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Príhovor starostu

M

ilí Furčania, dovoľte mi,
aby som sa vám pred
koncom volebného obdobia
prihovoril spolu s poslancami miestneho a mestského
zastupiteľstva za SMER-SD
a urobili odpočet volebného
programu volebného obdobia
2010 – 2014. Som veľmi, že
tento odvážny program, ktorý
sme si stanovili, sa zrealizoval.
Jednou z dôležitých častí
programu, ktorý sa napĺňal,
bola spolupráca s mestom
Košice pri splácaní dlhoročného dlhu našej mestskej časti.
Mesto nám ročne prispievalo

sumou 50 tisíc eur na splátku dlhu, ktorej výška je cca
122 tisíc €. Poďakovanie patrí
primátorovi Richardovi Rašimu za výbornú spoluprácu
a vzťahy počas tohto obdobia.
V krátkosti spomeniem aj
investičné akcie, ktoré boli
zrealizované, resp. sú vo finálnej fáze. Jednotlivé aktivity podľa obvodov vám bližšie
predstavia poslanci Miestneho zastupiteľstva Košice - DH.
Našou ťažiskovou aktivitou
bolo vybudovanie druhého
furčianskeho parku v okrsku Dargovských hrdinov VIII
v lokalite pri hlavnej ceste
pod novými bytovými blokmi
na Krosnianskej ulici medzi
poštou a gréckokatolíckym
kostolom. Je to centrálna
časť nášho sídliska, v ktorej
sa však, žiaľ, tridsať rokov nič
nedialo. Súčasťou parku sú
parkové chodníky, osvetlenie
a v priebehu jesene pribudne
aj parková výsadba v zmysle
projektu, detské ihrisko a informačné tabule.
pokračovane na strane 3
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Vyjadrenie primátora mesta Košice Richarda Rašiho o prínose mesta pre MČ Košice - Sídlisko dargovských hrdinov

Spoločne sme pre Furču urobili veľa dobrého

Som veľmi rád, že vďaka
konštruktívnemu prístupu Mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov a starostu Jozefa Andrejčáka sa nám spoločne podarilo urobiť veľa dobrého pre
obyvateľov tejto veľkej časti
mesta.
Aktuálne môžem povedať,
že hneď po tom, ako sme zistili,
že po moste Hlinkova, ktorý sa
nám podarilo opraviť vo veľmi
krátkom čase, má statické problémy aj časť Triedy armádneho
generála Ludvíka Svobodu na
Furči a popod ňu vedúci pod-

chod pre chodcov pri Obchodnom centre Ondava a Poliklinike
Východ, rozhodli sme sa bezodkladne riešiť havarijný stav nosného systému. Okamžite sme
uzavreli problémový podchod
a vyčlenili sme 545 tisíc eur na
jeho opravu a rekonštrukciu.
Do prvej etapy rozsiahlej rekonštrukcie ciest v Košiciach
s investíciou približne 10 miliónov eur, ktorá bude pokračovať
aj v rokoch 2015 a 2016, sme
pre letné mesiace tohto roka zaradili prioritne aj Ulicu maršala
Koneva na Furči. Nezabudli sme
ani na chodníky v tejto mestskej
časti. Už vo veľmi krátkom čase
bude na troch miestach Furče
opravených 1 230 štvorcových
metrov chodníkov.
Spomenul som iba niekoľko
konkrétnych výsledkov efektívnej spolupráce mestskej a
miestnej samosprávy, ktoré nepochybne prispejú k skvalitneniu života obyvateľov Sídliska
dargovských hrdinove. A o ten
nám všetkým ide.“

Podporili sme
vyučovací proces

S

tarosta Mestskej časti Košice
- Dargovských hrdinov Jozef
Andrejčák, poslanci mestského zastupiteľstva Juraj Briškár a Marek
Kandráč a poslanci miestneho zastupiteľstva Matúš Sedlák a Marián
Sidor zakúpili vstupenky do košickej Zoologickej záhrady a podporili
tak vyučovací proces šiestakov furčianských základných škôl. Vstupenky osobne odovzdali riaditeľom
škôl na stretnutí, z ktorého je aj náš
fotozáber.
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Zrealizované aktivity volebného programu 2010 – 2014 po jednotlivých obvodoch

Novú tvár dostali detské ihriská, chodníky i parkoviská
Volebný obvod č. 1: ulice Kurská, Kalinovská, Lidické nám.
a Tokajícka
Zrealizované aktivity volebné obdobie 2010 – 2014:
●● nové detské ihrisko na Kurskej 25
●● rozšírenie parkovacích plôch na
Kurskej, Tokajíckej ul. a Lidickom
námestím
●● úprava chodníka pri bikrosovej dráhe
medzi Tokajíckou a Benadovou
ulicou
●● oplotené výbežisko medzi Kurskou
ulicou a Lidickým námestím, ktoré
vzniklo z podnetov občanov
●● dopravné zrkadlo na Kurskej ulici
●● oprava panelového chodníka medzi
Kurskou a Lidickým námestím
●● parkovacie čiary na Lidickom
námestí, Kalinovskej, Kurskej a
Tokajíckej
●● oprava schodov na Tokajíckej ulici
od zastávky MHD.

