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    Dňa 29.9.2022 sa konalo, v tomto volebnom období, posledné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva. Poslanci sa 
venovali najmä VI. Úprave rozpočtu pre rok 2022, na programe rokovania boli aj majetkové veci týkajúce sa 
nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam vo vlastníctve MČ Košice – Kavečany.
Keďže sa jednalo o posledné zastupiteľstvo, predsedovia komisii prezentovali svoje aktivity a činnosť v roku 2022.
Na záver zasadnutia starosta MČ Košice – Kavečany JUDr. Martin Balčík, poďakoval poslancom Miestneho 
zastupiteľstva za ich aktivity v roku 2022. Starosta zdôraznil, že bez zodpovednej práce poslancov, by nebolo možné 
rozvíjať spoločenské, kultúrne a športové aktivity a podujatia v Mestskej časti Kavečany a že mu bolo cťou 
spolupracovať s poslankyňou a poslancami Miestneho zastupiteľstva menovite s Mgr. Agátou Šemrákovou, Michalom 
Bradovkom, Gabrielom Hudákom a Jánom Ondirom.  

  JUDr. Martin Balčík, starosta

      
          
                  KK  OO  MM  UU  NN  ÁÁ  LL  NN  EE    VV  OO  ĽĽ  BB  YY    22  00  22  22

    Po štyroch rokoch tu máme opäť komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022. Občania MČ Košice – 
Kavečany si budú voliť svojho starostu a poslancov do miestneho zastupiteľstva v Kavečanoch, ďalej budú voliť 
primátora Košíc a poslancov do mestského zastupiteľstva v Košiciach a tiež budú voliť predsedu Košického 
samosprávneho kraja a poslancov do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Zoznam kandidátov je 
zverejnený na webovom sídle www.kosicekavecany.sk, ako aj na úradnej tabuli na Miestnom úrade v Kavečanoch.  
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                          CC  hh  aa  tt  aa    HH  rr  ee  šš  nn  aa
     Túto turisticky obľúbenú chatu môžete nájsť v pohorí Čierna Hora v nadmorskej výške 597 m.n.m. Chata bola 
postavená v roku 1986. Od centra Košíc je vzdialená 12 kilometrov a spadá do katastrálneho územia mestskej časti 
Kavečany. Chata Hrešna patrí k najnavštevovanejším chatám v okolím Košíc. 
Návštevníci sa k nej dostanú náučným chodníkom od zastávky Kavečany cintorín.
Chata ponúka celoročné rýchle občerstvenie, jazdy na koni, športové a kultúrne podujatia pre deti aj dospelých, 
neopakovateľné výhľady a krásnu prírodu. Nachádza sa tu aj  priestranný altánok, niekoľko drevených stolov so 
sedením, detské ihrisko a 4 ohniská. V prípade nepriaznivého počasia chata disponuje priestrannou čajovňou s 
kapacitou 34 miest, kde sa návštevníci môžu zohriať a dopriať si teplé občerstvenie pri krbe. A keďže sú pred nami 
zimné mesiace, netreba zabudnúť spomenúť, že chata je obľúbeným miestom skialpinistov, sánkarov, či bežkárov. Ak 
máte tieto športy radi, tak je pre vás táto chata skvelým miestom na výlet. 

                          TT  uu  rr  ii  zz  mm  uu  ss    aa    cc  yy  kk  ll  oo  tt  uu  rr  ii  zz  mm  uu  ss
      Cez MČ Kavečany prechádza červená turistická trasa nazývaná ako Cesta hrdinov SNP. Táto trasa pokračuje 
severozápadným smerom na horskú chatu Hrešná, do sedla Repy  pod vrchom Vysoký vrch a na výhľadovú 
Jánošíkovú baštu. Na trase je označená vyhliadka vo vzdialenosti 0,75 km od horskej chaty na Hrešnej po trase do  
sedla, odkiaľ môžete pri dobrej viditeľnosti vidieť Vysoké Tatry.
 Ak by ste sa vybrali na chatu Hrešná, cesta by vám mala trvať približne polhodinu, cesta do sedla Repy by trvala dve 
hodiny a štyridsať minút a na výhľadovú Jánošíkovú baštu trvá cesta skoro štyri hodiny.
Druhý juhovýchodný smer červenej turistickej trasy pokračuje do strediska Čermeľ. Cesta do strediska Čermeľ trvá 
skoro hodinu.
V tejto lokalite sa vyskytujú aj kombinované trasy, po ktorých sa môžete dostať na Vysoký vrch, výhľadovú Arturovu 
skalu, k zrúcanine hradu Sokoľ, na romantickú Lúku na Prielohách, do turistických stredísk Bankov, Čermeľ, Alpinka a 
Hradová.
Nechýbajú tu ani cykloturistické trasy. Modrá cyklotrasa, ktorá začína v Kavečanoch a je dlhá 13,5 km, vedie lesným 
prostredím a končí v obci Sokoľ. Ak patríte k náročnejším cykloturistom, tak vám bude vyhovovať úsek Sokoľ Kráľova 
studňa. Zaujímavým a veľmi obľúbeným miestom pre cyklistov je na tejto trase prameň Kráľovej studne.
                 
