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ochotou pri riešení verejných vecí. Naopak ich aktivita, KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
starostlivé a rozumné rozhodnutia, ich oddanosť verejnej 
službe pre Kavečany ma veľakrát nadchla a boli pre mňa 
inšpiráciou aj pri výkone mojej funkcie, za čo som im Dňa 10. novembra 2018 sa budú konať komu-
veľmi vďačný.nálne voľby, v ktorých si budeme voliť našich zástupcov 

do orgánov územnej samosprávy. Obyvatelia Kavečian 
Účasť obyvateľov Kavečian v komunálnych voľ-budú voliť starostu a poslancov do miestneho zastupi-

bách 2018 bude zvlášť dôležitá aj z pohľadu voľby teľstva, ako aj primátora Košíc a poslancov do mestského 
primátora mesta Košice a poslancov do mestského zastu-zastupiteľstva pre volebný obvod Košice-Sever, Košice-
piteľstva v Košiciach. Hovorím to preto, lebo Kavečany Kavečany a  Košice-Džungľa.
ako mestská časť vo veľkom rozsahu závisí od rozho-
dovania poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj od Podľa rozhodnutia miestnej volebnej komisie sa 
rozhodnutí primátora a magistrátu mesta Košice. Preto je o funkciu starostu uchádza aj v nasledujúcom volebnom 
nesmierne dôležité voliť do mestského zastupiteľstva období pre roky 2018 – 2022, doterajší starosta mestskej 
takých kandidátov, ktorí rozumejú problémom našej časti Košice-Kavečany JUDr. Martin Balčík a o funkciu 
mestskej časti, ktorým sú tieto problémy dobre známe, a poslancov do miestneho zastupiteľstva sa uchádzajú 
ktorí majú úprimný záujem o skvalitnenie života v Kave-Mgr. Agáta Šemráková, Michal Bradovka, Gabriel Hudák a 
čanoch. Mali by sme voliť kandidátov na poslancov do Ján Ondira. Voliť si budeme štyroch poslancov.
mestského zastupiteľstva s citlivým a silným osobným  
vzťahom ku Kavečanom, ktorí v mestskom parlamente Zaujímavým postrehom je skutočnosť, že oby-
budú pracovať a hlasovať v súlade so záujmami obyvate-vatelia mestskej časti Košice-Kavečany neprejavili 
ľov Kavečian.zvýšený záujem kandidovať na funkciu starostu resp. na 
     funkciu poslancov miestneho zastupiteľstva a tak po 

Prajem obyvateľom Kavečian, aby mali šťastnú prvykrát v histórii demokratických volieb od roku 1990 
ruku pri voľbe svojich zástupcov do orgánov samosprávy máme tu stav, keď sa o funkciu starostu uchádza len 
v  Kavečanoch /starosta a  miestni poslanci/, ale aj pri jeden kandidát a o funkciu poslancov miestneho zastu-
voľbe svojich zástupcov do orgánov samosprávy mesta piteľstva štyria kandidáti, pričom poslanecký zbor 
Košice /primátor a mestskí poslanci/ a preto 10. no-miestneho zastupiteľstva budú tvoriť práve štyria 
vembra 2018 je potrebné prísť voliť.poslanci. S týmto fenoménom sa nikto z nás doposiaľ 

nestretol. Určite by bolo lepšie, ak by záujem o  funkciu, či 
JUDr. Martin Balčík, starostauž starostu alebo poslancov miestneho zastupiteľstva 

prejavili viacerí kandidáti, aby si tak obyvatelia Kavečian 
mohli vyberať  z väčšieho okruhu kandidátov. Je škoda, že 
pre tieto komunálne voľby 2018 opadol všeobecný 
záujem obyvateľov Kavečian o  účasť na rozhodovaniach 
o veciach verejných. Nepochybne viacerí z Vás majú 
dobré nápady, ako aj riešenia, ktorými by bolo možné 
skvalitniť poskytovanie verejných služieb a  pozdvihnúť 
tak úroveň samosprávy, ako aj prevziať zodpovednosť za 
svoje rozhodnutia.

