
Naša mestská časť sa zapojila do súťaže 
o funkčné detské ihrisko v projekte spo-
ločnosti LIDL. V prípade úspechu by malo 
ihrisko vyrásť v lokalite pri Materskej ško-
le na Jaltskej ulici ešte v lete tohto roka.

Hlasujte každý deň na stránke 
www.zihadielko.sk 
pre „Košice-Dargovských hrdinov“.

Hlasovanie trvá do 29. februára. Každý 
môže odovzdať svoj hlas každý deň raz.
Vyhrať môže len 10 z celkového počtu 
100 prihlásených lokalít. 

Vlani sme aktívnym hlasovaním podpo-
rili projekt skvelého outdoorového fi tness 
parku v lokalite pri gréckokatolíckom 
kostole v projekte Nadácie SPP. Aj teraz 
môžu hlasy nás Furčanov pomôcť k 
tomu, aby sme pomohli zveľadiť miesto, 
kde žijeme. 

Furčania, buďme usilovní ako včielky 
a hlasujme teda pravidelne každý deň. 
Ďakujeme.
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Hlasujme 
a vyhrajme 
ihrisko 
pre Furču!

Tretí ročník fotografi ckej súťaže

S pozdravom
Jozef Andrejčák, starosta

Vážení Furčania, 
milí priatelia,
aj keď ubehlo z nového roka už niekoľko týždňov, dovoľte 
mi v mene mojom, ako aj v mene poslancov nášho miest-
neho zastupiteľstva, popriať vám pevné zdravie, pohodu 
v rodinách a veľa úsmevných dní v kalendárnom roku 
2016.

Budeme v ňom pokračovať v naštartovaných investičných 
aktivitách v zmysle schváleného rozpočtu. Spomeniem 
kamerový bezpečnostný systém, rekonštrukcie športových 
ihrísk, vybudovanie vonkajšieho fi t ihriska, rekonštruk-
cie detských ihrísk podľa európskych bezpečnostných 
noriem, rozširovanie parkovacích možností a iné. 

Verím, že aj tieto aktivity prispejú ku skvalitneniu našej 
Furče. O ich realizácii vás budeme priebežne informovať 
v jednotlivých vydaniach vynoveného časopisu F-kuriér. 

Súčasťou našich aktivít je podpora už tradičných športo-
vých a kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných 
v našej mestskej časti. Zároveň za dôležité považujem aj 
pravidelnú komunikáciu s mestom Košice a jeho jednot-
livými mestskými podnikmi, keďže vykonávajú správu 
a údržbu zelene, lesoparku a všetkých komunikácií. 

Na záver vám všetkým, milí Furčania, ďakujem 
za mnohé podnetné pripomienky a návrhy
i dobrú komunikáciu. 

Mestská časť Košice-Dargov-
ských hrdinov vyhlasuje už 
3. ročník fotografi ckej súťaže. 
Vyzývame Furčanov, ktorí vo 
voľnom čase radi fotografujú a 
zaujali ich na našom sídlisku 
rôzne zaujímavé momenty či zá-
kutia, aby sa zapojili do súťaže. 

Svoje fotografi e posielajte naj-
neskôr do konca septembra aj s 
kontaktnými údajmi na mailovú 
adresu m-urad@kosice-dh.sk 
alebo doručte na CD nosiči na 
sekretariát miestneho úradu. 

Zábery najlepších fotografi í 
budú uverejnené v priesto-
roch miestneho úradu, pre ich 
autorov sú pripravené aj zau-

jímavé ceny. Porota zložená zo 
zamestnancov miestneho úradu 
určila v premiérovom ročníku za 
víťazku Katarínu Čepkovú, ktorej 

sa vydaril nádherný záber dúhy 
nad Furčou. Vlani zaujali prírod-
né motívy na snímkach Mareka 
Rušinu a Róberta Trojáka. 

Posúďte sami, že záber nádhernej dúhy nad Furčou v podaní 
Kataríny Čepkovej bol ozaj vydarený! foto: Katarína Čepková 
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Poslanecké dni pre občanov – prvý polrok 2016

IOMO – Integrované obslužné miesto občana 

2 |

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016 v čase od 7.00 do 22.00 h.

