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Investičné aktivity na Furči v druhom polroku 2021

Mestskej časti Košice-Dargovských 
hrdinov sa podarilo v druhom polroku 
2021 zrealizovať viaceré investičné ak-
tivity a projekty.  

DETSKÉ  IHRISKÁ 
V poslednej dekáde kalendárneho roka 
2021 došlo k rekonštrukcii a moderni-
zácii štyroch detských ihrísk. Konkrétne 
išlo o ihriská na Postupimskej, Kurskej, 
Buzuluckej a Ovručskej ulici. Udialo 
sa tak na základe zmluvy o finančnej 
spoluúčasti podpísanej so Správou 
mestskej zelene v Košiciach. Väčšia časť 
finančných prostriedkov na modernizá-
ciu detských ihrísk na Furči bola hrade-
ná z rozpočtu našej mestskej časti, prá-
ce realizovala Správa mestskej zelene, 
ktorej ďakujeme za spoluprácu.

HOKEJBALOVÉ  IHRISKO
Staré a takmer nefunkčné ihrisko na 
Jegorovovom námestí sa počas novem-
bra zmenilo na nepoznanie a na jeho 
mieste vzniklo nové hokejbalové ihris-
ko s mantinelmi, bránkami a ochranný-
mi sieťami. Vynovené je aj detské špor-
tovisko na Bielocerkevskej ulici.

CHODNÍKY A  SCHODISKÁ 
V jeseni 2021 boli opravené a rekon-
štruované viaceré chodníky. Časť fi-
nančných prostriedkov išla z rozpočtu 
mestskej časti, ďalšiu časť uhradilo 
mesto Košice. Z chodníkov spomeňme 
tieto: Exnárova pri konzervatóriu, Ka-

linovská, Benadova, Bielocerkevská, 
Maršala Koneva. Schodiská: Polikli-
nika Východ, OC Latorica, Benadova, 
Kalinovská, Buzulucká, Postupimská.

SVETELNÉ  BODY 
Nové svetelné body vznikli na parko-
visku na Adlerovej 2, na Ulici sv. Rodiny 
nad Poštou 22, na prepojovacom chod-
níku medzi Postupimskou a Povstaním 
českého ľudu, pred OC Laborec pri 
vchode do miestneho úradu.

PRIESTOR PRI CHRÁME SA ZMENÍ 
NA  PARK 
V novembri sa začali v lokalite pred 
gréckokatolíckym kostolom staveb-
né práce súvisiace s revitalizáciou 
tejto oblasti. Celková investícia do 
celého projektu by mala predsta-
vovať zhruba 150-tisíc eur. Hlavná 
etapa sa bude realizovať v roku 2022. 
Odstránili sa staré betónové plochy 
a panely, ktoré sa v tejto lokalite na-
chádzali ešte z čias výstavby sídliska. 

Vo viacerých etapách sa bude rozši-
rovať už existujúci park, vo finálnej 
fáze pribudnú chodníky, lavičky, 
osvetlenie, výsadba, vznikne priestor 
pre komunitnú kaviareň. Na úpravu 
územia v roku 2021 využije mestská 
časť účelovú dotáciu z mesta Košice. 
Vzhľadom na to, že naša samospráva 
má dlh voči štátnemu rozpočtu, nie je 
možné uchádzať sa o externé zdroje. 
Preto bude revitalizácia financovaná 
z rozpočtu mestskej časti.
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DOMINIK  BABUŠÍK
„Furčanom prajem príjem-
né prežitie sviatkov v kruhu 
najbližších a úspešný vstup 
do nového roka. Želám im, 
aby sa im splnilo všetko, čo 

si pre seba a svojich najbližších vysnívali. V tejto 
dobe prajem všetkým najmä veľa zdravia a ro-
dinnej pohody. Teším sa na nové výzvy, ktoré rok 
2022 prinesie, či už v súkromnom, alebo pracov-
nom živote. Verím, že v rámci možností, ktoré ako 
mestská časť máme, spríjemníme ľuďom život na 
našom sídlisku novými projektami. Ja sa veľmi 
teším na to, ako uvidíme spolu s manželkou rásť 
našu 1,5-ročnú dcérku. Čo by som nechcel zažiť? 
Jedine to, aby som videl niekoho trpieť žiaľom. Ale 
keďže život prináša aj veci, ktoré nechceme zažiť, 
tak si prajem, aby som sa s nimi vedel vyrovnať 
a aby ma aj takéto situácie posunuli vždy vpred.“

