
Svoje podnety , názory, stanoviská môžete doručiť priamo na 

miestny úrad Mestskej časti Košice Kavečany. Tešíme sa na Vašu 

spoluprácu.        

JUDr. Martin  Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany

Nový územný plán mesta Košice

 V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov / stavebný zákon /, Mesto Košice oznámilo začatie Redukcia mestských častí 
procesu obstarávania nového Územného plánu / ÚPN / mesta 

Košice. Mestské časti, vrátane mestskej časti  Košice-Kavečany boli 
Mesto Košice sa po mestskom zastupiteľstve konanom 

požiadané o spoluprácu pri získavaní potrebných podkladov. 
dňa 21.09.2015 formálne posunulo o ďalší krok k referendu,           

Orgán územného plánovania bude zapájať mestské časti do 
v ktorom sa majú občania vyjadriť, ako si predstavujú nové 

všetkých etáp procesu obstarávania, za týmto účelom bolo dňa usporiadanie mesta. Mestskí poslanci odhlasovali dve úpravy, 
25.09.2015 na Magistráte mesta Košice zorganizované pracovné zmenu Štatútu mesta Košice a všeobecne záväzné nariadenie         
stretnutie s cieľom informovať o postupe prác na zabezpečení o organizácii referenda. Referendum by sa malo uskutočniť v marci 
nového územného plánu a o možnostiach participácie mestských 2016 počas parlamentných volieb, avšak predtým musia poslanci 
častí. Útvar hlavného architekta, spracovateľský tím a obstarávateľ schváliť znenie referendovej otázky, k čomu by malo dôjsť na 
pozval k spolupráci na príprave Nového územného plánu mesta decembrovom mestskom zastupiteľstve. Je predpoklad, že počas 
Košice. Preto sa týmto obraciame aj na obyvateľov mestskej časti referenda budú občania odpovedať na dve referendové otázky      
Košice-Kavečany s prosbou o spoluprácu a k poskytnutiu a to, či  súhlasia s redukciou mestských častí, pričom druhá 

referendová otázka by mala byť formulovaná tak, aby bolo informácii najmä k nasledovným témam :
jednoznačne opísané nové usporiadanie mesta Košice.- Aké územné problémy má mestská časť – napr. konflikt 

Podľa nášho názoru, aj keď majú Košice 22 mestských funkcií / bývanie a priemysel a iné /,
častí, je to odôvodnené územnou dostupnosťou služieb pre - Problémy spojené s kvalitou životného prostredia – 
občanov a zachovaním prirodzených historických hraníc hluk, znečistenie ovzdušia, čierne stavby, nelegálne 
jednotlivých mestských časti vrátane mestskej časti Košice-záhradky, nelegálne skládky všetkého druhu,
Kavečany. Rozhodujúce v tomto prípade by malo byť občianske - Dopravné problémy, preťaženosť ciest, hlučnosť, 
hľadisko, pretože centralizovaný občiansky servis by pre občanov problémy s parkovaním, chýbajúce komunikácie,
našej mestskej časti nepriniesol zlepšenie, ale naopak, služby pre - Problémy technickej infraštruktúry / chýbajúca, 
občanov by boli menej dostupné a podľa nášho názoru by boli nevyhovujúca /, zásobovanie médiami,
vykonávané v omnoho menšej kvalite. Kavečany majú svoju - Problémy k susednému katastrálnemu územiu,
územnú celistvosť, svoje prirodzené hranice, svoju bohatú - V čom sú najväčšie problémy v územnom rozvoji 
históriu, množstvo samosprávnych, kultúrnych, športových, mestskej časti,
náboženských ako aj iných aktivít a preto považujeme zámer  - Plochy športu, cestovného ruchu, rekreácie – 
redukovať mestské časti - čo v konečnom dôsledku môže viesť k dostatok/nedostatok,
zániku mestskej časti Košice-Kavečany ako samosprávneho - Plochy zelene – rozsah, kvalita, starostlivosť – 
územného celku - za nesprávne riešenie, pričom máme za to, že 

