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Zaujímavé
investičné
aktivity
v roku 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských
hrdinov na svojom poslednom zasadnutí v roku 2016 schválilo
rozpočet našej mestskej časti na kalendárny rok 2017, ktorý
vychádza zo stanoveného programu, podnetov poslancov
miestneho zastupiteľstva a občanov.
Obyvatelia Furče sa môžu tešiť na realizáciu mnohých
zaujímavých projektov. Tie boli prerokované na zasadnutí
komisie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti,
ktorá pravidelne komunikuje a prerokováva podnety s Mestskou
políciou Košice – Stanica Východ a aj s príslušnými oddeleniami
miestneho úradu.

Vynovené a opravené
schodisko za zastávkou
MHD Zupkova.

Čo všetko sa na Furči urobí?
 rekonštrukcia detských ihrísk
na Fábryho ulici a na Lidickom
námestí,
 nové svetelné body na chodníkoch medzi Tokajíckou a Kalinovskou ulicou a nad bývalým
dopravným ihriskom smerom
ku Krosnianskej ulici,
 vybudovanie nových parkovacích miest na Kalinovskej
a Fábryho ulici,

 rekonštrukcia schodiska za
zastávkou MHD Zupkova,
 doplnenie kamerového systému v okolí obchodného domu
„Modrák“ a polikliniky Východ,
 rekonštrukcia športového
ihriska na Krosnianskej ulici,
 prekládka priechodu pre
chodcov na zastávke MHD
Postupimská pre bezpečnejší
pohyb chodcov.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov
v spolupráci
s Centrom voľného času Košice,
elokované pracovisko Charkovská 1

vás pozýva

27. mája 2017 | sobota

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
14.30 – 18.00 v parku pri fontáne
pri obchodnom stredisku Ondava

PROGRAM:

Podľa vzoru ihriska na Tokajíckej ulici bude zrekonštruované aj
športové ihrisko na Krosnianskej ulici.

Opravia most pri Pošte 22
Mesto Košice ako správca cestných komunikácií pripravuje kompletnú rekonštrukciu mosta pri Pošte 22. Po všetkých potrebných
krokoch zo strany mesta sa pristúpi k jeho rekonštrukcii. Premávka
na moste bude obmedzená a presmerovaná do jedného pruhu.
Bližšie informácie budú zverejnené na webe a facebookovom profile našej mestskej časti.

UJO ĽUBO (15.00 – 16.00)
Nafukovacie skákacie atrakcie, maskoti
Detskí animátori a rôzne súťaže
Maľovanie na tvár
Ukážky činnosti polície a hasičov
Sladkosti a občerstvenie
Bližšie informácie na stránke
www.kosice-dh.sk
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Jarné upratovanie na Furči
Zaplnený
veľkokapacitný
kontajner
po jarnom
upratovaní v
záhradkárskej
lokalite
Moňov
potok.

S príchodom jari naša mestská časť každoročne organizuje
veľké jarné upratovanie múld, zistených čiernych skládok či
obydlí po bezdomovcoch. V súčinnosti s tímom aktivačných
pracovníkov boli v marci a apríli okrem toho doupratované aj
okolia kontajnerovísk. Tentoraz sa komplexne upratovala lokalita medzi poštou a mostom, ďalej územie pod Bašťovanského
ulicou, mulda pod Kurskou ulicou, ale aj v záhradkárskych
lokalitách Stará Sečovská a Moňov potok.
Radi by sme občanov upozornili na separovaný odpad a poskytli im informácie, ako správne triediť a čo patrí do ktorého
kontajnera. Táto téma je pre nás všetkých dôležitá, ak nám
záleží na životnom prostredí. Aj malým pričinením v rámci
svojich možností dokážeme spolu veľké veci.

Čo všetko možno separovať?
PAPIER (modrý kontajner)
Patria tam: noviny, časopisy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, krabice z tvrdého papiera a iné.
Nepatria tam: umelohmotné obaly,
vrstvené obaly (voskovaný papier,
papier spolu s alobalovou fóliou,
krabice na mlieko, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet),
kopírovací papier, špinavý či mastný
papier.