      Karin Jalčová, študentka Filozofickej fakulty UPJŠ
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      Vážení občania, dovoľte mi, aby som stručne vykonal bilanciu volebného obdobia rokov 2018 – 2022.
V roku 2019 sme uskutočnili investície, ktoré smerovali do vybudovania prečerpávacej stanice na chate Hrešna, 
investície do futbalových šatní, kde došlo ku kompletnému vynoveniu interiéru a to v rozsahu vybudovania novej 
elektroinštalácie, svetiel, vnútorných omietok a vymaľovaniu vnútorných priestorov. V kultúrnom dome došlo k 
výmene všetkých stropných svietidiel z dôvodov zastaranosti a energetickej náročnosti pôvodného osvetlenia. 
Taktiež boli upravené priestory pred vstupom na miestny úrad, kde pribudli nové lavičky,  tiež informačná tabuľa s 
označením všetkých dominánt obce, s označením ulíc, cyklotrás a turistických prechodov cez našu obec. Na 
miestnom cintoríne pribudlo nové kontajnerové stojisko. Podarilo sa nám vo veľkej miere vyriešiť problém statickej 
dopravy pri športovom areáli na ulici K ihrisku, kde pribudlo 8 parkovacích miest, najmä počas konania športových 
a kultúrnych podujatí organizovaných v športovom areáli a na miestnom futbalovom ihrisku. Opätovne sa rozbehol 
výkup pozemkov pod plánovanou budúcou obchvatovou komunikáciou, pričom výkup pozemkov a vybudovanie 
obchvatovej komunikácie Kavečian je zaradený do strategického dokumentu rozvoja dopravnej infraštruktúry na 
území mesta Košice. 
Taktiež som veľmi rád, že sme udržali organizáciu kultúrno – spoločenských a športových podujatí ako boli 
Stavanie obecného mája, Deň matiek, Uvítanie detí do života, Deň detí a športový deň obce, Cassovia cup, 
Jánsky večer, Malý Kavečiansky maratón, Kavečiansky zlatý pedál, Deň seniorov, Zóna bez peňazí, Ondrejovská 
zabíjačka, zbierka potravín pod názvom ,,Pomáhame potravinami“. V roku 2019 do športového kalendára podujatí 
pribudli majstrovstvá sveta v endurocrosse a nesmieme zabúdať na verejné korčuľovanie a tri podujatia ľadového 
hokeja pod názvom Winter classic Kavečany.
V sociálnej oblasti za osobitný prínos považujem projekt stravovania pre dôchodcov v MČ Košice – Kavečany, 
ktorý sa darí napĺňať v spolupráci s mestom Košice a spol. LB food, s.r.o. Tento projekt, ktorý osobne považujem 
za veľmi užitočný, vytvára aktívnu podporu pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov t. j. pre obyvateľov v 
dôchodkovom veku. Sociálna pomoc tejto kategórii občanov je prejavom kultúrnej a ohľaduplnej spoločnosti, 
ktorou Kavečany nepochybne sú.
 Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu. Opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou sa 
nevyhli ani našej mestskej časti. Ustúpili sme  z  obvyklého spôsobu života a museli sme reflektovať na zmenenú 
spoločenskú situáciu. Preto rok 2020 bol chudobný na spoločenské a kultúrne podujatia, na ktoré sme boli po 
minulé roky zvyknutí. Tiež sociálny kontakt bol vo veľkej miere obmedzený a skôr by sme mohli hovoriť o 
spoločenskej izolácii, ktorá nám nie je vlastná, ale v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti sme ju museli  
rešpektovať.
V jarných mesiacoch počas prvej vlny pandémie sme šili rúška a distribuovali ich medzi občanov. Na nevyhnutý 
čas sme museli pristúpiť aj k uzavretie miestneho úradu. Po uvoľnení opatrení v letných mesiacoch prišla druhá 
vlna pandémie, ktorá bola poznačená vyhláseným núdzovým stavom vládou Slovenskej republiky, zákazom 
vychádzania a celoplošným testovaním , ktoré malo za cieľ odhaliť osoby infikované koronavírusom. V našej 
mestskej časti sme celoplošné testovanie vykonali v dňoch 31.10.2020 – 01.11.2020. Bola to náročná operácia, 
ktorá si vyžadovala súčinnosť samosprávy, štátu, armády SR, zdravotníkov i dobrovoľníkov. Dva odberné tímy 
otestovali 1097 občanov, pričom bolo zistených 13 pozitívnych prípadov, z ktorých 7 prípadov sa týkalo 
obyvateľov MČ Košice – Kavečany. 
Aj napriek zlým hospodárskym a finančným ukazovateľom, ktoré v roku 2020 boli spojené s pandémiou 
koronavírusu, a ktoré do značnej miery ovplyvnilo aj zníženie príjmov do rozpočtu obcí, boli v našej mestskej časti 
vykonané zásadné investície do dopravnej infraštruktúry. V mesiacoch máj a jún  sme realizovali výstavbu 
chodníka  na  Budanovej ulici. Táto  stavba  vhodným  spôsobom  doplnila   existujúcu  dopravnú   infraštruktúru   
v Kavečanoch,   dopomohla  k  zvýšeniu   bezpečnosti  chodcov  na  najvyťaženejšom  dopravnom úseku v našej 

