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Budeme mať nové detské
lanové i dopravné ihrisko
Najväčšou investíciou v schválenom rozpočte mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov na
kalendárne roky 2019 a 2020 je rekonštrukcia detského dopravného
ihriska v lokalite medzi Zupkovou
a Krosnianskou ulicou vo výške
70-tisíc eur.
„Súčasťou tohto ihriska by mali
byť aj kruhový objazd či svetelná
križovatka. Pre deti na Furči to bude
mimoriadne atraktívne miesto na
oddych, zábavu a voľnočasové aktivity,“ vraví starosta Furče Jozef Andrejčák. Práce na tomto náročnom
projekte budú prebiehať v dvoch
etapách. „Boli by sme veľmi radi,
keby sa nám podarilo dať vynovené
detské dopravné ihrisko do užívania

na jar budúceho roka. S prácami,
prirodzene, začneme už v tomto roku
na jeseň oplotením celého objektu
a prípravou podložia,“ pridal ďalšie
informácie o tomto projekte.
V omnoho skoršom časovom
horizonte bude hotové detské lanové
ihrisko pri bikrosovej dráhe v hodnote 20-tisíc eur. „Urobíme všetko pre
to, aby sme ho uviedli do užívania
v čase letných prázdnin. V tejto
oblasti by sme chceli v budúcnosti
rozvíjať modernú športovo-relaxačnú zónu,“ prezradil Jozef Andrejčák.
Spomedzi finančne o čosi menej
náročných investícií v rozpočte našej
mestskej časti spomeňme ešte aj
rozširovanie počtu uzamykateľných
kontajnerovísk, rozširovanie parkovacích miest i zón s bezpečnostným

Modernizácia
a rekonštrukcia
rozvodov tepla

kamerovým systémom a novými
svetelnými bodmi.
„Splácanie dlhu po dobre známej
kauze nedokončenej výstavby nájomných bytov v lokalite Na hore nás
výrazne limituje vo finančných možnostiach v oblasti rozvoja občianskej
vybavenosti. Našou veľkou výzvou
a cieľom je postupná revitalizácia
medziblokových priestorov v jednotlivých okrskoch na našom sídlisku,
je to však beh na dlhú trať. Ďalej
veríme, že nájdeme podporu mesta
Košice ako správcu cestných komunikácií, ktoré časom zrekonštruuje
všetky staré podchody na hlavnom
cestnom ťahu Triedy arm. gen. Svobodu,“ zaželal si starosta mestskej
časti Košice-Dargovských hrdinov
Jozef Andrejčák.

V pondelok 13. mája sa na Furči začali
práce na modernizácii a rekonštrukcii
rozvodov tepla, ktorú zabezpečuje
spoločnosť Tepláreň Košice, a. s.,
prostredníctvom dodávateľskej firmy.
Práce sa budú realizovať postupne na
uliciach Postupimská, Povstania českého ľudu a Maurerova. Budú pozostávať
z výkopových prác, demontáže starého
potrubia, uloženia a napojenia nového
vedenia, zásypových prác a konečných
povrchových úprav komunikácií a zelene. Predpokladané ukončenie prác je zo
strany dodávateľa naplánované na
2. októbra 2019. V rámci realizácie prác
sú povolené čiastočné uzávierky komunikácií v daných lokalitách. Z tohto dôvodu
žiadame všetkých občanov, vodičov o
pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie
vyznačeného dopravného značenia
počas trvania prác, ktoré sú realizované
s cieľom zaistiť bezporuchové a stabilné
dodávky tepla v nasledujúcom období.
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Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov
Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány miestneho zastupiteľstva
plnia úlohy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Komisie zasadajú najmenej raz za tri mesiace, prípadne podľa potreby. Komisie spolupracujú pri tvorbe materiálov, ktoré sa týkajú mestskej časti.

