
Milí Furčania, 
dovoľte mi v závere roka 2017 zbilancovať 
pôsobenie samosprávy v našej mestskej časti.  
Napriek zložitej finančnej situácii, s ktorou sa 
Furča borí už niekoľko rokov vinou splácania 
úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania pre 
nezrealizovanú výstavbu nájomných bytov, sa 
snažíme spolu s poslancami miestneho zastupi-
teľstva zabezpečiť viacero investičných projektov 
v prospech obyvateľov našej mestskej časti. 
V krátkosti zhrniem niektoré tohtoročné akti-
vity. Úspešne sme dokončili druhú etapu bu-
dovania kamerového bezpečnostného systému 
a k dnešnému dňu je na centrálny pult mestskej 
polície napojených šesť kamier. Osvetlené boli 
chodníky medzi ulicami Kalinovská a Tokajícka, 
na Krosnianskej ulici smerom k rímskokatolíc-
kemu kostolu, podchod na Fábryho a priechod 
pre chodcov na zastávke MHD Postupimská. 
Pre naše deti a športujúcu mládež sme v roku 
2017 zrekonštruovali štyri detské ihriská a dve 
športové. K rozšíreniu parkovacích plôch došlo 
na Fábryho a Kalinovskej ulici. Aj napriek 
tomu, že všetky komunikácie (chodníky, schody 
a cesty) sú majetkom a v správe mesta Košice, 
úspešne sme zvládli rekonštrukciu schodiska 
za zastávkou MHD Zupkova, ale aj úseky chod-

níkov popri hlavnej ceste. Od jarných mesiacov 
využívame v našom peknom lesoparku nové 
altánky, lavičky, herné prvky a náučný chodník.  
V rámci spoločensko-športových aktivít podpo-
rujeme alebo spoluorganizujeme viacero podu-
jatí. Spomeniem bežecké maratóny v lesoparku, 
Family sport day, futbalové turnaje pre deti 
a dospelých, oslavy Medzinárodného dňa detí či 
júnové koncerty v parku. Ďakujem športovým 
klubom, združeniam a školám pôsobiacim na 
Furči za spoluprácu na jednotlivých akciách.  
V neposlednom rade sa chcem poďakovať všet-
kým vám Furčanom za komunikáciu, podnety 
a názory, s ktorými sa obraciate na mňa alebo 
na poslancov miestneho zastupiteľstva. Verím, 
že postupne budú zapracované aj do konkrétnej 
realizácie a rozpočtu mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov. S blížiacimi sa vianočnými 
sviatkami a vstupom do nového roka 2018 vám, 
milí Furčania,  chcem úprimne zaželať vo svo-
jom mene, ale aj v mene poslancov miestneho 
zastupiteľstva a pracovníkov miestneho úradu. 

Prajem vám pokojné prežitie najkrajších sviat-
kov v roku a v novom roku 2018 želám pevné 
zdravie, veľa šťastia a rodinnej pohody.  
 Mgr. Jozef ANDREJČÁK, starosta
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ÚDRŽBA miestnych komunikácií
Dňom 15. novembra 2017 sa 
začalo zimné obdobie, v kto-
rom je jednou z najdôležitejších 
úloh správcov ciest zabezpe-
čenie činnosti zimnej údržby 
komunikácií. 

V mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov zabezpe-
čuje výkon zimnej údržby na 
komunikáciách mesto Košice 
prostredníctvom spoločnosti 
KOSIT. Zimná údržba sa zabez-
pečuje na základe operačného 
plánu schváleného mestom 
Košice. Na jej samotný výkon 
je zriadený dispečing zimnej 
údržby. Zimná údržba sa vyko-
náva na základe spracovaného 
harmonogramu podľa stupňa 

dôležitosti komunikácií s pri-
hliadnutím na potreby dopravy, 
zásobovania obyvateľstva 
a zabezpečenia zdravotnej a po-
žiarnej služby. Operačný plán 
zimnej údržby ciest a komuni-
kácií v meste Košice na zimnú 
sezónu 2017/2018 je zverejnený 
v elektronickej podobe na 
stránkach www.kosice.sk, 
www.kosice-dh.sk.

