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          SS  AA  MM  OO  SS  PP  RR  ÁÁ  VV  AA
    Miestne zastupiteľstvo v Mestskej časti Košice Kavečany sa na poslednom zastupiteľstve v mesiaci jún 2022 
zaoberalo viacerými dôležitými témami.
Keďže sa nám blíži termín komunálnych volieb, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022 miestne zastupiteľstvo v 
Kavečanoch na svojom XVIII. zasadnutí uznesením č. 144  určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 
na celé volebné obdobie v MČ Košice – Kavečany 4 poslancov Miestneho zastupiteľstva a  uznesením č. 145 určilo 
pred voľbami  do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 na celé volebné obdobie v MČ Košice – Kavečany rozsah 
výkonu funkcie starostu na plný úväzok.   
Pre potreby dokončenia a skvalitnenia miestnej cestnej infraštruktúry Miestne    zastupiteľstvo    uznesením č. 143    
schválilo  realizáciu investičného zámeru dokončenia ulice K ihrisku v MČ Košice – Kavečany z finančných 
prostriedkov Mesta Košice v rámci transferov finančných prostriedkov schválených Mestským zastupiteľstvom v 
Košiciach pre MČ Košice – Kavečany.
    Miestne zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo hodnotiacou správou programového rozpočtu  MČ Košice – Kavečany za 
rok 2021, stanoviskom miestneho kontrolóra k záverečnému účtu MČ Košice – Kavečany za rok 2021 a správou 
nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky vyhotovenej  k 31.12.2021. Ako vyplýva zo správy 
nezávislého audítora, Mestská časť Košice  Kavečany na základe overenia dodržiavania povinnosti a požiadaviek 
zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v roku 2021, konala v 
súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 137 bez výhrad 
schválilo Záverečný účet  MČ Košice – Kavečany za rok 2021 a  súhlasilo s  celoročným hospodárením bez výhrad.
    Ďalším dôležitým bodom programu rokovania Miestneho zastupiteľstva bola III. úprava rozpočtu, ktorej podstatou a 
zmyslom bolo do príjmovej časti zahrnúť finančné transfery, ktoré sú využívané v investičných programoch do 
zlepšenia miestnej cestnej infraštruktúry, v sociálnych programoch v pomoci pre odídencov z Ukrajiny z dôvodu 
vojnového konfliktu, do športu, kultúry, starostlivosti o verejnú zeleň, športovísk a detských ihrísk.

  JUDr. Martin Balčík, starosta

                                                
                            UU  RR  BB  AA  RR  II  ÁÁ  TT      KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  YY

    Výbor pozemkového spoločenstva URBARIÁTU KAVEČANY, p. s. zvolal na deň 11.09.2022 zhromaždenie členov 
pozemkového spoločenstva s miestom konania v kultúrnom dome v Kavečanoch so začiatkom o 15,00 hod. Členovia 
pozemkového spoločenstva obdržali pozvánku s programom formou poštovej zásielky. Keďže predmetom rokovania 
má byť okrem iného aj rozhodovanie o použití zisku z predchádzajúcich období je dôležité, aby sa zhromaždenia 
zúčastnil čo najväčší počet podielnikov. Výbor pozemkového spoločenstva prosí všetkých podielnikov o pokojné a 
konštruktívne rokovanie.

  Jozef Človečko, predseda výboru

      
          
                  SS  TT  RR  AA  VV  OO  VV  AA  NN  II  EE      DD  ÔÔ  CC  HH  OO  DD  CC  OO  VV

    Projekt podpory stravovania dôchodcov vo forme dotovaných obedov v MČ Košice – Kavečany pokračuje aj naďalej.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, berúc na zreteľ výrazné zvyšovanie cien potravín a všeobecne vysoký nárast 
životných nákladov, rozhodlo uznesením č. 1054 s účinnosťou od 01.07.2022 o zvýšení príspevku na stravovanie 
dôchodcov vo výške 2, Eura na jeden obed pre oprávnené osoby, ktorými sú : 
   a/ dôchodca, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500, Eur mesačne,
   b/ dôchodca, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500, Eur mesačne,
   c/ dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov
     a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500, Eur mesačne na jedného dôchodcu.
Podpora stravovania dôchodcov v Kavečanoch je nepochybne správnou vecou, s ktorou sa Miestny úrad v 
Kavečanoch plne stotožňuje, pretože aj prostredníctvom tejto podpory sa čiastočne zmierňuje dopad vysokého 
zdražovania pre obyvateľov Kavečian s nízkymi dôchodkami.