Ja osobne, ako starosta mestskej časti Košice-
Kavečany, som bol mimoriadne spokojný s prácou pos-
lancov miestneho zastupiteľstva. Ani v  jednom prípade 
som sa nestretol s ich odmietavým postojom alebo s  ne-

ktoré sa v rôznych dôvodov nachádzajú  v sociálnej núdzi. projektu pomáhame potravinami.
V  minulom roku sme potravinovými balíčkami pomohli Týmto chcem osloviť mladých ľudí, aby sa ako 
30 – tim domácnostiam v Kavečanoch. Veríme, že prost- dobrovoľníci prihlásili do projektu ,, Pomáhame 
redníctvom projektu potravinovej pomoci budeme môcť potravinami“ a  tak vyjadrili záujem nezištne pomáhať 
opätovne potravinami pomôcť rodinám a osobám, ktoré ľuďom v núdzi. Vopred Vám ďakujem za Vašu ústretovosť 
to najviac potrebujú. Už teraz veľké poďakovanie patrí a  obetavosť. 
dobrovoľníkom, ktorí sa za mestskú časť zapoja do tohto JUDr. Martin Balčík, starosta

obohatili svoje znalosti a vedomosti o zelenine a jej JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
skladovanie cez zimu. Pre deti pripravujeme aj ďalšie 
aktivity zamerané na prírodu, rastliny a zvieratá. Aj ročné obdobie, ako je jeseň, má svoje čaro. 

Pekné počasie priam volá do záhrady. Tento školský rok, 
pozvala deti z MŠ do svojej záhrady teta Helenka.

Deti sa na túto akciu dôkladne pripravili. 
Nechýbali im vedierka, gumáky, rukavice a hlavne snaha 
pracovať v záhrade. S veľkou chuťou sa pustili do 
vykopávania zemiakov, ktoré aj roztriedili podľa veľkosti. 
Zaujalo ich, že zemiaky môžu mať rôzny, aj rozprávkový 
tvar. Spozorovali, že v záhrade sú aj iné hriadky, v ktorých 
je ešte zelenina. Objavili mrkvu, cviklu aj kaleráb. Na 
kríčkoch viseli ešte posledné strapce sladučkého hrozna, 
ktoré mali možnosť ochutnať. Za vykonanú prácu ich 
čakala sladká odmena v podobe šišiek s lekvárom a teplý 
čaj.

Mgr. Agáta Šemráková, MŠ Kavečany
Formou zážitkového učenia si deti rozšírili, 

Stanislavovi za myšlienku uskutočniť tábor a organizačné DENNÝ FARSKÝ TÁBOR
zabezpečenie,  sponzorom a miestnemu úradu, ktorí  
podporili náš tábor. Druhý júlový týždeň sa po prvý krát v našej farnosti 
 Ďakujeme Pánu Bohu, ktorý na nás dával pozor    uskutočnil denný farský tábor. Pod záštitou duchovného 
a doprial nám krásne dni. Taktiež ďakujeme Vám deti,     otca Stanislava Novotného. Do tábora sa prihlásilo 25 
že ste boli aktívne, disciplinované a usilovné ako včielky.  detí z našej farnosti vo veku od 6 do 13 rokov. Stretávali 
Dúfame, že sa Vám spoločné chvíle strávené v tábore sme sa na fare, odkiaľ sme chodievali na rôzne miesta – 
páčili, tešíme sa na Vás o  rok.Alpinka, Tatry, Hrešná či multifunkčné ihrisko. Pre deti 

bol pripravený bohatý program plný športových aktivít, 
hier pre radosť, turistických prechádzok, tvorivé dielne, 
Tarzánia, cesta vláčikom, či opekačka. Prežili sme chvíle 
plné radosti, smiechu. Deti si našli nových kamarátov, 
naučili sa spolupracovať v skupinkách. Na záver sme mali 
svätú omšu, vyhodnotenie skupín, každý si z tábora 
odniesol sladkú ale aj vecnú cenu za súťaživosť, 
vytrvalosť, statočnosť a odhodlanie. Taktiež nás potešila   
a zabavila rekapituláciu celého týždňa prostredníctvom 
fotografií a  videozáznamov. O  deti sa starali dve 
animátorky, ktoré pripravili všetko čo bolo potrebné, aby 
sa deti cítili čo najlepšie, dve pani kuchárky, ktoré celý 
týždeň vyvárali samé dobroty a  striedali sa aj dve Mgr. Zuzana Katráková, Mgr. Agáta Šemráková
zdravotníčky, ktoré deťom ošetrili malé rany ale aj sa        

        
s  nimi zabávali. Veľká vďaka patrí duchovnému otcovi 
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rovnocenným partnerom vo vzťahu k mestskej časti URBARIÁT KAVEČANY
Kavečany,  k  mestu Košice,  k  podnikateľským sub-
jektom a  iným inštitúciám.Od vzniku pozemkového spoločenstva URBARIÁT 

