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AUTOBUSOVÁ LINKA č. 29

Dopravný podnik mesta Košice v snahe hľadania 
kompromisu medzi požiadavkami mestskej časti Košice – 
Kavečany, požiadavkami objednávateľa výkonov MHD, SÚDNY SPOR O VODNÚ NÁDRŽ
Zoologickou záhradou Košice a prevádzkovými limitmi 
Dopravného podniku mesta Košice, pristúpil ku dňu Dňa 26.06.2009 žalobcovia v 1. a 2. rade V., s.r.o. 
05.09.2016 k nasledovným zmenám v cestovnom poriadku Košice a Š.L.L. podali žalobu na Okresný súd Košice I, v ktorej 
linky č. 29 :ako žalovaná strana vystupovala mestská časť Košice- 

Kavečany. Žalobcovia sa touto žalobou domáhali určenia,     
- všetky školské spoje idúce z centra do Kavečian / že sú podielovými vlastníkmi nehnuteľnosti – rozostavanej 

odchody zo Staničného námestia o 12:22 hod, stavby – vodnej nádrže nachádzajúcej sa na parcelách           
12,52 hod, 13:22 hod a 15,40 hod/ vykonajú cestou č. 1513 a 1525 zapísaných v Katastri nehnuteľností Správy 
do ZOO okruh cez zastávky Kavečany cintorín – katastra pre okres Košice I, obec Košice-Kavečany, 
Kavečany Miestny úrad – Kavečany kostol – obrat katastrálne územie Kavečany a to v podiele ½ k celku.
bez zastavenia okolo cintorína a miestneho úradu – 
ZOO,Okresný súd v danej veci rozhodol rozsudkom zo dňa 

28.06.2016, spisová značka 15C/302/2009, pričom týmto 
- Dva dopoludňajšie spoje / o 08:52 a 09,52 hod zo rozsudkom súd rozhodol, že :

Staničného námestia / premávajúce do ZOO 
ukončia svoju cestu v zastávke Kavečany pri kostole. - konanie vo vzťahu medzi právnym nástupcom 
Spätné spojenie rovnako začínajú v obci Kavečany, žalobcu v 2. rade a žalovaným zastavuje,
nie od ZOO. 

- ďalej rozhodol, že vo vzťahu medzi právnym 
nástupcom žalobcu v 2. rade a žalovaným 
účastníkom náhradu trov konania nepriznáva,

- ďalej rozhodol, že nepripúšťa zmenu návru v zmysle 
podania žalobcu v 1. rade zo dňa 05.05.2016, DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI

- ďalej rozhodol, že žalobu zamieta a uložil povinnosť 
Dožinky – predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, pre žalobcu v 1. rade nahradiť žalovanému trovy 

rozlúčku s letom a prácou na poli. Pre poľnohospodárov je to konania.        
radostná udalosť, pretože to znamená, že je všetka úroda 
zozbieraná a nastáva čas na oddych.  Pôvod majú                   Predmetný rozsudok bol doručený 11.08.2016. 
v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita Jedná sa o rozhodnutie súdu 1. stupňa, proti ktorému môžu 
pripisovala nadprirodzeným silám. Funkcia dožiniek sa účastníci konania podať opravný prostriedok – odvolanie, 
postupne z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú. Počas teda rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť.
tejto slávnosti gazdovia ďakovali Bohu za úrodu                       
a pomocníkom za namáhavú prácu. Symbolom dožiniek bol Podľa odôvodnenia rozsudku vychádzajúc                  
dožinkový veniec, ktorý gazda zavesil pod strechu domu. s vykonaného dokazovania, súd vyslovil svoj právny názor, že 

Naši súkromní roľníci si nevyzdobili svoje príbytky vodná nádrž je vlastníctvom žalovaného, t. j. mestskej časti 
vencami, ale sa zo svojou  radosťou podelili z celou našou Košice-Kavečany a preto z dôvodov a s poukazom na 
obcou a širokým okolím a to originálnym spôsobom. Vjazd citované zákonné ustanovenia uvedené v rozsudku, súd 
do mestskej časti ozdobili dve obrovské postavy z balíkov žalobu zamietol.
slamy. Muž s cepom a žena s hrabľami. Obaja sú odetí            
v krojoch. Postavy sú vyrobené z troch balíkov slamy. Žena je 
vysoká takmer štyri metre, muž má vďaka klobúku o pol 

JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany 

JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany

Miestny úrad informuje

Poradie súťažiacich v kategórii 13+ muži: 
1. Róbert Stramba, 2. Jozef Človečko, ml., 3. Ján Syč - Kriváň 
Poradie súťažiacich v kategórii 13+ ženy: 
1. Katarína Bruňáková, 2. Eva Syč – Kriváňová, 3. Marta 
Strambová. Absolutným víťazom IV. ročníka Kavečanského 
zlatého pedálu sa stal Róbert Stramba.  