                ŠŠ  KK  OO  LL  AA    VV  OO  LL  ÁÁ
    Šesť detí v septembri zasadne do školských lavíc. Čas neúprosne letí vpred a nastal opäť koniec školského roka. 
Dňa 23.06.2022 sa v priestoroch materskej školy konala rozlúčková slávnosť s predškolákmi. Veľkú zásluhu na 
krásnom  programe mali práve naši šikovní predškoláci pod vedením pani učiteliek. Rozlúčková slávnosť pokračovala 
v slávnostnom duchu pri odovzdávaní osvedčení a darčekov na pamiatku a spomienku na MŠ.  Krásnu a slávnostnú 
atmosféru tejto chvíle nám pomohli vytvoriť rodičia našich predškolákov, ktorí pripravili pre deti  bohaté pohostenie. 
Veľkú radosť mali z velikánskej torty, ktorú ochutnali všetky deti, ale i z ovocia (jahody, hrozno, čučoriedky, melón). 
Pochutnali si na obložených chlebíkoch a spuste iných dobrôt.
Našim budúcim prvákom prajeme krásne leto, aby v septembri prekročili brány základnej školy zdraví, s úsmevom a 
radosťou. Prajeme vám veľa úspechov.

     Mgr. Agáta Šemráková, riaditeľka MŠ

        MM  AA  TT  EE  RR  SS  KK  ÁÁ      ŠŠ  KK  OO  LL  AA    VV    KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  OO  CC  HH
Dňa 03.06.2022 Školská rada pri Materskej škole v 
Kavečanoch vykonala voľbu riaditeľky Materskej školy na 
nové 5 – ročné funkčné obdobie. Do funkcie riaditeľky 
Materskej školy bola zvolená Mgr. Agáta Šemráková. K 
zvoleniu do funkcie jej blahoželáme a prajeme jej pevné 
zdravie a veľa pracovných úspechov na novej pozícii 
riaditeľky materskej školy v Kavečanoch.  

JUDr. Martin Balčík, starosta

      FF  UU  RR  II  NN      MM  II  LL  AA  NN      KK  NN  II  HH  AA
   Do pozornosti dávame aj vydanie knihy, ktorá bola prvykrát verejne predstavená na 
XXXII. ročníku Malého Kavečianskeho Martónu, nášho kamaráta, vynikajúceho človeka a 
skvelého ultramaratónca a maratónca rodáka z Kavečian Milana Furína. Je to nádherná 
publikácia o Milanovom živote a hlavne o jeho láske akou beh pre neho určite bol. Kniha 
je krásnou faktografiou o Milanovi Furínovi, v ktorej sa mnohí nájdete, ktorí ste nejakým 
spôsobom zdieľali športový život s Milanom. Krásne to spracoval novinár a spisovateľ 
Mirko Hazucha, za čo mu patrí úprimná vďaka. Vydanie knihy  manažovala dcéra Milana 
Furína pani Zdenka Plavčková rod. Furínová. Ak chcete vlastniť túto knihu prosím volajte 
a píšte neteri Milana Furína Janke Furínovej 0915901183 email:jana.furinova@gmail.com 
alebo na FB :Jana Furinova.
Určite sa oplatí túto knihu vlastniť a tak si zaspomínať na DOBRÉHO ČLOVEKA MILANA . 

