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Preložený 
priechod pre 
chodcov  
na zastávke 
Postupimská

Hospodárenie s prebytkom
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov na svojom 
júnovom zasadnutí schválilo 
záverečný účet mestskej 
časti za rok 2016, ktorý bol 
zostavený v zmysle platných 
právnych predpisov týkajúcich 
sa rozpočtu obce. Súčasťou 
záverečného účtu bola aj 
správa audítora a kontrolóra 

mestskej časti. Záverečný účet 
prerokovali aj poslanci na 
komisiách a rade miestne-
ho zastupiteľstva. Mestská 
časť opätovne hospodárila s 
prebytkom, ktorý bol vo výške 
43 740 eur a uznesením bol 
presunutý do rezervného fon-
du. „Aj napriek splátkam, ktoré 
mestská časť musí splácať vo 
výške cca 122 tisíc eur ročne, 

realizujeme investičné aktivity 
a pristupujeme k jednotli-
vým položkám schváleného 
rozpočtu zodpovedne tak, aby 
sme pri rozbore rozpočtového 
hospodárenia boli v plusových 
číslach,“ zdôraznil starosta 
Jozef Andrejčák. 
Všetky informácie o rozpočte 
sú pravidelne zverejňované 
na www.kosice-dh.sk.

www.kosice-dh.sk  www.facebook.com/dargovskychhrdinov   

V závere augusta bol presu-
nutý priechod pre chodcov na 
zastávke MHD Postupimská. 
Presun bol realizovaný na 
základe projektu, ku ktorému sa 
vyjadrili všetky odborné zložky 
vrátane správcu komunikácií 
a dopravnej polície. „Priechod 
nespĺňal bezpečnostné požia-
davky, chýbal napríklad stredový 
ostrovček, to sťažovalo prechod 
predovšetkým rodičom s kočí-
kom, ale aj žiakom. V priebehu 
jesene bude spomínaný prie-
chod aj nasvietený, podobne ako 
na susedných zastávkach MHD. 
V nasvieťovaní priechodov pre 
chodcov budeme na Furči po-
kračovať, konkrétne na zastávke 
MHD Fábryho,“ vraví starosta 
Furče Jozef Andrejčák. Dopĺňa-
me, že v letných mesiacoch sa 
uskutočnila oprava osvetlenia 
podchodu na Fábryho ulici.

Deti naplno využívajú nové 
herné prvky na Lidickom ná-
mestí 9 – 11, ktoré sa stali sú-
časťou nových medziblokových 
priestorov. Zrekonštruované 
detské ihrisko malo v lete slúžiť 
už aj na Fábryho 1 – 3, avšak z 
dôvodu havárie teplovodu boli 
práce pozastavené. 
Ihrisko bude dokončené v 
priebehu septembra položením 
nového trávnatého koberca a 
osadením ďalšej lavičky. 
Po realizácii prác na odvodnení 
svahu na Ulici povstania české-
ho ľudu odstránili na tamojšom 
ihrisku staré prvky, keďže už 
v priebehu jesene – teda skôr 

ako sa plánovalo – zabezpečila 
naša mestská časť nové herné 
prvky. Ešte v jesennom období 
sa dočká modernizácie aj malé 
ihrisko na Buzuluckej 4 – 6, kde 

budú rovnako nahradené staré 
prvky novými. Tieto práce rea-
lizuje naša mestská časť v spo-
lupráci so Správou mestskej 
zelene – správcom detských 

ihrísk – pričom má na to vplyv 
aj pravidelná komunikácia s 
mamičkami, ktorých ratolesti 
tieto ihriská využívajú. 

Workoutové ihrisko už v októbri  
Potešujúca správa. Už v októbri 
vybudujú na našom sídlisku nové 
workoutové ihrisko. Na realizácii 
tohto projektu sa spolu s mestskou 
časťou budú podieľať aj mladí športoví 
nadšenci z občianskeho združenia 
Športom za Slovensko. Workoutové 
ihrisko vyrastie na športovom ihrisku 
medzi Ulicou povstania českého ľudu a 
Maurerovou ulicou. Cieľom projektu je 
aktívne podporiť cvičenie ľudí, zdravý 
životný štýl a miestnu komunitu. 

