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AKO JE TO S VYBUDOVANÍM
chodníka k Lidlu a ShopBoxu?
Neexistujúce spojenie Furče so
supermarketom Lidl a novým obchodným strediskom
ShopBox na Herlianskej ceste
prostredníctvom chodníkov
sprevádza kritika časti obyvateľov nášho sídliska. Na toto
miesto sa totiž nedá dostať
pešo, jedine riskantným spôsobom cez štvorprúdovú cestnú
komunikáciu.
„Predovšetkým je potrebné
zdôrazniť, že obchodné centrum
sa nenachádza na Furči, ale
v mestskej časti Košická Nová
Ves. Naša mestská časť pri tejto
stavbe ani nebola účastníkom
stavebného konania a ani nie je v

jej kompetencii zabezpečiť chodníky k obchodnému centru, my
nemôžeme investovať prostriedky do majetku inej mestskej časti. Evidujeme podnety týkajúce
sa pešieho napojenia k novému
obchodnému centru v Košickej
Novej Vsi, aj preto sme kontaktovali mesto, prebehli rokovania
za účasti primátora, na túto
tému komunikujeme s vedením
mestskej časti Košická Nová
Ves,“ pustil sa do vysvetľovania
tejto rezonujúcej témy Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov,
a pokračoval ďalej: „Kontaktovali
sme útvar hlavného architekta
mesta Košice vo veci spracovania

overovacej štúdie realizovateľnosti, na základe ktorej by sa
zadeﬁnovala výška ﬁnančnej
investície z rozpočtu mesta
Košice na samotnú realizáciu
chodníka. Snažíme sa tento proces urýchliť, robíme maximum
z hľadiska všetkých našich možností, budeme hľadať ﬁnančné
prostriedky aj v našom rozpočte
na vytvorenie spomínanej štúdie
realizovateľnosti, aby bol vybudovaný nový parkový chodník
s osvetlením od Clementisovej
ulice po križovatku Herlianska
– Sečovská – Trieda L. Svobodu.
Súvisí to ale s tým, že na spomenutej križovatke sa musí vytvoriť celkové dopravné riešenie

s priechodmi pre chodcov a aj
zo strany od Košickej Novej Vsi
je potrebné dobudovať chodníky
smerujúce od svetelnej križovatky k samotnému obchodnému
centru.“
Pre občanov nášho sídliska
máme ešte jednu informáciu – do
zóny, kde sa nachádza obchodné
centrum ShopBox a supermarket
Lidl, bude chodiť samostatná linka mestskej hromadnej dopravy,
o ktorú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov požiadala
Dopravný podnik mesta Košice
v spolupráci s Košickou Novou
Vsou a Vyšným Opátskym. Táto
samostatná linka by zachádzala
aj na Furču.

Zimná údržba miestnych komunikácií
V zimnom období je jednou
z najdôležitejších úloh správcov
ciest zabezpečenie činnosti
zimnej údržby komunikácií.
V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje
výkon zimnej údržby na komunikáciách mesto Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT.
Zimná údržba sa zabezpečuje
na základe operačného plánu
schváleného mestom Košice. Na
jej samotný výkon je zriadený
dispečing zimnej údržby. Zimná
údržba sa vykonáva na základe
spracovaného harmonogramu
podľa stupňa dôležitosti komunikácií s prihliadnutím na potreby
dopravy, zásobovania obyvateľstva a zabezpečenia zdravotnej a požiarnej služby. Operačný
plán zimnej údržby ciest a komunikácií v meste Košice na zimnú
sezónu 2019/2020 je zverejne-

ný v elektronickej podobe na
stránkach www.kosice.sk, www.
kosice-dh.sk a www.kosit.sk.
„Plánujeme nasadiť až 44
mechanizmov a 224 zamestnancov. V rámci obnovy vozového
parku sme sa už v minulom roku
sústredili na také vybavenie,
ktoré zabezpečuje údržbu pre
čo najprofesionálnejšie poskytované služby,“ informoval na
stránke www.kosit.sk Marián
Christenko, generálny riaditeľ
spoločnosti KOSIT.
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Dispečing referátu dopravy
Magistrátu mesta Košice
16 126, 055/641 97 36,
0903 602 383 (nonstop)
KOSIT
0800 156 748, 0907 548 620
Miestny úrad MČ Košice-Dargovských hrdinov
055/300 90 08, 055/300 90 09
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ANKETA

