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MM  ii  ll  íí    KK  aa  vv  ee  čč  aa  nn  cc  ii,,
srdečne vás všetkých pozdravujem! 
V čase, keď ešte nezačal advent, ale v obchodoch už bolo vidieť vianočnú výzdobu som dostal nasledovný žart: 
"Odkaz pre všetkých, ktorí už začali vyťahovať vianočné ozdoby. Ukľudnime sa! Mária ešte ani nepovedala Jozefovi, 
že je tehotná." 
Z pohľadu Adventu v Cirkvi možno s tým len súhlasiť, pretože evanjeliá súvisiace s blízkym narodením Ježiša začínajú 
až od 17teho decembra. 
Ale to "Ukľudnime sa!" je zároveň peknou pozvánkou uvedomiť si, že nie len obchodníci sa chystajú na sviatky,  my 
všetci sme pozvaní. Pozvaní očakávať. Aj človek veriaci, aj neveriaci je pozvaný pripraviť sa na sviatky. Neveriaci sa 
môže pýtať sám seba kam smeruje jeho život, keď sa určitým smerom naučil rozmýšľať a následne konať. A tiež, ako 
to pôsobí na život druhých, zvlášť blízkych. Veriaci človek môže pozvať Boha, aby mu odkrýval pohľad na neho. 
Niekedy ho zakrývame túžbami, o ktorých vieme, že nie sú správne. Inokedy maskujeme peknými postojmi, skutkami, 
ale tých nesprávnych sa vzdať nechceme. Alebo len fňukáme nad všetkým, čo nie je podľa našich predstáv. 
Sadnime si v duchu k Jozefovi, ktorý má pred sebou tajomstvo, ale ktorý si je vedomý, že ho vedie Boh. Sadnime si k 
Márii, ktorá očakáva život, aj naplnenie Božích plánov. Nechajme sa ako oni viesť, aby sme si v pohľade na dieťa v 
jasliach uvedomili, že sa napĺňa Boží plán, že Boh ukázal tomuto svetu, že mu na nás záleží. Prejavil viditeľne svoju 
lásku k nám. Dajme túto nádej aj ľuďom okolo seba. Pripomeňme si, že Boh prišiel v dieťati na túto zem, ale sa aj 
stretnime so živým Kristom pri eucharistickom stole. Veď si práve Jeho lásku a štedrosť pri rodinnom sviatočnom stole 
pripomíname.
Prajem Vám milostiplné Vianočné sviatky 
                                                                                                                                                                                                                                 Stanislav Novotný, farár

                        MM  OO  NN  GG  OO  LL  SS  KK  OO      NN  AA      KK  OO  NN  II      AA      II  NN  AA  KK      ‐‐      PP  EE  TT  EE  RR      BB  RR  ČČ  OO      ŠŠ  II  ŠŠ  KK  AA    

      Na chate Hrešna dňa 08.12.2022 sa konala milá slávnosť, na ktorej bola uvedená do života kniha pod 
názvom ,,MONGOLSKO NA KONI A INAK”. Symbolicky bola kniha uvedená do života borovicovými šiškami. 
Autorom tejto knihy, je nám všetkým dobre známy,  pán Ing. Peter Šiška, ktorý v knihe zachytáva cestovateľské 
dobrodružstvá, ktoré prežil so svojimi priateľmi počas takmer mesačného putovania po Mongolsku. Kniha je 
spracovaná pútavým spôsobom, je dobre vyvážená textovou a obrázkovou časťou a čitateľ sa pri nej rozhodne 
nebude nudiť. Autorovi knihy pánovi Petrovi Šiškovi prajeme pevné zdravie a podľa možností ešte veľa krásnych 
cestovateľských zážitkov.    

