
„Tohto roku sme už dvakrát 
upratovali okolo kontajnerov 
v záhradkárskej lokalite Stará 
Sečovská a v Moňovom potoku 
sme pomáhali likvidovať 
čiernu skládku. Upratovali 
sme lesopark v oblasti okolo 
odpočívadiel, chodníkov a pri 
studničke,“ prezrádza Marek 
Kandráč, vedúci oddelenia 
životného prostredia, výstavby 
a podnikateľských činností na 
sídlisku Dargovských hrdinov. 
Naša mestská časť v spolu-
práci s organizáciou Akropolis 
vykonala 30. apríla ekologickú 
aktivitu v podobe čistenia le-
soparku a lesa ponad sídliska 
Dargovských hrdinov. „Lik-
vidovali sme čiernu skládku 
na Slivníku, upratovali sme 
neporiadok medzi futbalovým 
ihriskom na Postupimskej ulici 
a prechodovým chodníkom od 
OC Modrák k OC Torysa. Upra-
tali sme lesík pod Adlerovou 
ulicou vedľa výbežiska, ďalej 

aj lokalitu medzi Slivníkom 
a Postupimskou ulicou či nad 
záhradkami Slivníka a Ulice 
povstania českého ľudu. Veľký 
kontajner odpadu sme vyzbie-
rali aj v lesíku od záhradiek 
Slivníka k Maurerovej ulici, no 
a dôkladné týždňové upratova-
nie sa týkalo aj muldy medzi 
Kurskou ulicou a Lidickým 
námestím,“ zosumarizoval 
Marek Kandráč.
Ako dodal, v pláne je ešte 
upratanie muldy medzi Lidic-
kým námestím a Benadovou 
ulicou, ďakej lesík pod Bena-
dovou a Bašťovanského ulicou 
a rovnako aj les od Adlerovej 
ulice smerom k Moňovmu 
potoku. Rovnako aj v tomto 
roku bude dvakrát zorganizo-
vaný zber elektrospotrebičov 
priamo z domácností, no a 
furčianski aktivační pracovníci 
budú vypomáhať aj pri zame-
taní chodníkov od posypového 
materiálu.
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ČISTOTA  
NA SÍDLISKU

Naša mestská časť 
prostredníctvom 
aktivačných pracovníkov 
denne vykonáva čistotu 
sídliska zbieraním odpadkov 
a pravidelne likviduje čierne 
skládky. 

FIT IHRISKO
bude hotové v júni 
Mestská čast Košice-Dargov-
ských hrdinov uspela v 4. ročníku 
verejnoprospešného programu 
SPPoločne s projektom výstavby fit 
ihriska. Projekt „Buďme fit na Furči“ 
vďaka úspechu vo verejnom on-line 
hlasovaní získal grant 6-tisíc eur z 
Nadácie Slovenského plynárenského 
priemyslu (SPP). 
„Vďaka tejto skvelej dotácii vy-
budujeme outdoorové fitnes na 
voľnej ploche v parku v lokalite pri 
gréckokatolíckom kostole. Areál 
bude hotový v júni. Súčasťou ihriska 
bude päť cvičiacich prvkov a dôjde aj 
k celkovej úprave okolia. Toto ihrisko 
dozaista podporí rozvoj pohybových 
aktivít všetkých obyvateľov v našej 
mestskej časti,“ prezradil starosta 
Furče Jozef Andrejčák. 

vás pozýva

05. júna 2016 | nedeľa
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

14:30 – 18:00 v Parku pri Fontáne
pri obchodnom stredisku Ondava

 „UJO ĽUBO“  
     (15:00 – 16:30)

 Nafukovacie skákacie 
atrakcie, maskot „Ježko 
Centruško“

 Detskí animátori  
a rôzne súťaže

 Maľovanie na tvár
 Retro autobus
 Ukážky činnosti polície
 Sladkosti  
a občerstvenie

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov 
v spolupráci 

s Centrom voľného času Košice, 
Elokované pracovisko Charkovská 1

Bližšie informácie na stránke
www.kosice-dh.sk

PROGRAM
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Deň Zeme na Furči - 8. ročník

Nainštalujú ďalšie tri kamery

Názvy ulíc v mestskej časti

Internet do každej triedy 
Svetový Deň Zeme sme 
si v našej mestskej časti 
pripomenuli už 8. roční-
kom tohto podujatia.