                 PP  OO  TT  RR  AA  VV  II  NN  OO  VV  ÁÁ      ZZ  BB  II  EE  RR  KK  AA    AA    PP  OO  TT  RR  AA  VV  II  NN  OO  VV  ÁÁ    PP  OO  MM  OO  CC      
    Slovenský Červený kríž v spolupráci s Kauflandom dňa 13.10.2022 zorganizoval 

POTRAVINOVÚ ZBIERKU A POTRAVINOVÚ POMOC pre ľudí v núdzi zo Slovenska.  
Zbierka sa konala počas otváracích hodín vo filiálkach obchodného reťazca Kaufland.
 V tejto súvislosti moje veľké poďakovanie patrí pani Milene Kurimskej a pánovi 
Matúšovi Tabačkovi, ktorí sa obetavo podujali na vyzbieranie potravín pre Mestskú 
časť Kavečany. Takto vyzbierané potraviny boli distribuované medzi obyvateľov 
Kavečian,  v snahe pomôcť vybraným obyvateľom Kavečian v tejto ťažkej dobe, v akej 
sa v súčasnosti nachádzame.
        JUDr. Martin Balčík, starosta 



   33 // 22 00 22 22
           ZZ   nn áá šš hh oo   žž ii vv oo tt aa   .. .. ..

  88//
  33//     66//

   
    33 // 22 00 22 22

       MM ii ee ss tt nn yy   úú rr aa dd   ii nn ff oo rr mm uu jj ee   .. .. ..