 Výbor pozemkového spoločenstva svojim KAVEČANY, p.s. uplynuli už takmer dva roky. Za tento čas 
koordinovaným postupom je nápomocný aj farskému sa pozemkové spoločenstvo stalo veľmi dobre 
úradu v  Kavečanoch, ako aj samospráve Kavečian,            organizovanou a rešpektovanou inštitúciou nie len           
pričom spoločne dokážeme veľmi promtne a efektívne v  Kavečanoch, ale aj v meste Košice. Je to zásluhou 
riešiť vzniknuté problémy, či už v oblasti dopravy, kultúry, všetkých členov pozemkového spoločenstva, ale najmä 
životného prostredia, športu a  podobne. volených zástupcov v orgánoch pozemkového spolo-

Veľmi vysoko a veľmi pozitívne vnímam prácu čenstva. 
členov výboru pozemkového spoločenstva a dozornej Ako starosta sa zúčastňujem pravidelných 
rady, ale najviac ma tešia reálne výsledky ich práce, ktoré rokovaní výboru pozemkového spoločenstva s porad-
sú nám všetkým známe. ným hlasom a z vlastných skúseností môžem zodpo-

Samozrejme pozemkové spoločenstvo a najmä vedne konštatovať, že urbárske pozemky sú v dobrých 
jeho predstavitelia majú pred sebou ešte veľké množstvo rukách. 
práce, súvisiacej so zodpovedným hospodárením na Výbor pozemkového spoločenstva zabezpečuje 
zverených spoločných nehnuteľnostiach.správu parkoviska pri Zoologickej záhrade, stará sa            

o  spoločné nehnuteľnosti, dbá na zodpovedné nakla-
danie so spoločnými nehnuteľnosťami, prispieva ku 

JUDr. Martin Balčík, starostaskrášľovaniu priestorov, nad ktorými vykonáva správu      
a celkovo pozitívne mení obraz Kavečian a stáva sa 

súvisiaceho so zdravotným postihnutím, ZRIADENIE MOBILNEJ PORADNE 
kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného ŠPECIALIZOVANÉHO SOCIÁLNEHO 
postihnutia prostredníctvom peňažných prís-

PORADENSTVA V KVAEČANOCH pevkov (peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
príspevok na opatrovanie, opatrovateľská služba, 

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice prepravná služba, odľahčovacia služba a iné) a  
- mesto v spolupráci s mestskou časťou Košice-Kavečany, sociálnych služieb (napr. zariadenie pre seniorov, 
ponúka obyvateľom mestskej časti Košice-Kavečany zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné 
bezplatné poskytovanie sociálnej služby Špecializované stredisko, domov sociálnych služieb, špecia-
sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postih- lizované zariadenie, denný stacionár, opatro-
nutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich vateľská služba...),
rodinných príslušníkov. Poskytovanie špecializovaného · hľadať zdroje príjmu pri nepriaznivej finančnej 
sociálneho poradenstva v rámci mobilnej poradne  pre situácii (invalidný dôchodok, uplatnenie sa na trhu 
obyvateľov miestnej časti Košice-Kavečany je spolufi- práce, rekvalifikácia,  sponzoring  na  pomôcky  a  
nancované Košickým samosprávnym krajom. Priestory sociálnu rehabilitáciu),
na poskytovanie tejto sociálnej služby na základe dohody · pomocou rôznych metód a  techník rozvíjať osobný 
o  spolupráci poskytuje Miestny úrad Košice-Kavečany a sociálny potenciál potrebný na prekonanie 
priamo na  Miestnom úrade v  priestoroch knižnice. nepriaznivej sociálnej situácie (nácvik komu-

nikačných a asertívnych zručností, tréning opti-
V čom môžeme pomôcť obyvateľom mestskej časti  málneho rozhodovania, tréning zmeny nevhodných 

Košice-Kavečany? vzorcov správania,  budovanie adekvátneho pozi-
· Hľadať riešenie ako samostatne a čo najlepšie tívneho sebavedomia... ),

zvládnuť náročnú životnú situáciu  s  podporou · zvládnuť  problémy súvisiace so  starostlivosťou o  
sociálneho poradcu člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím 

