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NOVÉ DETSKÉ
A ŠPORTOVÉ IHRISKO
Detské ihrisko na Clementisovej ulici prešlo kompletnou
rekonštrukciou ešte pred začiatkom letných prázdnin a
počas nich slúžilo našim najmenším. Ihrisko má nové prvky
zodpovedajúce bezpečnostným normám a nový trávnatý
povrch. Ihrisko bude dodatočne oplotené.
Rekonštrukcia výrazne vylepšila aj športové ihrisko na
Tokajíckej ulici, kde došlo k oprave povrchu – bol položený
nový asfalt. Osadené boli basketbalový kôš i malé futbalové

bránky. Opravené bolo taktiež oplotenie.
„Budeme pokračovať aj naďalej v podobných
rekonštrukciách medziblokových ihrísk, ktoré prispievajú
ku skvalitneniu života na našom sídlisku. Tieto opravy sú
financované z rozpočtu mestskej časti, ktorý schvaľujú
poslanci miestneho zastupiteľstva. Veríme, že deti majú z
nových ihrísk radosť,“ poznamenal starosta Furče
Jozef Andrejčák.

AKO HOSPODÁRILA NAŠA MESTSKÁ ČASŤ V ROKU 2015?
Rozpočet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok
2015 bol schválený miestnym zastupiteľstvom 23. marca 2015
uznesením č. 19/2015. Mestská časť vykonala prvú úpravu
rozpočtu, ktorú schválilo miestne zastupiteľstvo 25. júna 2015
uznesením č. 42/2015.
„Po zmenách boli celkové
príjmy rozpočtované vo výške
1 087 921 € a výdavky boli plánované vo výške 1 081 921 €. K
31. decembru 2015 boli celkové
príjmy vykázané vo výške
1 066 196,04 €, čo je 98,0 % a
celkové výdavky boli vo výške
1 003 824,24 €, čo je 92,8 %.
Rozdiel medzi príjmami a
výdavkami k poslednému dňu
uplynulého kalendárneho roka
bol v kladnej výške 54 943,93 €.

Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia za rok
2015 miestne zastupiteľstvo 14.
júna tohto roku zobralo na vedomie a schválilo,“ vysvetľuje
JUDr. Ladislav Gaura, predseda
finančnej komisie mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
Finančná komisia má medzi
komisiami zriaďovanými miestnym zastupiteľstvom dôležité
postavenie, keďže financovanie
všetkých činností mestskej

časti je prierezovou činnosťou,
ktorá sa dotýka aj činnosti odvetvových komisií – sociálnej,
verejného poriadku, výstavby,
kultúrnej a iných.
„Rozpočet mestskej časti ako
základný finančný nástroj
našej mestskej časti je hlavným
záujmom finančnej komisie
pri miestom zastupiteľstve.
Členovia tejto komisie sa
vyjadrujú k návrhu rozpočtu, k
jeho zmenám, k čerpaniu rozpočtu za jednotlivé štvrťroky a
k záverečnému účtu. Súčasťou
záverečného účtu je aj správa
nezávislého audítora a kontrolóra mestskej časti,“ dodal
JUDr. Ladislav Gaura, predseda

Všetky informácie o rozpočte sú pravidelne zverejňované na www.kosice-dh.sk

finančnej komisie mestskej
časti Košice-Dargovských
hrdinov. Jej členmi sú Vladimír
Potemra, Jana Rubická a Viktor
Zvolenský.

Zmena úradných hodín
na miestnom úrade
Miestny úrad mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov,
ktorý sídli na Dvorkinovej 7,
informuje občanov o zmenách
úradných hodín.
Tie sú od septembra
nasledovné:

Po: 8.00 – 12.00 13.00 –14.30
Ut: 8.00 – 12.00 13.00 –14.30
St: 8.00 – 12.00 13.00 –16.30
Št: 8.00 – 12.00
Pi: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
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Vydarené júnové
kultúrno-spoločenské akcie
Séria zaujímavých podujatí v
letnom období už roky vždy
vydareným spôsobom oživuje
kultúrno-spoločenský život na
našom sídlisku. Mestská časť
Košice-Dargovských hrdinov
znova pripravila pre svojich
obyvateľov pestrý kultúrny
program s rôznym zameraním
pre všetky vekové kategórie.
Pri príležitosti 40. výročia
začatia výstavby sídliska
Dargovských hrdinov sa v júni
konalo viacero vydarených
akcií. Pri gréckokatolíckom
kostole v okrsku Dargovských
hrdinov VIII, medzi Poštou
22 a Poliklinikou Východ,
slávnostne otvorili Fit
ihrisko, ktoré bolo na Furči
vybudované vďaka programu
SPPoločne.
Zaujímavá bola výstava
výtvarných prác žiakov SZUŠ
Gabriela Rovňáka a žiakov
ZŠ Postupimská s názvom
„Furča – dobré miesto pre
život“. V parku pri fontáne
pri obchodnom centre
Ondava sa uskutočnilo 25.
júna folklórne popoludnie s
vystúpením súborov Jahodná,
Škvarkare, Čorgov a denného
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Najväčšou hviezdou na
letných furčianskych akciách
bol Marián Čekovský (vľavo).

centra našej mestskej časti.
Bonbónikom bol o deň neskôr
koncert Mariána Čekovského,
žiakov SZUŠ Krosnianska
6, študentov Konzervatória
Jozefa Adamoviča a vystúpenie
detí z tanečného súboru Art
Street Crew. Športoví nadšenci
sa zišli na futbalovom turnaji
O pohár starostu pre deti
a dospelých, ktorý naša
mestská časť zorganizovala
v spolupráci s Futbalovou

akadémiou Benecol Košice
na ZŠ Postupimská. „Sme
radi, že aj napriek tropickým
dňom počas konania väčšiny
akcií sa ľudia prišli pozrieť.

Ďakujem všetkým, ktorí sa
podieľali na tomto pestrom
a atraktívnom programe,“
vyslovil spokojnosť starosta
Furče Jozef Andrejčák.
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Čo robí dobrú školu
VÝNIMOČNOU?

Bilingválne slovensko-anglické Gymnázium sv. Edity Steinovej v júni 2016 odovzdalo prvé bilingválne maturitné vysvedčenia
svojim maturantom. Absolventi pokračujú v štúdiu na univerzitách v Anglicku, Škótsku, Nórsku, Dánsku, v Čechách
a, samozrejme, aj na domácich slovenských univerzitách.
Gymnázium si kladie vysoké
ciele: inšpirovať a sprevádzať
študentov na ceste intelektuálneho aj sociálneho rozvoja.
Okrem kvality a náročnosti
bilingválneho odboru ponúka
škola v začínajúcom školskom roku 2016/17 svojim
študentom možnosť zapojiť
sa do programu DofE - Duke
of Edinburgh (Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu).
V tomto programe študentov
individuálne sprevádzajú
učitelia školy pri dosahovaní

osobných cieľov, ktoré neurčuje a nelimituje štát ani škola,
ale formulujú si ich študenti
sami. Program sleduje a zahŕňa rozvoj talentu, športové
aktivity, dobrovoľníctvo a
dobrodružnú expedíciu. O
program je v škole taký veľký
záujem, že už v septembri
je potrebné spolupracovať s
externými dobrovoľníkmi –
manažérmi, ktorí študentov
individuálne sprevádzajú.
Vzhľadom na to, že program
pochádza z Veľkej Británie a

jeho zakladateľom je princ
Philip, manžel britskej kráľovnej, na zlatých ceremóniách sa
pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.
Strieborné ceny odovzdáva na
Slovensku prezident Slovenskej republiky pri slávnostnej
ceremónii v Primaciálnom
paláci v Bratislave. Jednou
z dôležitých možností uplatnenia certifikátu je prijímacie
konanie na mnohé svetové
univerzity v anglicky hovoriacich krajinách.

Pre šikovných a aktívnych mladých ľudí sa oplatí urobiť veľa.
Učiteľom Gymnázia sv. Edity Steinovej na Charkovskej ulici v Košiciach preto nechýba motivácia a
nadšenie pre zmysluplnú, tvorivú
a húževnatú prácu s mladými
talentmi. Ak by ste chceli vedieť
či vidieť viac, pozývame vás 9. decembra na Deň otvorených dverí.
V budúcom školskom roku škola
otvára nielen osemročný odbor,
ale aj päťročný bilingválny pre
žiakov od 8. ročníka základnej
školy. Ste srdečne vítaní.