dostatok/nedostatok,
Kavečany by mali byť zachované i naďalej ako samosprávna 

- Požiadavky na zmenu priestorovej regulácie / napr. 
územná jednotka, ako samostatná mestská časť s posilnenými 

výška zástavby, hustota zástavby, rozdelenie 
kompetenciami a so spravodlivejším prerozdelením podielových 

málopodlažnej zástavby na zástavbu rodinnými domami 
daní a daní z nehnuteľnosti, čo by mohlo v budúcnosti viesť k väčšej 

a bytovými domami do 4 nadzemných podlaží a pod. /,
ekonomickej suverenite a nezávislosti našej mestskej časti. Túto 

- Podnety a požiadavky na zapracovanie nových 
tému ponúkame na verejnú diskusiu, pričom názory občanov našej 

funkčných plôch, dopravných zariadení / plochy mestskej časti majú pre nás nenahraditeľný význam, pričom tieto 
statickej dopravy /, nových zariadení občianskeho názory budú ďalej prezentované, či už v mestskom zastupiteľstve, 
vybavenia, športu a rekreácie, zelene a pod., Rade starostov alebo iných na iných verejných či politických fórach.           

- Požiadavky na umiestnenie verejnoprospešných stavieb,
- Námety celomestského charakteru, JUDr. Martin  Balčík, 
- Iné všeobecné, alebo konkrétne podnety. starosta MČ Košice-Kavečany
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Najpríjemnejší zážitok? Vnútorný pokoj.

Najvľúdnejšie prijatie? S úsmevom.

Najlepší liek? Optimizmus.

Najväčšie uspokojenie? Splnená povinnosť.

Najspoľahlivejší zdroj sily? Viera.

Najpotrebnejší ľudia? Kňazi.

Najkrajšia vec na svete? Láska.
Pri hľadaní námetu zamyslenia do jesenného čísla 

Spravodaja som si spomenul na blahoslavenú Matku Terezu z 
Priatelia, čo na to poviete? Súhlasíte alebo vás niečo Kalkaty. Mnohí z nás máme v pamäti 5. september 1997, keď táto 

provokuje, či vyrušuje? Len tak na dopovedanie ponúkam rehoľnica dosiahla brehy večnosti. Postavou útla žena, ktorá 
skutočný príbeh, ktorý práve preto, že znie už tak dušičkovo, svojou evanjeliovou priamosťou oslovila predstaviteľov i proti 
rozširuje perspektívu ľudského bytia a otvára ju smerom k sebe stojacich režimov, presahuje svojou skutočnou charizmou 
nekonečnu. V čase minulého režimu sa istý politický pracovník domnelých velikánov súčasnosti. Táto výnimočná žena vstúpila 
štátu ocitol v ohrození života v dôsledku zhoršeného zdravotného nezmazateľne do dejín a prekročila hranice jednej krajiny i rámec 
stavu. Ozvalo sa v ňom svedomie, a tak mu do nemocnice priviedli času vymedzeného jej aktívnou činnosťou. Posolstvo jej života sa 
kňaza, ktorý ho tak, ako sa to má urobiť, duchovne pripravil na prihovára ešte zreteľnejšie teraz, keď "vážené prítomné luctvo", 
blížiacu sa smrť. Chorý však napokon ozdravel a vrátil sa do práce. ako sa k nám svojho času prihovoril Stanislav Štepka,                       
Tam si ho zavolal jeho šéf a vážne mu vyčítal, že zradil stranícke si nahromadilo toľko problémov, že nevie "kam z konopí". Slovo 
ideály. Na to dotknutý zareagoval: "Ty nič nehovor. Ty ešte nič kríza, ktorým sa zvykne tento stav označovať, sa vyskloňovalo 
nevieš: ešte si neumieral". toľkokrát vo všetkých pádoch, ale so slabými vyhliadkami reálnych 