         Peter Buc, Košice
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                KK  AA  VV  EE  ČČ  II  AA  NN  SS  KK  AA      KK  VV  AA  PP  KK  AA      KK  RR  VV  II    AA    ZZ  ÓÓ  NN  AA    BB  EE  ZZ    PP  EE  ŇŇ  AA  ZZ  ÍÍ
    Miestny spolok Slovenského červeného kríža sa významnou mierou podieľal na zorganizovaní dvoch 
podujatí s výrazným posolstvom a to na Kavečianskej kvapke krvi a Zóne bez peňazí, ktoré sa konali v dňoch 
6 až 8. mája 2022.
Kavečianska kvapka krvi si opäť našla miesto v Kavečanoch, keď po dvojročnej prestávke zapríčinenej 
pandémiou Covid 19, si pracovníci transfúznej stanice v Košiciach opätovne rozložili odberové miesta v sále 
kultúrneho domu v Kavečanoch pre vykonanie odberov krvi od dobrovoľných darcov.
Zóna bez peňazí prebiehala v netradičnom termíne. Je však dôležité, že obyvatelia Kavečian správne reagujú 
na výzvy organizátorov a zapájajú sa do takýchto druhov podujatí, ktoré v sebe nesú dôležité posolstvo, ako 
sú pocit spolupatričnosti, pomoci, priateľstva a vzájomnej podpory. Veci, ktoré po zóne zostali boli umiestnené 
v domove na Bosákovej ulici v Košiciach.
Zóna bez peňazí je plánovaná aj na mesiac október 2022, do ktorej Vás už teraz srdečne pozývame, 
samozrejme ak okolnosti súvisiace s pretrvávajúcou pandémiou Covid 19 toto podujatia uskutočniť umožnia. 
                           

       XX  XX  XX  II  II..  RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK    MM  AA  LL  ÉÉ  HH  OO    KK  AA  VV  EE  ČČ  II  AA  NN  SS  KK  EE  HH  OO    MM  AA  RR  AA  TT  ÓÓ  NN  UU
    Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou Covid 19,  sa v tradičnom čase, teda v prvú augustovú nedeľu dňa 
07.08.2022 v Kavečanoch konal XXXII. ročník MALÉHO KAVEČIANSKEHO MARATÓNU.
MALÝ KAVEČIANSKY MARATÓN patrí medzi najťažšie európske polmaratóny, keďže trať polmaratónu má značne 
kopcovitý profil.
V konkurencii 68. štartujúcich v hlavnej súťaži na 21,1 km členitej trati sa absolútnym víťazom v kategórii mužov stal 
Erik Repák z bežeckého klubu Vyšná Myšľa v čase 1 h:17 min:36 s na druhom mieste skončil Tomáš Gemza  z tímu 
Here To Win/AO Tatry a na 3. mieste dobehol Vladimír Majerčák z YOGI tímu. V kategórii žien sa absolútnou víťazkou 
stala Katarína Pejpková z Trebišova s časom 1:22:09, na 2. mieste sa umiestnila Monika Kubáková z TJ Obal servis 
Košice a na 3. mieste skončila Zuzana Tarbajová z klubu Active life Košice.
Pre deti organizátori pripravili 14 súťažných kategórií, v ktorých sa spolu predstavilo až 58 súťažiacich. 
Malého Kavečianskeho marotónu sa zúčastnili aj domáci bežci a to Jozef Vronč, Peter Baran, ml., Dominik Baran a 
Martina Majerská. Všetci Kavečiansky bežci zvládli náročnú trať a v cieli sme sa spoločne s nimi mohli tešiť z ich 
športového úspechu. 
V cieli bol absolútny víťaz ocenený aj víťazným vencom. Veniec víťazovi odovzdali v ľudových krojoch dievčatá z 
Kavečian Sárka Trojčáková, Lilka Kurimská a Barborka Balčíková. Hlavným rozhodcom podujatia bol Peter Buc a 
moderovanie podujatia mal pod patronátom Viktor Fotul. Riaditeľom pretekov bol Jozef Medvec, predsedníctvo 
organizačného výboru patrilo Michalovi Bradovkovi a Marianne Fedičovej. V úzkom organizačnom tíme spolupracovali 
aj Jozef Človečko, Ján Ondira, Gabriel Hudák, Ján Šoffa,  Jozef Kollár a Ondrej Tóth. Zdravotnícku službu 
zabezpečovala MUDr. Alena Balčíková. 
Po 34. rokoch sa maratón vrátil na miesto svojho začiatku. Celé zázemie pre toto podujatie bolo vytvorené v miestnom 
športovom areáli. K tomu boli vytvorené dobré podmienky pre všetkých maratónskych bežcov. Štart maratónu bol z ul. K 
ihrisku od futbalových šatní. Maratónci bežali po zrekonštruovanej ulici K ihrisku. Ulica K ihrisku nie je takou 
frekventovanou ulicou a nevznikali na nej žiadne kolízne dopravné situácie. Organizátori sa mohli venovať svojej práci a 
nemuseli popri všetkých povinnostiach riešiť hustú dopravnú premávku. Pre detské kategórie bol vytvorený na 
futbalovom ihrisku atletický ovál, kde deti súťažili v štrnástich kategóriách. Deti aj rodičia sa cítili bezpečne a mohli sa 
sústrediť  na súťaženie a povzbudzovanie bez ďalších rušivých momentov. Po skončení súťaží deti boli odmeňované 
cenami, ktoré si pre nich organizátori pripravili.  
Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli aktívni pri občerstvovacích staniciach alebo iným spôsobom pomohli pri 
organizácii XXXII. ročníka Malého Kavečianskeho Maratónu. 
V neposlednom rade moje poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorými boli : ENERGO CONTROL, s.r.o., Avon, 
Cukráreň ,,Sladký Domov“, REPROCENTRUM, s.r.o., LB FOOD, s.r.o., HOTEL SLÁVIA, s.r.o., MTS, s.r.o., K – MOTO, 
s.r.o., Občianske združenie NA HORKE, Urbariát Kavečany, pozemkové spoločenstvo.  