Aké sú priority poslancov
miestneho zastupiteľstva?
Aj v tomto vydaní časopisu F-kuriér dávame priestor na vyjadrenie ďalšej skupine poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti?
ĽUBOR KALAFUS

„Svoje priority by som
zhrnul do nasledovných bodov: zvýšenie
bezpečnosti na sídlisku
v podobe opravy, ale
aj vytvorenia nových
svetelných bodov,
zlepšenie parkovacích možností na sídlisku, zvýšenie občianskej vybavenosti pre
dôchodcov a matky s deťmi, zvýšenie počtu
detských ihrísk, ‚ozelenenie‘ sídliska a vytvorenie vhodne umiestnených prírodných
zvukových bariér.“
MARIÁN KRASNOVSKÝ
„Vzhľadom na obmedzené zákonné
možnosti a právomoci
poslanca miestneho
zastupiteľstva nechcem
obyvateľom našej
mestskej časti v rámci
tohto príspevku dávať nereálne sľuby, ktoré
poslanec ako jednotlivec nemôže naplniť
ani zabezpečiť. Právomoc každého poslanca
je najmä kontrolná a prípadne aj iniciačná.
Pôsobím v komisii na ochranu verejného záujmu, ktorej som predsedom, a zároveň som
členom komisie sociálnej, kultúry a športu.
Verím, že aj vďaka môjmu pričineniu budú

Máme až 13 kontajnerov
na zber šatstva
Na Furči nájdete až 13 kontajnerov na zber šatstva, ktorých
prevádzku aj odvoz zabezpečuje EKOCHARITA. Nachádzajú
sa na týchto miestach:
Fábryho 9
Bielocerkevská 1
Postupimská 6
Jaltská 1 (vedľa kontajneroviska)
Denné centrum, Jegorovovo
námestie 5
Miestny úrad, Dvorkinova 7
OC Hornád
(Hnedák, zadné parkovisko až 2 ks)
OC Laborec (Modrák)

Ovručská 4
Buzulucká 12
Krosnianska 91
Kurská 25 – 29 (nad parkoviskom)
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tieto komisie efektívne fungovať a plniť
účel, na ktorý sú zriadené.“
ROMAN KRIŽALKOVIČ
„Kľúčovou úlohou je zmodernizovať a ozeleniť celé sídlisko. V najbližšom
období ide o výstavbu
nového dopravného ihriska pre deti
na Krosnianskej-Zupkovej. Dôležité
je opraviť schodiská tak, aby po nich
mamičky s kočíkmi vedeli prechádzať
bez problémov. V spolupráci s mestom,
ak to majetkovo-dopravná situácia
dovolí, postaviť chodník smerom k
novému Lidlu pod Lingovom. Rovnako
je to aj s novými parkovacími miestami
a so zvýšením hliadok mestskej polície v
rizikových oblastiach.“
MATÚŠ NOVÁK

„Mojím cieľom je
pomôcť odstraňovať
bariéry, ktoré bránia
lepšiemu životu na sídlisku. Či už ide o tie fyzické bariéry – riešením
problémových priechodov a schodov pre kočíky a imobilných

obyvateľov, riešením rôznych nedostatkov,
s ktorými sa stretávam pri svojom pohybe
po našom sídlisku – alebo ide o tie menej viditeľné bariéry, ktoré sú medzi ľuďmi. Som
otvorený akýmkoľvek podnetom zo strany
občanov nášho sídliska, či už pri osobnom
stretnutí, najmä počas poslaneckých dní,
alebo prostredníctvom e-mailu.“
JANA RUBICKÁ

„Mojím cieľom je pokračovať v rozbehnutých projektoch.
Ako doteraz sa budem
snažiť nájsť spoločné
riešenia podnetov obyvateľov nášho sídliska
a zvyšovať tak životný komfort všetkých. S
podporou obyvateľov chcem presadzovať
zvýšenie bezpečnosti v spolupráci s mestskou políciou, zasadzovať sa o revitalizáciu
medziblokových priestorov, pokračovať v
iniciovaní dobudovania uzamykateľných
kontajnerovísk, vodorovného značenia
na parkoviskách, vytvárania nadväznosti
chodníkov a priechodov. V rámci svojho
volebného obvodu sa chcem zasadzovať
za zvýšenie počtu parkovacích miest a tiež
oddychových miest pre seniorov aj mladé
rodiny v podobe osadenia lavičiek a športových prvkov.“