JAROSLAV  DVORSKÝ
„Všetkým Furčanom pra-
jem pevné zdravie a veľa 
šťastia. Keďže celý môj 
život je spojený s kultú-
rou, tak si prajem, aby už 

nebolo nutné zavádzať do našich životov také 
opatrenia, ktoré znemožnia ľuďom navštevovať 
kultúrne, spoločenské či športové podujatia. Pev-
ne verím, že všetky aktivity spojené s kultúrou a 
športom, ktoré sú naplánované na budúci rok, sa 
v našej mestskej časti podarí zrealizovať a nebudú 
musieť byť zrušené ako v práve končiacom sa ka-
lendárnom roku.“

ROLAND GEORGIEV
„Všetkým obyvateľom 
nášho sídliska prajem 
vydarený a pokojný rok 
2022. Budem veľmi rád, 
ak sa v závere tohto vo-

lebného obdobia podarí revitalizácia vnútro- 

blokových priestorov na Lidickom námestí, To-
kajíckej, Kurskej a Kalinovskej ulici. Ide o veľmi 
pekný projekt, ktorého súčasťou bude aj nové 
detské ihrisko, fit ihrisko, lavičky, výbeh pre 
psov, nová bude výsadba zelene. Tento projekt 
je na odbornom posúdení príslušného minis-
terstva, keďže bude financovaný z eurofondov v 
spolupráci s mestom Košice a Správou mestskej 
zelene Košice. Nerád by som zažil ďalšie zhor-
šovanie pandemickej situácie.“

ĽUBOR  KALAFUS
„Rád by som zaželal Furča-
nom veľa zdravia, radosti, 
splnenie prianí a rodinnú 
pohodu v kruhu najbliž-
ších. V novom roku sa 

teším na častejšie stretnutia so širšou rodinou a 
priateľmi. Verím, že budú možné za predpokladu 
zlepšujúcej sa pandemickej situácie. Nechcel by 
som zažiť vytratenie sa radosti a pokoja zo sŕdc 
ľudí vplyvom negatívnej covidovej situácie. Je to 
silný vplyv, ktorý má rôzny dopad na jednotlivé 
úrovne nášho života. Každý to prežíva inak, ale 
každý by si mal položiť otázku, či to vie a či to chce 
nejakým spôsobom zmeniť a niečo aj vykonať, aby 
sa veci dostali opäť do normálu.“     

MARIÁN  KRASNOVSKÝ 
„Okrem pevného zdravia 
želám Furčanom, aby mali 
čo najmenej starostí a čo 
najviac radostí a voľného 
času, ktorý vďaka tomu, že 

bývajú na našom sídlisku, môžu aktívne a zmys-
luplne stráviť napríklad aj v najkrajšom lesopar-
ku v meste. Teším sa na všetky prázdninové dni. 
Verím, že sa nám už budú vyhýbať lockdowny a 
postupne sa vytratia aj ostatné strasti spojené s 
pandémiou koronavírusu. A dúfam, že každý z 
nás aj v nasledujúcom roku, podľa svojich mož-
ností, aspoň trocha prispeje k ochrane životného 

prostredia a klímy. Želám si tiež, nech nás obídu 
turbulencie počasia.“

ROMAN  KRIŽALKOVIČ
„V súčasnej situácii želám 
všetkým obyvateľom náš-
ho sídliska predovšetkým 
veľa pevného zdravia a 
trpezlivosti. Prajem si, aby 

sa nám všetkým splnili plány a predsavzatia. V 
neposlednom rade želám všetkým viac radosti a 
menej starostí ako v roku 2021. V novom roku sa 
najviac teším na osobné stretnutia s obyvateľmi, 
ktoré sú veľmi podnetné. Rovnako verím v skorý 
koniec nepríjemnej pandemickej situácie. Určite 
by som nechcel zažiť nemocnice preplnené pa-
cientmi a zbytočné konflikty medzi ľuďmi.“

MIRIAM MELIŠOVÁ- 
-ČUGOVÁ
„Do nového roka prajem 
všetkým najmä pohodu, ro-
dinný pokoj a zdravie. Verím 
a dúfam, že každý z nás sa 

bude stále viac stretávať s porozumením, radosťou 
či milým úsmevom, že nás bude obchádzať zloba, 
hnev a sebectvo. Nech je rok 2022 taký kúzelný a 
šťastný, ako si každý z nás potichu praje. Do nového 
roka prajem Furčanom všetko len to najlepšie.“

