
Nasledovali jednotlivé blahoželania prítom-POSEDENIE SENIOROV
ným jubilantom pri príležitosti ich “okrúhlych“ životných 
jubileí a spoločne prežitých rokov života, ktoré popretkávala Tradičné jesenné Posedenie seniorov sa tohto 
miestna folklórna skupina Bombaľe ľudovými piesňami a roku uskutočnilo v sobotu 29. októbra o 15.00 hod.v sále 
tancami. Prípitok s prianím pevného zdravia, lásky, kultúrneho domu v Kavečanoch.  Slávnosť otvorili deti z 
pozornosti a úcty ukončil oficiálnu časť slávnosti, ktorá materskej školy. Spontánne a detsky úprimné vystúpenie, 
pokračovala v dobrej nálade za zvukov piesní do večerných vytvoreným z veršov,  piesní a tancov, ktoré vyčarilo úsmev aj 
hodín. dojatie na tvárach prítomných. Tých, ktorí pozvanie prijali 

Ing. Róbert Moškoprivítal starosta mestskej časti JUDr. Martin Balčík.
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Želajme si v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. NÁDEJ NA PRESTOLE
Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.

Ťažkosti chvíľa, To Vám úprimne prajú
keď nastáva, 
nezhodiť nádej z prestola,JUDr. Martin Balčík, starosta

 a poslanci MsZ v Kavečanoch
okamih bolesti,
keď sa derie, 

VIANOCE vyladiť úsmev,
nie zlorečenie.

Pri napísaní slova „vianočné“ na mojom tablete som očakával, že program, ktorý 
má na starosti písanie textov, už bude „vycvičený“ a ponúkne mi na doplnenie slovo Zvíťaziť v pokoji,
„sviatky“. Avšak ponúkol mi iba výrazy ako dekorácie, ozdoby a ešte nejaké iné keď strach sa pripojí,
slovo. Slovo sviatky som napokon dopísal ručne. Počítač dopĺňa slová podľa zachovať si súdnosť, 
pravidiel, ktoré niekto naprogramoval. My však chceme celkom uvážene                   keď metie pochybnosť.
k Vianociam pridať slovo sviatky. Veď tak sa to aj patrí, je to čas oslavy príchodu 
najvzácnejšieho hosťa na našu zem. Vianoce majú svoj konkrétny obsah, ktorý sa Opatriť radosťou, 
odvíja od historickej udalosti narodenia Ježiša Krista. Prišiel na zem za život svoj doista, 
mimoriadnych okolností, ale narodil sa podobne ako my. Prišiel sa zaujímať o nás darovať si nehu,
prv, ako sme sa my vôbec narodili. Vedel totiž, čo nám chýba. A to chýbajúce treba keď drsnosť sa chystá.
doplniť. Podoprieť to, čo je v nás slabé. Prišiel dať zmysel nášmu životu i tomu, s čím 
si človek sám nedokáže poradiť. Nechcel to však uskutočniť bez nás. Svoju úlohu Jemnosťou odmeniť
splnil, ale ponechal priestor aj na uplatnenie našich ľudských schopností. Preto každé povzbudenie, 
neodstránil biedy tohto sveta, ale dal nám návod, ako ich zmierňovať. A dal nám       na krivdu zabudnúť,
k tomu aj schopnosti. Moderne povedané, vybavil nás príslušnými kompetenciami. prináša spasenie.
Dal zmysel aj nedostatku, na ktorého odstránenie nemáme dosť síl. Dal zmysel 
takým skutočnostiam, ako je bolesť, utrpenie a smrť. Porozumieť radám, 
Neprišiel nás urobiť pasívnymi, ale naopak, pozval nás k účasti, a to nielen na čo otcovia dali,
svojom diele, ale aj na svojom živote. Boh sa viditeľne znížil a stal sa naším keď vekov múdrosti
spolupútnikom. Sprístupnil nám celovečnú budúcnosť. Svoju božskú existenciu synov priúčali.
priblížil nám ľuďom, ktorí vnímame veci aj fyzickými zmyslami, ale aj dušou. Preto 
môžeme porozumieť tomu, čo sa udialo v onú betlehemskú noc. Vtedy anjel V omyle neostať,
povedal pastierom: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť vlastnou chybovosťou,
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.        napraviť sa môžeš,
A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plieno  a uložené              čírou pokornosťou.
v jasliach (Lk 2, 10-12)“.
 Nášmu rozumu sa ponúka, aby vyhodnotil túto udalosť ako niečo veľmi dôležité, čo Radosť ti zažiari
presahuje naše pozemské bytie. Preto majú Vianoce radostný tón a nastoľujú v nás z hriechov odpustenia,
pocit šťastia, blízkosti a nehy, načrtávajú nádej a perspektívu. Teraz, keď sme toto Pánovi sa vyznaj
pochopili, spokojne môžeme k Vianociam pridať aj ozdoby a dekorácie, ktoré nám vo chvíli nájdenia.
ešte zvýraznia duchovnú podstatu posolstva týchto sviatkov.
Vám, ctení čitatelia Kavečianskeho spravodaja a obyvatelia tohto nádherného AMEN. ALLELUJA!
kúsku zeme pod Harbkom a Sivcom želám, aby posolstvo Vianoc: "Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje" (Lk 2,14), bolo inšpiratívnym Ondrej Nagy
v kruhu Vašich blízkych v dňoch týchto sviatkov ako aj v nastávajúcom roku 2017. 