Po ukončení súťaže a vyhlásení výsledkov sa o ôsmej 
hodine večer pri chate Hrešna rozhorela Kavečanská Vatra, 
ktorá symbolicky dala bodku za vydarenými letnými 
prázdninami. Po zapálení vatry pokračovala voľná zábava až 
do neskorých večerných hodín.

Športovo – kultúrne podujatie IV. ročníka 
Kavečanského Zlatého pedálu bolo organizované Miestnym 
úradom Mestskej časti Košice – Kavečany, Občianskym 
združením TJ Mladosť Kavečany a Chatármi z Hrešnej. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh akcie, 
ktorá má každoročne kvalitatívne vyššiu úroveň a už sa 
spoločne s Vami tešíme na V. Ročník Kavečanského Zlatého 
pedálu.

JUDr. Martin Balčík, starosta
MČ Košice-Kavečany

JESEŇ PANI BOHATÁ ...

Jeseň nás každý rok obdaruje svojimi dobrotami a 
Poradie súťažiacich v kategórii 0 – 6 rokov – chlapci: 

štedrosťou našich obyvateľov. Tento rok sme dostali mega 
1. Jozef Človečko, najml., 2. Vavro Babarík, 3. Sebastián 

tekvice od p. Martončíka, ktoré nám skrášľujú interiér MŠ.
Ondira 

Každú jeseň v MŠ zameriavame na nejaké ovocie, zeleninu 
Poradie súťažiacich v kategórii 0 – 6 rokov – dievčatá: 

a snažíme sa deťom priblížiť, na čo všetko sa dá tento 
1. Simona Čellárová, 2. Lilien Kurimská, 3. Natália Adamcová.

produkt použiť. Takto sa deti už oboznámili s kapustou, 
Poradie súťažiacich v kategórii 7 – 12 rokov – chlapci: 

zemiakmi a tohto roku budeme oslavovať JABLKO. S deťmi 1. Oliver Adamec, 2. Jakub Hajzer, 3. Jakub Stramba
pôjdeme na jablkovú oberačku, ochutnáme dobrú jablkovú Poradie súťažiacich v kategórii 7 – 12 rokov – dievčatá: 
šťavu a rôzne iné špeciality. 1. Eliška Majtánová, 2. Nelly Kurimská, 3. Karolína Hajzerová

Bc. Agáta Šemráková, MŠ Kavečany
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IV. ROČNÍK 
KAVEČANSKÉHO 
ZLATÉHO PEDÁLU

Dňa 03.09.2016 sa pri 
Chate  Hrešná,  uskutočni lo  
športovo - kultúrne podujatie IV. 
ročníka súťaže o  Kavečanský zlatý 
pedál. 

S ú ť a ž i l o  s a  v  t ro c h  
vekových kategóriách a to  deti od 
0 do 6 rokov, deti od 7 do 12 rokov 
a veková kategória súťažiacich nad 
13 rokov.

Súťažiaci a najmä mladšie 
ročníky sa s pomerne náročnou 

XXVIII. ročník MALÉHO KAVEČIANSKEHO 
traťou statočne vysporiadali. Spolu súťažilo v jednotlivých 

MARATÓNU bol organizovaný MČ Košice Kavečany            
kategóriach 28 závodníkov. Súťažiaci vo všetkých vekových 

v spolupráci s občianskym združením TJ Mladosť 
kategóriách boli odmenení tričkom s logom IV. ročníka 

Kavečany. 
Kavečanského zlatého pedálu, medailami, sladkosťami          

Michal Bradovka, predseda predstavenstva 
a inými drobnými pozornosťami. 

TJ Mladosť Kavečany
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a v neposlednom rade športovej futbalovej XXVIII. MALÉHO KAVEČIANSKEHO 
kvalite, ktorou sa na zápasoch prezentujú samotní hráči. MARATÓNU 

Je potešujúce, že doteraz vykonaná práca sa 
Už tradične sa v prvú augustovú nedeľu                        

pozitívne prejavuje aj na väčšej športovej angažovanosti 
v Kavečanoch sa dňa 07.08.2016 konal XXVIII. ročník 

detí a mládeže, čo ma nesmierne pozitívny vplyv na ich 
M A L É H O  K AV E Č I A N S K E H O  M A R ATÓ N U.  M A LÝ  

ďalšie formovanie.
KAVEČIANSKY MARATÓN je jeden z najťažších polmaratónov 
na Slovensku, keďže trať polmaratónu má značne kopcovitý 

Zostávajúci program zápasov v VI. Lige :
profil.