SKLO (zelený kontajner)
Patria tam: predmety z bieleho
priehľadného skla, hnedé a zelené
fľaše, predmety a črepy z nich, nevratné a poškodené fľaše, poháre.
Nepatria tam: vrchnáky, viečka,
korky, gumy, porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z
umelej hmoty, igelitové vrecká.

PLASTY (žltý kontajner)
Patria tam: mäkké umelé hmoty
– igelitové fólie, vrecká a tašky, umelohmotné obaly od potravín – tégliky
a fľaše, vrecká od mlieka.
Nepatria tam: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, výrobky z tvrdých
umelých hmôt (bakelit, novodur,
elektrické svorkovnice, odpadové
potrubia), podlahové krytiny (linoleum), penové umelé hmoty (molitan,
penový polystyrén), vrstvené obaly.

Komunálny
a nadrozmerný
odpad
Komunálny odpad patrí do
čiernych kontajnerov, ktoré sa
na našom sídlisku odvážajú
trikrát do týždňa. Nadrozmerný odpad patrí do zberných
dvorov, aby sme okolo kontajnerov nemali jedno veľké
smetisko. Zoznam a otváracie
hodiny zberných dvorov nájdete aj na www.kosice-dh.sk.

Futbalová akadémia Benecol Košice
je na Furči už od roku 2004
V areáli Základnej školy Postupimská 37 má už od roku 2004
vybudované zázemie Futbalová
akadémia Benecol Košice, ktorá
tam vybudovala trávnaté ihrisko
riadnych hracích rozmerov a
miniihrisko s umelým povrchom.
Futbalová akadémia Benecol bola
založená ako občianske združenie
na podporu mládeže. Veľkú a nezastupiteľnú zásluhu na jej rozvoji
mal dnes už žiaľ nebohý bývalý
prezident Východoslovenského
futbalového zväzu a viceprezident
Slovenského futbalového zväzu
Bohdan Benedik, ktorý stál pri
vzniku akadémie a prepožičal jej
aj svoje meno (BENE – Benedik a
COL – kolektív).
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Prezidentom a šéftrénerom akadémie je René Babušík. Celý svoj
život zasvätil futbalu, bol hráčom
Banskej Bystrice, VSS Košice,
Slovana Bratislava a ako tréner
pôsobil vo viacerých futbalových
kluboch, kde mal možnosť svoju
činnosť rozvíjať po boku trénera

reprezentácie Jozefa Vengloša a
hlavného trénera Dukly Banská
Bystrica Petra Benedika. Rovnako tak mal možnosť podieľať sa
na výchove hráčov – slovenských
reprezentantov, spomeňme
Pečovského, Ďuriša, Muchu
a Čišovského.

Projekt For Soc
vylepšil náš lesopark
Projekt Lesy pre spoločnosť –
lesy bez bariér bol realizovaný
aj v našom furčianskom lesoparku. Bol financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu.
Promenádny chodník tak
vďaka tomuto projektu získal
na atraktivite, keďže na ňom
boli vybudované náučné tabule
– náučný chodník, altánky,
lavičky, ale aj rôzne cvičebné
prvky. Prijímateľ projektu je
Národné lesnícke centrum
a jeho partnerom sú Mestské
lesy Košice, ktoré sú správcom
furčianskeho lesoparku.
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Malé deti s veľkým srdcom

„Krása, zima ako z rozprávky,“ počuli sme z úst ľudí
počas tohoročnej zimy. Veľa snehu, mráz, často aj silný
vietor. Pre mnohých zimná idylka, pre ľudí bez domova
mimoriadne ťažké obdobie.
Dobrý človek má správne srdce
na správnom mieste, a tak začal
konať. V Košiciach sa pravidelne organizujú zbierky na
pomoc týmto ľuďom. Pomôcť sa
rozhodli aj v Materskej škôlke
Zupkova. Z podnetu učiteľky
Lenky Turokovej bol od 20. do
24. februára vyhlásený Týždeň
pomoci. „Poprosili sme rodičov,
aby priniesli trvanlivé potra-