Akcia v areáli lesoparku 
na Furči bola 28. apríla 
určená žiakom štvrtého 
ročníka základných 
škôl, ktoré sídlia na 
našom sídlisku. Cieľom 
bolo pozdvihnúť envi-
ronmentálne povedomie 
detí tvorivým a hravým 
spôsobom vo vonkaj-
šom prostredí. 
Pre deti bol priprave-
ný bohatý program, 
celkovo až na deviatich 
stanoviskách. Dozvedeli 
sa užitočné informácie 
zo sveta botaniky, spo-
znávali rôzne rastliny, 
živočíchy, vyrábali vtá-
čie búdky, čakali na ne 
rôzne ekohádanky.

Partnermi akcie boli:

Okresný úrad Košice, 

odbor starostlivosti o životné 

prostredie, 

Mestské lesy Košice, a. s., 

Správa mestskej zelene, 

Východoslovenské múzeum, 

europoslankyňa 

Monika Smolková, 

občianske združenie  

SOS/BirdLife Slovensko, 

ktorého poslaním je ochrana a 

výskum prírody, najmä vtáctva 

a jeho biotopov na Slovensku.  

V zmysle rozpočtu, ktorý schválili 
poslanci miestneho zastupiteľstva, 
sa postupne darí realizovať inves-
tičné zámery v prospech zlepšenia 
života obyvateľov Furče. Jedným 
z najzložitejších projektov je vybu-
dovanie kamerového bezpečnost-
ného systému napojeného priamo 
na centrálny pult Mestskej polície 
Košice. Vlani v jeseni už došlo 
k osadeniu prvých troch kamier. 
Celý projekt je však rozdelený 
do viacerých etáp, do ktorých sa 
naša mestská časť bude púšťať na 

základe finančných možností.  
„Tento zámer z dôvodu finančnej 
náročnosti musíme riešiť postupne 
v priebehu celého štvorročného 
volebného obdobia. Ďalšie tri 
kamery budú namontované v naj-
bližších mesiacoch. Zopakujem, 
že naše kamery sú napojené na 
centrálny pult Mestskej polície 
a monitorujú priestory zastávok 
MHD, priechody pre chodcov 
a vstupy do podchodov,“ vysvetlil 
Jozef Andrejčák, starosta mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov.

Internet sa stal samozrej-
mou súčasťou našej každo-
dennej reality. Využívame 
ho v práci i v súkromí, ale 
svoje významné miesto má 
aj vo vyučovacom procese. 

K žiakom každodenne prúdia dô-
ležité informácie. Z praxe vieme, 
že internet je najvýznamnejším a 
najčastejšie využívaným zdrojom 
informácií. Okrem toho ponúka 
rôzne možnosti spestrenia vyu-
čovania. Počítačová gramotnosť 
a práca s internetom sú dnes 
zručnosťami, ktoré vyžadujú 
mnohí zamestnávatelia. Infor-
matika a moderné informačné 
technológie majú preto aj na 
Slovensku zelenú. Cieľom každej 
školy by malo byť pripraviť čo 
najlepšie mladú generáciu do 
života. Do sveta, ktorý nás ob-
klopuje, veľmi rýchlo sa vyvíja a 
mení. Je preto potrebné vyzdvih-
núť úspešnú realizáciu projektu 
„Internet do každej triedy”  
na Základnej škole na Kros-
nianskej 4. Pod jeho realizáciu 
sa podpísalo Združenie rodičov 

pri ZŠ Krosnianska 4, ktoré 
zorganizovalo verejnú zbierku. 
Vyzbieralo sa v nej 1 842,80 eur. 
Prirodzene, prispeli do nej najmä 
rodičia a priaznivci školy a su-
mou 1000 eur aj Východosloven-
ská energetika Holding, Košice. 
Projekt podporila sumou 500 
eur spoločnosť EKOSOFT.
Bez podpory Nadačného fondu 

T-Systems Slovakia (spravo-
vaného Karpatskou nadáciou), 
ktorý tento projekt podporil 
sumou 9 600 eur, by však na ZŠ 
Krosnianska 4 takúto finančne 
náročnú investíciu nemohli 
zrealizovať. 
„Dnes máme vybudovanú v 
priestoroch celej školy štruktúro-
vanú kabeláž pre LAN sieť. V pra-

xi to znamená, že každá trieda, 
odborná učebňa i kabinety sú 
pripojené na internet. Týmto by 
sme sa chceli ešte raz poďakovať 
všetkým, ktorí nás sponzorovali, 
pomáhali pri realizácii projektu v 
praxi a podpísali sa tak pod túto 
skvelú vec,“ vravela spokojne 
Ing. Danka Daneshjoová, riaditeľ-
ka ZŠ Krosnianska 4.