· zorientovať sa v  legislatíve – o  čo môžete požiadať,  alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, 
aké príspevky a  dávky Vám môžu byť priznané, · nájsť ďalšie zdroje pomoci a zvyšovať kvalitu života 

· hľadať možnosti riešenia  Vášho problému prostredníctvom účasti na aktivitách rôznych 

s  predvianočnými a  vianočnými motívmi. ONDREJOVSKÁ ZABÍJAČKA
K spríjemneniu podujatia prispejú svojim 

vystúpením folklórna skupina Kavečianka. Miestny úrad MČ Košice-Kavečany v  spoluprá-
Určite sa môžeme tešiť na dobrú náladu, živú      ci s poslancami miestneho zastupiteľstva a  ďalšími dob-

i reprodukovanú hudbu a  srdečnú a  žičlivú atmosféru, rovoľníkmi dňa 24.11.2018 / v  sobotu / už po štvrtýkrát 
ktorá na tomto podujatí nikdy nechýbala.organizujú kultúrnospoločenské podujatie pod názvom 

Toto podujatie je určené pre všetkých ,,Ondrejovská zabíjačka 2018“. 
obyvateľov mestskej časti Košice-Kavečany, ktorých Samotné podujatie začne dňa 24.11.2018 / t. j.  
srdečne pozývame na ,, Ondrejovskú zabíjačku“ ktorá sa v  sobotu / so začiatkom o  14,00 hod. Opätovne po roku 
uskutoční v  sále kultúrneho domu dňa 24.11.2018 so si budete môcť bez platenia vychutnať vyberané 
začiatkom o 14,00 hod. Organizátori určili čas ukončenia zabíjačkové dobroty. Počas podujatia budú k  dispozícii 
podujatia na 21,00 hod.aj predvianočné trhy, kde si budete môcť vybrať               
Všetci ste srdečne vítaní.z  ponúkaných ručne robených výrobkov, či už to budú 

adventné vence, svietniky, ikebany a iné predmety          

červeného kríža, vybraní dobrovoľníci sa v  určený deň POTRAVINOVÁ POMOC
zúčastnia potravinovej zbierky v priestoroch jednej z Aj v mesiaci október 2018 organizácia 
prevádzok v spoločnosti Kaufland. Vo vyhradenom čase Slovenského červeného kríža v spolupráci so 
budú zbierať od dobrovoľných darcov potraviny, ktoré spoločnosťou Kaufland plánuje uskutočniť spoločný 
následne budú presunuté do mestskej časti Kavečany a projekt pod názvom ,, Pomáhame potravinami“. Do 
prerozdelené medzi domácnosti, pre ktoré je tohto projektu sa má v  úmysle zapojiť aj mestská časť 
potravinová pomoc potrebná.Košice-Kavečany. Prostredníctvom dobrovoľníkov a so 

Potravinová pomoc je určená domácnostiam, súhlasom zodpovedných zástupcov Slovenského 

MANUÁL ZÓNY BEZ PEŇAZÍ ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

Na zónu bez peňazí stačí, ak dňa 18.10.2018        Miestny úrad MČ Košice-Kavečany v  spolupráci 
a 19.10.2018 / t. j. vo štvrtok a  v piatok / v  čase od 09,00 so záujmovými združeniami pôsobiacimi na území MČ 
hod do 16,00 hod, prinesiete veci, o ktorých si myslíte, Košice-Kavečany najmä s miestnym spolkom 
že by mohli niekomu urobiť radosť (veci funkčné, Slovenského červeného kríža, Vás spoločne pozývajú       
použiteľné, čisté, vyžehlené a vypraté). Môže ísť o ob-k  účasti na podujatí ,, Zóna bez peňazí ,, ktorá sa 
lečenie, obuv, knihy, hračky, športové potreby, pracovné uskutoční v  dňoch 18. až 21.10. 2018 v  sále kultúrneho 
náradia alebo iné užitočné veci. domu v  Kavečanoch. Ide v  poradí už o  štvrté podujatie 

svojho druhu. 
Dňa 20.10.2018 a  21.10.2018 / v  sobotu a  v Ak je Vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále          

nedeľu / od 12,00 hod do 19,00 hod  bude sprístupnená v dobrom stave, no vy sami ich už nepotrebujete, 
sála kultúrneho domu pre verejnosť, kedy bude možné môžete nimi potešiť niekoho druhého. Príďte darovať 
bez peňazí získať zo Zóny veci pre Vás potrebné. svoje veci alebo ich vymeniť za iné, ktoré Vám chýbajú     