JUDr. Martin Balčík, starosta 

DD  EE  TT  SS  KK  ÉÉ    II  HH  RR  II  SS  KK  OO
    Na detskom ihrisku na Gazdovskej ulici, pribudol v 
mesiaci júl nový hrací prvok a to detská preliezka, ktorá 
je určená pre deti do piatich rokov. Detská preliezka 
pozostáva z malej lezeckej steny a lanových prvkov. 
Miestny úrad tak reflektoval na požiadavky mamičiek, 
ktoré pri výkone svojich materinských povinností trávia 
veľa času na miestnom detskom ihrisku. Miestny úrad v 
Kavečanoch sa stotožnil s ich požiadavkami a veríme že 
nová preliezka padne na úžitok všetkým detičkám, ktoré 
navštívia detské ihrisko.
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PP  AA  RR  KK  OO  VV  ÝÝ    AA  LL  TT  ÁÁ  NN  OO  KK

    Ako sme už v predošlom čísle Kavečianskeho spravodaja avizovali, v miestnom parku pred kostolom sv. Petra a 
Pavla bola zrealizovaná spodná stavba pre parkový altánok. Do altánku boli osadené dve lavičky. Altánok je svojim 
využitím určený ako súčasť parkového itinerára a teda slúži na oddych a relax. Tiež môže byť využitý, na čom panuje 
všeobecná zhoda, pre bohoslužobné potreby pre účely slávenia rôznych liturgických sviatkov. Parkový altánok našiel 
svoje pevné miesto a verím, že bude obyvateľom Kavečian slúžiť dlhé roky.

              PP  RR  II  VV  ÍÍ  TT  AA  NN  II  EE    DD  EE  TT  ÍÍ  
    Aj tento rok sme si považovali za povinnosť prejaviť úctu voči rodičom a ich novonarodeným deťom. Preto sme 
pripravili pre deti narodené v rokoch 2021 – 2022 darčekové balenia, a v mesiaci apríl 2022 sme ich odovzdali 
rodičom. V darčekových baleniach boli veci praktického významu, ktoré rodičia vedia veľmi konkrétne a veľmi 
prakticky využiť pre potreby svojich detí.  
Z pohľadu samosprávy je to veľmi príjemný pocit, že mladí ľudia majú záujem zostať v Kavečanoch, založiť si tu svoje 
vlastné rodiny. Povinnosťou zástupcov občianskej spoločnosti je vytvárať  predpoklady a možnosti pre zdravý rozvoj 
detí.
Výchova a starostlivosť o deti prináša mnohé odriekania, veľkú dávku trpezlivosti, veľa fyzickej i psychickej námahy, 
avšak rodičovstvo prináša aj pocit šťastia, pocit splnených túžob a pocit naplnenia zmyslu života.
Želám si, aby rodičia boli spokojní a vedomí si toho, že dieťa v rodine je bezpodmienečne tou najvyššou morálnou, 
spoločenskou a ľudskou hodnotou.            