Na Furči sme vysadili 96 stromčekov
Aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa zapojila
do projektu výsadby stromov
v Košiciach. Hlavným organizátorom prác na ekoprojekte
Strom života je Dobrovoľnícke centrum Košice, ktorého
členovia sa spolu so záujemcami z radov občanov Furče,
ale aj so žiakmi i pedagógmi
základných škôl a poslancami
miestneho zastupiteľstva zišli
na spoločnej výsadbe v sobotu 5. októbra. V areáloch
furčianskych základných škôl
a na ulici Na hore aj napriek
nepriaznivému daždivému

počasiu vysadili celkovo 96
stromčekov a zatraktívnili tak
svoje okolie.
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Furčianski školáci po stopách
ĽUDSKEJ HRÔZY V OSVIENČIME
Na konci októbra sa žiaci 8. a 9.
ročníka Základnej školy Fábryho 44 zúčastnili na kultúrno-poznávacej exkurzii „Po stopách
ľudskej hrôzy“ v poľských
mestách Osvienčim a Krakov.
„Počas prvého dňa nás sprievodca oboznámil s históriou
Krakova. Ukázal nám krásy
mesta, starobylé uličky, previedol nás životom poľských
panovníkov, biskupov a pápežov, pričom vyzdvihol životnú
ﬁlozoﬁu pápeža Jána Pavla II.,
ktorý zanechal stopu v tomto
meste,“ hovorí učiteľka na ZŠ
Fábryho 44 Zuzana Lukáčová.
Po kultúrnom zážitku prišiel
oveľa náročnejší deň – návšteva mesta Osvienčim, ktoré

žiakov z Furče privítalo pochmúrnym počasím. To akoby
umocnilo tragickú a pochmúrnu
atmosféru tohto bývalého koncentračného tábora. „Pohľad na
stavby z červenej pálenej hliny
neveštil nič dobré, rovnako ani

koľajnice s konečnou zastávkou
s nápisom, že práca oslobodzuje.
Počas emotívneho výkladu sme
prešli areálom, ktorý pripomína
hrôzy druhej svetovej vojny.“
Celková atmosféra zapôsobila
aj na žiakov, ktorí to vyjadrili

P O Z N Á M E V Í ŤA Z O V F O TO G R A F I C K E J S Ú ŤA Ž E
1. MIESTO: Richard Janák

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s občianskym
združením FURČA 04022 vyhlásila v lete fotograﬁckú súťaž pre tých, ktorí vo
voľnom čase radi fotografujú a zaujali ich na našom sídlisku rôzne zaujímavé
momenty či zákutia.
Do ﬁnálového hlasovania na oﬁciálnom facebookovom proﬁle našej mestskej
časti sme vybrali celkovo 11 fotograﬁí z Furče. V hlasovaní mal fotku s
najvyšším počtom „lajkov“ Richard Janák (261 hlasov), na druhom mieste
skončil Jaroslav Gyesko (228 hlasov), tretia priečka pripadla Veronike Héželovej (205 hlasov).
Najlepšie snímky budú uverejnené v priestoroch Miestneho úradu na Furči a
výstava vybraných fotograﬁí sa uskutoční aj v lokalite pod mostom pri Pošte
22. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže i do hlasovania, a najúspešnejším fotografom srdečne blahoželáme.

slovami, že je to smutné miesto,
určite bolo ťažké a neľudské
žiť v takýchto podmienkach, ba
dokonca aj zomrieť. „Návšteva
Osvienčimu pre nás nebola
ľahká, no na druhej strane bola
veľmi zaujímavá a poučná.
Dozvedeli sme sa mnoho vecí
nielen o židovskom národe,
koncentračných táboroch, ale
aj o tom, ako dokáže byť človek
bezcitný a sebecký. Len tolerancia bráni nenávisti sa rozvinúť.
Tento výlet sa určite navždy
zapíše do našej pamäti, lebo
popri mnohých vedomostiach
sme si priniesli nielen známe
poľské sladkosti krovky, ale aj
veľa zážitkov,“ zdôraznila Zuzana Lukáčová z pedagogického
zboru ZŠ Fábryho 44.
2. MIESTO: Jaroslav Gyesko

3. MIESTO: Veronika Héželová

Pozývame vás na domáce zápasy
HC Košice.