JUDr. Ladislav Gaura

MVDr. Martin Jánošík

Zrealizované aktivity volebné obdobie 2010 – 2014:

MVDr. Anton Mudrák

Ing. Matúš Sedlák

Zrealizované aktivity volebné obdobie 2010 – 2014:
●● nové detské ihrisko na Ovručskej i
Buzuluckej ulici
●● nové detské ihrisko na Krosnianskej
●● oplotenie kontajnerovísk na uliciach
Charkovská, Ovručská, Buzulucká
●● oprava schodov na: Buzuluckej ul.
smerom k OC „Hnedák“, Krosnianskej 1 a pri MŠ Zupkova, pri OvručIng. Martin Sopko
skej 8
●● rozšírenie parkovacích plôch na
Zupkovej ulici
●● odstránenie nefunkčných betónových lavičiek nad zastávkou MHD Zupkova, ktoré boli miestom stretávania sa
mládeže a neprispôsobivých občanov.
●● oplotené výbežisko na Zupkovej ulici, ktoré vzniklo na podnetov občanovvybudovanie nových schodov pri opornom
múre na Buzuluckej ulici smerom k OC „Hnedák“.
Volebný obvod č. 5: ulice Krosnianska 15-87, Exnárova,
sv. Rodiny, Fábryho a Adlerova
Zrealizované aktivity volebné obdobie 2010 – 2014:

Ing. Marián Sidor

Volebný obvod č. 3: ulice Postupimská 1-33, Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Maurerova, Clementisova, Vyšná
Úvrať, Orechová, Drieňová, Sečovská cesta, Na Hore
Zrealizované aktivity volebné obdobie 2010 – 2014:
●● nové detské ihrisko na Dvorkinovej ulici

Ing. Vladimír Potemra

Volebný obvod č. 4: ulice Charkovská, Buzulucká, Zupkova, Krosnianska 1 – 13, Ovručská, Lupkovská

Volebný obvod č. 2: ulice Benadova, Jegorovovo nám. Bašťovanského, Jaltská, Bielocerkevská, kpt. Jaroša, Postupimská 33-35, Vo výmoli, Prešovská cesta, Slivník

●● nové detské ihrisko pri OC Torysa –
Postupimská 4
●● rekonštrukcia detských ihrísk kpt.
Jaroša 15, Bašťovanského 3-5
●● oplotenie kontajnerovísk na uliciach
kpt. Jaroša a Postupimskej
●● vyznačenie parkovacích čiar na ul.
Jaltská, kpt. Jaroša, Postupimská,
●● dopravné zrkadlo na križovatke pri Jaltskej smerom na Bielocerkevskú ulicu
●● zabezpečenie prekládky lampy pri
OC Torysa smerom ku schodisku na
Jaltskej smerujúce k materskej škole
●● úprava chodníka na možnosť parkovania na Bielocerkevskej 27
●● oprava schodov na Jaltskej 13 a na
Postupimskej 25
●● oplotenie kontajnerovísk na Benadovej ulici
●● úprava chodníka pri bikrosovej dráhe
medzi Tokajíckou a Benadovou ulicou.

●● oplotenie kontajnerovísk na ul. Postupimskej
●● rozšírenie parkovacích plôch na
Dvorkinovej a Maurerovej
●● dopravné ihrisko – areál ZŠ Ľ Fullu,
prístupné všetkým deťom,
●● úprava plochy vrátanie oplotenia a
zábradlia na Maurerovej 1
●● nátery zábradlí na garážach na
Clementisovej
●● úprava chodníka k detskému ihrisku
na Clementisovej
●● nové svetelné body pri ZŠ Ľ. Fullu,
Maurerova smerom na Dvorkinovu
ulicu
●● úprava schodiska pri OC Laborec
(„Modrák“) od zastávky MHD.

●● oprava schodov na Exnárovej ulici
●● rozšírenie parkovacích plôch na
Fábryho
●● parkovacie čiary na Fábryho a
Exnárovej
●● nové detské ihrisko na Krosnianskej
a v parku DH VIII
●● zábradlie pri chodníku na Ulici sv.
Rodiny
●● oplotené výbežisko na Adlerovej 2,
ktoré vzniklo na podnetov občanov
●● nátery zábradlí na Adlerovej
●● nový svetelný bod Adlerova 23.

