ktorých si je len veľmi ťažké 

odohraných zápasov zvíťazili 12 krát, zaznamenali            
predstaviť fungovanie telovýchovnej jednoty.

3 remízy a 3 prehry, celkovo získali 39 bodov a pred 
Nesmieme zabúdať ani na Jána Hudáka 

druhým mužstvom tabuľky FK Košická Belá získali 
vedúceho mužstva, starajúci sa spoločne s  Jakubom 

štvorbodový náskok.
Halászom, ako hrajúcim trénerom a Mariánom 

Zvykli sme si nedeľňajšie popoludnia tráviť na 
Schwarzom, ml. ako kapitánom mužstva, o športovú 

miestnom futbalovom ihrisku v  Kavečanoch a  tešiť sa     
kvalitu futbalu v  Kavečanoch.

z  víťazstiev našich chlapcov. Skvelá futbalová partia, 
  

dobrá nálada na ihrisku ale i  mimo neho, 
zodpovedný a  snaživý prístup predstaviteľov 

   JUDr. Martin Balčík, starosta
futbalového klubu, dobrá spolupráca s  mestskou časťou 

,,STAVANIE OBECNÉHO MÁJA“

Folklórna skupina  Kavečianka v spolupráci           
s miestnym úradom mestskej časti Košice-Kavčany           
a poľovníckym združením HRADOVA, usporiadali už       
X. ročník kultúrno – spoločenského podujatia pod 
názvom ,,Stavanie obecného mája“. Toto podujatie sa 
uskutočnilo dňa 20.05.2018.

Bola Turičná nedeľa, na ktorej sme naším 
mladým chceli aj takto pripomenúť zvyky našich predkov, 
keď mládenci prinášali máje a  stavali ich pred dom 
svojich vyvolených. Dievčence si ich vyzdobili 
papierovými stuhami a  tie bohatšie stuhami atlasovými. 
Chlapcom sa potom odmenili pálenkou a  prísľubom 
tanca na večernej veselici.

Májové veselice boli stále veselé a  tak aj teraz 
okrem FS Kavečianka sa všetkým predstavili spevom         
a  tancom a pekným vystúpením aj folklórne skupiny 
KARIČKA z Družstevnej pri Hornáde, ROKYTOVČAN           
z Rokytova a miestne folklórne skupiny BOMBAĽE             
a  POŠKROBEK.

Vysoký vrch. Náučný chodník bol vybudovaný                    NA HREŠNÚ PO NÁUČNOM CHODNÍKU
v spolupráci Mestských lesov, mestskej časti Košice-
Kavečany a chatárov z chaty Hrešná.

V nedeľu 15. apríla bol otvorený nový Náučný JUDr. Martin Balčík, starosta
chodník Kavečany – Hrešná. Osem infotabúľ vás zavedie k 
turistickej chate a zároveň ponúkne zaujímavé 
informácie o faune, flóre, okolí či o Ceste hrdinov SNP.

Na chatu Hrešna vedie niekoľko trás, ale ľudia po 
nich často zablúdili. Teraz ich naviguje Náučný chodník 
Kavečany – Hrešna. Začína sa pri zastávke MHD Kavečany 
– cintorín a pokračuje hore kopcom cez dedinu, lúku, les 
až po chatu Hrešna. Jeho dĺžka je 2,2 kilometra a 
jednoduchý terén zvládnu deti i dôchodcovia. Na trase je 
osadených osem infotabúľ (1. Náučný chodník Kavečany 
– Hrešná, 2. Fauna a flóra, 3. Ako sa správať v lese, 4. Cesta 
hrdinov SNP, 5. Európske diaľkové turistické trasy,             
6. Chata Hrešna, 7. Turistika v okolí I., 8. Turistika v okolí 
II.), posledná sa nachádza na vrchole lyžiarskeho 
strediska. Odtiaľ sa môžete napojiť na niekoľko 
turistických trás, medzi nimi aj na významnú červenú 
turistickú značku Cesta hrdinov SNP, smerujúcu na 

KAVEČIANSKA KVAPKA KRVI

Kavečianskou kvapkou krvi  11.6. 2018  sme 
začali už 20-tý rok  mobilným odberom .  Áno, už  20 
rokov,  3-krát do roka darujú naši ľudia krv, darujú šancu 
na život.  Každý z nás, kto bol v ohrození života, vie že to 
nie je fráza ,  vie že vďaka  darcom mnohí z nás  si môžu 
užívať život v kruhu rodiny. Priemerne chodí  darovať 21 
darcov, tentokrát bolo 18, z toho dvaja  prvodarcovia.  
Veľké poďakovanie patrí každému kto  naberie odvahu   
a príde . 