MATÚŠ  NOVÁK
„Predchádzajúce mesiace 
a súčasná doba, ktorú žije-
me, ukazujú čoraz viac na 
hodnoty, ktoré sú v živote 
podstatné a ktoré sú menej 

podstatné. Chcel by som Furčanom zaželať v no-
vom roku 2022 najmä pevné zdravie, pokoj v našej 
rozdelenej spoločnosti, aby sme všetci vedeli hľa-
dať nie to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás všetkých 
dokáže spojiť. Verím, že v roku 2022 nájdeme ces-
tu na zvládnutie pandémie, aby sme sa opäť mohli 
bez obáv stretávať nielen so svojimi blízkymi, ale 

Čo by ste zaželali Furčanom do nového roka? Na čo sa v novom roku tešíte a čo by ste určite nechceli zažiť? 

Starostova netradičná tlačová beseda
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Súčasťou pracovného programu starostu mestskej časti sú občas aj milé stretnutia 
so žiakmi furčianskych škôl. Jedno netradičné so žiakmi ZŠ Ľudovíta Fullu z 
Maurerovej 21 sa uskutočnilo aj v zasadačke miestneho úradu v novom sídle v OC 
Laborec. V rámci projektu rozvoja mediálnych zručností školských redakčných rád, 
ktorý realizuje Tlačová agentúra detí a mládeže (TADAM), absolvoval Jozef Andrejčák 
s desiatimi žiakmi spomínanej školy tlačovú besedu. „Mladí budúci novinári mi 
adresovali mnoho zaujímavých a pestrých otázok. Bolo vidieť, že žiaci majú skvelý 
prehľad o živote na Furči. Držím im prsty, aby im takéto novinárske zanietenie 
vydržalo,“ povedal po skončení netradičnej tlačovej besedy Jozef Andrejčák.
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všetci navzájom. Tiež sa teším na mnohé podnety 
zo strany vás – obyvateľov nášho sídliska – vo ve-
ciach, ktoré je možné upraviť a zlepšiť, aby sa nám 
na Furči žilo lepšie. Nerád by som sa znova vrátil 
k obdobiu, v ktorom sme často z obavy o vlastné 
zdravie boli nútení svoj život orientovať na obra-
zovky a sociálne médiá.“ 

JANA  RUBICKÁ
„Už druhý rok bol pre nás 
všetkých iný, náročný. Mô-
žeme mať tisíc prianí, žela-
ní, túžob a snov, avšak viac 
ako kedykoľvek predtým 

si uvedomujeme, aký krehký je život, aká vzácna 
je prítomnosť blízkych a priateľov, aké cenné sú 
chvíle šťastia, spočívajúce v jednoduchých ve-
ciach. Prajem nám všetkým do roku 2022 pevné 
zdravie, množstvo krásnych, vzácnych a pohodo-
vých dní prežitých v prítomnosti blízkych a veľa 
síl na zvládanie každodenných starostí. Teším sa a 
dúfam v to, že sa náš život vráti do starých koľají. 
Že starí rodičia budú opäť varovať svoje vnúčatá, 
že rodiny sa budú stretávať tak ako pred epidé-
miou. Nechcela by som zažiť zákaz vychádzania, 
lockdown, karanténu a všetky nepríjemnosti súvi-
siace s koronavírusom.“

JÁN  SEKÁČ
„Všetkým ľuďom želám, 
aby chceli nájsť pokoj v 
sebe a v rodine. Aby hľa-
dali v sebe a v druhých 
to dobré. Aby sme urobili 

každý deň pre seba a pre iných niečo dobré. Aby 
sme mali radosť z vecí, ktoré robíme. Každý deň 
sa počíta. Chcel by som zažiť viac slušného, pozi-
tívneho, múdreho a tolerantného konania a mys-
lenia v nás a v spoločnosti. Nechcel by som, aby 
ľudí ovládli beznádej, strach, závisť, nenávisť.  
Preto s rozvahou, pokojom a dobrým úmyslom 
vykročme do ďalšieho roka.“