                                                                                                                                JUDr. Martin Balčík, starosta

VV  II  AA  NN  OO  ČČ  NN  ÝÝ    AA    NN  OO  VV  OO  RR  OO  ČČ  NN  ÝÝ      PP  OO  ZZ  DD  RR  AA  VV
  
    Vážení obyvatelia Kavečian, dovoľte mi, aby som každému z Vás osobitne 
poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov v pokojnom a radostnom 
rodinnom prostredí v kruhu svojich najbližších a v Novom roku 2023 Vám 
všetkým želám najmä pevné zdravie, veľa rodinnej pohody, veľa osobných, ako 
aj pracovných úspechov a veľa radosti zo života.  

      JUDr. Martin Balčík, starosta
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                    VV  OO  ĽĽ  BB  YY      DD  OO      OO  RR  GG  ÁÁ  NN  OO  VV      SS  AA  MM  OO  SS  PP  RR  ÁÁ  VV  YY      OO  BB  CC  ÍÍ      22  99..  11  00..  22  00  22  22

PPooččeett  ppllaattnnýýcchh  hhllaassoovv  pprree  kkaannddiiddááttoovv  nnaa  ssttaarroossttuu  mmeessttsskkeejj  ččaassttii::
1. JUDr. Martin Balčík (nezávislý kandidát) – 416 hlasov
2. Bc. Ondrej Rečlo (nezávislý kandidát) – 160 hlasov
3. Mgr. Matúš Štofka (HLAS  sociálna demokracia) – 50 hlasov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu mestskej časti: 626
ZZaa  ssttaarroossttuu  mmeessttsskkeejj  ččaassttii  bbooll  zzvvoolleennýý::
JUDr. Martin Balčík s počtom hlasov 416
PPooččeett  ppllaattnnýýcchh  hhllaassoovv  pprree  vvooľľbbyy  ddoo  mmiieessttnneehhoo  zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa
1. Mgr. Agáta Šemráková (Kresťanskodemokratické hnutie) – 459 hlasov
2. Gabriel Hudák (Kresťanskodemokratické hnutie) – 400 hlasov
3. Michal Bradovka (Kresťanskodemokratické hnutie) – 348 hlasov
4. Ján Ondira (Kresťanskodemokratické hnutie) – 337 hlasov
5. Bc. Jana Urbánová (ŠANCA) – 223 hlasov
6. Mgr. Matúš Štofka (HLAS – sociálna demokracia – 178 hlasov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva: 599
PPoossllaannccii,,  kkttoorríí  bboollii  zzvvoolleenníí  ddoo  mmiieessttnneehhoo  zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa::
Mgr. Agáta Šemráková s počtom hlasov 459
Gabriel Hudák s počtom hlasov 400
Michal Bradovka s počtom hlasov 348
Ján Ondira s počtom hlasov 337
Percentuálna účasť vo voľbách do samosprávy obcí, t.j. MČ Košice  Kavečany dňa 29.10.2022 bola  5599,,0099  %%..

       
DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA    MMEESSTTSSKKEEJJ    ČČAASSTTII    KKOOŠŠIICCEE  ‐‐  KKAAVVEEČČAANNYY    ZZAA    RROOKKYY    22002200    AAŽŽ    22002222

ÚÚddaajjee  zz  eevviiddeenncciiee  oobbyyvvaatteeľľssttvvaa  zzaa  rrookk  22002200  ::
Narodenia :   8 / 5 chlapci a 3 dievčat /
Sobáše : 15
Úmrtia :   7
K pobytu sa prihlásilo : 41  obyvateľov
Odsťahovalo sa : 11  obyvateľov
K 31.12.2020 mestská časť Košice – Kavečany eviduje    11334455    trvale prihlásených občanov.

ÚÚddaajjee  zz  eevviiddeenncciiee  oobbyyvvaatteeľľssttvvaa  zzaa  rrookk  22002211  ::
Narodenia :  15 / 6 chlapcov a 9 dievčatá /
Sobáše :    7
Úmrtia :  19
K pobytu sa prihlásilo : 21  obyvateľov
Odsťahovalo sa : 29  obyvateľov
K 31.12.2021 mestská časť Košice – Kavečany eviduje 11333355 trvalo prihlásených občanov.