     
mestskej časti.
V mesiacoch november a december 2020 boli realizované rekonštrukcie ulíc Gazdovská a Budanová. Magistrát 
mesta Košice na tento účel vyčlenil sumu 250 tis. Eur. Táto investícia dodala uliciam potrebnú kvalitu, zmenil sa ich 
funkčný i estetický dojem. Rekonštrukcia ulíc Budanová a Gazdovská je výsledkom dlhodobého snaženia miestneho 
úradu spočívajúceho v presvedčovaní predstaviteľov mesta Košice o nevyhnutnosti vykonávania masívnych investícii 
do dopravnej infraštruktúry v Kavečanoch. Sme veľmi radi, že sme s mestom Košice našli spoločnú reč a verím, že v 
budúcom období investície do MČ Kavečany budú pokračovať. 
V mesiacoch september a október 2020 MČ Košice – Kavečany v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, s 
Dopravným podnikom mesta Košice, spoločnosťou J.C. Decaux, s.r.o. a pozemkovým spoločenstvom Urbariát 
Kavečany, , p. s. osadila na autobusovej zastávke pri ZOO Košice nový autobusový prístrešok a spoločne s tým došlo 
k obnove nástupného ostrovčeka. Starý plechový autobusový prístrešok bol zdemontovaný a odstránený. Nový 
autobusový prístrešok a nástupný ostrovček zatraktívnil a skultúrnil prostredie areálu parkoviska pred zoologickou 
záhradou. 
Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou koronavírusu. Pandémia poznačila hlavne športový, spoločenský a  kultúrny 
život v Kavečanoch. V dôsledku pandemických opatrení miestny úrad nemohol alebo nebol schopný z hygienických 
dôvodov a dôvodov garancie verejného zdravia zabezpečiť a zorganizovať hromadné podujatia v Kavečanoch, na 
ktoré boli obyvatelia Kavečian po minulé predpandemické roky zvyknutí.
Môžeme však povedať, že v roku 2021 došlo k stabilizácii verejných financií, ktoré boli v roku 2020 /počas prvej a 
druhej vlny pandémie/ do značnej miery ohrozené v dôsledku výpadku príjmov samosprávy z podielových daní.
V roku 2021 MČ Kavečany hospodárila  vyrovnaným rozpočtom. Príjmy obce pozostávali z daňových príjmov, 
nedaňových príjmov, grantov a transferov.
Aj vďaka transferom z rozpočtu mesta Košice boli v roku 2021 zrekonštruované cestné  telesá a odvodňovacie rigoly 
na uliciach Šamborská, Vyhoňská a Lyžiarská. V roku 2021 prebiehalo aj kolaudačné konanie chodníka na Budanovej 
ulici, ktoré bolo ukončené právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Taktiež boli vykonané čiastočné vysprávky 
cestného telesa na ulici Strážna.
V roku 2021 pokračoval v súčinnosti s mestom Košice v našej mestskej časti projekt dotácii na stravovanie pre 
dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky na dotované obedy. Za týmto účelom Mestská časť čerpala v roku 2021 transfer z 
rozpočtu mesta Košice.
V roku 2022 v miestnom parku pred kostolom sv. Petra a Pavla bola zrealizovaná spodná stavba pre parkový altánok. 
Do altánku boli osadené lavičky. Altánok je svojim využitím určený ako súčasť parkového itinerára a teda slúži na 
oddych a relax.  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. 
V tomto roku sme ukončili rekonštrukciu ulice K ihrisku, kde došlo k výmene cestného telesa, k rozšíreniu funkčnosti 
statickej dopravy a k regulácii dažďovej a povrchovej vody.
V roku 2022 v oblasti kultúry a športu to boli podujatia deň matiek, deň detí a športový deň obce, Jánsky 
večer ,,Tydzeň hore dolu, Oslavy 50. výročia založenia futbalu v Kavečanoch, 32. Ročník Malého Kavečianskeho 
maratónu, 2 x zájazd na kúpalisko do Maďarska, Zóna bez peňazí, Zbierka potravín na pomoc Ukrajine, Kavečianska 
kvapka krvi, Deň dôchodcov, Zbierka potravín organizovaná v spolupráci so Slovenským červeným krížom, projekt 
dotácii na stravovanie pre dôchodcov.  
Moje  poďakovanie  za spoluprácu v končiacom sa volebnom období  adresujem členom a členkám folklórnej skupiny 