Autor je farárom Farnosti Kavečany.
Z nevydanej zbierky autora 
Metamorfózy Fragmenty Gaudia.

Ondrej Nagy, Váš duchovný otec

4/2016, december

9



4/2016
Miestny úrad informuje ...

2/

Z nášho života ...

7/

4/2016

časti, a opätovne vyzdvihnúť ich nenahraditeľnú a 
nezastupiteľnú úlohu i postavenie v našich rodinách, ako aj v 
občianskej spoločnosti. Taktiež sme toho názoru, že aj táto 
myšlienka nájde pozitívnu odozvu vo verejnosti a spoločne 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom pripravíme pre ženy v našej mestskej časti dôstojnú oslavu 
rokovaní dňa 12.12.2016 schválilo rozpočet pre mesto dňa žien. 
Košice a s tým súvisiace aktivity týkajúce sa aj mestskej časti 
Košice-Kavečany. V rozpočte mesta Košice sú rozpočtované 
finančné prostriedky pre výkup pozemkov, cez ktoré je 
plánovaná obchvatová komunikácia do ZOO. K výkupu 

ABOV Z NEBApozemkov by malo dôjsť podľa harmonogramu v roku 2017. 
Ďalej mesto Košice schválilo finančné prostriedky na 

V mesiaci november 2016 vydavateľstvo CBS vydalo knižnú rekonštrukciu ulíc Gazdovská a Budanová, podľa 
publikáciu pod názvom ABOV Z NEBA.právoplatných a vykonateľných stavebných povolení. 
Táto knižná publikácia ilustruje krásu a slávu Abovského Rekonštrukcia ulíc Gazdovská a Budanová je plánovaná na 
regiónu, mesta Košice – historicky druhého najvýznam-jarné mesiace 2017.
nejšieho mesta Uhorska, ale ponúka aj krásu a historické 
klenoty nielen Košíc, ale aj ich okolia vrátane mestskej časti Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-
Košice-Kavečany. V publikácii ABOV Z NEBA je venovaná aj Kavečany na svojom rokovaní dňa 15.12.2016 prerokovalo a 
časť týkajúca sa Kavečian, ich histórii, ale aj súčasnosti so schválilo rozpočet pre mestskú časť Košice-Kavečany pre rok 
zaujímavými sprievodnými obrazovými fotografiami. 2017 a výhľadovo pre roky 2018 a 2019. Vychádzajúc zo 

Nepochybne si túto publikáciu obľúbi každý, komu schváleného rozpočtu miestny úrad v roku 2017 pristúpi:  
sa dostane do rúk.  