•  Adlerova
Ulica pomenovaná po Karolovi 
Adlerovi (20. 3. 1910 – 20. 12. 
1944), dentistovi, sociálnom de-
mokratovi a neskôr komunistovi. 
Bol činný v odboji, po vypuknutí 
SNP bol partizánskym velite-
ľom v slovensko-maďarskom 
pohraničí na Gemeri. Bol však 
zajatý Nemcami a verejne popra-
vený v Dobšinej. Je nositeľom 
Československého vojnového 
kríža, Radu SNP a Radu Červenej 
hviezdy in memoriam.   

•  Bašťovanského 
Ulica pomenovaná po Štefanovi 
Bašťovanskom (7. 2. 1910 – 27. 11. 

1952). Bol ľavicovým verejným 
činiteľom na Slovensku. Od 
roku 1939 bol v komunistickom 
odboji, v rokoch 1942 – 1943 
bol členom štvrtého ilegálneho 
ústredného výboru KSS. Za po-
vstania riadil KSS na západnom 
Slovensku. Po roku 1945 bol 
členom ÚV KSS a predsedníctva 
ÚV KSS, tiež členom sekretariátu 
ÚV KSČ, poslancom Národného 
zhromaždenia a Slovenskej 
národnej rady.  

•  Benadova 
Ulica pomenovaná po Ľudovítovi 
Benadovi (23. 8. 1899 – 13. 6. 
1973). Bol ľavicovým sloven-
ským politikom, členom KSČ, 
odborárskym funkcionárom. 
V rokoch 1938 až 1939 bol čle-
nom prvého ilegálneho ústred-
ného výboru KSS. V rokoch 1941 
až 1945 bol väznený. V rokoch 

1945 až 1968 bol členom ÚV 
KSS, v rokoch 1958 až 1966 čle-
nom ÚV KSČ. V rokoch 1946 až 
1971 bol poslancom Slovenskej 
národnej rady, v rokoch 1960 až 
1964 jej miestopredsedom. Od 
roku 1955 bol nositeľom Radu 
republiky a od roku 1959 Radu 
Klementa Gottwalda.

•  Bielocerkevská
Ulica pomenovaná po ukrajin-
skom meste Biela Cerkev (Belaja 
Cerkov), na ktorého oslobodení 
sa v roku 1944 podieľali aj čes-
koslovenské vojenské jednotky. 

•  Buzulucká 
Ulica pomenovaná po ruskom 
meste Buzuluk, kde sa v rokoch 
1942 až 1943 pod velením 
Ludvíka Svobodu formoval Prvý 
samostatný československý poľ-
ný prápor, z ktorého sa časom 

vyvinul Prvý československý 
armádny zbor.

•  Clementisova
Ulica pomenovaná po Vla-
dimírovi Clementisovi (20. 9. 
1902 – 3. 12. 1952). Slovenský 
komunistický advokát, politik, 
publicista a diplomat, vedúci re-
daktor revue DAV. V rokoch 1935 
až 1938 poslanec Národného 
zhromaždenia, v rokoch 1939 až 
1945 činný v parížskom a lon-
dýnskom zahraničnom odboji. 
V rokoch 1945 až 1948 štátny 
tajomník ministerstva zahra-
ničných vecí, v rokoch 1948 až 
1950 minister zahraničných vecí, 
potom nespravodlivo obvinený, 
odsúdený na smrť a poprave-
ný. V roku 1963 rehabilitovaný 
a od roku 1968 Hrdina ČSSR in 
memoriam.
 Spracoval: Dr. Jozef Duchoň