Tradícia darovania krvi v Kavečanoch je oveľa 
staršia. Pred viac ako 40-timi  rokmi nadšenci z ČK chodili 
darovať krv do mesta, do Košíc.  Snažíme sa pokračovať 
v tejto tradícii a preto sme uvítali možnosť realizovať 
mobilný odber.  Po dohode  s pracovníkmi Národnej 
Tranfúznej  stanice  realizujeme KKK v  kultúrnom dome 
v Kavečanoch  pravidelne každé štyri mesiace. Snažíme 
sa vytvoriť príjemné domácke prostredie a pohodu. 
Súčasťou KKK sú aj naši najmenší detí z MŠ v Ka-
večanoch. Prichádzajú povzbudiť darcov. Často ich 
svojimi všetečnými otázkami rozptýlia a rozosmejú, 
zaspievajú, alebo zarecitujú  čo sa nové naučili.  Na 
druhej strane sa učia odvahe, statočnosti,  dobro-
srdečnosti.   Majú   veľké    vzory   vo    svojich   rodičoch              
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Starosta JUDr. Martin Balčík, všetkým účinku-
júcim poďakoval a spolu s vedúcou FS Kavečianka 
odovzdal účinkujúcim ďakovné listy a upomienkové 
darčeky. Taktiež starosta zablahoželal ženám z  príleži-
tosti dňa matiek a každá mamička bola obdarovaná 
kvetom. 

Potom si všetci pochutili na výbornom guľášiku, 
ktorý pripravili naši poľovníci, chutnými koláčmi ich 
pohostili ženy z  Kavečianky.

Dobrú náladu umocňovala hudba, ktorú 
sprostredkoval DJ Peter Medvec.

Mária Amrichová

DeŇ DETÍ A  ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE

Dňa 02.06.2018 sa v  športovom areáli                 
v Kavečanoch už tradične uskutočnil zábavno - športové 
popoludnie pod názvom DEŇ DETÍ A  ŠPORTOVÝ DEŇ 
OBCE.

Pre športovcov bol pripravený futbalový               
a basketbalový turnaj, kde si mohli svoje športové kvality 
zmerať všetci, ktorí sa do turnajov zaregistrovali. 

Následne už dostali priestor aj naše deti, pre 
ktoré bol pripravený bohatý program ako detské 
športové súťaže za hodnotné ceny z  detského bazáru, 

Ďalej boli pripravené rôzne súťaže športovej 
maľovanie na tvár, jazda na koni, nafukovacie šmýkacie 

zručnosti, kde si každý kto chcel mohol zmerať svoje sily v  
atrakcie a  vďaka priaznivým poveternostným 

preťahovaní lanom alebo v iných športových 
podmienkam si deti, ale aj dospelí mohli vyskúšať lety 

disciplínach. 
teplovzdušným balónom.

Poľovníci z poľovníckeho združenia Hradova sa Hradová, všetkým sponzorom a  dobrovoľníkom, ktorí 
postarali o guľáš, ktorý bol ako vždy veľmi chutný a  prispeli svojou mierou k  vydarenému podujatiu.
potešil naše chuťové poháriky.  K  vydarenej akcii 
prispela dobrá hudba a  dobrá nálada. Ďakujem JUDr. Martin Balčík, starosta
poslancom miestneho zastupiteľstva, Telovýchovnej  
jednote Mladosť Kavečany, Poľovníckemu združeniu 

CASSOVIA CUP 2018

Dňa 10.06.2018 sa v  Kavečanoch konali 
motokrosové preteky CASSOVIA CUP KAVEČANY 2018 
organizované Telovýchovnou jednotou Mladosť 
Kavečany. Kavečany mali medzi súťažiacimi zastúpenie v  
mužskej kategórii, ktorú reprezentovali domáci pretekári 
Jozef Papčo a  Branislav Mikula a ženské resp. dievčenské 

kategórie boli zastúpené Miriam Trojčákovou a  iba 9 – 
ročnou talentovanou Sárkou Trojčákovou. Pódiové 
umiestnenia si odniesli Miriam Trojčáková a  Branislav 
Mikula.  Gratulujeme.

JUDr. Martin Balčík, starosta


