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Ctení Furčania,
dovoľte mi s blížiacim sa koncom roka v krátkosti zosumarizovať viaceré aktivity a podujatia, ktoré sa počas roka 2016 realizovali a udiali
v našej mestskej časti.
Z pohľadu investičných akcií sme pokračovali v
rozpracovaných projektoch v zmysle nášho rozpočtu. Spomeniem ďalšie dobudovanie kamerového bezpečnostného systému, napojeného priamo
na centrálny pult mestskej polície.
V rámci zvýšenia bezpečnosti priechodov pre
chodcov dôjde v tomto období aj k osvetleniu priechodu pre chodcov pri obchodnom dome Torysa.
Pre naše deti a športujúcu mládež sme zrekonštruovali detské ihrisko na Clementisovej ulici,
športové ihrisko na Tokajíckej ulici a vybudovali
sme fit ihrisko pri gréckokatolíckom kostole. Z
pohľadu cestných komunikácií pravidelne riešime potrebné záležitosti v súčinnosti s mestom
Košice ako správcom komunikácií. Spoločne
sme vykonali opravu niekoľkých schodísk a
chodníka pri hlavnej ceste od pošty smerom k
zastávke MHD Zupkova, ako aj ďalšie úseky.

V oblasti starostlivosti o zeleň na našom
sídlisku spomeniem komplexnú výsadbu
a revitalizáciu svahu na okrsku Dargovských
hrdinov VIII. Naša mestská časť v priebehu
roka zorganizovala alebo sa spolupodieľala na
viacerých športových akciách, ktoré boli súčasťou Európskeho mesta športu Košice 2016.
Rovnako sme boli aktívni aj na kultúrnom poli.
Všetkým vám Furčanom sa chcem poďakovať za podnetné názory a postrehy, s ktorými
sa obraciate na mňa alebo na poslancov
miestneho zastupiteľstva. Snažíme sa, aby boli
postupne zapracované do plánu rozvoja nášho
sídliska a aby boli podľa finančných možností
aj uskutočnené.
Milí Furčania, blížia sa vianočné sviatky, preto
vám chcem zaželať vo svojom mene, ale aj v
mene poslancov miestneho zastupiteľstva a
pracovníkov miestneho úradu, krásne sviatky
v kruhu vašich najbližších a všetko dobré v
novom roku 2017.

Mgr. Jozef ANDREJČÁK
starosta

LESOPARK
JE ČORAZ KRAJŠÍ
Pozdĺž promenádneho chodníka v lesoparku na Furči pribudli nové
altánky, lavičky, prvky na cvičenie a informačné tabule. Projekt realizovali Mestské lesy Košice. Najprv bol vybudovaný pilotný altánok,
počas jesenných dní k nemu pribudli ďalšie prvky v smere na Zelený
dvor. „Furčiansky lesopark opäť získal na svojej kráse a atraktivite.
Veríme, že nové lavičky, prvky na cvičenie a altánky budú slúžiť
návštevníkom lesoparku a nebudú terčom vandalov,“ zaželal si
starosta našej mestskej časti Jozef Andrejčák.

BEZPLATNÉ VEREJNÉ
KORČUĽOVANIE
PRE FURČANOV!
KDE?
Zimný štadión
ARÉNA SRŠŇOV,

Drábova 3, Sídlisko KVP

		
		KEDY?
		
29. december 2016
		

		
		

13.45 h – 14.45 h

30. december 2016

13.45 h – 14.45 h

v spolupráci
s ARÉNOU SRŠŇOV
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Sídliskový deň
vo Výmenníku
Jegorovovo
Furčania mali 8. novembra
jedinečnú možnosť stretnúť
vo Výmenníku Jegorovovo
všetkých, ktorí sa v ňom počas
týždňa „premelú“. Zoznámili sa
s novými i staršími skupinami,
ktoré vo výmenníku našli stále
zázemie pre svoje tvorivé, športové a záujmové aktivity.
Susedské popoludnie spestrila
ukážka boja s dlhým mečom
a krst brožúry Furčianskych
tvorivých letokruhov (FTL), v
ktorej je zaznamenaný trojročný
projekt partie seniorov FTL a
komunitnej umelkyne Ľudmily
Horňákovej.
Sídliskový deň je niečo ako
deň otvorených dverí a jeho
cieľom je umožniť tým, ktorí do
výmenníkov zavítajú, spoznať
všetky aktivity, ktoré sa v ňom
konajú, a ukázať prácu komunít,
umelcov a kreatívcov širokej
verejnosti. Základnou snahou je