Ešte sme nateraz tu, a teda žijeme s radosťami, ale             rozuzlení situácie. Najnovšie na scénu prichádza mohutná 
i konkrétnymi starosťami i obavami. Vám, ctení čitatelia utečenecká vlna, ktorá len potvrdzuje, že tu čosi zásadne nie je      
Kavečianskeho spravodaja a obyvatelia tohto nádherného kúsku v poriadku. Je to ešte vôbec kríza, alebo stav pretrvajúcej 
zeme pod Harbkom a Sivcom, želám, aby vás ponúkané myšlienky neschopnosti riešiť problémy? Ťažko nájsť uspokojivé riešenie 
Matky Terezy inšpirovali k uchopeniu života ako výzvy objavovať súčasného stavu. Treba si poctivo priznať, že spoločným 
celobytostný i celovečný pohľad na seba, svoj život i všetko, čo         menovateľom jeho príčin je ľudský egoizmus, ktorý spočíva            
s ním súvisí.v bezodnom hľadaní osobného prospechu povýšeného nad dobro 

ostatných. Ukazuje sa, že situáciu nekomplikuje natoľko problém Ondrej Nagy, farár farnosti Kavečany
nasýtenia chudobných, to by nebolo také ťažké, keby neexistoval 

problém spočívajúci v nenásytnosti bohatých, ako vravievala 

Matka Tereza. Ľudstvu sa treba pribrať do vážnej práce.  Začnime 

od seba. K tomu nám môže poslúžiť zopár myšlienok spomínanej 

rehoľnice.

Najkrajší deň? Dnes.

Najväčšia prekážka? Strach. ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

Najľahšia vec? Mýliť sa.
Miestny úrad MČ Košice – Kavečany v spolupráci so Najväčšia chyba? Vzdať sa.

záujmovými združeniami pôsobiacimi na území MČ Košice– 
Koreň všetkého zla? Sebectvo.

Kavečany, Vás pozývajú na podujatie “Zóna bez peňazí“, ktorá sa 
Najlepšie rozptýlenie? Práca.

uskutoční v sobotu 7. novembra 2015 v kultúrnom dome v 
Najväčší neúspech? Strata odvahy. Kavečanoch v čase od 15,00 hod do 19,00 hod.
Najlepší odborníci? Deti.

Najzákladnejšia potreba? Komunikácia. Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v dobrom 

stave, no vy sami ich už nepotrebujete? Môžete nimi potešiť Najhlbšia radosť? Byť užitoční druhým.
niekoho druhého a zároveň si sami spraviť radosť inými vecami. Najväčšie tajomstvo? Smrť.

A to všetko bez peňazí.Najhoršie vlastnosti? Zlá nálada.

Najnebezpečnejší človek? Klamár.
Príďte darovať veci, ktoré už nepotrebujete a vymeňte 

Najhorší pocit? Hnev. ich za také, ktoré sa vám páčia. Alebo si môžete zobrať to, čo by 
Najkrajší dar? Odpustenie. sa vám mohlo hodiť. Aj vďaka vám sa tak bude môcť naplniť 
Najdôležitejšie inštitúcie? Rodina. hlavná myšlienka celej akcie – byť obdarovaný je krásne, avšak 

darovať je ešte krajšie. Najlepšia cesta? Tá, ktorá je správna.

3/2015
Na zamyslenie ...

2/

Z nášho života ...

Na zamyslenie



Zóna bez peňazí podporuje medzi ľuďmi kolovanie a 

výmenu predmetov, ktoré už nepotrebujú, nechcú ich zničiť a 

mohli by poslúžiť niekomu inému.

Ak prestaneme riešiť peňažnú hodnotu a začneme si 

pomáhať tak, že jeden druhému robíme láskavosť, časom 

môžeme uspokojiť aspoň časť svojich potrieb prostredníctvom 

vzájomnej pomoci.

Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostanú, rozdelíme a 

posunieme ďalej, tým ktorí to potrebujú.

MANUÁL ZÓNY BEZ PEŇAZÍ (AKO NA TO):

zvládli beh po Kavečanských kopcoch prekonali sami seba               
Na zónu bez peňazí stačí, ak dňa 05.11.2015 t. j. vo a samozrejme mi im to môžeme len uveriť.