ÚÚddaajjee  zz  eevviiddeenncciiee  oobbyyvvaatteeľľssttvvaa  zzaa  rrookk  22002222  ::
Narodenia : 14 /  8 chlapcov a 6 dievčat /
Sobáše : 10
Úmrtia : 14
K pobytu sa prihlásilo : 43  obyvateľov
Odsťahovalo sa :  8  obyvateľov
K 15.12.2022 mestská časť Košice – Kavečany eviduje 11337700 trvalo prihlásených občanov.

             Ing. Renáta Albertová
              evidencia obyvateľstva

          

            UU  SS  TT  AA  NN  OO  VV  UU  JJ  ÚÚ  CC  EE      ZZ  AA  SS  AA  DD  NN  UU  TT  II  EE      NN  OO  VV  OO  ZZ  VV  OO  LL  EE  NN  ÉÉ  HH  OO      MM  II  EE  SS  TT  NN  EE  HH  OO                                            
                                                  ZZ  AA  SS  TT  UU  PP  II  TT  EE  ĽĽ  SS  TT  VV  AA      VV      MM  ČČ      KK  OO  ŠŠ  II  CC  EE  ––  KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  YY
     Na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.11.2022 novozvolený starosta a 
poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojich funkcií na volebné obdobie 2022 – 2026. Z rúk 
predsedníčky miestnej volebnej komisie pani Márie Horváthovej prevzali osvedčenia o zvolení za starostu resp. za 
poslancov do miestneho zastupiteľstva.
Po zložení sľubov nasledoval príhovor starostu, v ktorom predostrel vôľu zastupovať záujmy všetkých obyvateľov 
Mstskej časti Košice – Kavečany, prioritne sa venovať ďalšiemu zlepšeniu dopravnej infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti, naďalej podporovať športové, kultúrne, spoločenské a sociálne projekty a spolupracovať so všetkými 
neziskovými organizáciami, ktoré pôsobia na území Mestskej časti, a ktorých činnosť je vykonávaná vo verejnom 
záujme. 
Záverom svojho príhovoru starosta poprial poslaneckému zboru do nasledujúceho funkčného obdobia najmä 
pevné zdravie, a vela energie, odhodlania  a odvahy pri prijímaní rozhodnutí v prospech Mestskej časti Košice – 
Kavečany.
V pracovnej časti boli vytvorené komisie pri miestnom zastupiteľstve a to komisia športu , kultúry, miestnej tlače a 
školstva, ktorej predsedníčkou sa stala pani poslankyňa Mgr. Agáta Šemráková, ďalej  komisia  finančná, výstavby, 

                                                        ZZ  ÓÓ  NN  AA      BB  EE  ZZ      PP  EE  ŇŇ  AA  ZZ  ÍÍ
     Miestny úrad MČ Košice – Kavečany spoločne s 
Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža, v dňoch 
18 – 20.novembra 2022, v tomto kalendárnom roku, už po 
druhy krát zorganizovali podajatie pod názvom ,,Zóna bez 
peňazí“. 
Zóna bez peňazí podporuje medzi ľuďmi kolovanie a 
výmenu tovaru a predmetov, ktoré už nepotrebujú, nechcú 
ich zničiť a mohli by poslúžiť niekomu inému.
Veci, ktoré po Zóne zostali, boli darované do zariadenia 
Arcidiecéznej Charity v Košickej Novej Vsi. 
Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto projektu patrí srdečná 
vďaka.

                                  JUDr. Martin Balčík, starosta
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dopravy a verejného poriadku, ktorej predsedom sa stal pán poslanec Gabriel Hudák a komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ Košice – Kavečany, ktorej predsedom sa stal pán poslanec Michal 
Bradovka. 
Starosta JUDr.Martin Balčík poveril výkonom funkcie zástupcu starostu pána poslanca Michala Bradovku.

