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samého kráľa. Kráľ nepočúval svoj vnútorný hlas, zahlušil Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
vlastné svedomie. Poprevracal v sebe zdravý úsudok             pokoj v duši a pohodu v rodinách,
a nechal sa vystrašiť, zatiaľ čo sa k nemu dostala radostná 

v roku 2015 veľa šťastia, zdravia zvesť. Nevie sa zastaviť a kontemplovať vzácny okamih, 
a k tomu hojnosť Božieho požehnania jedinečnú dejinnú chvíľu. V čase naplnenia prisľúbenej 

osobnej audiencie Boha na zemi robí fatálne rozhodnutie, všetkým obyvateľom Kavečian
ktoré prinesie smútok a plač betlehemským matkám            želá
a otcom. Uzurpovaním moci mení radosť jasieľ na drámu 

starosta JUDr. Martin Balčík
Neviniatok.

 a poslanci mestskej časti 
Napodobnime pastierov pri tomto Dieťati. Ono sa 

nám chce prihovoriť jemnocitnosťou výpovede lásky. 

Pristavme sa pri ňom. Vianoce sú totiž časom zastavenia sa 

nad ponukou neba nachádzať na tejto zemi seba, ľudskú 

bytosť stvorenú z lásky a pre lásku.

Želám cteným čitateľom Kavečianskeho spravodaja 

a všetkým obyvateľom tohto nádherného kúska zeme pod 

Harbkom a Sivcom čas užitočného zastavenia nad darom 

Božej lásky v príchode jeho Syna na túto zem v čase Vianoc. 

Pokojný a milostiplný čas v kruhu svojich blízkych a radostné 

vykročenie do nového roka vyprosujeVianoce
         

                               Ondrej Nagy, váš duchovný otec
         Aké šťastie, že opäť tu máme Vianoce. Čas, kedy sa 

môžeme priznať k tomu, že sa potrebujeme zastaviť. 

Niekedy sme schopní si to aj povedať a inokedy potrebujeme 

nadobudnúť k tomu väčšiu odvahu.

Človek sa často navonok správa tak, akoby sa chcel 

nasycovať vecami a informáciami a baží po nových zážitkoch.                                                                                                                          
Osobné ambície posúva nad hranicu svojich potrieb              

i únosnosti. Nadhodnocuje seba a stáva sa rivalom druhému, 

ak už nie jeho nepriateľom. A ešte aj sám seba presviedča,   

že si s tým vystačí, že ho to uspokojí a že je to tak správne. 

Prídu však Vianoce a my máme možnosť okúsiť,     

že podstata bytia a žitia tkvie v niečom inom ako len   V ý s l e d k y  v o li eb do orgánov samosprávy  
v námahe podstupovanej za účelom hromadenia toho, čo sa MČ Košice -Kavečany a Mesta Košice
pre nás v skutočnosti môže stať bremenom. Núka sa nám 

príležitosť zistiť, že človek neustále vo svojom vnútri hľadá 
    Volieb do  orgánov samosprávy MČ Košice-Kavečany       

odpovede na skutočnosti, ktoré presahujú rámec jeho 
a Mesta Košice v sobotu dňa 15.novembra 2014 sa v MČ 

fyzickej skúsenosti. Udalosť Vianoc, toľkokrát stvárnená         
Kavečany  zúčastnilo  623 voličov z celkového počtu 1 014 

a prerozprávaná, sa každým rokom prihovára novou 
osôb zapísaných v zoznamoch voličov, t.j. 61,4 %. Títo  

priťahujúcou silou posolstva. Ono svojou jednoduchosťou    
odovzdali  pri voľbách do orgánov samosprávy MČ Košice- 

a prístupnosťou hovorí, že je tu niekto, kto ani po stáročiach 
Kavečany 571 platných hlasovacích lístkov pre voľby 

neprestal milovať človeka, ba ani nikdy neprestane.             
poslancov do miestneho zastupiteľstva, t.j. 56,3 %              