Dôležité telefónne čísla
Dispečing referátu dopravy  16 126, 055/641 97 36,

Magistrátu mesta Košice  0903 602 383 (nonstop)

Dispečing spoločnosti KOSIT     055/727 07 81

Mestská polícia stanica Východ  0918 111 491                                                

Miestny úrad MČ  055/300 90 08, 
Košice-Dargovských hrdinov 055/300 90 09

 ilustračné foto



OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 3/2017

2 |

V priestoroch Technickej 
univerzity vo Zvolene sa 5. 
októbra 2017 stretlo vyše 300 
žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl 
z celého Slovenska, aby si sláv-
nostne prevzali medzinárodný 
certifikát a vlajku programu 
Zelená škola. Na odovzdávaní 
sa zúčastnil aj prezident Sloven-
skej republiky Andrej Kiska.

Vlajku a certifikát programu Ze-
lená škola získalo 110 aktívnych 

škôl, ktoré počas uplynulých 
dvoch rokov realizovali environ-
mentálnu výchovu a praktické 
aktivity s priamym zapojením 
žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať 
participáciu na škole, ponúkať 
zaujímavejšie formy vyučovania 
a znížiť negatívny vplyv školy 
na životné prostredie. Okrem 
Slovenska sa certifikát udeľuje aj 
v ďalších 62 krajinách sveta. Za 
Základnú školu Postupimská 37 
si boli certifikát osobne prevziať 

zástupkyne žiackeho kolégia: Lí-
via Spišáková, Samia Al-Alwneeh 
a Tamara Vangorová. 
Z aktivít školy spomeňme 
zostavenie funkčného ekotímu 
(kolégia) Zelenej školy, ktorý 
koordinoval a realizoval  aktivity 
zamerané na zníženie nega-
tívnej ekostopy školy. Zaviedli 
separovanie papiera, PET fliaš a 
bioodpadu v triedach. Vytvorili 
recyklátor, do ktorého sa zbieral 
materiál na tvorivé dielne. V 

školskej záhrade vybudovali 
kompostovisko. Začali vermi-
kompostovať  v zborovni a v 
ekokútiku. Pripravili prezentácie 
o skúsenostiach s vermikompos- 
tovaním a odprezentovali ich 
aj mimo pôdy školy na rôznych 
alternatívnych festivaloch. Na 
Základnej škole Postupimská 37 
chcú aj naďalej pokračovať v na-
stúpenej ceste a v školskom roku 
2017/2018 si vybrali prioritnú 
tému „Zeleň a ochrana prírody“. 

Ocenili školský časopis 
ZŠ Krosnianska 2   
Redakcii školského časopisu Základnej školy Krosnian-
ska 2 sa podarilo získať mimoriadnu cenu – Objav roka 
2017 – v súťaži Podtatranský školák. Vyhlásenie výsledkov 
sa uskutočnilo 27. septembra v Podtatranskej knižnici 
v Poprade. Časopis K2 zaujal v konkurencii 23 redakčných 
rád. „Táto cena nás bude motivovať do ďalšej práce. Naším 
cieľom bude stále vylepšovať a skvalitňovať všetky zložky, 
aby náš časopis K2 bol skvelou vizitkou našej školy,“ vraví 
Ľudmila Bujdošová, učiteľka zo ZŠ Krosnianska 2.

ZŠ Postupimská 37  
získala medzinárodný certifikát 
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Na Furči sídli Star-Club bojových umení Košice
Star-Club bojových umení 
Košice sa od svojho založenia 
1. septembra 1999 zameriava 
na realizáciu tréningov a 
organizovanie národných i 
medzinárodných súťaží, ale 
aj exhibičných vystúpení v 
taekwonde. Od 1. októbra 2007 
až doteraz klub pôsobí na Zá-
kladnej škole na Postupimskej 
ulici na našom sídlisku. 