V Konkurencii stovky štartujúcich na 21,1 km členitej 
- 02.10.2016 o 14,30 hod : 

trati zvíťazil Maďar Gergely Papp, druhý finišoval do cieľa 
        TJ MLADOSŤ KAVEČANY – TJ PÉDER

Michal Lami a v poradí tretí sa v cieli umiestnil Ukrajinec 
- 09.10.2016 o 14,30 hod : 

Anatolij Malyj.
        CF ATHLETICO KOŠICE - TJ MLADOSŤ KAVEČANY
- 23.10.2016 o 14,00 hod : 

Michal Lami, ktorý skončil na druhom mieste XXVIII. ročníka 
        TJ SLOVAN GYŇOV - TJ MLADOSŤ KAVEČANY

MALÉHO KAVEČIANSKEHO MARTÓNU, je slovenským 
- 30.10.2016 o 14,00 hod : 

reprezentantom v horskej cyklistike, ktorý pre Slovensko 
        TJ MLADOSŤ KAVEČANY – ZKŠ POĽOV

vybojoval miestenku na olympiádu v Riu, ale napokon na 
olympijské hry necestoval, pretože nominovaný bol Peter 

Michal Bradovka, predseda predstavenstva 
Sagan, súčasný fenomén svetovej cyklistiky.

TJ Mladosť Kavečany
JUDr. Martin  Balčík, starosta

MČ Košice-Kavečany

Kavečany. Na nosných pilieroch sú znázornené postavy muža 
a ženy. Postava muža znázorňuje obdobie vyklčovania lesov, 
kedy dochádzalo k zmene lesných pozemkov na 
poľnohospodárske pozemky a pozemky slúžiace na bývanie. 
Postava ženy znázorňuje prácu na poli, nakoľko práca              
v poľnohospodárstve patrila k hlavným zdrojom obživy 
našich predkov. Na zadnej strane sú umiestnené dve tabule 
opisujúce históriu Kavečian od ich vzniku až po súčasné 
obdobie.       

Bc. Agáta Šemráková, poslankyňa

Matej Tóth chodí za tých, ktorí to potrebujú

Kampaň verejnej zbierky Biela pastelka 2016 sa ponesie        

v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze 

nevidiacich s bielou palicou. Ambasádorom tohto ročníka sa 

totiž stal Matej Tóth, majster sveta v chôdzi a reprezentant 

SR v ľahkej atletike. Jej vyvrcholením bude pokus o zápis do 

Slovenskej knihy rekordov, a to zapojením čo najväčšieho 

počtu ľudí do chôdze s týmto symbolom nevidiacich na trati 

dlhej rovných 15 metrov. Presne toľko rokov totiž oslavuje 
metra viac. Aj váha je úctyhodná, spolu vážia sedemsto kíl. jubilujúca Biela pastelka. Túto skúšku svojej odvahy môže 
Stavalo ich desať ľudí, trvalo im to takmer mesiac. Ženy šili absolvovať počas hlavného dňa zbierky, v piatok 23.9., 
oblečenie z tradičnej látky vyrobenej z technického konope, každý, či už v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, 
muži zase vyrábali kovovú konštrukciu a umiestňovali balíky Trenčíne, Banskej Bystrici, Lučenci, Žiline, Martine, Prešove, 
slamy. Obe dožinkové postavy sa stali atrakciou, ľudia sa pri 

Poprade, alebo v Košiciach, teda všade tam, kde sa budú 
nich fotografujú, sú neprehliadnuteľné a stretnete ich stále, 

nachádzať informačné stánky Bielej pastelky 2016. Navyše,   
keď prichádzate, ale aj keď odchádzate z Kavečian. 

v Bratislave a Košiciach bude môcť verejnosť počas celého 

dňa využiť bezplatné preventívne vyšetrenie očného 
Dožinkové postavy dokresľujú výraz celého vstupu 

pozadia.       V Žiline budú návštevníci s pomocou osobností 
do našej mestskej časti, ktoré spolu s uvítacou tabuľou, 

lúštiť nadrozmernú krížovku.
okrasným kvetovým záhonom, s novým autobusovým 

Cieľom tejto verejnej zbierky je získať finančné prostriedky 
prístreškom a okrasným záhonom oproti autobusovému 

na podporu aktivít pomáhajúcich nevidiacim a slabozrakým prístrešku skrášľujú vstup do mestskej časti Košice- 
ľuďom začleniť sa do normálneho života. Aj vďaka nim sa Kavečany, čo nepochybne prispieva k jej vyššej atraktivite. 
môžu bezplatne zúčastniť na špeciálnych rehabilitačných Celé námestie je pritom v noci osvetlené osobitným 
programoch zameraných na výcvik samostatnej chôdze        svetelným bodom, a to jednak z bezpečnostných dôvodov, 
s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie ako aj z dôvodu, aby aj v nočných hodinách bolo vidieť 
Braillovho písma či prácu s informačno-komunikačnými skultúrnené prostredie pri vstupe do našej  mestskej časti.
technológiami. V neposlednom rade je to aj osvetová 