- k výstavbe chodníka na ul. Budanová, 
- k postupnej rekonštrukcii miestnych komunikácii a 

rigolov, podľa stavebného povolenia vydaného na 
tieto účely, Demografia mestskej časti Košice-Kavečany 

- k výkupu pozemkov v zelených parkoch, za rok 2015 a 2016
- k revitalizácii zelených parkov,
- k revitalizácii športovísk,

K 31.12.2015 mestská časť Košice-Kavečany evidovala 1258  
- rekonštrukcii prístupu do priestorov kultúrneho 

trvale prihlásených občanov. Iné zaujímavé údaje za rok 
domu,

2015:
- regulácii miestneho potoka,
- k obnove detských ihrísk a k doplneniu hracích 

Narodenia : 11 / 5 chlapcov a  6 dievčat /
prvkov,

Sobáše :   6
- k organizácii kultúrno - spoločenských podujatí: 

Úmrtia : 13
Stavanie mája, Športový deň obce, Deň detí, Malý 

K pobytu sa prihlásilo : 29  obyvateľov
Kavečiansky Maratón, Motokros, Folkfest, 

Odsťahovalo sa :   9  obyvateľov
Kavečiansky zlatý pedál, Posedenie seniorov, 
Ondrejovská zabíjačka

K 20.12.2016 mestská časť Košice-Kavečany eviduje 1261  
trvale prihlásených občanov. Iné zaujímavé údaje za rok 

Miestny úrad mestskej časti Košice-Kavečany na rok 
2016:

2017 pripravuje projekt, ktorý verí že bude verejnosťou 
pozitívne prijatý. Podstata novej myšlienky spočíva v tom, že 

Narodenia : 9  / 5 chlapcov a  4 dievčatá /
každé novonarodené dieťa a jeho rodičia budú zo strany 

Sobáše : 14
miestneho úradu osobitným spôsobom uctení, pričom pre 

Úmrtia : 9
ich detičky a rodičov budú pripravené pozornosti od 

K pobytu sa prihlásilo : 18  obyvateľov
miestneho úradu, ktoré veríme, že rodičom spríjemnia 

Odsťahovalo sa : 15  obyvateľov
príchod dieťaťa do rodín ako aj do občianskej spoločnosti.    

Taktiež do kalendára kultúrnych a spoločenských 
Mária Horváthová, evidencia obyvateľstva

podujatí zaradíme aj medzinárodný deň žien, a pri tejto 
 

príležitosti si chceme uctiť všetky ženy v našej mestskej 

JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany

JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany

Miestny úrad informuje
dobrovoľníkov, pričom osobitné poďakovanie patrí pani 
poslankyni Agáte Šemrákovej a pánovi Jozefovi Papčovi.  SNEHULIACI  V KAVEČANOCH

Dve slamené postavy pri vstupe do Kavečian dňa 
19.11.2016 zmenili svoju podobu. Z roľníkov sa stali 
snehuliaci. O ich premene informoval aj denník Korzár vo 
svojom vydaní dňa 23.11.2016.

Tristopäťdesiatkilové postavy zožali obrovský 
úspech. Obyvateľov i návštevníkov Kavečian vítali od 
konca augusta. Keďže boli vyrobené k dožinkovým 
slávnostiam, postupne strácali na aktuálnosti a tak 
spoločne sme prišli s novým nápadom a z roľníka                 
a roľníčky sa v priebehu jedného dňa stali snehuliaci.
Balíkovač ich odel do snehobielej fólie a šikovné ženy im 
dotvorili pravý snehuliakovsky výzor. Snehuliak má klobúk 
z duší, nos z cestného kužeľa a nechýba mu ani šál                
a gombíky a snehuliačka je tiež pekne vyparádená. 
Nechýba im ani lopata ani metla z brezového prútia. 
Nadrozmerným snehuliakom nevadia ani tuhé mrazy         
a dokonca ani plusové teploty a na svojom mieste zostanú 
až do konca zimného obdobia. 

Ak sa podarí naše predstavy uskutočniť, tak            
v jarných mesiacoch snehuliakov vystriedajú veľkonočné 
motívy. Samozrejme, že by túto Kavečiansku atrakciu 
nebolo možné realizovať bez aktívnej a ochotnej práce 

  JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany
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Zároveň ďakujem sponzorom obchodným spoloč-
nostiam DALTON a HATES, s.r.o. , aj vďaka ktorým bolo ONDREJOVSKÁ ZABÍJAČKA
možné zorganizovať už 2. ročník podujatia tradičného  
charakteru Miestny úrad mestskej časti Košice-Kavečany            

v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva a 
ďalšími dobrovoľníkmi dňa 26.11.2016 zorganizoval 
kultúrno - spoločenské podujatie pod názvom 
,,Ondrejovská zabíjačka 2016“. 