Taekwondo ako druh bojového 
umenia bolo vytvorené na se-
baobranu a prišlo na Sloven-
sko začiatkom 90-tych rokov 
z Kórejského polostrova. Jeho 
zakladateľom je generál Choi 

Hong Hi. Je to spôsob boja 
bez pomoci zbraní na základe 
trénovania sebaovládania a 
koncentrácie mysle, fyzickej 
kondície, rýchlosti a presných 
bojových techník. Star-Club 
bojových umení Košice zame-
riava svoju činnosť predovšet-
kým na tréning, prípravu a 
súťaže detí vo veku od 8 do 15 
rokov, ale aj dospelých.
Vedúcim klubu je Ján Mihálik. 
Medzi vedúce osobnosti patrí 

trénerka Jana Miháliková, 
držiteľka 2. danu, ktorá sa 
ako prvá žena na Slovensku 
začala – po prerážaní dosák a 
škridlí – venovať aj prerážaniu 
kvádrov. Jej slovenský rekord 
z roku 2003 je prerazenie ru-
kou 8 kusov po 5 cm hrubých 
pórobetónových kvádrov polo-
žených na sebe (spolu 40 cm), 
ako aj prerazenie predlaktím 
7 kusov po 5 cm hrubých 
pórobetónových kvádrov polo-

žených na sebe (spolu 35 cm). 
V roku 2004 Janka vytvorila 
ďalší slovenský rekord, keď 
prerazila 100 kusov po 5 cm 
hrubých kvádrov za časový 
limit 15 minút. Druhým tré-
nerom klubu je Martin Suchý, 
taktiež držiteľ 2. danu. Špecia-
lizuje sa na sparing (športový 
boj), v ktorom dosiahol mnohé 
úspechy a popredné umiestne-
nia nielen na Slovensku, ale 
i v zahraničí.

Viac informácií získate 
priamo v telocvični alebo na: 
http://www.star-club.sk/index.
html, https://www.facebook.com/
starclubKE/photos/

Osudná nehoda na motorke
Martin Ludrovský mal pred úrazom v Košiciach komplexnú auto-
mobilovú fi rmu, pričom navrhoval štúdie áut a sám ich aj upra-
voval. Osudným sa mu však nestalo auto, ale motorka na moto-
krosovej trati v Prešove v roku 2005. Po úraze zostal pripútaný na 
invalidný vozík. Okrem športu stále špekuluje nad technickými 
vylepšeniami, teraz už aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí. 

Popri úspechoch na majstrovstvách Európy (zlato v družstvách 
v rokoch 2009, 2015, 2017), majstrovstvách sveta (zlato v druž-
stvách v rokoch 2012 a 2017), paralympijských hrách (zlato 
v družstvách v Londýne 2012), sa ešte zúčastnil aj na minuloroč-
nej paralympiáde v brazílskom Riu de Janeiro (bez medailového 
úspechu). Je zverencom trénera Jána Lackoviča a v slovenskej 
reprezentácii je jeho šéftrénerom Andrej Bardoň.

Špičkový paralympionik žil na Furči
Medzi najlepších zdravotne 
znevýhodnených stolných tenis-
tov sveta patrí Košičan Martin 
Ludrovský, ktorý až do svojich 22 
rokov žil na Furči.

Štyridsaťštyriročný Ludrovský 
nedávno zažiaril na maj-
strovstvách Európy v stolnom 
tenise zdravotne znevýhodnených 
športovcov v slovinskom Lašku. 
Stal sa najúspešnejším členom 
slovenskej výpravy, keďže vybojo-
val bronz medzi jednotlivcami a v 
súťaži tímov získal spolu s Jánom 
Riapošom titul majstrov Európy. 
Doplníme, že ešte v máji tohto 
roka získali Ludrovský s Riapošom 
aj titul majstrov sveta v súťaži 
tímov na šampionáte v Bratislave.
„Na Furči som žil od svojich 
šiestich rokov, vyrastal som na 
Jaltskej ulici. Na toto obdobie 
mám krásne spomienky, s mno-
hými skvelými ľuďmi som aj po 
toľkých rokoch v pravidelnom 

kontakte, aj keď už bývam v obci 
Obišovce. S mnohými sa stále 
stretávame, máme si čo povedať. 
Mojím výborným kamarátom je 
napríklad známy košický stolný 
tenista Marián Vaňo,“ rozhovoril 
sa Martin Ludrovský.
V našej debate s ním zare-
zonoval najmä úspech 
spred pár týždňov na 
majstrovstvách Európy. 
Martin Ludrovský s Já-
nom Riapošom vo fi nále 
tímovej súťaže v kategó-
rii TT2 zdolali 
Česko 2:0. 