Poslanecké dni sa konajú 
každú stredu (v  pracovných 
dňoch) v  čase od 15.30 do 
16.30 h v  zasadačke Miest-
neho úradu mestskej časti 

Košice-Dargovských hrdinov 
na Dvorkinovej ulici 7. Ob-
čania majú možnosť prísť za 
poslancami miestneho zastu-
piteľstva a oboznamovať ich s 

podnetmi a návrhmi na čin-
nosť v rôznych sférach. Takto 
vyzerá prehľad zostávajúcich 
poslaneckých dní v  prvom 
polroku 2016.

� Právo voliť má každý občan 
Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov.
� Občan, ktorý má v mestskej 
časti trvalý pobyt, má právo 

voliť vo volebnom okrsku, 
v ktorom je zapísaný v zozna-
me voličov.
� Na základe hlasovacieho 
preukazu má občan právo 
voliť v ktoromkoľvek okrsku. 

� Do každej domácnosti v 
mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov doručí 
mestská časť do 9. februára 
2016 „Oznámenie o čase 
a mieste konania volieb“ a 

„Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov“.
� Umiestnenie volebných 
miestností bude totožné 
s predchádzajúcimi voľbami 
do samosprávy obcí.

Všetky potrebné informácie nájdu občania na webovej stránke mestskej časti www.kosice-dh.sk.

24. 2., 25. 5. 
MUDr. Ján Sekáč

6. 4. 
JUDr. Ladislav Gaura

18. 5. 
Ing. Matúš Sedlák

2. 3., 1. 6.  
Ing. Marián Sidor 

13. 4. 
Mgr. Tomáš Hargaš

9. 3., 8. 6. 
Ing. Martin Sopko

20. 4. 
Adrián Pakan 

16. 3., 15. 6.  
Eduard Valkovský

27. 4. 
Ing. Vladimír Potemra

23. 3., 22. 6. 
JUDr. Viktor 
Zvolenský

4. 5. 
Zuzana Repová

30. 3., 29. 6. 
PhDr. Katarína 
Čižmáriková

11. 5. 
Mgr. Jana Rubická

Integrované obslužné miesto 
občana (IOMO) vám uľahčí 
od druhej polovice februára 
vybavovanie úradných zále-
žitostí. IOMO ponúka prístup 
k elektronickým službám štátu 
na jednom asistovanom mieste. 
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod 
spoločnou strechou. Šetrí vám 
nielen čas, ale aj peniaze.
Stačí navštíviť pracovisko 
IOMO na miestnom úrade na 
našom sídlisku a na jednom 
mieste vybavíte: 

� výpis/odpis z registra trestov,
� výpis z listu vlastníctva,
� výpis z obchodného registra.
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Ak nám je veselo, chce sa 
nám spievať, ak smutno, 
clivo si zanôtime. Aj fur-
čianski seniori majú radi 
spev, mnohí sa mu roky 
venovali a keďže spevác-
ky talent lepšie vyznie 
v partii,  vznikla v roku 
2013 myšlienka založiť 
spevácky súbor aj v klube 
dôchodcov na našom 
sídlisku. 

Najprv si zladili hlasy Anton 
Dučai, Eva Lörincová (žiaľ, 
medzičasom už nebohá), 
Oľga Barburská, Jolana 
Maškuľáková, Lýdia Štofi-
lová, Anna Peláková, pridal 
sa Ľudovít Cvengroš, neskôr 
Viliam Čurilla, Mária Ma-
liňáková, Gabriel Wagner, 
Eva Herbstová, Dušan Kroj, 
Peter Gazdík, Valéria Seke-
ľová, Veronika Takáčová, 
Katarína Čižmáriková a 
najnovšie aj Mária Antalová, 
Anna Šafárová a Ladislav 
Huštáty.  