činnosť- ÚNSS sa usiluje upozorňovať verejnosť na problémy Čo sa týka uvítacej tabule, tak tá je ručne 
nevidiacich a slabozrakých ľudí, oboznamovať ich                   vyrezávaná z dubového dreva. Z prednej strany tabule je 
s možnosťami ich riešenia a získavať ich podporu.znázornený nadpis KAVEČANY a erb mestskej časti Košice - 

JUDr. Martin Balčík, starosta 
MČ Košice-Kavečany

VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA

MČ Košice-Kavečany sa stala partnerom projektu verejnej 
zbierky BIELA PASTELKA.
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dlhoročnou tradíciou. Všetkých seniorov našej mestskej Verejná zbierka sa tohto roku začala 15. júna a potrvá do 31. 
časti srdečne pozývame na toto stretnutie. Podujatie bude decembra. Počas septembrových hlavných zbierkových dní, 
ozdobené vystúpením detí z materskej školy, spevom           ktoré pripadnú na 23. a 24., zaplní ulice 300 miest a obcí 
a tancom folklórnej skupiny BOMBAĽE. Samozrejme celého Slovenska takmer 3500 dobrovoľníkov v bielych 
nebude chýbať občerstvenie a dobrá nálada. tričkách s logom Bielej pastelky a nápisom v Braillovom 

písme s pokladničkami s identifikačnými znakmi zbierky       
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

v rukách. Darcom budú ponúkať biele spinky ako 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa 

symbolické poďakovanie za dobrovoľný príspevok. Do 31. 
vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore     

decembra bude možné prispieť vkladom na účet verejnej 
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny 

zbierky, zaslaním SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 
vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.

a l e b o  o n l i n e  c e z  n o v ú  s t r á n k u  

Jeseň, ktorej obdobím postupne budeme 
prechádzať, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat            
ÚNSS je občianske združenie, spájajúce nevidiacich               a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, 
a slabozrakých ľudí, ich priaznivcov, priateľov a rodičov detí priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné 
so zrakovým postihnutím. Má viac ako 4 000 členov závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna.       
združených v 65 základných organizáciách na celom území A v jednom zo svojich mesiacov, nám pripomína jednu          
Slovenska. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši
všetkým ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí o ne majú človeka.
záujem, bezplatne. Na Slovensku pôsobí od roku 1990.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo 
Poslanie ÚNSS pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý 
- obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím so deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili 
zameraním na vytváranie rovnakých príležitostí, rovnakého šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším 
zaobchádzania a pozitívnych opatrení na prekonávanie        mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali 
a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.
- aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte 

majú, dedko vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. podmienok na rozvoj ich zručností a uspokojovanie 
Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo by záujmov a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život 
nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale - pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch        
starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím s 
múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú 
čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jehosúčasť
n a j b l i ž š í .  R o d i n a .  R o d i č i a  č i  s t a r í  r o d i č i a .- poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie 

sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie 
Október je mesiacom, kedy si týchto ľudí a to, čo pre sociálnych a ďalších služieb pre občanov so zrakovým 

nás urobili, pripomíname. Nikdy na nich nesmieme postihnutím
zabudnúť. Nikdy. Na záver si dovolím citovať niekoľko slov v 
mene tých, ktorým tieto dni patria: 

 „Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou 
neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, 
čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili 
slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak 
zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú 
požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“

OKTÓBER  –  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Dňa 29.10.2016 so začiatkom o 15,00 hod sa v sále 
kultúrneho domu uskutoční posedenie seniorov, ktoré je už 

www.bielapastelka.sk/chcempomoct.

 organizátori  verejnej zbierky 
BIELA PASTELKA 

  JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany
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ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
ONDREJOVSKÁ ZABÍJAČKA