DUŠANA  SOBODOVÁ
„Milí Furčania, rada by som 
vám do nového roka zaželala 
to najlepšie. Nech je pre vás 
rokom pevného zdravia, lás-
ky, rodinnej pohody, splne-

ných želaní a dosiahnutých cieľov. Nech máme voči 
sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť a ohľadu-
plnosť. Prajem si, aby Furča bola pre nás všetkých, 
ktorí tu žijeme, tým najlepším miestom pre život. 
Ako sobášiaca poslankyňa sa teším na obradnú sieň 
plnú šťastných svadobčanov bez protipandemických 
opatrení. Zároveň sa teším na kultúrne, športové a 
spoločenské podujatia na našom sídlisku. Zo srdca 
si prajem prinavrátiť tradíciu slávnostného uvítania 
detí do života. Negatívne myšlienky si nepripúšťam. 
Pozitívne myslenie je viac ako len novodobý trend. 
Je to univerzálny koncept v oblasti sebarozvoja, 
ktorého cieľom je zameriavať sa na pozitíva a tým 
dlhodobo vytvárať pozitívny pohľad na život. Práve 
pozitívne myslenie totiž dokáže rozširovať horizonty 
našich možností a otvárať brány novým možnos-
tiam, ktoré by sme s odmietajúcou mysľou nevní-
mali. Teším sa, že raz táto doba pominie a uvidíme 
opäť svoje nezahalené tváre s úsmevom na perách.“

VLADISLAV  STANKO
„Želám Furčanom, Košiča-
nom a celému Slovensku, 
aby nás nový rok 2022 na-
plnil pokojom, radosťou a 
láskou, aby sme zvládli túto 

náročnú dobu. Teším sa na veľa dobrých aktivít v 
prospech rozvoja mesta Košice a celého Slovenska. 
Teším sa na nové projekty, ktoré plánujeme. Na 
zahraničnú spoluprácu, ale i na podporu charity, 
kultúry, športu, krajanov a vlasteneckých aktivít, 
ktorým sa dlhodobo venujem. Nechcel by som 
zažiť kulmináciu pandémie, ďalšie obmedzovanie 
občanov a politické rozbroje, ktoré morálne roz-
kladajú spoločnosť.“    

EDUARD  VALKOVSKÝ
„Milí Furčania, rok 2021 
bol mimoriadne náročný. 
Stretnutia poslancov boli 
obmedzené, ale aj napriek 
všetkému sme pracovali 

naplno a snažili sa, aby bol život v našej mestskej 
časti lepší a krajší. Do nového roka vám želám, 
aby bol oveľa zdravší a pokojnejší ako ten práve 
sa končiaci. Všetkým prajem, aby sme odložili 
masky a aby slovo ‚pozitívny‘ znova znamenalo 
naozaj niečo dobré. Nech sú ľudia zdraví, šťastní 
a predovšetkým k sebe úctiví.“

Čo by ste zaželali Furčanom do nového roka? Na čo sa v novom roku tešíte a čo by ste určite nechceli zažiť? 

Kde na Furči sa môžete otestovať na COVID-19? 
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V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú od polovice novembra zriadené dve mobilné 
odberné miesta (MOM) na antigénové testovanie na COVID-19. Mestská časť uzavrela zmluvu o 
prenájme priestorov s dvoma súkromnými prevádzkovateľmi. MOM sa nachádza v Dennom centre 
na Jegorovovom námestí 5 a druhé je v areáli detského dopravného ihriska. Hoci mala mestská 
časť Košice-Dargovských hrdinov uzavrieť detské dopravné ihrisko (DDI) pre verejnosť 31. októbra, 
vzhľadom na priaznivé počasie sme ho nechali otvorené pre verejnosť o dva týždne dlhšie. Od 
pondelka 15. novembra sme pristúpili na uzavretie DDI a otvoríme ho znova na jar v roku 2022. 
Dovtedy na ihrisku opravíme dopravné značky, ktoré vandali zafarbili sprejmi, ihrisko zazimujeme, 
na jar vykonáme údržbu zelene a vybudovaný bude aj bezpečnostný kamerový systém.