Slovenská dvojica pokorila na 
ceste za titulom majstrov Európy 
všetkých svojich súperov takýmto 
suverénnym spôsobom – ešte 
pred fi nále v základnej skupine 
porazili Poľsko, Srbsko i Rusko a 

v semifi nále úradujú-
cich paralympij-
ských víťazov 
Francúzov. 
„V Lašku sme 
triumfom medzi 
tímami spolu s Já-

nom Riapošom po-
tvrdili, že titul 

majstrov 

sveta sme v máji v domácom 
prostredí získali oprávnene. 
Bronz z individuálnej súťaže 
na majstrovstvách Európy mal 
pre mňa cenu zlata, keďže 
doteraz som medzi jednotlivcami 
nezískal žiadnu medailu. Vo 
štvrťfi nále som prekvapujúco 
zdolal 3:0 svetovú jednotku Fa-
biena Lamiraulta z Francúzska,“ 
povedal Martin Ludrovský, ktorý 
v semifi nále dvojhry nestačil na 
prekvapenie turnaja Íra Colina 
Judgea, ten vyradil vo štvrťfi nále 
aj Jána Riapoša a napokon sa 
stal majstrom Európy. 
„Práve Jánovi Riapošovi, šéfovi 
Slovenského paralympijského 
výboru, môžem ďakovať za to, že 
som sa začal venovať stolnému 
tenisu. Prehovoril ma na tento 
šport, hoci som sa spomedzi 
všetkých paralympijských odvetví 
chcel najskôr venovať handbiku, 
ale to mi neschválila moja rodina,“ 
doplnil Martin Ludrovský.
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Čo znamená taekwondo?
tae = noha, kop, práca s nohami
kwon = päsť, ruka, práca s rukami
do = nájsť správnu cesta životom

Tréningové hodiny
Pondelok: 19.00 – 20.00
Streda: 19.00 – 20.00
Piatok: 19.00 – 20.00

ZŠ Postupimská 37 
získala medzinárodný certifikát 
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Spomedzi tohtoročných inves-
tičných aktivít na Furči zlepšilo 
kvalitu života občanov nášho 
sídliska, predovšetkým detí a 
mládeže, určite aj zrekonštru-
ovanie či vybudovanie štyroch 
detských a dvoch športových 
ihrísk. Patrilo k nim aj vybu-
dovanie detského ihriska na 
Ulici povstania českého ľudu (na 
smímke). Pozitívnu odozvu malo 
aj rozšírenie parkovacích plôch 
na Fábryho a Kalinovskej ulici 
(na snímke).
Už od jarných mesiacov sme 
mohli využívať v našom peknom 
lesoparku nové altánky, lavičky, 
herné prvky a náučný chodník.

Kontajner na pomoc slabším
Začiatkom novembra bola rozbehnutá dlhodobá spoluprá-
ca našej mestskej časti a slovenskej neziskovej organizácie 
Ľudia k ľuďom. 
Do areálu Spoločenského centra na Jegorovovom námestí 
(vedľa vchodu do denného centra a kultúrneho strediska) 
bol osadený kontajner na zber čistého a zabaleného textilu, 
šatstva, obuvi a hračiek. Pre širokú verejnosť je k dispozícii 
každý pracovný deň v čase od 8. do 20. hodiny.

WWW.MOJASKOLKAke.SK, TEL.:Č.:0911 223 525

Severné nábrežie , Košice ��ri ���erte�c��

Oprava odevov 
v Hnedáku
Využite služby Opravy odevov 
v  obchodnom centre 
Hornád-Hnedák 
od pondelka do piatka 
od 9.00 do 12.00 h 
a od 13.00 do 17.00 h. 
Ponúkame výmenu zipsov, 
skracovanie, plátanie, 
šitie záclon, závesov, 
obliečok a iné. 

Kontakt: 0902 768 358
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Tohtoročné investičné 
aktivity v obrazoch