Finančná komisia
Predsedníčka: Mgr. Jana Rubická.
Členovia: Ing. Marek Antoš, Roland Georgiev,
Eduard Valkovský, Ing. Tomáš Tarajčák.
Prerokováva a vyjadruje sa:
• k návrhu rozpočtu mestskej časti na príslušný
rozpočtový rok a k návrhu na zmeny rozpočtu,
• k záverečnému účtu mestskej časti,
• k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom mestskej časti, prípadne s majetkom prenechaným
mestskej časti na dočasné užívanie,
• k štvrťročným výsledkom plnenia rozpočtu
mestskej časti a v prípade potreby navrhuje
prijať rozpočtové opatrenia,
• k návrhom zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami mestskej časti a k návrhom
zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti
a ich doplnkom,
• v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými
komisiami miestneho zastupiteľstva.
Kontroluje:
• vedenie účtovníctva a finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, rozpočtu mesta a iným
subjektom,

• dodržiavanie zásad hospodárenia, nakladania
a efektívneho využívania majetku mestskej časti a pritom dbá na jeho plné účelové využitie,
• hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov rozpočtu
mestskej časti a v prípade potreby odporúča
konkrétne rozpočtové opatrenia.

Komisia na ochranu verejného
poriadku, životného prostredia
a výstavby
Na svojich pracovných zasadnutiach sa venuje
príprave investičných akcií v mestskej časti
v zmysle schváleného rozpočtu. Pravidelne rieši
podnety s Mestskou políciou stanica Východ
(ktorej veliteľka sa zúčastňuje na zasadnutiach
komisie) ako napríklad existujúce vraky, problematika chovu a držania psov, otváracích hodín
prevádzok, nakladanie s odpadom. Členovia
komisie zároveň navrhujú opravu a údržbu komunikácií, dávajú podnety na dopravné značenia, nefunkčné svetelné body, ktoré sú následne
prekonzultované s referátom dopravy Magis-

Poslanecké dni pre občanov
Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od 15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici 7 s výnimkou letných prázdnin v júli a auguste. Občania majú možnosť prísť za poslancami miestneho
zastupiteľstva a oboznamovať ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto
vyzerá prehľad poslaneckých dní od júna do decembra 2019.
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30. 10.

Ing. Dušana Sobodová

11. 12.
Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

trátu mesta Košice ako správcom komunikácií
alebo Dopravným podnikom mesta Košice.
Predseda: Ing. Roman Križalkovič.
Členovia: Ing. Dušana Sobodová, Mgr. Ľubor Kalafus, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Matúš Novák, PhD., Ing.
Vladislav Stanko, MBA, LL.M, Ing. Ján Bendžala,
Ing. Georgi Svetozarov, Matilda Soltészová, MUDr.
Peter Polačko.

Komisia sociálna, kultúry a športu
Zaoberá sa aktuálnymi problémami a situáciou v
sociálnej oblasti na úseku opatrovateľskej služby,
ktorú mestská časť zabezpečuje prostredníctvom
17 opatrovateliek. Členovia komisie rokujú aj o
plánovaných akciách organizovaných mestskou
časťou. Zároveň sa aktívne zapájajú organizačne
do prípravy podujatí, ktoré mestská časť Košice-Dargovských hrdinov organizuje pre občanov
(Deň detí, Deň Furče, Family Sport Day, Mikuláš).
Predseda: Mgr. Dominik Babušík.
Členovia: Jaroslav Dvorský, Mgr. Marián Krasnovský, Mgr. Iveta Varadzinová, Radovan Ivan.
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Zamestnanci miestneho úradu
a firmy Labaš upratovali na Furči

Košice sú v poradí šiestym európskym mestom, ktoré získalo titul
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Rok 2019 sa teda v našom
meste nesie v znamení dobrovoľníctva, ktoré má v Košiciach
dlhoročnú tradíciu. Na konci apríla
sa aj na našom sídlisku uskutočnili dve dobrovoľnícke brigády
zamestnancov Miestneho úradu
mestskej časti Košice-Dargovských
hrdinov spolu so zamestnancami spoločnosti Labaš. Upratovalo
sa okolie obchodných centier Laborec a Hornád.