Samotné podujatie začalo spevom folklórnej 
skupiny KAVEČIANKA, nasledoval príhovor starostu               
a požehnanie jedla duchovným otcom našej farnosti 
Kavečany. Potom už si každý kto mal chuť mohol pochutiť 
na zabíjačkových dobrotách, ktoré pre všetkých pripravil 
šéf kuchár pán František Požgai aj so svojimi asistentmi. 
Klobásky, jaternice, perkelt, tlačenky, guľáš chutili 
každému. Folklórna skupina BOMBAĽE svojím vystúpení 
dodala podujatiu vysokú atraktivitu. Súčasťou akcie boli aj 
predvianočné trhy, na ktorých si bolo možné vybrať rôzne 
výrobky s adventnou, vianočnou ale aj inou tématikou. 
Podujatie malo všeobecný pozitívny ohlas, tak v tomto 
podujatí by sme chceli pokračovať aj v budúcom roku. 

 JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany

bytom Košice-Kavečany, Lovecká 258/14, Mária POĎAKOVANIE
Horváthová, bytom Košice-Kavečany,  Široká 36/12, Jozef    
Plichta, bytom Košice-Kavečany, K Ihrisku 146/13.

Ako starosta mestskej časti Košice-Kavečany, chcem 
   

touto formou vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí 
Dňa 28.11.2016 sa na Slovenskom pozemkovom 

akýmkoľvek pozitívnym spôsobom a prácou prispeli             
fonde / SPF / uskutočnila druhá čiastková schôdza 

k zlepšeniu života v Kavečanoch. Moje poďakovanie patrí 
ustanovujúceho valného zhromaždenia, na ktorej SPF, ktorý 

poslancom miestneho zastupiteľstva Bc. Agáte Šemrákovej, 
disponuje 55,14 % hlasov všetkých členov spoločenstva 

Michalovi Bradovkovi a Gabrielovi Hudákovi. Moje 
schválil zmluvu o založení pozemkového spoločenstva ako aj 

poďakovanie patrí zamestnancom miestneho úradu MČ 
stanovy pozemkového spoločenstva.

Košice-Kavečany. A v neposlednom rade moje poďakovanie 
patrí organizáciám pôsobiacim v Kavečanoch a to: 

Obidve čiastkové schôdze boli vykonané pod 
Telovýchovnej jednote Mladosť Kavečany, Miestnemu 

dozorom Notára JUDr. Vojtecha Kavečanského a notárskeho 
spolku červeného kríža, Poľovníckemu združeniu 

kandidáta JUDr. Jozefíny Atanásovej. O obidvoch čiastkových 
HRADOVÁ, Folklórnej skupine Kavečianka, občianskemu 

schôdzach bola spísaná notárska zápisnica.
združeniu BOMBAĽE, nakoľko ich pôsobenie a ich aktívna 
činnosť pre Kavečany má nevyčísliteľný spoločenský 

Dňa 29.11.2016 sa uskutočnilo prvé rokovanie výboru, na 
význam.

ktorom bol za predsedu výboru zvolený Jozef  Človečko, 
bytom Strážna 282/16, 040 01 Košice-Kavečany a za 

Všetkým občanom ďakujem za spoluprácu v roku 2016 
podpredsedu výboru bol zvolený Jozef Papčo, bytom 

a prajem požehnané a milostiplné Vianoce 
Kadlubská 214/7, 040 01 Košice- Kavečany.

naplnené láskou, pokojom a radosťou. 
V novom roku 2017 Vám prajem 

Dňa 06.12.2016 bol URBARIÁT KAVEČANY, p. s. zapísaný        
veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov. 

a zaregistrovaný do registra pozemkových spoločenstiev, 
ktorý vedie Okresný úrad Košice.