Decembrový program HC Košice
(domáce zápasy)

Čakajú nás Mikulášsky zápas, akcie na
vianočných trhoch i šlágre proti
Banskej Bystrici a Slovanu Bratislava.

6. 12. (piatok), 17.30
HC Košice vs. HKM Zvolen

Pripravili sme pre vás
cenovo zvýhodnené vstupenky na “dvojzápasy”
i súťaže o letenky a 100 pív.
Príďte aj vy povzdbudiť Oceliarov do Steel arény
a pomôžte im v boji o cenné body.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Viac info nájdete na www.hckosice.sk

8. 12. (nedeľa), 15.30
HC Košice vs. HC ‘07 Detva
18. 12. (streda), 18.00
HC Košice vs. HC ‘05 B. Bystrica
26. 12. (štvrtok), 17.30
HC Košice vs. HC Slovan Bratislava
28. 12. (sobota), 17.30
HC Košice vs. DVTK J. Miskolc
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Furčan Ján Šimšík má v zbierke
3 851 alkoholových minifľaštičiek!
Vitálny 68-ročný dôchodca Ján
Šimšík je majiteľom unikátnej
zbierky alkoholových minifľaštičiek destilátov, likérov, koňakov
a vín. Má ich až 3851 a pochádzajú až z 86 krajín sveta. Majiteľ
najväčšej takejto zbierky na
Slovensku býva už 41 rokov na
Furči na Ovručskej ulici.

INZERCIA

„Keď sa povie alkohol, každý
vidí hneď nejaký problém –
v rodine, v práci, na cestách.
Touto zbierkou chcem dokázať,
že alkohol robí aj radosť srdcu
a ponúka krásny pohľad pre
oči,“ vraví nadšený zberateľ Ján
Šimšík.
Vo svojej obývačke má samé
police a vitríny, kde si ukladá
každú fľaštičku zo svojej
zbierky. Fľaštičky má potriedené jednak podľa štátov, odkiaľ
pochádzajú, jednak aj podľa
jednotlivých výrobcov. Ján
Šimšík sa venuje zberateľstvu
malých alkoholových fľaštičiek od roku 1970. Má ich zo

všetkých svetadielov. „Fľaštičky dostávam pri príležitosti
mojich sviatkov od rodiny, kamarátov, známych alebo mi ich
ľudia nosia z dovoleniek. Ďalšie
fľaštičky získavam výmenou
so zberateľmi zo zahraničia,
s ktorými som v kontakte. Vždy
mám k dispozícii aspoň dvesto
fľaštičiek na výmenu, sú aj
zverejnené na mojej webovej
stránke.“
Ján Šimšík sa môže pochváliť
dvoma oﬁciálnymi certiﬁkátmi
Knihy slovenských rekordov, ktoré potvrdzujú, že má
najväčšiu zbierku minifľaštičiek alkoholu na Slovensku,
dostal ich v rokoch 2015 a 2017.
Predstavil sa aj v obľúbených
televíznych reláciách Milujem
Slovensko alebo Inkognito.
Svoju zbierku má poistenú,
jeho najbližšou métou je
zaokrúhliť svoju zbierku na
4 000 fľaštičiek. Jej zberateľskú
hodnotu odhaduje na 40-50
tisíc eur.

Salón Balzam - Postupimská 7, Košice

Zlatý chodec Matej Tóth
navštívil ZŠ Fábryho 44
V stredu 6. novembra navštívil ZŠ Fábryho 44 olympijský
víťaz a majster sveta v chôdzi
na 50 kilometrov Matej Tóth,
ktorý žiakom školy zagratuloval k výhre v súťaži O2 Dobrá
vec. Vďaka nej bude mať jedna
20-členná skupina žiakov
na ZŠ Fábryho 44 odborné

Po - Pi: objednávky tel: 0907 755 681

vedenie v O2 Športovej akadémii celý rok zadarmo. Žiaci
privítali úspešného športovca
veľkým aplauzom, Tóth im
odpovedal na mnohé otázky,
odfotil sa so všetkými záujemcami a na škole ho prekvapili
aj netradičným darčekom –
nádhernou tortou.

F-kuriér
Občasník mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Nepredajné.
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