a  ktoré sa Vám páčia, alebo si môžete zobrať to, čo by sa 
Na Zónu NENOSTE:vám mohlo hodiť. 
Veci nefunkčné, špinavé, nevypraté, nevyžehlené a Zóna bez peňazí podporuje medzi ľuďmi 
ďalej nepoužiteľné! kolovanie a výmenu tovaru a predmetov, ktoré už 

nepotrebujú, nechcú ich zničiť a mohli by poslúžiť 
Bližšie informácie: niekomu inému.
maria.horvathova@kosicekavecany.sk alebo Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostanú, rozde-
na tel. čísle : 055/63  341 00.líme a posunieme ďalej, tým ktorí to potrebujú.



6/

3/2018 3/2018
Z nášho života ...Z nášho života ...

3/

JUDr. Martin Balčík, starosta

Dobré meno maratónu sa prejavilo aj v počte XXX. ROČNÍK MALÉHO KAVEČIANSKEHO 
bežcov, nakoľko organizátori zaregistrovali celkovo 101 MARATÓNU
bežcov, čo je o 24 bežcov viac ako to bolo v minulom roku.

V neposlednom rade moje poďakovanie patrí 
Už tradične sa v prvú augustovú nedeľu                      

sponzorom podujatia, ktorými boli : ENERGO CONTROL, 
v Kavečanoch dňa 05.08.2018 konal jubilejný XXX. ročník 

s.r.o., Mesto Košice, Faurecia, MTS a spol. MM Invest. 
MALÉHO KAVEČIANSKEHO MARATÓNU, ktorý bol 

V tradícii maratónskeho behu je potrebné pokračovať aj 
venovaný pamiatke rodáka z Kavečian a svetového 
maratónskeho bežca Milana Furína. 
MALÝ KAVEČIANSKY MARATÓN patrí medzi najťažšie 
európske polmaratóny, keďže trať polmaratónu má 
značne kopcovitý profil.

V konkurencii 101. štartujúcich hlavnej súťaže na 
21,1 km členitej trati zvíťazil rodák z Kavečian Jozef Urban 
/32/ s časom 1:15:55 na druhom mieste sa s časom 
1:16:28 umiestnil Viktor Starozubtsev a na treťom mieste 
sa s časom 1:17:00 umiestnil ukrajinský pretekár Orest 
Babjak.

Poradie v kategórii chlapcov v behu na 210 m : 
     1. Martin Marko, 2. Martin Antala, 3. Šimon Feňovčík

Poradie v kategórii dievčat v behu na 210 m : 
     1. Lea Balčíková, 2. Maruška Ľašová, 3. Lenka Filipová

Poradie v kategórii chlapcov v behu na 1000 m : 
     1. Mikuláš Marko, 2. Martin Marko, 3. Matej Mach

Poradie v kategórii dievčat v behu na 1000 m : 
     1. Bianka Polovková, 2. Simona Krakovská

Poradie v kategórii chlapcov v behu na 2800 m : 
     1. Branislav Fotul

 
Na štarte ako aj v cieli sme s radosťou povzbudzovali 

domácich kavečianskych maratóncov Michala Deča, 
Romana Sopoligu, Jožka Vronča a Antona Záhoráka. 

 Aj tento rok bolo maratónske podujatie obohatené 
o rôzne sprievodne akcie a atrakcie pre deti. Dievčatá       v budúcich rokoch, nakoľko Malý Kavečiansky Maratón 
z folklórnej skupiny BOMBAĽE vítali a oceňovali reprezentuje a zviditeľňuje našu obec nielen na 
maratóncov v ľudových krojoch a s vencom pre víťazov    Slovensku, ale aj v zahraničí. Pretekári sa radi do Kavečian 
a  v podstatnej miere bolo skvalitnené športové zázemie každoročne vracajú a pochvaľujú si u nás nielen kvalitu 
pre maratóncov. Pre bežcov boli atraktívne aj odmeny, pretekov a dobrú organizáciu, ale aj príjemné prostredie, 
ktoré pri príležitosti jubilejného XXX. ročníka boli oproti dobrých ľudí a vždy si z Kavečian odnášajú radostné 
predchádzajúcim rokom dvojnásobné. zážitky.   