Názvy ulíc v mestskej časti (II. časť)
V druhej časti pokračujeme vo
vysvetľovaní pôvodu súčasných
ulíc na území mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov,
ktoré pripravil a spracoval Dr.
Jozef Duchoň.
 Exnárova
Ulica pomenovaná po Ladislavovi Exnárovi (18. 6. 1907 – 20.
3. 1945). Slovenský robotník a
funkcionár KSČ, od roku 1939
ilegálne činný v odboji, od
roku 1942 zakladateľ jednej z

prvých partizánskych skupín
na Slovensku. V roku 1944 bol
uväznený v Leopoldove, zomrel
v koncentračnom tábore
Mauthausen.
 Fábryho
Ulica pomenovaná po Zoltánovi
Fábrym (10. 8. 1897 – 31. 5.
1970). Proletársky spisovateľ a
publicista, aktívny antifašista, predstaviteľ maďarského
kultúrneho života na Slovensku,
vydavateľ kultúrno-spoločen-

skej revue „Az út“ (Cesta). Komunistický starosta obce Štós.
 Charkovská
Ulica pomenovaná po meste
Charkov, v minulosti historickom hlavnom meste Ukrajiny.
Miesto prudkých bojov československých vojakov s Nemcami počas druhej svetovej vojny.
 Jaltská
Jalta – kúpeľné mesto na polostrove Krym. Vo februári roku

1945 sa tam uskutočnila konferencia troch mocností vedúcich
vojnu s Nemeckom za účasti
Churchilla, Roosevelta a Stalina.
 Jegorovovo námestie
Ulica pomenovaná po Alexejovi Semjonovičovi Jegorovovi
(22. 11. 1914 – 14. 4. 1970).
Sovietsky partizánsky veliteľ
pôsobiaci počas druhej svetovej
vojny na strednom Slovensku.
Hrdina Sovietskeho zväzu, nositeľ Radu SNP prvej triedy.
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FAMILY SPORT DAY
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov spolu s partnermi
akcie – Bodva Sport Club, Skating Club Košice a občianske
združenie „Vráťme deťom šport do Košíc“ – po minuloročnom
prvom úspešnom ročníku opäť pripravila v lesoparku na Furči
športové dni Family Sport Day. Súčasťou vydarených športových
popoludní 2. júla a 15. septembra, ktoré boli súčasťou projektu
Európske mesto športu Košice 2016, boli rodinné behy, in-line
korčuľovanie, malé športové atrakcie, nafukovací hrad, ukážky
činnosti hasičov a polície. Mestská časť ďakuje partnerom akcie.

Furčan
Tomáš Kupec
vicemajstrom
Slovenska
v bikrose

Má 20 rokov a „bajk“, ako
hovorí svojmu bicyklu, je pre
neho všetkým. Mladý Furčan
Tomáš Kupec, študent SOŠ
automobilovej v Košiciach,
obsadil na nedávnych
majstrovstvách Slovenska v
bikrose prvé miesto. Preteky
sa konali u nás na Furči.
Člena športového klubu BMX
Košický šarkaň k tomuto
športu priviedli jeho rodičia
už ako štvorročného. Jeho
najväčšími vzormi sú horskí
cyklisti Cedric Garcia a Andreu
Lacondeguy. Životným cieľom
Tomáša Kupca je mať rodinu,
dom a predovšetkým veľký
pozemok na bikepark.
(LO)

Hlasujte za skvelý furčiansky projekt!
Podporme v bezplatnom sms hlasovaní projekt občianskeho
združenia Športom za Slovensko, ktoré v spolupráci s mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov chce vybudovať na
Ulici povstania českého ľudu rekreačno-oddychovú zónu s
parkom s prvkami na cvičenie s vlastnou váhou a kreatívnou
stenou.
Projekt súťaží o finančnú podporu vo výške 6 000 eur v hlasovaní Nadácie SPP v kategórii SPPoločne pre domovinu. Hlasy
nás Furčanov môžu pomôcť k tomu, aby sa zrenovovalo staré
nepoužívané verejné ihrisko a vznikol priestor pre športový
rozvoj mládeže. Zapojte sa aj vy a podporte svojím hlasom
miesto, kde žijete.
Hlasujte do 3. októbra na internetovej adrese:
http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/parkna-cvicenie-s-vlastnou-vahou/5/

Ihrisko v súčasnom stave (vľavo) a vizualizácia jeho modernizácie (vpravo).
F-kuriér
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