                        
                                                UU  RR  BB  AA  RR  II  ÁÁ  TT    KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  YY
     Dňa 11.09.2022 sa uskutočnilo zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBARIÁTU KAVEČANY, p. s. Jedným 
z najdôležitejších bodov programu rokovania zhromaždenia bolo rozhodnutie o rozdelení zisku z hospodárenia 
spoločenstva za roky 2016 až 2021 medzi členov spoločenstva. Výbor pozemkového spoločenstva navrhol rozdelenie 
dosiahnutého zisku po zdanení za roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 vo výške 159 180,20 Eur. V tomto zmysle 
bolo zhromaždením schválené aj uznesenie o rozdelení zisku. V praxi to znamená, že pozemkové spoločenstvo v 
týchto dňoch vypláca na bankové účty podielnikov podiely  z hospodárskeho výsledku spoločenstva v sume 1,67 Eur 
za jeden hlas. Spoločenstvo od svojho vzniku, teda od roku 2016, rozdeľovalo medzi svojich členov podiely na 
hospodárení spoločenstva vo výške viac ako 330 000 tisíc Eur. Z tohto pohľadu je činnosť pozemkového 
spoločenstva vysoko efektívna a dosahuje výsledky, ktoré v porovnaní s inými pozemkovými spoločenstvami sú 
vysoko nadštandardné. Samozrejme za každým pozitívnym výsledkom sa skrýva množstvo každodennej práce 
členov výboru spoločenstva s cieľom dosahovať pre podielnikov, čo najvyššie výnosy, čo je aj hlavným cieľom a 
princípom fungovania spoločenstva. 
Ale aj napriek naším snahám zabezpečiť ekonomicky efektívne hospodárenie, bohužiaľ konštatujeme, že sa 
stretávame s negatívnymi javmi, ktoré spočívajú v aktivitách, ktoré sú zamerané na destabilizáciu spoločenstva a 
spochybňovania jeho samotnej existencie. Tieto aktivity spočívajú v rôznych klamlivých oznámeniach adresovaným 
štátnym inštitúciám, v dôsledku ktorých výbor musí vyvíjať obrovskú nadprácu, aby všetky negatívne oznámenia a 
udania dával na pravú mieru a dementoval lži, ktoré voči spoločenstvu šíria nekompetentné osoby so zlomyseľným 
cieľom poškodiť spoločenstvu ako inštitúcii aa  vv  kkoonneeččnnoomm  ddôôsslleeddkkuu  ppoošškkooddiiťť  ččlleennoovv  ssppoollooččeennssttvvaa.. Preto prosíme 
členov spoločenstva, aby sa nedali ovplyvňovať klamstvami, falošnými informáciami a nekompetentnými vyjadreniami 
na adresu spoločenstva. So všetkou zodpovednosťou a vážnosťou výbor pozemkového spoločenstva ubezpečuje 
všetkých členov, že spoločenstvo je v dobrej ekonomickej a právnej kondícii a tvrdenia opačného charakteru svedčia 
o úbohosti a zvrátenosti jednotlivcov, ktorí z nepochopiteľných pohnútok sa riadia princípom ,,čím horšie tým lepšie“. 
V týchto ťažkých časoch každý z nás potrebuje vzájomnú podporu a pozitívnu energiu a toto by malo byť tým, čím by 
sme si navzájom mali a vedeli pomáhať a vzájomne sa rešpektovať. Výbor si aj naďalej bude zodpovedne plniť svoje 
povinnosti a pracovať pre všeobecné dobro spoločenstva.  Teraz to nechceme vzdať, pretože sme prešli už veľký kus 
cesty, vybudovali sme dobré meno spoločenstvu a musíme so všetkou rozhodnosťou eliminovať nezodpovedných 
špekulantov, ktorí prekrúcajú pravdu, manipulujú s faktami a sami k rozvoju spoločenstva neprispievajú ničím 
pozitívnym. Do spoločenstva je potrebné prilákať mladých ľudí, avšak myslíme si, že v takejto ťaživej a negatívnej 
atmosfére mladí ľudia pracovať nechcú a nebudú. Na druhej strane však radi konštatujeme, že pozitívne reakcie na 
našu prácu ďaleko prevyšujú negativizmus jednotlivca/cov. 
Dovoľte nám, aby sme sa aj touto formou poďakovali všetkým, ktorí veria našej práci, ktorí nám vyjadrujú svoju 
podporu a ktorým záleží na budúcnosti spoločenstva. V neposlednom rade ďakujeme Miestnemu úradu v 
Kavečanoch a najmä starostovi, ktorý sa výrazným spôsobom pričiňuje o  správny legislatívny rámec fungovania 
spoločenstva, naďalej veľkou nadprácou podporuje jeho činnosť, ale hlavne vďaka jeho odbornými právnymi 
vedomostiam môžeme o Urbariáte Kavečany hovoriť ako o úspešnom a životaschopnom projekte. Bez takejto 
podpory zo strany starostu by bola činnosť pozemkového spoločenstva paralizovaná..
Záverom ešte pripomíname, že aj naďalej prebieha vyplácanie podielov podľa rozhodnutia zhromaždenia 
spoločenstva zo dňa 11.09.2022 formou prevodov na bankové účty podielníkov. Tlačivá na vyplatenie podielov sú k 
dispozícii na Miestnom úrade v Kavečanoch, ako aj tlačivo si je možné stiahnúť z adresy www.urbariatkavecany.sk 
      Jozef Človečko, predseda výboru 
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Kavečianka pod vedením p. Márie Amrichovej, občianskému združenia BOMBAĽE pod vedením p. Evy Schwarzovej, 
občianskemu združeniu TJ Mladosť Kavečany pod vedením p. Michala Bradovku, miestnemu spolku červeného kríža 
pod vedením p. Margity Hrabinskej, duchovnému otcovi vdp. Stanislavovi Novotnému za jeho pozitívny prístup a 
spoluprácu s miestnym úradom v Kavečanoch, Občianskemu združeniu Svedectvo života našich predkov pod 
vedením Mgr. Agáty Šemrákovej, Pozemkovému spoločenstvu URBARIÁTU KAVEČANY, p. s. pod vedením p. Jozefa 
Človečka, Poľovníckemu združeniu Hradova pod vedením p. Dr. Štefana Karahutu a chatárom z chaty Hrešna p. 
Tomášovi Eichlerovi a Veronike Nižníkovej, prevádzkovateľom penziónu Pod Hrešnou.. 
Za pracovitosť a zodpovedný prístup k plneniu si pracovných povinností ďakujem všetkým zamestnancom miestneho 
úradu.
Ďakujem všetkým, ktorým Kavečany nie sú ľahostajné, a ktorí svojimi aktivitami prispievajú ku kultúrnemu, 
športovému a spoločenskému napredovaniu Kavečian. 
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami je potrebné mať na zreteli zlepšovanie kvality života obyvateľov 
Kavečian všetkých vekových kategórii a vo všetkých oblastiach. Zároveň je potrebné vysporiadať sa s  obmedzenými 
zdrojmi financovania a udržateľnosťou projektov a obmedzenými personálnymi zdrojmi. Nebráni nám to však 
uvažovať v intenciách postupného a stabilného rozvoja Mestskej časti Košice – Kavečany. K tomu však je potrebný 
odborný manažment, skúsenosti s vedením samosprávy, odborná kvalifikácia, kompetentnosť. Do budúcnosti si 
želám zdatných a férových partnerov, či už na úrovní súkromnej sféry alebo na úrovni územnej samosprávy a štátnej 
správy. To všetko je potrebné zladiť do jedného funkčného celku, aby rozvoj Kavečian bol realizovateľný.     Tiež je 
veľmi potrebné mať neustále na zreteli aj bežnú údržbu týkajúcu sa verejných plôch, miestneho cintorína, športového 
areálu, detských ihrísk, budov a majetku, ktoré vlastní alebo spravuje Mestská časť Košice – Kavečany. Je potrebné 
venovať sa aj drobným, menej viditeľným činnostiam, je potrebné aj drobné veci robiť správne, aabbyy  ssmmee  mmoohhllii  
uuvvaažžoovvaaťť  oo  úússppeeššnneejj  ssaammoosspprráávvee..    