Miestny úrad MČ Košice – Kavečany v spolupráci so  
záujmovými združeniami pôsobiacimi na území MČ Košice- Miestny úrad Mestskej časti Košice - Kavečany          
Kavečany, Vás pozývajú na podujatie ,, Zóna bez peňazí ,, v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva                
ktorá sa uskutoční v dňoch 20. až 22.10. 2016 v sále a ďalšími dobrovoľníkmi dňa 26.11.2016 plánuje 
k u l t ú r n e h o  d o m u  v  K a v e č a n o c h .  zorganizovať kultúrnospoločenské podujatie pod názvom 

,,Ondrejovská zabíjačka“. 
Ak je Vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v dobrom 

stave, no vy sami ich už nepotrebujete, môžete nimi potešiť Samotné podujatie začne dňa 26.11.2016 / t. j.         
niekoho druhého. Príďte darovať svoje veci alebo ich v sobotu / so začiatkom o 13,00 hod. Po príhovore starostu 
vymeniť za iné, ktoré Vám chýbajú a ktoré sa Vám páčia, mestskej časti Košice – Kavečany a po úvodnom vystúpení 
alebo si môžete zobrať to, čo by sa vám mohlo hodiť. folklórnej skupiny Kavečianka si budete môcť bez platenia 

vychutnať vyberané zabíjačkové dobroty. Počas podujatia 
Zóna bez peňazí podporuje medzi ľuďmi kolovanie   budú k dispozícii aj predvianočné trhy, kde si budete môcť 

a výmenu tovaru a predmetov, ktoré už nepotrebujú, vybrať z ponúkaných ručne robených výrobkov, či už to budú 
nechcú ich zničiť a mohli by poslúžiť niekomu inému. adventné vence, svietniky, ikebany a iné predmety                 

s predvianočnými a vianočnými motívmi. Súčasťou 
Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostanú, rozdelíme     podujatia bude aj názorná ukážka mäsiarskeho umenia.

a posunieme ďalej, tým ktorí to potrebujú.

K spríjemneniu podujatia prispejú svojim 
MANUÁL ZÓNY BEZ PEŇAZÍ (AKO NA TO): hudobným vystúpením folklórne skupiny Kavečianka             

a Bombaľe.
Na zónu bez peňazí stačí, ak dňa 20.10.2016 až 

21.10.2016 / t. j. vo štvrtok a v piatok / v čase od 09,00 hod Všetkých obyvateľov mestskej časti srdečne 
do 16,00 hod, prinesiete veci, o ktorých si myslíte, že by pozývame na ,, Ondrejovskú zabíjačku“ ktorá sa uskutoční     
mohli niekomu urobiť radosť (veci funkčné, použiteľné, v sále kultúrneho domu dňa 26.11.2016 so začiatkom           
čisté, vyžehlené a vypraté). Môže ísť o oblečenie, obuv, o 13,00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.
knihy, hračky, športové potreby, alebo iné predmety dennej 
potreby. 

Dňa 22.10.2016 / v sobotu / od 08,00 hod do 19,00 
bude sprístupnená sála kultúrneho domu pre verejnosť, 
kedy bude možné bez peňazí získať so zóny veci pre Vás 
potrebné. 

Príďte darovať, vymeniť alebo získať bez peňazí veci 
a tovary, ktoré sa Vám alebo Vašim blízkym budú hodiť           
a podporte túto akciu svojim úsmevom, svojou účasťou         

TJ MLADOSŤ KAVEČANYa vychutnáte si žičlivú atmosféru podujatia ,, Zóny bez 
p e ň a z í “ .  V š e t c i  s t e  s r d e č n e  v í t a n í .

Futbalový klub TJ MLADOSŤ KAVEČANY, úspešne 
vstúpil do nového ročníka futbalovej ligovej súťaže pre 
sezónu 2016/2017. Po štyroch odohraných futbalových Na Zónu NENOSTE:
stretnutiach má na konte tri víťazstva, jednu prehru a 9 
bodov s dosiahnutým skóre 15:4, pričom mu v tabuľke 6. Ligy Veci nefunkčné, špinavé, nevypraté, nevyžehlené a ďalej 
patrí prvá priečka pred mužstvami TJ Slovan Gyňov a FC nepoužiteľné! 
LOKOMOTÍVA KOŠICE B, pričom je dôležité konštatovať, že 
naše mužstvo TJ MLADOSŤ KAVEČANY má k dobru ešte Bližšie informácie: sekretariat.kavecany@kosice.sk, alebo 
jeden neodohraný zápas. Samozrejme športové výsledky na tel. čísle : 055/63 341 00
futbalového klubu zodpovedajú veľkej aktivite zástupcov a 
členov občianskeho združenia TJ MLADOSŤ KAVEČANY, 
Miestneho úradu mestskej časti Košice-Kavečany 

 JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany
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