K podstate Vianoc patrí rozpoznávajúci pohľad do jasieľ, kde 
z celkového počtu voličov a 615 platných hlasovacích lístkov 

leží bezbranné Dieťa. Silou je jeho slabosť. Podmaňujúco si 
pre voľby starostu mestskej časti, t.j. 60,6 % z celkového 

získava náklonnosť človeka potrebou byť odkázané na 
počtu voličov.

pomoc od iných. To Dieťa priťahuje pastierov strážiacich 
    Pri voľbách do orgánov Mesta Košice odovzdalo 623 

stádo na betlehemských nivách, ktorí nemajú žiaden vplyv 
zúčastnených voličov 533 platných hlasovacích lístkov pre 

na rozhodovanie na Herodesovom dvore. Avšak posolstvo, 
voľbu poslancov do mestského zastupiteľstva, t.j. 52,6 %      

ktoré o ňom pastieri počuli a videli a ktoré miestodržiteľ 
z celkového počtu voličov  a 559 platných hlasovacích lístkov 

prepočul v jeho autentickom čase, tvorí živý odkaz aj pre 
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pre voľby primátora  mesta, t.j. 55,1 % z celkového počtu Vo volebnom obvode 1 (Sever, Kavečany) boli za  pos-

voličov. lancov mestského zastupiteľstva zvolení:
1.    Marián Gaj Nezávislý kandidát     1 601 hlasovKandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za 
2.    Jaroslav Polaček, Ing. Nezávislý kandidát     1 570 hlasovposlancov miestneho zastupiteľstva v poradí podľa 
3.    Ján Dečo, Ing. Nezávislý kandidát     1 168 hlasov počtu získaných platných hlasov:  
4.    Marcel Gibóda, Mgr. Nezávislý kandidát     1 050 hlasov                         

P. č.  Meno a priezvisko       Pol. strana, hnutie,     Počet hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých       koalícia, alebo ne-

      závislý kandidát          kandidátov na funkciu primátora mesta   podľa 

poradia na hlasovacom lístku:
1. Michal Bradovka             SDKÚ-DS 281 

2. Agáta Šemráková, Bc.,      KDH, Sieť 255 
P. č.  Meno a priezvisko       Pol. strana, hnutie,      Počet hlasov

3. Gabriel Hudák,                 Nezávislý kandidát 247       koalícia, alebo ne-

      závislý kandidát          

1.    Alena Bašistová,doc. PhDr. Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom 
       Mgr., PhD      Sieť, MOST-HÍD        21 obvode zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva 
2.    Rudolf Bauer, RNDr., PhD KDH, SDKÚ-DS, NOVAv poradí podľa počtu získaných platných hlasov:  

     SaS, SMK-MKP, KDS, 

     OKS, DS, OBYČAJNÍ 
P. č.  Meno a priezvisko       Pol. strana, hnutie,      Počet hlasov

     ĽUDIA a nezávislé       koalícia, alebo ne-
                                              osobnosti                         216       závislý kandidát          
3.    Ján Dečo, Ing.,             Nezávislý kandidát               451.    Dušan Marják, JUDr., PhD.,KDH, Sieť        177 
4.    Jaroslav Džunko,RNDr.      Nezávislý kandidát        32.    Jozef Papčo,      Nezávislý kandidát               163 
5.    Ivan Goňko, MUDr.      JEDNOTA – ľavicový strana 3.    Jaroslav Demský, Ing.,      Nezávislý kandidát               155

     Slovenska        5                                                 4.    Stanislav Nigút, Ing.,      KDH, Sieť        124
6.    Jozef Holečko, Ing.           Nezávislý kandidát               3     5.    Mária Gaňová,      Nezávislý kandidát               107 
7.    Richard Raši, MUDr., 

       MPH, PhD.      SMER –SD              259                Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
8.   Boris Urbančík, Mgr.      Strana TIP                            7

kandidátov pre voľbu starostu MČ Košice Kavečany  

podľa poradia na hlasovacom lístku:

Za primátora mesta Košice bol zvolený:
P. č.  Meno a priezvisko       Pol. strana, hnutie,      Počet hlasov

      koalícia, alebo ne- Richard Raši, MUDr., MPH, PhD.   SMER–SD   35 838 hlasov                                                                                                             
      závislý kandidát                                                                    

1.   Martin Balčík, JUDr.,      KDH, Sieť        329 
             JUDr. Božena Hanudeľová, prednostka

2.   Milan Perháč,      SDKÚ-DS                    205 
                         3.   Rudolf Tabačko,      Nezávislý kandidát        46
                  4.   Ján Spišák,      Nezávislý kandidát        35

Informácie z ustanovujúceho zasadnutia  
Za starostu bol zvolený: Miestneho zastupitelstva v MČ Košice-
Martin Balčík, JUDr.,          KDH, SIEŤ             329 hlasov       Kavečany
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 

Ustanovujúce  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva  
kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva  (vo 

v MČ Košice-Kavečany sa uskutočnilo dňa 15.12.2014.         
volebnom obvode 1) umiestnených na  prvých štyroch 

V jeho úvode  bola  predsedníčkou miestnej volebnej komisie  
miestach v poradí podľa počtu získaných platných 

pri komunálnych voľbách v MČ Košice-Kavečany p. Janou 
hlasov (volili sa 4 poslanci):

Urbanovou podaná správa o výsledkoch volieb starostu        

a poslancov MČ Košice-Kavečany. Po tejto správe  P. č.  Meno a priezvisko       Pol. strana, hnutie,      Počet hlasov

      koalícia, alebo ne- nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu MČ 
      závislý kandidát          Košice-Kavečany JUDr. Martina Balčíka a zloženie sľubu 

1.    Ján Dečo, Ing.,      Nezávislý kandidát        269 poslancov MsZ v MČ Košice-Kavečany. Týmto aktom sa 
2.    Peter Kalanin,      KDH, SDKÚ-DS, NOVA

zvolení funkcionári  ujali výkonu svojich funkcií. Po zložení 
       prof. MUDr. PhD.,      SaS, SMK-MKP, KDS, OKS, 

sľubov  vystúpil so svojim príhovorom  starosta JUDr. Martin 
     DS             124 

Balčík, ktorý zablahoželal zvoleným poslancom miestneho 3.    Marián Gaj,             Nezávislý kandidát               101
zastupiteľstva. Poďakoval odchádzajúcemu starostovi        4.    Štefan Horváth, MUDr.     KDH, SDKÚ-DS, NOVA        
Ing. Jánovi Kupcovi za 12 rokov  výkonu funkcie starostu, za      SaS,SMK-MKP, KDS, OKS,

      DS        77 všetko hmatateľné čo sa v mestskej časti urobilo.  Uviedol,   
4.    Marek Vargovčák, MUDr.  KDH, SDKÚ-DS, NOVA        že nadviaže v svojej činnosti na všetko čo bolo dobré a čo bolo 

     SaS,SMK-MKP, KDS, OKS, prínosom pre mestskú časť, ale samozrejme prinesie aj nové 
      DS        77 prvky do svojej činnosti. Ing. Ján Kupec poďakoval          

JUDr. Martinovi Balčíkovi za slová uznania. 
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Uznesením miestneho zastupiteľstva boli zriadené Prosíme občanov, aby sneh po odhrnutí 

pri miestnom zastupiteľstve tieto komisie: mechanizmom z krajnice nehádzali späť na cestu, ale vedľa 

- komisia finančná, výstavby, dopravy a verejného cesty, do rigolu a podobne. Nie vždy sa takto nahádzaný sneh 

poriadku, na cestu aj rýchlo rozpustí a spoluobčania – chodci majú 

- komisia školstva, kultúry, športu a miestnej tlače a                  p  r o  b  l é  m     p  r e  c h  á  d  z a  ť    po ceste. A ešte horšie je, keď sa tento 

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  sneh opäť autami ujazdí a primrzne. 

funkcií    funkcionárov MČ Košice-Kavečany. Taktiež žiadame občanov - vodičov motorových 

Zároveň uznesením boli zobraté na vedomie náplne práce vozidiel, aby nesťažovali výkon zimnej údržby a v zimných 

všetkých troch komisií.  mesiacoch neparkovali autá na miestnych komunikáciách, ale 

V závere bol schválený plat nového starostu. vo dvoroch.