prepojiť jednotlivé skupiny, inšpirovať sa navzájom, ale najmä
postupne vybudovať kvalitné
medziľudské a susedské vzťahy
v okolí všetkých siedmich košických výmenníkov.
Pestrý program prvého
sídliskového dňa na Furči otvorilo vystúpenie orientálnych
tanečníc vedených lektorkou
Zuzanou Uďanovou. Nasledovala obľúbená tvorivá dielňa so
Silviou Lukačínovou, workshop
frivolitkovania s Evou Gregovou
a ukážka prác žien, ktoré vo
výmenníku založili Patchwork
klub.
Počas sídliskových dní sa tradične koná aj výmenná burza,
z ktorej si každý návštevník
môže so sebou zobrať niečo na
pamiatku výmenou za niečo
iné. Tentoraz to boli komunitné
produkty z porcelánu, vytvorené skupinami tínedžerov a
seniorov, ktorí vo výmenníku

Počas sídliskového dňa sa návštevníci mohli zoznámiť s programom vo
výmenníkoch aj s ľuďmi, ktorí ho tvoria. 
foto: Michaela Grlická

pôsobili alebo sa v ňom doteraz
aktívne stretávajú.
Príjemné popoludnie obzvláštnila aj ukážka boja s dlhým mečom a imitácia stredovekej bitky
v podaní LARP klubu Košice,
ktorá bola spojená s výstavou
odevov, kostýmov a dobových
napodobnenín. Skupina „larpistov“ si vo výmenníku našla
svoje stále zázemie na začiatku
tejto jesene.
Vyvrcholením dňa otvorených
dverí vo Výmenníku Jegorovovo bol krst publikácie Furčianske tvorivé letokruhy (FTL),
ktorá zachytáva trojročný

projekt komunitnej umelkyne
Ľudmily Horňákovej s názvom
„Von z kruhu“. Umelkyňa spolu
so skupinou seniorov prevažne
z Furče hľadala prostredníctvom rôznych foriem umenia
spôsoby, ako sa seniori môžu
vyjadriť vo vlastnej komunite,
ale aj na verejnosti. Pre svoj jedinečný prístup si táto umelkyňa vyslúžila uznanie odbornej
verejnosti doma aj v zahraničí.
Pre členov FTL bol tento okamih zaslúženou odmenou za
ich úsilie a oduševnenosť, ktoré
do projektu vložili.

Renáta Zolnaiová

VERNISÁŽ ŠTUDENTOV
V dňoch 25. októbra až 5. novembra sa vo Výmenníku Jegorovovo uskutočnila výstava grafických prác a animácií pod
názvom Graphic Digital. Podieľali sa na nej študenti Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach,
konkrétne v odboroch grafický a priestorový dizajn a grafik digitálnych médií. Študenti okrem toho predstavili aj svoje maturitné plagáty. Na vernisáži, ktorú si prišli pozrieť študenti, profesori, rodičia a široká verejnosť, sa podieľali aj študenti z
odboru hotelová akadémia rovnakej školy, ktorí pripravili pestré občerstvenie. Návštevníci si tak mohli vychutnať ojedinelé
podujatie skoro všetkými zmyslami. Vďaka za to patrí kolektívu SSOŠ Postupimská 37.
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Východniarkou roka
je Furčianka
Michaela Stachová
Hotel Centrum v Košiciach bol
v sobotu 29. októbra dejiskom
premiérového ročníka súťaže
krásy Východniarka roka 2016.
Z desiatich finalistiek porotu
najviac očarila 19-ročná Košičanka Michaela Stachová, ktorá
bude reprezentovať Slovensko na
súťaži Miss Alpe Adria 2017.
Vo voľnej disciplíne predviedla
horúce tango, v svadobných a
večerných šatách pripomínala
krásku s talianskym šarmom.
Hoci v súťaži nie sú podstatné
miery, výška ani vek, a preto
je príležitosťou pre každého,
Furčianka Michaela Stachová
všetkým vyrazila dych počas
promenády v spodnej bielizni.
Víťazka bude na konci tohto
školského roka maturovať na

Strednej priemyselnej škole
strojníckej v Košiciach. Jej snom
je stať sa letuškou. Rodičia sú
na najkrajšiu východniarku
právom hrdí a od začiatku súťaže
sa spoliehali na to, že zaujme
svojou prirodzenou krásou a
skromnosťou. Ešte v apríli sa stal
Východniarom roka 2016 Dionýz
Bimbo z Čečejoviec.
Finančný výťažok z finálového
večera putoval na oddelenie
detskej onkológie a hematológie
Detskej fakultnej nemocnice v
Košiciach. Nasledujúci ročník
tejto novovzniknutej súťaže už
bude pokračovať v celoslovenskej
pôsobnosti s novým názvom a s
finálovým večerom v Bratislave.
Jarná časť súťaže bude venovaná
mužom a jesenná ženám.