Priame náklady spojené so založením a vznikom 
pozemkového spoločenstva URBARIÁT KAVEČANY, p. s. 
predstavovali sumu 962,32 Eur / Poplatky za notárske Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT 
zápisnice : 764,23 Eur, poštovné : 92,- Eur, registračný KAVEČANY, p. s.
poplatok za registráciu pozemkového spoločenstva : 65,- 
Eur, Organizačné zabezpečenie ustanovujúceho Dňa 13.11.2016 sa uskutočnila prvá čiastková 
zhromaždenia : 41,09 Eur /. Do týchto nákladov nie je schôdza ustanovujúceho zhromaždenia nového 
započítaná práca prípravného výboru, ktorí sa zúčastňoval pozemkového spoločenstva s názvom URBARIÁT 
prípravnych prác smerujúcich k založeniu pozemkového KAVEČANY, p. s., na ktorej sa zúčastnili podielnici , ktorí 
spoločenstva, bez nároku na odmenu.disponovali spolu 24,6 % hlasov z celkového počtu hlasov. 
V ďalšom postupe, bol pozvaný na rokovanie výboru          Na 1. čiastkovej schôdzi bola schválená zmluva o založení 
Ing. Ján Harvan – likvidátor pozemkového spoločenstva pozemkového spoločenstva, boli schválené stanovy 
obce Kavečany. Rokovanie sa uskutočnilo dňa 06.12.2016. pozemkového spoločenstva, ako aj boli ustanovené orgány 
Na tomto rokovaní bol prijatý návrh postupu vyporiadania pozemkového spoločenstva a to Výbor a Dozorná rada. 
likvidačného zostatku pozemkového spoločenstva obce 
Kavečany, pričom v mesiaci január 2017 sa uskutoční valné Za členov výboru pozemkového spoločenstva boli zvolení : 
zhromaždenie pozemkového spoločenstva obce Kavečany   Jozef Človečko, bytom Strážna 282/16, 040 01 Košice-
v likvidácii, na ktorom bude valnému zhromaždeniu Kavečany, Jozef Papčo, bytom Kadlubská 214/7, 040 01 
predložený návrh na schválenie účtovnej závierky                   Košice-Kavečany, Ján Šemrák, bytom Oblá 96/11, 040 01 
a vyporiadanie likvidačného zostatku pozemkového Košice-Kavečany, Ján Urban, bytom Podkamenná 375/11A, 
spoločenstva obce Kavečany v likvidácii.040 01 Košice-Kavečany, Zuzana Gerdová, bytom Široká 

Nové pozemkové spoločenstvo URBARIÁT 56/17, 040 01 Košice-Kavečany, Daniel Drábik, bytom 
KAVEČANY, p.s. v súčasnej dobe pracuje na prevzatí agendy Lovecká 261/17, 040 01 Košice-Kavečany a Vladimír Halás, 
od pozemkového spoločenstva obce Kavečany v likvidácii, je bytom Oblá 331/7,  040 01 Košice-Kavečany.
v jednaní s nájomcami urbárskych pozemkov a postupne 
uzatvára nové nájomné zmluvy, s nájomcami, ktorí užívajú Za členov dozornej rady boli zvolení : Agáta Šemráková, , 

JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany
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pozemky, na ktorých vykonáva správu pozemkové TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLADOSŤ 
spoločenstvo URBARIÁT KAVEČANY, p. s.     KAVEČANY

JUDr. Martin Balčík,
predseda prípravného výboru

TJ Mladosť Kavečany je občianskym združením už dlhodobo 
etablovaným na území mestskej časti Košice-Kavečany. 

NÁJOMNÉ BYTY Hlavná náplň jej činnosti je vytvárať ekonomické, 
materiálno–technické, personálne, administratívne a iné 

Miestny úrad MČ Košice-Kavečany uvažuje s podmienky smerujúce na zabezpečenie činnosti a rozvoja 
výstavbou bytového domu, ako riešenia bytovej otázky Telovýchovnej jednoty, organizovať a zabezpečovať 
mladých obyvateľov MČ Košice-Kavečany. podmienky pre účasť združenia alebo jeho členov na 
K výstavbe bytového domu je nevyhnutné vypracovať návrh športových a spoločenských podujatiach ako aj 
nájomných bytov, zvoliť vhodnú lokalitu pre výstavbu, organizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a im 
vypracovať projekt bytového domu pre územné konanie, podobných podujatí súvisiacich s rozvojom a propagáciou 
požiadať o vyjadrenia k projektu jednotlivé inštitúcie, športu, telesnej kultúry, telesnej výchovy, turistiky a 
následne po územnom konaní sa môže pokračovať v podobne.
príprave ďalšej fázy projektovej dokumentácie na stavebné Telovýchovná jednota Mladosť Kavečany v zastúpení 
povolenie. predsedu predstavenstva p. Michala Bradovku systema-