V nasledujúcom zozname sú zahrnu-
té súčasné ulice na území mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov 
Ich názov je zároveň historicky, 
prípadne inak vysvetlený.  
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Babjak a Tiszová triumfovali  
na 13. ročníku Furčianskeho maratónu 
V sobotu 9. apríla sa uskutoč-
nil už 13. ročník Furčianskeho 
maratónu – Memoriálu Štefa-
na Semana. Tento dlhoročný 
bežecký nadšenec, žijúci na 
Furči aj so svojou rodinou, 
manželkou Zlaticou a tromi 
deťmi, tragicky zahynul vo 
februári 1997 počas trénin-
gového behu na trase vo 
Vysokých Tatrách. Preteky 
organizoval rovnako ako po 
minulé roky O5 Bežecký klub 
Furča, ktorý vznikol ešte v 
roku 2004. Jeho členom patrí 
poďakovanie za výbornú 
organizáciu. 
Štart pretekov, ktoré boli 
zaradené aj do programu Ko-

šice – Európske mesto športu 
2016, bol už tradične pred 
budovou Stavebného bytové-
ho družstva III na Furčianskej 
60. Súťažilo sa na trati v le-
soparku našej mestskej časti 
po promenádnom chodníku 
na Zelený dvor a späť. Celé 
preteky sa niesli vo výbornej 
atmosfére.
Víťazom maratónu v mužskej 
kategórii a zároveň držiteľom 
Putovného pohára Memoriálu 
Štefana Semana sa stal vďaka 
času 2:49:53 h Ukrajinec 
Orest Babjak z Užhorodu. 
Víťazka maratónu v kategórii 
žien Alžbeta Tiszová sa s 
časom 3:51:09 h stala držiteľ-

kou Pohára starostu mestskej 
časti Košice-Dargovských 
hrdinov. Na druhom mieste 
skončila trojnásobná víťazka 
tohto podujatia Zlatica Se-
manová, vdova po Štefanovi 
Semanovi.
Okrem tradičnej maratónskej 
trate súťažili na 13. ročníku 
Furčianskeho maratónu 
v štafetovom maratóne 
šesťčlenné družstvá. Každý 
člen tímu odbehol 7,032 km 
a zrátaval sa spoločný čas. 
Do súťaže štafiet sa zapojilo 
aj družstvo našej mestskej 
časti. V tíme nášho sídliska 
Dargovských hrdinov odbehol 
svoj úsek starosta Furče 

Jozef Andrejčák či kontrolór 
našej mestskej časti, bývalý 
hádzanársky reprezentant 
Slovenska Martin Farka-
šovský. Štafetový tím Furče 
skončil na výbornom druhom 
mieste za štafetou zloženou 
z košických novinárov a pred 
bronzovou mestskou časťou 
Košická Nová Ves.

PRI PRÍLEŽITOSTI 40. VÝROČIA ZAČATIA VÝSTAVBY 
SÍDLISKA DARGOVSKÝCH HRDINOV 

JÚNOVÉ DNI FURČE

PARK PRI FONTÁNE PRI OC ONDAVA

SOBOTA 25. JÚNA O 17. HODINE 
•  FOKLÓRNE POPOLUDNIE 
•  SÚBOR DENNÉHO CENTRA FURČA
•  SÚBORY ČORGOV A ŠKVARKARE (KOŠICKÁ NOVÁ VES)

•  SÚBOR JAHODNÁ 

NEDEĽA 26. JÚNA 
KONCERT MARIÁNA ČEKOVSKÉHO
•  VYSTÚPENIE ŽIAKOV SZUŠ KROSNIANSKA 6
•  SKÁKACÍ HRAD PRE DETI
•  MAĽOVANIE NA TVÁR

Program všetkých podujatí bude doplnený a podrobné informácie budú zverejnené na stránke www.kosice-dh.sk.

SPRIEVODNÉ 
PODUJATIA

ŠTVRTOK 
16. JÚNA
„Furča – dobré miesto pre 
život“. 
Výstava výtvarných prác 
žiakov SZUŠ pod vedením 
Gabriela Rovňáka 
a žiakov ZŠ Postupimská 
v spoločenskej miestnosti 
ZŠ Postupimská. 

SOBOTA 
25. JÚNA 
(13.00 – 21.00) 
Desiate výročie pizzerie 
Cerberos v OC Hnilec. 
Hudobná skupina HUFU, 
módna prehliadka, ukážky 
bojových umení, tanečná 
škola, akcie pre deti. 

eXtrém maratón 23. júla 
Pre bežcov máme ešte jeden 

oznam o atraktívnom podujatí 
na Furči. Na našom sídlisku 
sa 23. júla uskutoční už 13. 
ročník eXtrém maratónu. 
Propozície podujatia budú 
zverejnené na stránke www.

maratonfurca.sk.