viny, prikrývky a nepotrebné
kuchynské veci. Detičky z našej
škôlky im v nosení týchto vecí
s radosťou pomohli. Na konci
týždňa bola bilancia úžasná,“
vraví Jana Horizralová, riaditeľka Materskej škôlky Zupkova.
V sobotu 25. februára sa
Lenka Turoková a jej kolegyňa Ildikó Fedorčáková
spolu s viacerými deťmi a

rodičmi vybrali piatimi plne
naloženými autami do centra
Oáza – Nádej pre nový život
v Bernátovciach. „Obyvateľom
centra sme odovzdali všetko,
čo sme zozbierali. V Oáze sa
našej návšteve veľmi potešili,
mnohým vypadla aj slzička z
oka pri pohľade na maličkých
darcov. A potom už bolo
veselo. Deti sa oboznámili s
tamojším životom, pohladili
zvieratká, ktoré tam chovajú,
no a na záver zaspievali niekoľko piesní,“ priblížila Jana
Horizralová.

Ako poznamenala, deťom z ich
škôlky a ich rodičom nie sú
ľahostajné ani zvieratá v útulku
v Haniske pri Košiciach. Doniesli
pre ne staršie deky, suché krmivo a rôzne zvieracie pochúťky.
„Aj keď zvieratká nevedia rozprávať, aby sa nám poďakovali,
veríme, že aspoň trošku sme
im pomohli a potešili ich. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto
našej vydarenej akcie zapojili a
prispeli na dobrú vec,“ dodala
riaditeľka Materskej škôlky na
Zupkovej ulici.

Festival USE THE C!TY je oslavou verejného priestoru. Dáva
možnosť netradičným a najrôznejším formám umenia použiť
ulice, budovy a všetko, z čoho
sa mesto skladá. Jeho cieľom je
ukázať obyvateľom Košíc, ako
sa môžu zákutia mesta vplyvom
umeleckého zásahu zmeniť.
Podnecuje k tomu, aby konkrétne miesto ľudia vnímali inak,
narušuje každodennú rutinu
a nevšímavosť k okoliu.
Najdôležitejšou súčasťou
festivalu USE THE C!TY sú oby-

vatelia Košíc. Bez nich by stratil
zmysel. Je zrejmé, že umelci
potrebujú svoje publikum, ale
toto podujatie je najmä o aktívnej účasti samotných Košičanov
na organizovaní a príprave
programu. Jednou z možností,
ako sa zapojiť, je uštrikovať si
festival na mieru.
V predchádzajúcich ročníkoch
sa počas festivalových dní
obštrikovali stromy, zastávky
MHD, niektoré košické sochy,
most spájajúci Mlynskú ulicu
a Mestský park. Aj tento rok

hľadajú organizátori festivalu
– tím z výmenníkov – ľudí, ktorí
im pomôžu s prípravou štrikovaných grafitov.
Ak máš chuť byť súčasťou
festivalu USE THE C!TY a pripojiť ruku k ozajstnému dielu,
napíš na festival@k13.sk e-mail
s predmetom Štrikované grafity
alebo zavolaj na 0908 965 291.
Postupne sa budú objavovať výzvy na zapojenie sa aj do ďalších
častí festivalu. Pre viac informácií
sleduj www.usethecity.sk a facebook USE THE C!TY festival.

inzercia

Uštrikuj si festival na mieru
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Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

vás pozýva

18. júna 2017 | nedeľa

DEŇ FURČE
od 16.30 v parku pri fontáne
PROGRAM

Hudobné skupiny Pavelčákovci a ŠČAMBA
Spevácky zbor Denného centra Furča
Skákacia atrakcia pre deti, maľovanie na tvár