Uvažuje sa s vytvorením 12 bytových jednotiek, ticky pracuje na dosahovaní strategických cieľov 
čomu zodpovedá návrh štvorpodlažného bytového domu smerujúcich k naplneniu zmyslu fungovania telovýchovnej 
so sedlovou strechou s nízkym sklonom. Na každom podlaží jednoty. Jej priority sú jednoznačne zadefinované v plánoch 
by boli vytvorené tri byty, jeden trojizbový, jeden športovej činnosti, ktorá je každoročne predkladaná 
dvojizbový, jeden jednoizbový byt a skladové priestory ku miestnemu úrad v Kavečanoch, a z ktorého je zrejme, že TJ 
každému bytu. Celkovo by teda boli vytvorené štyri 3-izbové Mladosť Kavečany je prioritne zameraná na rozvoj 
byty, štyri 2-izbové byty a štyri 1- izbové byty. K bytovému športovej činnosti v Kavečanoch, na revitalizáciu 
domu by bolo vytvorených 20 parkovacích miest. športového areálu v Kavečanoch, a v neposlednom rade na 

Vyššie uvedený zámer je v štádiu riešenia so zapojenie čo najširšieho počtu obyvateľov Kavečian a najmä 
štátnym fondom rozvoja bývania, preto občania mestskej detí do športových aktivít v rámci jednotlivých športových 
časti Košice - Kavečany, ktorí by mali záujem o bývanie v podujatí, ktoré sú organizované v spolupráci s Miestnym 
nájomných bytoch, nech adresujú svoju požiadavku úradom, za všetky spomeňme : MALÝ KAVEČIANSKY 
Miestnemu úradu v Kavečanoch, ul. Široká 17/A, 040 01 MARATÓN, Cyklistický zlatý pedál, Športové dni obce, Deň 
Košice – Kavečany. V požiadavke o pridelenie nájomného detí, Motokrosová súťaž, futbalové turnaje, v zimných 
bytu v plánovanom bytovom dome v MČ Košice – Kavečany mesiacoch verejné korčuľovanie a hokejové turnaje a 
je potrebné uviesť Meno, priezvisko, bydlisko, tel. kontakt, samozrejme futbalová ligová súťaž.   
mail kontakt, požadovaný tip bytu / 1,2,3 / izby, prípadne 
pripomienky, návrhy a požiadavky vecného charakteru. Futbalový klub TJ MLADOSŤ KAVEČANY veľmi úspešne 
Informácie pre záujemcov : odohral jesennú časť futbalovej ligovej súťaže pre roky 
1. Výška nájomného v plánovanom bytovom dome sa v 2016/2017. Futbalovú jeseň skončil s bilanciou 7 víťazstiev, 
závislosti od podlahovej plochy bytu a podľa v súčasnosti 1 prehra, pričom v tabuľke mu po jesennej časti súťaže patrí 
platných legislatívnych pravidiel môže pohybovať v priebežná prvá priečka, pred mužstvom FC Lokomotíva 
intervale od 70 € /minim./ do 120 € /maxim./ v Košice B a futbalovým tímom  FK Košická Belá. Prvé miesto v 
jednoizbových bytoch a od 130 € /minim./ do 240 € tabuľke VI. Ligy nie je vecou náhody, ale systematickej a 
/maxim/ v trojizbových bytoch. Uvedená výška nájomného cieľavedomej práce funkcionárov TJ MLADOSŤ KAVEČANY, 
je len orientačná a môže sa do doby výstavby bytového ako aj samotných hráčov, ktorí zodpovedne pristupujú k 
domu meniť. športovej práci smerujúcej k dosahovaniu dobrých 
2. Výška poplatkov za energie sa môže pohybovať v rozsahu športových výsledkov, ktoré v konečnom dôsledku vytváraj 
od cca 90 € v jednoizbových do 140 € v trojizbových bytoch v aj v športovej oblasti dobré meno pre mestskú časť Košice – 
závislosti od cien energií. Každý byt by mal mať mať vlastné Kavečany. Za prácu v kalendárnom roku 2016 im patrí veľké 
vykurovanie s vlastným ohrevom teplej vody. poďakovanie.
3. V prípade Vášho záujmu prosíme doručiť požiadavku o 
pridelenie nájomného bytu na miestny úrad MČ Košice- Futbalová súťaž, jej jarná časť, bude pokračovať ďalšími 
Kavečany /poštou, osobne, e-mailom/ v termíne do zápasmi v nasledovných hracích dňoch a v nasledovných 
28.02.2017. hracích časoch s mužstvami :

1. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – ZKŠ POĽOV POTRAVINOVÁ POMOC
02.04.2017 o 15:30 hod.