SČK

občianskych združení a svojpomocných skupín. každý týždeň vo štvrtok v označených priestoroch         
Veríme, že poskytovanie špecializovaného /v  knžnici/ na Miestnom úrade Košice-Kavečany v  čase 

sociálneho prostredia v  rámci mestskej časti Košice- od 12.00 hod. do 15.00 hod. 
Kavečany prispeje   k  zvýšeniu dostupnosti a  využívaniu 
poskytovaných sociálnych služieb a  tým sa zlepší kvalita Kontakt: SČK, územný spolok Košice mesto, 
života miestnych obyvateľov. Komenského 19, Košice

tel.: 0903 782 836, 055/6222205, kl.16, 
Špecializované sociálne poradenstvo je poskyto- e-mail: 

vané obyvateľom sociálnou poradkyňou pravidelne 
poradna.ke@redcross.sk

ľuďom. Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým        OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
v dôsledku rôznych bolestí a chorôb a tak potreba 
pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období výrazne Dňa 27.10.2018 /sobota/ so začiatkom o 15,00 
ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. hod sa v sále kultúrneho domu uskutoční posedenie 
Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom seniorov, ktoré je už dlhoročnou tradíciou v našej obci. 
spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť   Všetkých seniorov našej mestskej časti srdečne 
a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo pozývame na toto stretnutie. Podujatie bude ozdobené 
zamestnania a vystúpením detí z materskej školy a spevom a tancom 

folklórnej skupiny BOMBAĽE. Samozrejme nebude 
chýbať občerstvenie a dobrá nálada. 

V decembri v roku 1990 bol mesiac október 
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených 
národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za 
Medzinárodný deň starších. 

Je povinnosťou mladšej generácie podporovať 
aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich 
skúsenosti a poznatky.

ZDRAVÉ STARNUTIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
SENIOROV

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza 
staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. 
Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. 
Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé 
starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie 
príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas 
celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka 
života prežitého v zdraví. Dôležitá je kvalita života, 
sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Veľký 
význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť 
zvládať základné činnosti. Práve odkázanosť na druhých 
a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim 

pocitu, že už nie je v spoločnosti potrebný. 
Preto aj naše stretnutie seniorov, ktoré sa 

uskutoční 27.10.2018 je našou snahou o  vyjadrenie úcty 
a rešpektu k starším generáciam. Zároveň je to 
príležitosťou na stretnutie a na obnovenie spolo-
čenského kontaktu. Osobitne seniorov v Kavečanoch 
pozývam na všetky aktivity, ktoré sú organizované v našej 
obci, či už sú to folklórne podujatia /folkfest, stavenie 
obecného mája/, športové a  kultúrne podujatia / futbal, 
maratón, zlatý pedál, motokrosové preteky, športový 
deň obce, deň detí, obecná zabíjačka/ a pod. na každom  
z týchto podujatí sú seniori vítaní. Do každého podujatia 
sa môžu seniori aj aktívne zapojiť a  pomôcť pri ich 
plánovaní a  organizácii. Ja osobne si veľmi vážim 
seniorov, pretože sú pre mňa zdrojom múdrosti, 
porozumenia, rozumného napomenutia a  potrebného 
usmernenia v  živote. Majú v  sebe poklad veľkej hodnoty  
a tým pokladom sú práve ich životné skúsenosti, 
mnohokrát nadobudnuté cez veľké trápenie a  veľkú 
bolesť. 

Preto Vám všetkým seniorom, prajem najmä 
pevné zdravie, pokojný a  radostný život v  kruhu svojich 
najbližších a  priateľov a  teším sa na mnoho ďalších 
stretnutí s  Vami.     

JUDr. Martin Balčík, starosta
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JUDr. Martin Balčík, starosta

Kavečanská Vatra, ktorá symbolicky dala bodku za  VI. ROČNÍK KAVEČANSKÉHO ZLATÉHO 
letnými prázdninami. Pri horiacej vatre nás všetkých PEDÁLU
potešila hra na fujare v podaní Ferka Josku.

Športovo – kultúrne podujatie 6. ročníka 
Dňa 01.09.2018 sa pri Chate Hrešná uskutočnil   

Kavečanského Zlatého pedálu bolo organizované 
v  poradí už 6. ročník Kavečanského zlatého pedálu.