„Boli to dve veľmi vydarené akcie.
Spoločnosť Labaš aj vedenie
miestneho úradu na Furči dali
dokopy pracovne nadšené partie
svojich zamestnancov. Miestny
úrad zabezpečil pracovné a technické pomôcky, my sme doniesli
občerstvenie, bola to prirodzená
spolupráca. Väčšina podnikateľských aktivít našej spoločnosti
je sústredená do Košíc, nie je
nám teda ľahostajné naše okolie.
Žijeme, pracujeme a pohybujeme
sa v tomto prostredí, takže nám na
ňom záleží. Popri množstve chari-

tatívnych aktivít našej spoločnosti
prichádzame tento rok s novinkou,
v duchu nášho motta ‚Dobrovoľne
za krajšie Košice‘ organizujeme
pracovné brigády. Naši zamestnanci sa na dobrovoľnom komunitnom upratovaní snažia zveľadiť
košické sídliská, na ktorých sa
nachádzajú naše supermarkety.
Počas tohto kalendárneho roka
máme v pláne rovnakú kooperáciu
s viacerými mestskými časťami
v Košiciach, chceli by sme prejsť,
upratať a upraviť viacero lokalít.
S pilotným projektom na Furči sme

boli veľmi spokojní,“ pochvaľoval
si Miroslav Labaš mladší, riaditeľ
PR divízie spoločnosti Labaš,
ktorý sa rovnako aktívne zapojil do
brigády.
Pracovné rukávy si vyhrnul aj starosta Furče Jozef Andrejčák. „Uvítal
som túto aktivitu spoločnosti Labaš.
Naša mestská časť sa veľmi rada zapojí aj do ďalších podobných projektov, ktoré budú smerovať k tomu, že
naša Furča bude krajšia a čistejšia,“
poznamenal starosta mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov.

Jarné upratovanie zmenilo niektoré lokality na Furči na nepoznanie
Ešte v marci prebiehalo jarné upratovanie organizované mestskou
častou Košice-Dargovských hrdinov a spoločnosťou KOSIT v oblasti
pod Benadovou a Bašťovanského
ulicou, rovnako bol uprataný aj neporiadok v mulde pod Lidickým námestím. Upratovanie pokračovalo v
oblasti Stará Sečovská, rad prišiel
aj na svah, les a cestu od Adlerovej
ulice po Moňok potok. Aj za pomoci
mechanizmov sa vyčistila skládka
v oblasti Moňok potok, rovnako aj
oblasť muldy medzi Kurskou ulicou

a Lidickým námestím. Upratalo
sa aj okolie chodníka zo zadnej
strany Kurskej 1 – 7, výbežisko
pre psov aj jeho celé okolie na
Kurskej ulici a okolie chodníka na
Lidickom námestí 3 – 9. V apríli
mestská časť Košice-Dargovských
hrdinov v spolupráci so Správou
mestskej zelene Košice zorganizovala upratovanie lokality na
Sečovskej ceste smerom zo sídliska
v oblasti pod čerpacou stanicou
a v okolí odpočívadla pre vodičov.
Počas májového upratovania sa

podarilo na Furči zveľadiť oblasť
vedľa futbalového ihriska pri ZŠ
Postupimská, prechodový chodník
od OC Laborec k Postupimskej
ulici, lesík na Slivníku, okolie chodníka z lokality Povstania českého
ľudu smerom na Slivník, výbežisko
pre psíkov a svah pod Jaltskou 17
až 31. Do týchto akcií sa zapojilo
20 aktivačných pracovníkov našej
mestskej časti a tých občanov, ktorí
si odrábajú dávku v hmotnej núdzi.
Patrí im vďaka za perfektný prístup
a nasadenie. Pracovné rukávy si