Je potrebné sa zmieniť aj o tom, že ustanovujúceho Za pochopenie ďakujeme. 

zasadnutia nášho miestneho zastupiteľstva sa zúčastnili  
novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice- JUDr. Martin Balčík, starosta
Sever a zároveň Mesta Košice - Ing. Jaroslav Polaček a Mgr. 

Marcel Gibóda, ktorí vystúpili v diskusii. Zhodli sa spolu         

s našim novým starostom JUDr. Martinom Balčíkom             

a poslancami našej mestskej časti na spoločnom 

presadzovaní požiadavky zapracovať do mestského rozpočtu 

na rok 2015 opravu Kavečianskej cesty v nám známom 

nebezpečnom úseku, tzv. esíčku, a taktiež dospeli k zhode    Z hodnotenie činnosti Telovýchovnej jednoty 
o nevyhnutnosti riešenia obchvatovej komunikácie k ZOO.  Mladost Kavečany v roku 2014
      

JUDr. Božena Hanudeľová, predostka
V roku 2014 sa v Kavečanoch uskutočnilo viacero 

akcii pod záštitou TJ Mladosť Kavečany.Zimná údržba komunikácií v Kavečanoch
V prvom rade  by som chcel spomenúť, že nás tohto 

roku v jarných mesiacoch náhle opustil bývalý dlhoročný 
Zimnú údržbu komunikácií v zimnej sezóne 2014/15 

predseda TJ Mladosť Kavečany Peter Šemrák, ktorý sa          
bude vykonávať  SHR Daniel Drábik, ktorý ju už v minulosti 

vo veľkej miere zaslúžil o rozvoj športu v našej obci. Nové 
vykonával. Veríme, že aj teraz budeme s jeho prácou 

vedenie telovýchovnej  jednoty sa bude snažiť, aby športová  
spokojní.

činnosť pokračovala  a ďalej sa rozvíjala.
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         V jarných mesiacoch tohto roka sme započali s prácami toho širšiu verejnosť.

na úprave ihriska a okolia areálu na jarnú časť Mestskej           Koncom tohto roku sa v obci otvára nové multifunkčné 

futbalovej súťaže ročníka 2013/2014. Informácie  i hr is ko   pr i  šp or to vo m   ar eáli. Obec v súčinnosti                     

z účinkovania jarnej časti už boli zverejnené v predošlých s telovýchovnou jednotou sa bude snažiť o prevádzkovanie 

vydaniach Kavečanského spravodaja. ihriska pre čo najširšiu skupinu obyvateľov. Na ihrisku sa 

Jesenná časť  súťaže ročníka 2014/2015 sa začala začiatkom  okrem loptových hier pokúsime za priaznivého zimného 

septembra. Mestskej futbalovej súťaže sa zúčastňuje 7 počasia vytvoriť aj  ľadovú plochu pre zimné radovánky ako 

mužstiev z Košíc a okolitých obcí a Mestských častí. Jesenná hokej a korčuľovanie.

časť  súťaže sa našim chlapcom darí zvládať so striedavými         Veríme, že  v budúcom roku 2015, sa nám podarí 

úspechmi. Veľký podiel na nepriaznivých výsledkoch  má udržať tento trend športového vyžitia, možno zvýšiť úroveň a 

chýbajuci počet hráčov, ktorý sú dlhodobo zranení a je ich množstvo podujatí aj súťaží. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a 

ťažké nahradiť. prejeme mnoho zdravia a chuti do športu v nasledujúcom 

roku 2015.