Kontajnery na zber 
šatstva znova na 
našom sídlisku
Určite ste zaregistrovali, že na našom sídlisku sú 
po dlhšej odmlke kontajnery na zber šatstva. Je 
ich už celkovo päť. 
Nachádzajú sa na týchto miestach: parkovis-
ko za obchodným centrom Hornád, Fábryho 9, 
Jaltská 1, Povstania českého ľudu 1 (vedľa vý-
menníka), Kalinovská 5 (kontajnerovisko pod 
obchodným centrom Lidl). 
Darovaním oblečenia, topánok, prikrývok, po-
steľnej bielizne či bytového textilu pomôžete 
ľuďom bez domova či psiemu útulku. V prípade 
záujmu darovať väčšie množstvo, kontaktuj-
te občianske združenie EKOCHARITA VÝCHOD 
(0949 376 819, zber@zbertextilu.sk) a členovia 
jeho pracovného tímu prídu vyzdvihnúť veci 
priamo k vám do domácnosti.
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VYDARENÁ AKCIA FAMILY SPORT DAY 
POTEŠILA DESIATKY FURČIANSKYCH DETÍ

Pravidelné podujatie Family 
Sport Day, ktoré sa vždy na za-
čiatku školského roka konalo 
v našej mestskej časti, sa doč-
kalo ďalšieho pokračovania po 
ročnom výpadku pre pandémiu 
koronavírusu. 

Obľúbená športová akcia sa 
uskutočnila v stredu 1. septem-
bra na novom mieste: po furčian-
skom lesoparku a Centre športu 
v areáli Základnej školy Fábryho 
44 bolo tentoraz dejiskom podu-
jatia ihrisko Futbalovej akadémie 
Benecol Košice, ktorá sa nachá-
dza v areáli Základnej školy Po-
stupimská 37. 

Súčasťou športového popolud-
nia bol bohatý program plný pes-
trých aktivít: šprintérske behy 
pre deti, mobilné planetárium, 
skákacia atrakcia, maľovanie na 
tvár, ukážky činnosti hasičov a 

polície. Ocenení spomienkovými 
medailami boli všetci bežci, tí 
najúspešnejší sa potešili aj z tro-
fejí a vecných cien. Pre všetkých 
účastníkov behu bola priprave-
ná tombola. Mladí športovci sa 
potešili zo stretnutia so svojimi 
športovými vzormi, keďže medzi 
deti zavítali na autogramiádu 
hokejisti HC Košice a futbalisti 
FC Košice. Úsmev, spokojnosť a 

nadšenie detí boli najdôležitej-
šou charakteristikou stredajšie-
ho sviatočného popoludnia na 
samom konci letných prázdnin. 

Organizátorom akcie bola 
mestská časť Košice-Dargov-
ských hrdinov a bola realizovaná 
s finančnou podporou Košického 
samosprávneho kraja. Za pomoc 
pri organizácii ďakujeme aj Fut-
balovej akadémii Benecol Košice, 

produktovému partnerovi Bodva 
Sport Club a HC Košice i FC Koši-
ce za účasť známych hokejistov a 
futbalistov. 

Ďakujeme všetkým deťom a 
ich rodičom, ktorí sa prišli za-
baviť. Vyšlo aj počasie, hoci sa 
schyľovalo k dažďu, napokon 
našťastie nepršalo. Furčania, ve-
ríme, že ste sa cítili fajn, uvidíme 
sa o rok!

F-kuriér 
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Informácie k zimnej údržbe miestnych komunikácií
V Košiciach sa v druhej polovici 
novembra spustila zimná údržba a 
potrvá do 31. marca 2022. V mest-
skej časti Košice-Dargovských hr-
dinov zabezpečuje výkon zimnej 
údržby na komunikáciách mesto 
Košice prostredníctvom spoloč-
nosti KOSIT.

Zimná údržba sa zabezpečuje na 
základe operačného plánu schvá-
leného mestom Košice. Na jej sa-

motný výkon je zriadený dispečing. 
Zimná údržba sa riadi spracovaným 
harmonogramom podľa stupňa 
dôležitosti komunikácií s prihliad-
nutím na potreby dopravy, na zá-
sobovanie obyvateľstva a zabezpe-
čenie zdravotnej i požiarnej služby. 

Po veľmi dobrých skúsenostiach 
zo zimnej sezóny 2020/21 sa mes-
to rozhodlo pokračovať v projekte 
„Adoptuj si chodník a zarábaj“. 

Zodpovednosť za prípadný úraz 
na takomto chodníku má podľa 
cestného zákona mesto Košice ako 

správca komunikácií, nie ľudia, s 
ktorými je podpísaná zmluva na 
čistenie.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
DISPEČING REFERÁTU DOPRAVY MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE

055/16 126, 055/641 97 36, 0903 602 383 (nonstop)

KOSIT                                                                        
055/727 07 81, 0907 548 620

MIESTNY ÚRAD MČ KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
055/300 90 08, 055/300 90 09