Najväčšou výhodou a príno-
som bolo, že spevácky zbor 
sa začal formovať, nacvičovať 
a zospievavať pod odborným 
vedením mladého konzerva-
toristu Mariána Bujnovského, 
tiež obyvateľa Furče, ktorý  
okrem iného študoval aj diri-

govanie. K porozumeniu ge-
nerácií rýchlo došlo, sympa-
tického dirigenta-zbormajstra 
vo veku svojich vnukov rýchlo 
prijali speváčky a speváci 
medzi seba a poslúchali ho na 
slovo (pardon, na tón).

Z týždňa na týždeň sa zbor, 
ktorý prijal názov Furčan, 
zlepšoval a rozširoval si 
repertoár od ľudových piesní 
predovšetkým z východo-
slovenského regiónu, cez 
rusínske a cirkevné až po 
najznámejšie vychytávky z rá-
dia. Až nadišiel čas predviesť 
svoje umenie aj verejnosti. Po 
vystúpeniach na podujatiach 

v dennom centre (na ktoré sa 
klub dôchodcov premenoval),  
sólisti, duá i triá sa viackrát 
zúčastnili na celomestskej 
speváckej súťaži seniorov vo
Všešportovom areáli. 

V roku 2014 si odtiaľ priniesol 
diplom za prvenstvo sólista 
Anton Dučai a trio v zložení 
Ľudovít Cvengroš, Viliam 
Čurilla a Peter Gazdík za 3. 
miesto. Súbor Furčan vystúpil 
aj v košickom Kulturparku, 
na vianočných trhoch v na-
šom meste, v Lorinčíku i na 
Mikuláši v parku pri fontáne 
na Furči. V rámci minuloroč-
ného Furčianskeho kultúrneho 
leta potešil zmesou ľudových 
piesní a piesňou „Goraľu, cy či 

ňe žaľ“ zabodoval u početného 
obecenstva, ktoré sa k nemu 
pridalo.

Spevácky súbor má však aj 
jednu radosť, ktorá je zároveň 
starosťou: talentovaného 
mladého dirigenta Mariána 
Bujnovského prijali na  Vy-
sokú školu múzických umení 
v Bratislave a denné štúdium 
mu neumožňuje naďalej syste-
maticky pracovať s furčian-
skymi seniormi.  Aktuálne sa 
spevácky súbor pripravuje na 
ďalšie mestské súťaže už pod 
vedením novej zbormajsterky 
Lýdie Frančákovej, mnohým 
Furčanom známej ako učiteľky 
v materskej škole. 
 Katarína Čižmáriková

Seniorský spevácky zbor Furčan 
žne prvé úspechy

Spevácky zbor Furčan vystúpil aj na našom sídlisku na mikuláškej akcii v parku pri fontáne.

Pri vystúpení Anton Dučai, 
jeden zo zakladajúcich členov 
súboru Furčan.

Duo Ľudovít Cvengroš (vľavo) a Dušan Kroj má v repertoári 
aj piesne o víne.



Stanovištia veľkokapacitných kontajnerov v roku 2016
26. 2. - 4. 3. 25. 3. - 1. 4. 29. 4. - 6. 5. 27. 5. - 3. 6. 24. 6. - 1. 7.