štvrtok, v čase od 08,00 hod do 17,00 hod, prinesiete veci, o Spoločnosť Active life tvoria ľudia, ktorí sa cez pohyb rozhodli 
ktorých si myslíte, že by mohli niekomu urobiť radosť (veci 

funkčné, použiteľné). Môže ísť o oblečenie, obuv, knihy, hračky, 

športové potreby, alebo iné predmety dennej potreby. Dané 

veci podarujete alebo vymeníte za nejaké iné veci, ktoré sa 

hodia vám či vašim blízkym. Alebo len jednoducho prídete, 

podporíte akciu svojim úsmevom, účasťou, dobrým slovom a 

vychutnáte si žičlivú atmosféru podujatia Zóny bez peňazí. 

Všetci ste srdečne vítaní.

Na Zónu NENOSTE:
1. Veci nefunkčné, špinavé a ďalej nepoužiteľné. 

Bližšie informácie: sekretariat.kavecany@kosice.sk, alebo 
na tel. čísle : 63 341 00

posunúť svoj život na novú métu. Nejde len o ostrieľaných Beh Kavečanmi
športovcov, ale väčšinou sa jedná o ľudí, ktorí doteraz nemali 

žiadne prípadne mali len malé športové návyky.Dňa 11. augusta 2015 sa v našej mestskej časti Kavečany 
Naše poďakovanie patrí všetkým obyvateľom Kavečian, ktorí uskutočnil v poradí 12 beh letného projektu komunity Active life 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto SPOZNAJ BEHOM KOŠICE. Tohto behu sa zúčastnilo približne 90 
športového podujatia, či už to bolo povzbudzovaním, alebo bežcov všetkých vekových kategórií a to aj napriek tomu, že naša 
poskytnutím občerstvenia alebo zriadením občerstvovacích staníc mestská časť je sama o sebe veľmi členitá, pričom prevýšenie trate 
so striekajúcou vodou, nakoľko sa behalo pri teplote cca 30 dalo zabrať všetkým bežcom, no pocit po dobehnutí bol na 

nezaplatenie. 
Samotná trať bola v dĺžke  cca 6 km a zúčastneným 

bežcom ponúkla nenahraditeľný výhľad na krásnu prírodu 

Kavečian ako, aj ponúkla panoramatický výhľad na Košice. 

Účastníci behu po dobehnutí do cieľa si pochvaľovali krásne 

zakutia Kavečian, ku ktorým sa bežný návštevníci nedostanú, 

pochvaľovali si krásnu prírodu ako aj žičlivosť obyvateľov 

Kavečian. Tohto behu sa zúčastnil aj starosta Kavečian JUDr. 

Martin Balčík, ktorý zároveň odštartoval samotný beh, ako aj behu 

sa zúčastnil poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod 

Kavečany Ing. Ján Dečo.
Štart a cieľ behu bol pri Penzióne pod Hrešnou, kde bežcov po 

dobehnutí čakali chutné limonády z domácich sirupov a menšie 

občerstvenie. Viacerí bežci po dobehnutí do cieľa tvrdili, že tým že 
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stupňov celsia. Osobitné poďakovanie patrí p. Slavomírovi pedálu sa stal Marián Juščák ml..
Súťažiacich po vyhlásení výsledkov čakali milé ocenenia Papčovi, ktorý sa postaral o technické zabezpečenie foto - 

a súťažiace detičky si odniesli aj sladké odmeny.dokumentácie tohto športového pojatia. 
Po ukončení súťaže sa o  zábavu postarala hudobná 

skupina NO AMBITION, ktorá predviedla interpretáciu výberu 

Česko – Slovenských hitov.
O ôsmej hodine večer sa pri chate Hrešná rozhorela Kavečanský Zlatý pedál

Kavečanská Vatra, ktorá symbolicky dala bodku za vydarenými 

letnými prázdninami. Po zapálení vatry pokračovala voľná zábava Dňa 05.09.2015 sa pri Chate Hrešna, uskutočnilo 
až do neskorých večerných hodín.športovo - kultúrne podujatie III. Ročníka súťaže o  Kavečanský 