Nové ihriská ako súčasť medziblokových priestorov



OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 2/2017

VOĽBY DO ORGÁNOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANECKÉ DNI PRE OBČANOV - DRUHÝ POLROK 2017
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil 
deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017, 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 druhom 
polroku 2017.

• Do každej domácnosti v 
mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov doručí 
mestská časť do 10. októbra 
2017 „Oznámenie o čase a 
mieste konania volieb“ a 
„Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov“.

• Umiestnenie volebných 
miestností bude totožné s 
predchádzajúcimi voľbami.

• Zoznam kandidátov do 
zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja (KSK), 
rovnako ako aj zoznam kan-

didátov do volieb Predsedu 
KSK budú zverejnené do 10. 
októbra 2017.

• Na hlasovacom lístku 
pre voľby do zastupiteľstva 
zakrúžkovaním poradových 
čísiel označí volič kandidátov, 

za ktorých hlasuje. Zakrúž-
kovať môže najviac dvoch 
kandidátov. Na hlasovacom 
lístku pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja zakrúž-
kovaním poradového čísla 
označí jedného kandidáta, za 
ktorého hlasuje.

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

11. 10. 
MUDr. Ján Sekáč

22. 11. 
JUDr. Ladislav Gaura

4. 10. 
Ing. Matúš Sedlák

18. 10. 
Ing. Marián Sidor 

29. 11. 
Mgr. Tomáš Hargaš

25. 10.  
Ing. Martin Sopko

13. 12.
Adrián Pakan 

8. 11.  
Eduard Valkovský

20. 12.
Ing. Vladimír Potemra

15. 11. 
JUDr. Viktor 
Zvolenský

20. 9. 
Zuzana Repová

6. 12. 
Emil Královič

27. 9. 
Jana Rubická

Základná škola Ľudovíta Fullu –  Škola 
budúcnosti verne realizuje svoje vízie.
Ide nielen o projekty zamerané na 
informačné technológie, ale aj o envi-
ronmentálne aktivity. 

Finančné prostriedky na projekt Nízko-
alergénna zóna v školskej komunitnej 
záhrade získala škola v rámci granto-
vého programu „T“ for all, all for „T“ z 
Nadačného fondu T-Systems Slovakia, 
spravovaného Karpatskou nadáciou. 
Cieľom projektu je vytvoriť zónu, ktorá 

Zaujímavé aktivity ZŠ Ľudovíta Fullu



OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 2/2017

| 3

Určite ste až doteraz nevedeli, že na Furči máme jedného z 
najlepších svetových vzpieračov v kategórii veteránov! Je 
ním 71-ročný Stanislav Jurčišin.

„Na Furči bývam od roku 1989, prežil som tu najkrajšie 
roky svojho života. Rád chodím na našom sídlisku do lesa 
na huby alebo sa s kamarátmi prevezieme po Furči na bicyk-
loch. Z Furče mám krásny výhľad na mesto a zároveň vidím 
aj na dom v Džungli, v ktorom som kedysi býval,“ rozhovoril 
sa silák, ktorý sa môže pochváliť skvelou zbierkou úspe-
chov.
Veď posúďte sami. So vzpieraním začal ako 12-ročný, v deň 
svojich 16. narodenín vyhral mládežnícke majstrovstvá 
Československa. Jeho výkony v súčasnom pokročilom veku 
sú úctyhodné. Je sedemnásobným majstrom Európy a šesť-
násobným majstrom sveta. 
„Každý druhý-tretí deň trénujem po tri hodiny. V druhej 
polovici septembra sa predstavím na majstrovstvách sveta 
veteránov v českom Trutnove, na ktorých sa predstavia 
pretekári z 37 krajín,“ prezradil nám Stanislav Jurčišin, 
ktorý v hmotnostnej kategórii do 125 kilogramov zabojuje 
vo vekovej kategórii od 71 do 74 rokov. Pred súťažou má 
smelé plány – rád by utvoril nový svetový rekord do 125 kg.
Ako 70-ročný potiahol v mŕtvom ťahu 180 kg, čo je aktuálne 
svetový rekord. V tlaku na lavičke je jeho maximum 182,5 
kg. Za najcennejší výsledok svojej kariéry považuje zisk 
troch zlatých medailí na MS v roku 2012 v Bardejove (trh, 
nadhod, dvojboj). „Všetko si musím financovať sám. Môžem 
sa teda predstaviť len na súťažiach v blízkom okolí, mám 
na mysli Česko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko. Keby som mal 
sponzora, mohol by som zbierať medaily po celom svete,“ 
povzdychol si úspešný športovec z Furče.