1. Kalinovská 3 - 5 stanovište 
kontajnerov pri mulde

za Lidickým námestím 16 
chodník medzi výmenníkom 

a parkoviskom

Jaltská 23 
zo zadnej strany bloku

Bielocerkevská  27
Dvorkinova 10 - 12 

zo zadnej strany bloku

2. Kalinovská 8 
stanovište kontajnerov 

Lidické námestie 11 
stanovište kontajnerov

Jaltská 7 
zo zadnej strany bloku

Bielocerkevská 11 Maurerova 2 - 3

3. Kurská 24 
stanovište kontajnerov

Lidické námestie 1 - 5 
parkovisko za OC Poprad

Kpt. Jaroša 8 - 10  
prerušený chodník

Bielocerkevská 2 - 4 
stanovište kontajnerov

Maurerova 10 
zo zadnej strany bloku

4. Kurská 7 - 9  
zo zadnej strany bloku

Benadova 1 
stanovište kontajnerov

Kpt. Jaroša 6 
stanovište kontajnerov

Clementisova 8 - 9  
zo zadnej strany bloku

Maurerova 17

5. Kurská 21 
zo zadnej strany bloku

Benadova 17
Kpt. Jaroša 9 

zo zadnej strany bloku
Clementisova 3 

zo zadnej strany bloku
Povstania českého ľudu 5 - 9                                     

stanovište kontajnerov

6. Kurská 31 
Jegorovovo námestie 3 - 4 

stanovište kontajnerov
Postupimská 4 

stanovište kontajnerov
Dvorkinova 6 

zo zadnej strany bloku
Povstania českého ľudu 6                              

zo zadnej strany bloku             

7. Kurská 12 - 14 
zo zadnej strany bloku

Bašťovanského 10 Postupimská 13
Dvorkinova 1 - 3 stanovište 

kontajnerov pri miestnom úrade
Povstania českého ľudu 16 - 18 

zo zadnej strany bloku

8. Tokajícka 10 - 12 Bašťovanského 4
Postupimská 29  

zo zadnej strany bloku
Dvorkinova 20  

zo zadnej strany bloku
Povstania českého ľudu 28 - 30 

zo zadnej strany bloku 

22. 7. - 29. 7. 19. 8. - 26.8. 16. 9. - 23. 9. 14. 10. - 21. 10. 11. 11. - 18. 11.

1. Buzulucká 20 
stanovište kontajnerov

Krosnianska 35 
zo zadnej strany bloku

Ovručská 19 v zákrute Fábryho 2 parkovisko Adlerova 8

2. Buzulucká 17 
stanovište kontajnerov

Zupkova 4 
Krosnianska 61 

zo zadnej strany bloku
Fábryho 10

Adlerova 23 prerušený chodník 
pri separovaných kontajneroch

3. Buzulucká 9 
stanovište kontajnerov

Zupkova 10 
zo zadnej strany bloku

Krosnianska 49 
zo zadnej strany bloku

Fábryho 20
Slivník 11 

vedľa rodinného domu

4. Buzulucká 8 - 10
Zupkova 9 

zo zadnej strany bloku
Krosnianska 75 - 77   Fábryho 36 Slivník 39

5. Charkovská 22
Zupkova 21 

zo zadnej strany bloku
Krosnianska 91 

pri kontajneroch
Fábryho 9 

Orechová 13 - 17  
v zákrute

6. Charkovská 8 - 10 
Zupkova 33 

zo zadnej strany bloku
Krosnianska 83 - 85 

výklenok
Fábryho 13 - 15

Drieňová  
stredná časť ulice

7. Krosnianska 11 - 13 
priestor medzi blokmi

Ovručská 7 - 9           
Exnárova 9 - 11 

vybetónovaná plocha
Adlerova 3 - 5 vybetónovaná plocha 

vedľa výmenníkovej stanice
Prešovská 43 - 46

8. Krosnianska 23 
zo zadnej strany bloku

Ovručská 15 - 17 Exnárova 4 - 6 Adlerova 13 - 15 Vo výmoli stredná časť ulice

Areál Základnej školy na 
Krosnianskej 4 v Košiciach bol 
dejiskom futbalového turnaja 
SNEHULIAK CUP, ktorého or-
ganizátorom bola partia okolo 

Petra Fenčáka. Štartovalo na 
ňom celkovo sedem tímov a až 
53 hráčov. Víťazné mužstvo 
„Richie team“ viedol Richard 
Lelák. Najstarším hráčom 

turnaja bol Vladimír Dravecký, 
ktorý aj vo veku úctyhodných 
59 rokov poriadne popreháňal 
oveľa mladších súperov. 
Partnermi akcie boli: auto-

škola Drajv, fi rma Korekt plus 
s doménou www.najomne.sk 
a podujatie podporil aj starosta 
mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov Jozef Andrejčák.

F-kuriér
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Futbalový turnaj SNEHULIAK CUP
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