Pavol Titurus

Názvy ulíc v mestskej časti (III. časť)
V tretej časti pokračujeme vo vysvetľovaní pôvodu názvov súčasných ulíc
na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktoré pripravil a
spracoval Dr. Jozef Duchoň.
• Kalinovská
Obec Kalinovo v okrese Medzilaborce
bola ako prvá československá obec
oslobodená Červenou armádou, stalo
sa tak 21. septembra 1944.
• Kapitána Jaroša
Československý dôstojník Otakar
Jaroš (1. 8. 1912 – 8. 3. 1943) pred
nacistickou okupáciou emigroval v
roku 1939 do Poľska a do Sovietskeho
zväzu. Stál pri zrode československého vojska a ako veliteľ roty v hodnosti
nadporučíka zahynul v boji s nemeckým Wehrmachtom v obci Sokolovo
v Charkovskej oblasti. Posmrtne bol
povýšený na kapitána a bol mu udelený titul hrdina Sovietskeho zväzu
ako vôbec prvému cudzincovi.

• Krosnianska
Vojvodské mesto Krosno v rovnomennom vojvodstve v juhovýchodnej časti Poľska. Počas druhej
svetovej vojny, najmä v septembri
1944, sa tam odohrali kruté boje, na
ktorých sa zúčastnil aj Prvý československý armádny zbor.
• Kurská
V ruskom meste Kursk sa od 5. júla do
23. augusta 1943 odohrala jedna z najslávnejších bitiek druhej svetovej vojny, pri ktorej bola definitívne zlomená
strategická iniciatíva Wehrmachtu.
• Lidické námestie
Obec Lidice v stredných Čechách
v okrese Kladno bola vypálená a
zrovnaná so zemou počas odvetného teroru po atentáte na nemeckého
ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Po skončení druhej svetovej
vojny boli Lidice obnovené.

• Lupkovská
Obec v juhovýchodnom Poľsku Nový
Lupkov (Nowy Łupków), podľa ktorej
je pomenovaný historicky známy
priesmyk s dnes už nepoužívanou
železničnou traťou z Košíc do Ľvova.
Na jeseň roku 1944 tam prebiehali krvavé boje medzi Sovietmi a
Nemcami o vynútenie si prechodu
Karpatmi.

armádny zbor. V rokoch 1945 a
1946 bol Konev veliteľ Strednej skupiny vojsk, v rokoch 1955 až 1960
vrchný veliteľ spojeneckých vojsk
Varšavskej zmluvy. V roku 1937 sa
stal poslancom Najvyššieho sovietu
a od roku 1952 člen ÚV KSSZ. Dvojnásobný hrdina Sovietskeho zväzu a
hrdina ČSSR.

• Maršala Koneva
Sovietsky vojvodca a od roku 1944
maršal Sovietskeho zväzu Ivan Stepanovič Konev (28. 12. 1897 – 21. 5.
1973). V rokoch 1918 až 1920 účastník občianskej vojny, v časoch veľkej
vlasteneckej vojny veliteľ rôznych
frontov v Moskovskej, Kurskej, Východokarpatskej, Viselsko-oderskej,
Berlínskej a Pražskej operácii. Od
roku 1944 veliteľ Prvého ukrajinského frontu, v ktorého zväzkoch
bojoval aj Prvý československý

• Maurerova
Slovenský stranícky činiteľ Július
Maurer (19. 6. 1896 – 24. 5. 1961),
predstaviteľ marxistickej ľavice na
Slovensku. V rokoch 1921 až 1923
tajomník Okresného výboru KSČ v
Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1923
až 1925 tajomník Krajského výboru
KSČ v Košiciach. V rokoch 1926 až
1944 pracoval v ZSSR. Politický
pracovník Štvrtého ukrajinského
frontu, člen ÚV KSS a ÚV KSČ, zástupca Československa v RVHP.
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Aj Furča žila projektom
Európske mesto športu 2016

Množstvo zaujímavých športových
aktivít, realizovaných v rámci projektu
Európske mesto športu 2016, spestrilo
život Furčanom počas tohto roka.
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F-kuriér
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