umožní všetkým – aj alergi-
kom – tráviť čas v školskej 
záhrade. 
Počas projektu sa už na ZŠ 
Ľudovíta Fullu na Maure-
rovej 21 podarilo realizovať 
mnohé naplánované aktivity. 
Stromový park na školskom 
dvore sa rozrástol o osem no-
vých pilierov zelene, o krásne 
nízkoalergénne stromčeky. 
V máji sa konala dobrovoľná 
brigáda s názvom Jeden deň 
pre Tvoju školu s účasťou vyše 
60 žiakov, učiteľov, rodičov 

a priateľov školy. Počas tejto 
brigády boli vytvorené tri nové 
vyvýšené záhony plné priesad 
vypestovaných v školskej 
družine. A to nie je všetko. 
Na ZŠ Ľudovíta Fullu vyriešili 
starostlivosť o školský odpad 
školským kompostoviskom. 
Skrášlili okolie školského 
altánku a oddychovej zóny 
s lavičkami. Pred koncom 
uplynulého školského roka 
2016/2017 osadili aj altánok 
s dreveným ekologickým 
nábytkom.

Svetový vzpierač 
Stanislav Jurčišin
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FAMILY SPORT DAY

Prehliadka mestskej časti  
Dargovských hrdinov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov spolu 
s partnerom akcie, ktorým bol Bodva Sport Club, 
usporiadala v sobotu 9. septembra v lesoparku na 
Furči 4. ročník športového podujatia Family Sport 
Day. Súčasťou vydareného športového popoludnia 
boli aj rodinné behy na dve rôzne vzdialenosti (1,2 
km a 5 km), rôzne malé športové atrakcie, ale aj 
ukážky činnosti psovodov, hasičov a polície. Oce-
není medailami boli všetci bežci, tí najúspešnejší 
sa potešili aj z vecných cien, ktoré mali, prirodze-
ne, športový charakter. Všetci účastníci sa zabavili 
aj pri zaujímavej tombole. Podujatie spestrili vy-
stúpenia speváčky Klaudie Vens a speváka Tomiho 
Furmaníka.

Stačí ak vyjadríš 

na papier, čo pre teba 

znamená 

zdravý životný štýl 

a jeho účel a máš 

možnosť získať 

SKVELÉ CENY !

Ukáž svoju kreativitu
    A ZAPOJ SA   spolu s Fresh Plus 

DO TVORIVEJ SÚŤAŽE

 FRESH HEALTHY LIVING

 
Súťaž trvá od 25. septembra 

do 16. októbra 2017. 

Najlepšie práce 

budú po ukončení súťaže vystavené 

vo Fresh Plus predajni v  OC Hornád.

 Súťaže sa možu zúčastniť všetci žiaci  

 základných škôl v MČ Dargovských 

 hrdinov a  viac info na reklama@labas.sk.

Stovka seniorov z celých Košíc 
sa stretla 12. septembra 2017 
na obľúbenej akcii  „Spoznávaj-
me mestské časti mesta Koši-
ce“, ktorá bola zorganizovaná 
Radou seniorov v spolupráci s 
mestskou časťou Dargovských 
hrdinov.
Prehliadka sídliska sa začala 
v parku pri fontáne, odkiaľ sa 
seniori presunuli do rímskoka-
tolíckeho Kostola sv. rodiny a 
susedného gréckokatolíckeho 
Kostola Božej múdrosti, kde 
ich miestni kapláni oboznámili 

so zaujímavosťami z farnosti a 
kostola.  Patrí im za to poďako-
vanie. Ďalšie kroky viedli okolo 
fitparku smerom ku Konzerva-
tóriu Jozefa Adamoviča.
Tam seniorov pozdravil staros-
ta mestskej časti Jozef Andrej-
čák. Históriou i súčasnosťou 
nášho sídliska previedla 
seniorov košická novinárka 
a členka miestneho denného 
centra Katarína Čižmáriková.  
V programe vystúpili členovia 
spevokolu Furčan a študenti 
konzervatória.