vysúkalo aj niekoľko občanov našej
mestskej časti, ktorí sa zapojili do
tejto dobrovoľníckej akcie s cieľom
podporiť upratovanie verejných
priestranstiev v našej mestskej
časti. Koordinátorkou projektu
za Miestny úrad mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov bola
referentka oddelenia životného
prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti Mária Jokeľová a
za Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Košice Štefánia Berešová s
Ľuboslavou Tomkovou.
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Mestská časť ocenila 18 učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov,
ktorý pripadá v kalendári na 28. marca, teda na
deň narodenia Jána Amosa
Komenského, učiteľa všetkých národov, boli v sobášnej
miestnosti miestneho úradu
starostom našej mestskej
časti Jozefom Andrejčákom,
zástupcom starostu Dominikom Babušíkom a poslancom
miestneho zastupiteľstva
Marekom Antošom ocenení 18
učitelia škôl nachádzajúcich
sa na sídlisku Dargovských
hrdinov.
Pozvanie prijali aj riaditelia
jednotlivých škôl (gymnázia,
základných i materských škôl),
ktorým starosta mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov

Jozef Andrejčák vyjadril vďaku
za ich prácu, poprial im pevné
zdravie, veľa úspechov a odovzdal kvietok i milú pozornosť,
knižnú publikáciu „Furča –

sídlisko na kopci“. Slávnostný
program spestrili zaujímavými
hudobnými a recitačnými
vystúpeniami študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča na

Kaľavský a Vargová
triumfovali na 16. ročníku
Furčianskeho maratónu
V sobotu 13. apríla sa
uskutočnil už 16. ročník
Furčianskeho maratónu
– Memoriálu Štefana Semana. Preteky zorganizoval
rovnako ako po minulé roky
O5 Bežecký klub Furča.
Túto športovú akciu už
pravidelne podporuje aj
mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Súťažilo
sa v maratóne a štafetovom maratóne dvojčlenných družstiev na trati v
Lesoparku po promenádnom chodníku na Zelený

dvor a späť. Na štart tohto
podujatia sa v chladnom
a daždivom počasí postavilo
116 bežcov.
Július Kaľavský, najlepší v mužskej kategórii,
zvíťazil na Furčianskom
maratóne už po štvrtýkrát
v kariére (tentoraz vďaka
času 2:47:30 h) a stal sa
držiteľom Putovného
pohára Memoriálu Štefana
Semana. Na druhom mieste
skončil Jozef Čurlej a tretie
miesto obsadil Pavol Dubovský.

Medzi ženami už po tretíkrát
za sebou triumfovala
Maďarka Ildikó Vargová
(dosiahla výkon 3:46:14 h)
a stala sa držiteľkou Pohára
starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Na
druhom mieste dobehla Danica Božová a tretia priečka
pripadla Eve Markovej.

Exnárovej ulici. Všetkým pedagógom prajeme pevné zdravie,
veľa úspechov v náročnom
poslaní i veľa šikovných žiakov
a študentov.

Furča zdolala
Košickú Novú Ves vo
futbalovom zápase
Už v poradí ôsmy priateľský
futbalový zápas medzi mestskými
časťami Košická Nová Ves a Dargovských hrdinov sa uskutočnil v
stredu 1. mája. Výber Furče porazil
svojho súpera 5:2 a upravil bilanciu
vzájomných zápasov na 5:3 v náš
prospech. Exhibičný futbalový duel
spestril vydarenú súťaž vo varení
gulášu, ktorú tiež organizovala
mestská časť Košická Nová Ves.
Našim hostiteľom a priateľom
ďakujeme za pozvanie, tešíme sa
znova o rok.

Maratóncov na Furči čaká
ďalšie podujatie v sobotu
27. júla, keď sa bude konať
16. ročník obľúbeného
Extrém maratónu.

F-kuriér
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