Športovo – kultúrne podujatie III. Ročníka Kavečanského zlatý pedál. 
Zlatého pedálu bolo organizované Miestnym úradom Mestskej Tohto športovo – kultúrneho podujatia sa zúčastnili 
časti Košice – Kavečany, Občianskeho združenia TJ Mladosť všetky vekové skupiny obyvateľov, nakoľko sa súťažilo v troch 
Kavečany a Chatárov z Hrešnej. vekových kategóriách a to  deti od 3 do 6 rokov, deti od 6 do 12 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh rokov a veková kategória súťažiacich nad 12 rokov.
akcie, ktorá má každoročne kvalitatívne vyššiu úroveň a už sa Registrácia účastníkov súťaže o Kavečansky  zlatý pedál 
spoločne s Vami tešíme na IV. Ročník Kavečanského Zlatého sa konala od 15 – tej hodiny pri chate Hrešna.
pedálu.Povinná výbava každého súťažiaceho bola cyklistická 

prilba a samozrejme  vítané boli aj detičky s bicyklami s 
Miestny úrad mestskej časti Košice-Kavečanypomocnými kolieskami.

Súťažiaci a najmä mladšie ročníky sa s pomerne 

náročnou traťou statočne vysporiadali. 27. ročník Malého kavečianskeho maratónu
Deti v kategórii deti od 3 o do 6 rokov prešli cieľom v 

tomto poradí : Natália Adamcová, Barborka Balčíková, Jožko 
V nedeľu 2.8.2015 sa v Kavečanoch uskutočnil pravidelný letný Človečko, Vavro Babarík, Jurko Človečko.
bežecký pretek - Malý kavečiansky maratón /polmaratón/. Po Deti v kategórii od 6 do 12 rokov prešli cieľom v tomto 
rannom výdatnom daždi  na trati dlhej 21,1 km absolvovali poradí : Kristínka Margecanská, Oliver Adamec, Jakub Hajzer, 
dospelí bežci tri kolá na trati z Kavečian do Košíc s otočkou pri Karolína Hajcerová, Michal Repák.
zastávke pri vyhliadkovej veži . Pretekalo sa v  detských, žiackych  V kategórii súťažiacich nad 12 rokov sa na prvých troch 
a dorasteneckých kategóriách. Pretek organizačne pripravila TJ miestach umiestnili : Marián Juščák ml., Marek Šuľa a Martin Syč – 
Mladosť Kavečany v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kriváň.     
Kavečany. Absolútnym víťazom III. Ročníka Kavečanského Zlatého 

Ing. Róbert Moško

Miestny úrad mestskej časti Košice-Kavečany
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týždeň oddychu od školy. Boli to krásne časy. Nebolo to žiadne Naučme deti citlivo vnímať poklady prírody
otroctvo, ale zábava.  Študenti na poli vyfasovali vedrá a hybaj za 