Tabuľka výsledkov jesennej časti súťaže za TJ Mladosť Kavečany, 

predseda Michal Bradovka

Mužstvo/poradie Skóre Body        

1. Krásna 37:6 21

2. Slávia TU Košice 21:9 21

3. Sokoľ 24:18 16

4. Poľov 20:24 13

5. Košická Belá 19:19 10

6. Kavečany 10:20 7

7. Atletico 8:43 3

          Dňa 5.7.2014 sme zorganizovali športový deň obce 

na ktorom sa zúčastnilo množstvo detí a mládeže pri rôznych 

súťažiach v rýchlosti, šikovnosti  a bystrosti. Tu by som sa 

chcel poďakovať všetkým tým, ktorý nám pomohli pri 

organizovaní súťaží. Zároveň so súťažami prebiehal aj 

futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili mužstvá z Košickej 

Belej, olympionikov Košice, súčastného a bývalého mužstva 

Kavečian. Po súťažiach bol podaný guľáš a občerstvenie. 

Keďže nám počasie vydržalo až do večerných hodín mohla sa Ing. Róbert Moško
uskutočniť aj diskotéka.  Veríme, že všetci zúčastnení sa  na                                                      
tomto podujatí dobre zabavili.                                                               
     Ako každý rok, tak aj teraz, sme  sa podujali Podakovanie darcom krvi
zorganizovať už 26. ročník Malého kavečianského 

maratónu, ktorý sa konal dňa 3.8.2014.  Na tomto už Miestny spolok SČK v Kavečanoch oznamuje, že 

tradičnom podujatí  sa zúčastnilo viac ako 100 pretekárov  najbližšia Kavečianska kvapka krvi sa uskutoční dňa 

16.2.2015 v pondelokvo viacerých kategóriach. Tohto roku sa na veľmi ťažkej trati 
Ďakujeme všetkým darcom za ich ochotu pomôcť za horúceho letného počasia po prví krát zúčastnili aj bežci z 

tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Tešíme sa na Vašu priazeň Etiópie, ale tradične aj  z Ukrajiny, Maďarska a mnoho 
aj v budúcom roku a prajeme pokojné a milostiplné prežitie ďalšich zo Slovenska. Veľmi nás teší, že každoročne pribúda 
vianočných sviatkov a požehnanie v novom roku 2015.na tomto podujatí detí a mládeže, ktorý súťažia na 

primerane kratších tratiach. 
                Dipl. sestra Margita Hrabinská         V posledných letných prázdninových  dňoch, 

konkrétne 29.8.2014, sme v areáli chata Hrešná 

zorganizovali  cyklopretek o Zlatý kavečiansky pedál, na 

trase Hrešná – Krížna lúka a späť. Toto podujatie nemá zatiaľ 

tradíciu, takže sa ho zúčastnilo menej súťažiacich. Do 

budúcna sa ho budeme snažiť viac spropagovať, zapojiť do 

Posedenie s dôchodcami 2014

Tradičné jesenné Posedenie s dôchodcami sa tohto 

roku uskutočnilo až v nedeľu 9. novembra o 16.00 hod. 

Slávnosť otvorili deti z materskej školy spontánnym a detsky 

úprimným vystúpením, vytvoreným z veršov,  piesní a 

tancov, ktoré vyčarilo úsmev aj dojatie na tvárach 

prítomných dôchodcov a nielen ich.  Prítomných privítal 

zástupca starostu mestskej časti JUDr. Martin Balčík. 

Nasledovali jednotlivé blahoželania prítomným jubilantom 

pri príležitosti ich “okrúhlych“ životných jubileí a spoločne 

prežitých rokov života, ktoré popretkávala miestna folklórna 

skupina Bombaľe ľudovými pesničkami. Prípitok s prianím 

pevného zdravia, Božieho požehnania, lásky, pozornosti       

a úcty ukončil oficiálnu časť slávnosti, ktorá pokračovala        

v dobrej nálade za zvukov piesní do večerných hodín. 
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