2. FC LOKOMOTÍVA KE - TJ MLADOSŤ KAVEČANY  
Pri príležitosti svetového dňa výživy a boja proti 

09.04.2017 o 15,30 hod.
hladu organizácia Slovenského červeného kríža v spolupráci 

3. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – TJ ROMA MOLDAVA 
so spoločnosťou Kaufland pripravila a zorganizovala 

15.04.2017 o 16:00 hod. 
spoločný projekt pod názvom ,, Pomáhame potravinami“. 

4. ŠK SLOVAN B ROMA - TJ MLADOSŤ KAVEČANY  
Do tohto projektu sa zapojila aj mestská časť Košice-

23.04.2017 o 16:00 hod.
Kavečany. Prostredníctvom dobrovoľníkov a so súhlasom 

5. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – FK KOŠICKÁ BELÁ  
zodpovedných zástupcov Slovenského červeného kríža, 

30.04.2017 o 16:00 hod.
vybraní dobrovoľníci sa dňa 13.10.2016 zúčastnili 

6. TJ PÉDER - TJ MLADOSŤ KAVEČANY  
potravinovej zbierky v priestoroch jednej z prevádzok v 

07.05.2017 o 16:30 hod.
spoločnosti Kaufland. Vo vyhradenom čase prijímali od 

7. CF ATHLETICO KE - TJ MLADOSŤ KAVEČANY 
dobrovoľných darcov potraviny, ktoré následne boli 

14.05.2017 o 16:30 hod.
presunuté do mestskej  čast i  Koš ice-Kavečany                           

8. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – TJ SLOVAN GYŇOV 
a prerozdelené medzi dvadsať domácnosti, ktoré sa 

28.05.2017 o 17,00 hod.
potravinovej pomoci potešili. Potravinová pomoc bola 

   
určená domácnostiam, ktoré sa v rôznych dôvodov 

Michal Bradovka, predseda predstavenstva 
nachádzajú v sociálnej núdzi. Veríme, že projekt 

TJ MLADOSŤ KAVEČANY
potravinovej pomoci sa uskutoční aj budúci rok a že 

JUDr. Martin Balčík, starosta
opätovne budeme môcť potravinami pomôcť rodinám           
a osobám, ktoré to najviac potrebujú. Veľké poďakovanie 
patrí dobrovoľníkom a dobrovolníčkam, ktorí sa za mestskú 
časť zapojili do projektu pomáhame potravinami, ako aj ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

Miestny úrad MČ Košice-
Kavečany v spolupráci s miestnym 
spolkom červeného kríža v dňoch 
20. až 22.10. 2016 zorganizoval už 
2. ročník podujatia ,, Zóna bez 
peňazí.“ Je potešujúce, že občania 
Kavečian, k tomuto podujatiu 
pristúpili veľmi pozitívne a neváhali 
ho podporiť svojim aktívnym 
prispením. Veci do zóny boli 
darované podľa požiadaviek 
organizátora vo veľmi dobrom 
stave /nepoškodené, vypraté, 
vyžehlené, funkčné/.

Po skončení podujatia, veci 
ktoré v zóne zostali, boli odovzdané 
Charitnému domu sv. Alžbety v 
Košiciach a Detskému domovu na 
ul. Hurbanovej v Košiciach.   

poďakovanie patrí zodpovedným zástupcom organizácie Všetkým účastníkom zóny bez peňazí patrí veľké 
Slovenského červeného kríža Košice-mesto, ktorí umožnili poďakovanie za ich aktivitu a správne pochopenie myšlienky 
mestskej časti Košice-Kavečany sa zúčastniť vyššie podujatia.
uvedeného projektu.        JUDr. Martin Balčík, 

starosta MČ Košice-Kavečany JUDr. Martin Balčík, 
starosta MČ Košice-Kavečany