                        
    Prvý domáci zápas Kavečany odohrali proti Kysaku a veru že boli úspešní. O prvý domáci gól na domácom 
ihrisku v Kavečanoch sa postaral pán Jozef Plichta a druhý gól strelil Ján Čarný.
V roku 1977 bolo futbalové mužstvo Kavečian preradené z okresu Košice – okolie, kde mužstvo Kavečian patrilo 
medzi najlepšie kolektívy, do mestských majstrovstiev v Košiciach. 
Teda od  09.07.1972 sa píše história Kavečianskeho futbalu, ktorá pretrváva až dodnes.
Počas polstoročnice sa futbal v Kavečanoch stretával s lepšími aj slabšími obdobiami, avšak nikdy futbalu v 
Kavečanoch nechýbali osobnosti, ktoré dokázali, či už po športovej alebo organizačnej stránke, stále vytvárať nové 
impulzy a emócie, ktoré tvorili základ futbalových úspechov. K najvýraznejším osobnostiam, ktorý po stránke 
organizačnej a funkcionárskej sa podieľali na založení a fungovaní futbalu v Kavečanoch určite patria František 
Hudák, Milan Furín, Ján Človečko, Ján Kapurík, Peter Šemrák, Jozef Medvec, Ján Hudák a Michal Bradovka.
Touto cestou by som rád poďakoval všetkým predstaviteľom miestnej samosprávy v Kavečanoch, ktorí sa počas 50 
tich rokov vystriedali vo vedení obce a z ktorých každý podľa svojich možnosti a schopnosti vyvíjal maximálne úsilie 
pre rozvoj a napredovanie Kavečianskeho futbalu.
Polstoročie futbalu je za nami a pred nami ďalšie výzvy, ktoré musia byť naplnené, aby či už my alebo generácie, 
ktoré prídu po nás mohli oslavovať ďalšie významné míľniky Kavečianskeho futbalu.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí počas 50 rokov zdieľali a vytvárali futbalový život. Vymenovať všetkých by bolo 
veľmi náročné a preto poďakovanie patrí všetkým, ale aj každému osobitne, pretože každý podľa svojich schopností 
a možností prispieval ako mohol k spoločnému  futbalovému životu. Vyvrcholením osláv bolo odovzdanie ďakovných 
listov a priateľský futbalový zápas medzi seniormi Kavečian.
Na záver by som rád poprial Kavečianskemu futbalu množstvo úspešných športových rokov, veľa futbalového talentu 
a tiež futbalu v Kavečanoch prajem zodpovedných pracovitých a zanietených ľudí, ktoré budú spájať športový život a 
vytvárať zdravé športové podmienky pre úspešné pokračovanie futbalovej histórie.
      JUDr. Martin Balčík, starosta 

                DD  EE  ŇŇ      MM  AA  TT  II  EE  KK
    Tradične druhá májová nedeľa je venovaná dňu matiek. Milým pripomenutím tohto sviatku bolo, že poslanci 
miestneho zastupiteľstva v Kavečanoch potešili ženy – matky kvetom, aby si tak uctili mamy, babky, prababky, ktoré 
spoločnosti odovzdávali a odovzdávajú dôležité hodnoty a ktorých poslanie je pre spoločnosť nezastupiteľné a 
nenahraditeľné.
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TT  YY  DD  ZZ  EE  ŇŇ    HH  OO  RR  EE    DD  OO  LL  UU
  Folklórna skupina BOMBAĽE v spolupráci s Miestnym úradom v Kavečanoch dňa 2. júla 2022 zorganizovali kultúrne 
podujatie pod názvom ,,Jánsky večer TYDZEŇ HORE DOLU“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch amfiteátra pri Penzióne 
pod Hrešnou.
Na podujatí vystúpili folklórne skupiny ROŇVA zo Slanského Nového Mesta, ČORGOV z Košickej Novej Vsi,  
KRAĽOVČAN a KRAĽOVIANKA z Kráľoviec. Folklórne skupiny sa predstavovali v pásmach ľúbostných ľudových piesni. 
Podujatie vyvrcholilo slávnostným zapálením vatry. Bolo to príjemné spestrenie letného júlového sobotného večera, keď 
v priateľskej atmosfére do neskorého večera návštevníci podujatia pomaličky odchádzali do svojich domovov. Folklór 
má v Kavečanoch svoje pevné miesto a už veľmi dlhé roky dopĺňa kultúrny kolorit Kavečian, na ktorý sme všetci 
zvyknutí. Preto verím, že folklór v Kavečanoch má svoje dobré roky ešte pred sebou a verím, že podobné podujatia sa 
nám bude dariť organizovať na pravidelnej báze.
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          5500..    VV  ÝÝ  RR  OO  ČČ  II  EE      ZZ  AA  LL  OO  ŽŽ  EE  NN  II  AA      FF  UU  TT  BB  AA  LL  UU    VV    KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  OO  CC  HH

        Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia futbalového klubu v Kavečanoch a založenia Telovýchovnej jednoty 
Mladosť Kavečany sa dňa 23.07.2022 konali oslavy na pripomenutie tohto významného športového mílnika, ktorý sa 
priamo dotýka Kavečian.
Dňa 03.02.1972 Východoslovenský futbalový zväz vykonal oficiálnu registráciu futbalového klubu TJ Mladosť 
Kavečany. 
Písal sa dátum 9. júl 1972, keď nováčik futbalovej súťaže III. A triedy, futbalový klub Telovýchovnej jednoty mladosť 
Kavečany nastúpil na svoj historicky prvý futbalový zápas. 
Bol to prípravný zápas na nový súťažný ročník 1972/1973, ktorý Kavečany odohrali s futbalovým klubom ,,Slovan 
Kostoľany“. Oba zápasy sa skončili pre Mladosť Kavečany pomerne úspešne. V prvom síce Kavečany prehrali v 
pomere 3 :4, ale ukázali že im ani zápasy na súperových ihriskách nebudú robiť problémy. Zaujímavosťou je, že prvý 
zápas Kavečany prehrali aj zásluhou rozdielového vlastného gólu.  Druhý prípravný zápas sa skončil výsledkom 3 : 3.
V prvom zápase strieľali góly za Kavečany  2 x Ján Čarný a 1 x Milan Furín a v druhom zápase sa hetrikom zaskvel 
Milan Furín.
Následne sa v Kavečanoch začalo s výstavbou futbalových šatní a futbalového ihriska. Z tohto  dôvodu Kavečany 
počas dvoch rokov hrali domáce zápasy na futbalovom ihrisku v Kostoľanoch. Po dvoch rokoch bola dokončená hracia 
plocha a futbalové šatne boli dokončené až v roku 1978. 
Ročník 1975/1976 sa už mohol odohrať v domácom prostredí na futbalovom ihrisku v Kavečanoch.

                                      DD  EE  ŇŇ    DD  EE  TT  ÍÍ    AA    ŠŠ  PP  OO  RR  TT  OO  VV  ÝÝ    DD  EE  ŇŇ    OO  BB  CC  EE  
        Dňa 04.06.2022 sa v športovom areáli v Kavečanoch už tradične uskutočnilo zábavno  športové popoludnie pod 
názvom DEŇ DETÍ A ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE.
Pre športovcov bol pripravený futbalový turnaj, kde si mohli svoje športové kvality zmerať všetci, ktorí sa do turnajov 
zaregistrovali. 
Následne už dostali priestor aj naše deti, pre ktoré bol pripravený bohatý program ako detské športové súťaže za 
hodnotné ceny z detského bazáru, maľovanie na tvár, jazda na koni, nafukovacie a šmýkacie atrakcie. 
Program dňa detí bol spestrený aj ukážkami práce psov kynologickej  záchranne jednotky. 
Ďalej boli pripravené rôzne súťaže športovej zručnosti, kde si každý kto chcel, mohol zmerať svoje sily v preťahovaní 
lanom, pretláčanie rukou, zdvihy na hrazde alebo v iných športových disciplínach a zručnostiach. 
Poľovníci z poľovníckeho združenia Hradová sa postarali o guláš, ktorý bol ako vždy veľmi chutný a potešil naše 
chuťové poháriky.
K vydarenej akcii prispela dobrá hudba v podaní DJ Matúša a samozrejme dobrá nálada.
Ďakujem poslancom miestneho zastupiteľstva, Telovýchovnej jednote Mladosť Kavečany, Poľovníckemu združeniu 
Hradová, všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou mierou k vydarenému podujatiu.

JUDr. Martin Balčík, starosta