Oproti predchádzajúcim ročníkom nám pribudla 
jedna kategória, ako aj došlo k  zmene súťažnej trate pre 
detské vekové kategórie. Trate boli náročnejšie, 
atraktívnejšie a  preverili kondíciu súťažiacich. 

Súťažilo sa v  štyroch vekových kategóriách a to  
deti od 1 do 3 rokov, deti od 4 do 7, deti od 8 do 12 rokov a  
veková kategória súťažiacich nad 13 rokov.

Spolu súťažilo v  jednotlivých kategóriách 28 
cyklistov, čo je o 4 súťažiacich menej ako tomu bolo         
v  roku 2017. Súťažiaci vo všetkých vekových kategóriách 

Miestnym úradom mestskej časti Košice-Kavečany, 
boli odmenení tričkom s  logom 6. ročníka Kavečanského 

Občianskym združením TJ Mladosť Kavečany a  chatármi 
zlatého pedálu, pamätnými medailami, sladkosťami       

z  Hrešnej. 
a  inými drobnými pozornosťami. Súťažiaci, ktorí sa 

Ceny do súťaže venovali Miestny úrad mestskej 
umiestnili na prvých troch miestach si odniesli aj poháre 

časti Košice Kavečny, pán Jozef Človečko ml. a chatári       
s logom Kavečianskeho zlatého pedálu, ako aj ďalšie 

z  chaty Hrešná.
ceny určené pre víťazov.

Všetkým, ktorí svojou prácou prispeli                     
k zorganizovaniu 6. ročníka Kavečianskeho zlatého 

V kategórii 1 až 3 roky sa z  chlapcov na prvom 
pedála  ďakujem za ich prístup a aktívnu účasť pri 

mieste umiestnil Tomáš Orság a  v dievčenskej kategórii 
príprave a  priebehu podujatia.

zvíťazila Elenka Babaríková.
Kavečiansky zlatý pedál sa teší všeobecnej 

Poradie kategórie chlapcov 4 - 7 rokov : 1. Jožko 
obľube a  stal sa už tradičným športovým podujatím 

Človečko, 2. Jakub Katrák, 3. Oliver Kaleja, 4. Filip 
organizovaným v poslednú sobotu letných prázdnin.  

L?rinc, 5. Jurko Človečko, 6. Lukáš Úzik
Poradie kategórie dievčat 4 – 7 rokov : 1. Natálka 

Adamcová, 2. Lilka Kurimská, 3. Danielka Strambová,  
4. Barborka Balčíková, 5. Lenka Hrabinská

Poradie kategórie chlapcov 8 – 12 rokov :           
1. Jakub Stramba, 2. Jakub Hajzer, 3. Peter Hofman,      
4. Jakub Kaleja, 5. Vavro Babarík, 6. Oliver Adamec

Detské úsmevy a  spokojní súťažiaci i diváci nás 
Poradie kategórie dievčat 8 – 12 rokov : 1. Nely 

zaväzujú, aby sme i v ďalších rokoch pokračovali v uspo-
Kurimská, 2. Lenka Hofmanová, 3. Karolína Hajzerová a  

radúvaní tohto podujatia a prilákali naň ešte viac 
Lea Balčíková 

súťažiacich i  fanúšikov.  
Kategóriu žien 13+ ovládla Marta Strambová     

a  v  kategórii mužov 13+ bolo poradie následovné :        
1. Róbert Stramba, 2. Jozef Človečko, 3. Oto Kaleja,       
4. Miroslav Katrák.

Absolútnym víťazom 6. ročníka Kavečanského 
zlatého pedálu sa opäť stal Róbert Stramba časom 12 
min. a  45 sekúnd.  

Sprievodné akcie ako maľovanie na tvár, detský 
skákací hrad so šmýkalkou, repredukovaná aj živá hudba, 
výborné počasie dokreslili vydarené športové 
popoludnie.

Po ukončení súťaže a vyhlásení výsledkov sa       
o šiestej hodine večer pri chate Hrešna rozhorela 

Podujatia sa pravidelne zúčastňujú deti od tých 
najmladších ročníkov, ako aj dospelí všetkých vekových 
kategórii, či sú to už súťažiaci, alebo tí, ktorí prišli 
podporiť podujatie povzbudzovaním. Miesto si tam 
určite našli aj rodičia a starí rodičia, ktorí boli morálnou 
podporou  a  najväčšími fanúšikmi súťažiacich detí.