čertom, ako vtedy nazývali vyorávač. Spomienky na pobyt v 
Mnohým deťom dnes chýbajú elementárne znalosti o udalostiach roľníckom družstve patria dodnes medzi najkrajšie a najveselšie. 
v prírode: poznajú síce najnovšie počítačové programy, vedia Túto tradíciu sa snažíme zachovávať v našej materskej škole 
ovládať DVD prehrávač a sledujú, ktoré značky oblečenia sú práve dodnes. V minulých rokoch si deti mohli vyskúšať takéto zbieranie 
„in“, ale keď sa ich spýtate, odkiaľ pochádzajú jablká, ktoré máte v zemiakov za traktorom, ale doba sa mení a pestovateľov zemiakov 
kuchyni, kde rastú zemiaky a z čoho sa vyrába chlieb, odpoveďou je rok čo rok menej,  ale ani napriek tomu sa nevzdávame a už 
je často dlhé mlčanie. Je úlohou nás učiteľov, rodičov, príp. starých šiesty rok chodíme zemiaky vykopávať.  Jesenný zber úrody sa 
rodičov ukázať deťom tajomstvá prírody, oboznámiť ich s začína – tak sme zobrali  gumáky,  vedrá, košíky,   rukavice   a 
kolobehom života v nej, s pokladmi, ktoré nám každoročne vydáva užívali si  teplé jesenné dni i rozmanité bohatstvo prírody. Deti sa z 
– tak, aby na otázku, kde rastú zemiaky, neodpovedali „v nadšením a veľkou radosťou pustili do práce. Vykopávali zemiaky 
supermarkete“.  Je lepšie raz zažiť ako stokrát  počuť. Pokiaľ máme tak usilovne, že až vytvárali tunely v pôde. Nakopané zemiaky 
možnosť snažíme sa uplatňovať zážitkové učenie, aby deti videli a skúmali všetkými svojimi zmyslami. Počítali ich, porovnávali kto 
vyskúšali si ako sa niektoré základné druhy potravín pestujú.  Deti má viac či menej. Zasúťažili si o najmenší  aj najväčší vykopaný 
by mali chápať potraviny ako niečo hodnotné, a nie ako lacno zemiak. Zemiaky roztriedili do troch skupín. Všetky zemiaky 
zakúpený tovar, ktorého zvyšky putujú do odpadkového koša. S uskladnili do pivnice. Tie najmenšie v zime zanesieme zvieratkám 
vlastnoručne nazbieranými  potravinami zaobchádzajú deti do lesa, stredné necháme na jar na sadenie a z tých veľkých si 
spravidla starostlivejšie.      počas jesennej slávnosti, ktorá bude 15.10.2015 nachystáme  a 

ochutnáme dobroty podľa receptov starých mám. Budú to Bývali na Slovensku časy na ktoré si mnohí spomínate,  keď každý 
„podbite komperi“ – zemiaková polievka na kyslo,  „naľeśňiki“ - nový školský rok odštartovali zemiakové brigády. Už sa tomu ani 
zemiakové placky,  „gombovce“ - slivkové knedle, pečené nechce veriť.  Pre mnohých žiakov a študentov znamenali ďalší 
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„komperi“ - zemiaky s kyslou kapustou, „šuľkanki“ - šúľance a 

naučíme sa piecť „komperňiki“ – lokše.  Zahráme si hry, ktoré sa 

Recept na jesenný drink

hrávali v minulosti, keď deťom k šťastiu stačil malý zemiak. Na 

svoje si prídu aj umelecky nadané deti, ktoré si budú môcť vyrobiť 

pečiatky zo zemiakov, zhotoviť ježka, medvedíka a rôzne iné 

dielka. Cieľom tejto akcie je obohatiť deti o poznanie života našich 

predkov, keď zemiaky tvorili hlavnú surovinu denného jedálnička a 

o nárečové slova nášho kraja, ktoré sú naším klenotom.  

Bc. Agáta Šemráková, MŠ Kavečany

Koncert vážnej hudby

5.9.2015 sa pri príležitosti Dňa farnosti uskutočnil ďalší                    

z výnimočných  koncerov vážnej hudby v podaní Janka Bogdana      

a jeho hostí - študentov Universität fűr Musik und darstellende 

Kunst vo Viedni a Frankfurte, Košického a Bratislavského 

konzervatória.  Zazneli skladby J. Haydna, J. S. Bacha,                      

S. Rachmaninova a ďalších autorov. Program podujatia pokračoval 

pohostením na farskom dvore.

Ing. Róbert Moško

 

   

V spolupráci s Kavečanskou cukrárňou Sladký domov 

uverejňujeme skvelý recept na jesenný drink, ktorý si môžete 

vyskúšať doma, alebo prísť ochutnať priamo k nim na Hôrku.

Sladkému domovu ďakujeme a vám všetkým držíme palce pri 

skúšaní receptu!

0,4cl Jack Daniel´s

   20g med

   150ml prevarenej vody

   Plátok citróna

Do pohára s vodou nalejeme Jacka a med. Dozdobíme 

plátkom citróna. Na zdravie!

Ing. Beáta Balčíková
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