Cestoviny

inami
V porovnaní s cestovjú:
z bielej múky obsahu

30% celozrnnej múky
viac vlákniny

viac vitamínov
viac minerálov

posilňuje črevnú mikroflóru

podporuje vstrebávanie živín
zdravšie a lacnejšie

inzercia

ruhy.
druhy.
né d
ajj iiné
ponuke a
V ponuke

www.kosice-dh.sk

Názvy ulíc v mestskej časti (záverečná časť)
Pripravili sme poslednú časť
seriálu vysvetľovania pôvodu
názvov súčasných ulíc na území
mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
• Ovručská – Ovruč, mesto na
severnej Ukrajine pri hraniciach s
Bieloruskom, pri ktorého oslobodzovaní 16. 11. 1943 padol veliteľ
prvého československého partizánskeho oddielu kapitán Ján Nálepka.
• Postupimská – Postupim (Potsdam), pôvodne nemecké mesto,
dnes okrajová štvrť Berlína, kde sa
po skončení druhej svetovej vojny
v Európe 17. 7. až 2. 8. 1945 konala
konferencia víťazných spojeneckých mocností za účasti W. L. S.
Churchilla (neskôr C. R. Attleeho),
H. S. Trumana a J. V. Stalina.
• Povstania českého ľudu – udalosť známa predtým ako Pražské
povstanie alebo Májové povstanie,

ktorá sa odohrala v posledných
dňoch bojov druhej svetovej vojny,
5. 5. až 9. 5. 1945, teda už v čase
kapitulácie Nemecka.

(narodil sa 25. 11. 1895 a zomrel
20. 9. 1979) bol československý
vojenský činiteľ a politik. V prvej
svetovej vojne bol legionárom
v Rusku. Od roku 1941 bol veliteľom československého vojska
sformovaného v časoch II. svetovej
vojny v Sovietskom zväze, od roku
1943 armádny generál. V rokoch
1945 až 1950 minister obrany,
v rokoch 1968 až 1975 prezident
Československej socialistickej
republiky.

kevskou ulicou. Na jej severných
svahoch tu pred výstavbou sídliska
prevádzkovali civilnú loveckú
strelnicu.

• Tokajícka – Tokajík, východoslovenská obec v okrese Vranov,
vypálená Nemcami v roku 1944.

• Ulica Svätej rodiny – nová ulica
v mestskej časti, utvorená v roku
2007 z úseku bývalej Krosnianskej
ulice. Svätú rodinu tvoria Panna
Mária, svätý Jozef a Ježiš Kristus.
Svätá rodina je patrocíniom tunajšej rímskokatolíckej farnosti.

• Trieda armádneho generála
Ludvíka Svobodu – hlavná
komunikácia mestskej časti Dargovských hrdinov. Ludvík Svoboda

• Vo výmoli – historický názov
malej ulice a obytnej lokality,
vybudovanej ešte v časoch Prvej
ČSR, priamo pod dnešnou Bielocer-

• Zupkova – František Zupka
(narodil sa 30. 6. 1901 a zomrel 2.
6. 1976) bol komunistický a odborársky funkcionár na Slovensku,
spoluzakladateľ KSČ, poslanec NZ.
V rokoch 1939 až 1945 bol väznený
v koncentračnom tábore. Po roku
1945 predseda Odborovej rady,
povereník práce a sociálnych vecí,
člen ÚV KSČ a predseda Ústrednej
rady odborov.

Spracoval: Dr. Jozef Duchoň

• Prešovská cesta – Prešov, druhé
najväčšie východoslovenské mesto,
dnes krajské mesto. Táto cesta je
niekoľko storočí stará komunikácia
spájajúca Košice s Prešovom, dnes
už nie presne vo svojej pôvodnej
historickej trase.
• Sečovská cesta – súčasná komunikácia do Sečoviec, mestečka
v severozápadnej časti okresu
Trebišov.

F-kuriér
Občasník mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Nepredajné.
Výtlačky sú poskytované obyvateľom sídliska Dargovských hrdinov. Náklad 9 200 ks. Objednávky inzercie v redakcii.
Osvit a tlač: Tlačiareň Košice, s. r. o. Text, jazyková úprava, grafické spracovanie: CREATIVE SPORT MEDIA.
Evidencia – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – evidenčné číslo periodickej tlače EV 3718/09 – medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) 1338-8347.

• Vyšná úvrať – historicky
najstaršia komunikácia mestskej
časti, existujúca pravdepodobne už
od sklonku 13. storočia, vedúca z
Košíc cez bývalý Červený hostinec
– dnešný Lingov k hornému koncu
Košickej Novej Vsi. V minulosti sa
nazývala aj Novoveská úvrať.
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