 Mária Horváthová, 
                                                                 predsedníčka miestnej volebnej komisie

                    RR  EE  KK  OO  NN  ŠŠ  TT  RR  UU  KK  CC  II  AA      CC  EE  SS  TT  YY      KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  YY  ––  DD  RR  UU  ŽŽ  SS  TT  EE  VV  NN  ÁÁ        PP  RR    II      HH  OO  RR  NN  ÁÁ  DD  EE

    V mesiaci novemmber 2022 došlo k k rekonštrukcii časti účelovej komunikácie vedúcej z Kavečian do 
Družstevnej pri Hornáde. Rekonštruovaná bola časť konunikácie v dĺžke 1,4 km. Ako sme Vás už v 
predchádzajúcich vydaniach Kavečianskeho spravodaja viackrát informovali, bolo v dlhodobom záujme samosprávy 
v Kavečanoch pristúpiť k rekonštrukcii tejto komunikácie, ktorá má pre našu obec dôležitý význam. I keď neslúži ako 
hlavná prístupová komunikácia do Kavečian, je dôležitá v prípadoch mimoriadnych situácii, ktoré môžu vzniknúť na 
hlavnej ceste spájajúcej Kavečany s mestom Košice. Rekonštrukciu cesty vykonávala spoločnosť CESTY KOŠICE, 

Deti sa mu zdôverili s tým čo ich trápi a po čom túžia a on ich za pekné piesne a básne  obdaroval sladkými balíčkami.
Zahrali sme sa aj na usilovné gazdinky a napiekli i vyzdobili  perníčky, na ktorých si pochutnali deti a ich rodičia.  
Pečieme oblátky na  Vianočné trhy, pripravujeme program na Vianočnú besiedku s rodičmi, lebo Vianoce sú tu už 
čochvíľa.
Ďakujeme za krásny vianočný stromček rodine Kachmanovej, na ktorý sme sa nevedeli vynadívať a s láskou sme ho 
vyzdobili aby robil radosť všetkým obyvateľom Kavečian.
Preto vám milí Kavečanci prajeme: 

Na krásne pokoja sviatky
prijmite vinš náš krátky.
Prežite chvíle vianočné
v radosti, v láske, spoločne.
                                                                         Kolektív MŠ
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              KK  AA  ŽŽ  DD  ÉÉ      RR  OO  ČČ  NN  ÉÉ      OO  BB  DD  OO  BB  II  EE      MM  ÁÁ    VV    MM  AA  TT  EE  RR  SS  KK  EE  JJ      ŠŠ  KK  OO  LL  EE        VV    KK  AA  VV  EE  ČČ  AA  NN  OO  CC  HH
                                                                                                                                          SS  VV  OO  JJ  EE      ČČ  AA  RR  OO