                                      
JUDr. Martin Balčík, starosta

                                        OO  KK  TT  ÓÓ  BB  EE  RR    ––    MM  EE  SS  II  AA  CC    ÚÚ  CC  TT  YY    KK    SS  TT  AA  RR  ŠŠ  ÍÍ  MM
      Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším 
ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si 
ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Úcta k tým, ktorí tvrdo 
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili 
šťastnými nás, ich deti.
Sme veľmi vďační za to, že pod dvoch rokoch sme opäť mohli v Kavečanoch zorganizovať spoločenské podujatie pre 
seniorov z našej mestskej časti. Podujatie sa konalo 16.10.2022. Potešila nás hojná účasť seniorov. Cieľom tohto 
podujatia bolo prejaviť úctu voči starším generáciám a vytvoriť priestor na ich spoločné stretnutie a osobitne pogratulovať 
jubilantom, ktorí sa v tomto kalendárnom roku dožívajú významných životných jubileí. Členky miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža pripravili pohostenie pre seniorov a zabezpečovali aj celý priebeh podujatia. Po dlhšom 
čase sa na podujatí predstavila aj folklórna skupina Kavečianka, ktorá potešila pásmom ľudovej hudby, ktoré bolo 
pripravené osobitne pre túto príležitosť. Seniorov potešilo aj vystúpenie detí z materskej školy v Kavečanoch. Celé 
podujatie sa nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére, ktorú spríjemňovali tóny obľúbených piesni od Matúša 
Hrabinského, ktorý sa postaral o ozvučenie podujatia.
Želám si milí seniori, aby Vám v hojnej miere bola preukazovaná vďaka, pozornosť a úcta, ktorú si plným právom 
zaslúžite. Želám si, aby ste prežívali radostné obdobie svojho života, aby ste sa tešili zo svojich detí, vnúčat, pravnúčat, z 
dobrého zdravia a aby ste zažívali  radosť zo života.

JUDr. Martin Balčík, starosta