     Tento rok sa nám jeseň vydarila, užívali sme si vychádzky po okolí a pozorovali krásne sfarbené lesy.  Ovocie 
dozrelo, nastal zber chutných plodov a my sme sa vybrali s našimi škôlkarmi spoznávať ovocný sad. Dozvedeli sme 
sa aj veľa zaujímavých informácií o spracovávaní ovocia i o tom ako môžeme pomôcť zvieratkám v lese. Usilovne 
sme zbierali jabĺčka na farskej záhrade, triedili ich podľa farby i veľkosti. Naoberané jabĺčka sme si uskladnili a teraz 
si na nich môžme pochutnávať počas celej zimy. 
V  jesenných  radovánkach sme pokračovali zberom zemiakov. Za túto možnosť sa chceme poďakovať farmárovi J. 
Papčovi.  Mali sme možnosť zažiť jedinečnú atmosféru na poli, cítiť vôňu  čerstvo vyoranej zeme, vidieť ako traktor 
vyoráva zemiaky a potom ich usilovne vyzbierať do posledného kúska. Najlepšou odmenou bol piknik a bubnovanie 
na vedierkach.  
Niekoľkoročnou tradíciou v našej MŠ je aj nakladanie kapusty. Túto akciu nám tento rok spríjemnil Filipko Lôrinc 
spevom a hrou na akordeóne, ktorý si zároveň pospomínal na škôlkarské časy.  Učiteľky  do rytmu usilovne strúhali 
a detí vrstvili kapustu do súdka.  Radosť a nadšenie z tejto práce nie je možné odmerať žiadnym metrom. Dá sa 
však odčítať z tých zvedavých a šťastných detských  očiek. 
V súčasnosti sa dostávajú ľudové zvyky a tradície predkov do úzadia. Nepochybne je čoraz potrebnejšie 
odovzdávať ich posolstvo mladej generácii. Z uvedeného dôvodu sa naša materská škola rozhodla prevziať túto 
významnú úlohu šíriteľa a sprostredkovateľa ľudovej kultúry, čím sa snaží pomôcť deťom predškolského veku na 
elementárnej úrovni poznať svoju identitu, minulosť obce,  v ktorej sa narodili a v ktorej žijú.
Ani sme sa nenazdali a prišla zima. Začali sme sa pripravovať na najkrajšie sviatky roka. Deti spoznávajú význam a 
symboly adventu. Dôraz dávame na  ľudskosť, spolupatričnosť, dobrosrdečnosť a porozumenie. 
Jedného dňa  nám  na  dvere  MŠ  zaklopal  Mikuláš o ktorom už detí mali poznatky a ktorého už netrpezlivo čakali. 

  
  
    55//     44//     44//

a.s.  Cesta z Kavečian do Družstevnej bola vybudovaná ešte v 70 – tych rokoch minulého storočia. Dlhodobo slúžila 
pre potreby poľnohospodárov hlavne na presun poľnohospodárskej techniky, ale vo väčšej alebo menšej intenzite je 
využívaná aj obyvateľmi Kavečian už takmer 50 rokov. Teší nás, že jej rekonštrukciou bola predĺžená jej životnosť a 
že vo vynovenom stave bude aj ďašie roky spôsobilá zabezpečovať alternatívnu dopravnú dostupnosť Kavečian.     

JUDr. Martin Balčík, starosta  

AA  DD  VV  EE  NN  TT  NN  ÝÝ      VV  EE  NN  II  EE  CC
     Milí Kavečanci, v parku pred kostolom sv. apoštolov Petra a Pavla sme pre Vás prvýkrát vytvorili adventný 
veniec. Veniec je vyrobený z  ihličnanov, ktoré predstavujú trvalý život. Kruhový tvar, ktorý nemá začiatok ani koniec 
symbolizuje večnosť a nesmrteľnosť duše. Poďakovať sa chceme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s výrobou 
venca. V prvú adventnú  nedeľu 27.11.2022 po 2 sv. omši bol veniec slávnostne posvätený farárom PhDr. JCLic. 
Stanislavom Novotným za účasti veriacich a jedného šikovného anjelika, ktorý následne v podvečer adventu 
rozsvietil prvú sviecu, ktorá symbolizuje Nádej. Rozliehajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho 
Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je Svetlo sveta (Jn, 8,12), preto sa každú nasledujúcu adventnú 
nedeľu rozhoria ďalšie sviece, ktoré v sebe nesú posolstvo mieru, priateľstva a lásky.
Tak ako sa rozhoreli sviece na adventnom venci, prajeme Vám aby sa vo vašich srdciach rozhorela láska, viera, 
dobrosrdečnosť, porozumenie a aby ste tento krásny adventný čas prežili v zdraví  a pohode. 
Veríme, že sa to stane tradíciou a že Vám toto malé dielko spríjemní adventné obdobie.

Mgr. Agáta Šemráková, riaditeľka MŠ