Juraj Gajdošovci
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Príhovor starostu
dokončenie zo strany 1

V tomto období sme dokončili kompletnú výmenu prístreškov mestskej hromadnej dopravy, ktorú sme zabezpečili
prostredníctvom firmy euroAWK. Táto
spoločnosť sa následne stará aj o komplexnú údržbu týchto prístreškov.
Pokračovali sme v rekonštrukciách
a budovaní detských ihrísk tak, aby aspoň dve ulice mali jedno nové detské
ihrisko, ktoré zodpovedá európskym bezpečnostným normám. Zrekonštruovali,
respektíve vybudovali sme deväť ihrísk.
Osadzovaním polovegetačných tvárnic do zelene, na ktorej už vo väčšine
parkovali autá, sme vybudovali zhruba
50 nových parkovacích miest na rôznych
uliciach.
Upravovali sa aj stanovištia kontajnerov, ktoré sa oplocovali a presúvali tak,
aby sa popri nich umožnilo parkovať.
Jednotlivé presuny boli odkomunikované
aj so správcami bytov. Každá ulica má
oplotené stanovište kontajnerov.
Súčasťou našich aktivít bola aj podpora kultúrnych, spoločenských a športových akcií, ktoré organizovala mestská
časť, denné centrum a športové kluby
na Furči. Spomeniem akcie v parku pri
fontáne pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí, ale aj súťaže pri príležitosti Dňa
Zeme či výtvarné súťaže pre deti z materských škôl. Zaujímavý program bol aj

počas podujatí pod názvom „Furčianske
kultúrne leto“, v decembri je už tradíciou
akcia pre deti na sviatok svätého Mikuláša. Na týchto akciách vystúpili rôzni umelci a skupiny ako napr. Jaroslav Dvorský,
Peter Stašák, Lukáš Adamec, Drišľak,
Ščamba, Pavelčákovci, Reverz Park,
umelecké školy z Furče a iní. Zo športových udalostí dominujú Furčiansky maratón, Extrém maratón či futbalové turnaje
pre deti zorganizované Futbalovou akadémiou Benecol Košice.
Mestská časť využívala a využíva
všetky formy, ktoré poskytuje Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny na zapájanie nezamestnaných do aktivačných prác a aktivít v prospech Furče.
Dôležitými bodmi v programe bola
aj pravidelná komunikácia s mestskými
podnikmi a organizáciami ako napr. so
Správou mestskej zelene, Magistrátom
mesta Košice, Dopravným podnikom,
Mestskými lesmi, Eltodom osvetlenie
a pod. S jednotlivými podnikmi sa riešili aktivity ako napr. jarná a jesenná
výsadba, budovanie lavičiek a iných
funkčných vecí v našom lesoparku, výmena stĺpov verejného osvetlenia a pod.
S referátom dopravy na Magistráte mesta
Košice sa riešili všetky problémy s komunikáciami (schody, chodníky a cesty), keďže vlastníkom a správcom komunikácií
je mesto. Spoluprácu hodnotím pozitívne,

nakoľko došlo k oprave - podchodu pri
OC Ondava, kompletnej oprave cesty na
Ulici marš. Koneva, oprava chodníkov pri
hlavnej ceste od zastávok MHD Fábryho
k poliklinike a OC Ondava, k oprave viacerých dažďových vpustov a schodísk,
na ktorých sme podieľali aj my ako mestská časť.
Spomeniem aj dobrú a už pravidelnú
komunikáciu s Mestskou políciou a Obvodným oddelením PZ SR.
Na záver sa vrátim k hospodáreniu
mestskej časti za posledné štyri roky.
Každý rok mestská časť hospodárila
s prebytkom, teda v každej položke nášho rozpočtu sme šetrili a snažili sa realizovať aktivity, ktoré sme si vytýčili v našom volebnom programe.
Vážení Furčania,
realizáciou týchto aktivít sa samozrejme vynorili aj ďalšie, ktoré plánujem dať
do svojho volebného programu a s ktorým sa budem uchádzať o vaše hlasy
v novembrových voľbách.
Chcem vás však poprosiť aj o vaše
postrehy a podnety, ktoré by som rád zaradil do programu a následne v ďalšom
období by sme ich spoločne realizovali.
Všetky podnety budú zaradené do žrebovania o pekné ceny. Kontakt: andrejcak@
kosice-dh.sk
Teším sa na spoluprácu.
Jozef Andrejčák, starosta

Pomohli sme obnoviť bytové domy
Jednou z mojich pracovných aktivít je aj zabezpečovanie komplexnej
obnovy našich bytových domov. Na
pôde mestskej časti spracovávam
komplexné žiadosti na úvery pri 0%
úroku, ktoré sú podávané na Štátny
fond rozvoja bývania (ŠFRB). Bytové domy takto získavajú výhodné
podmienky na financovanie zateplenia, odstránenia systémových porúch a na inú modernizáciu. Vlastníkom bytov poskytujem taktiež odborné poradenstvo. Prinášam výsledok a zoznamy bytových domov,
ktorým sa za toto obdobia pomohlo.
Zoznam pridelených pod- Postupimská 13, 15.
pôr za roky 2008 - 2014:
2010 - Dvorkinova 5; Krosnian2008 - Kalinovská 8, Krosnian- ska 1-11; Kurská 2,4 a Lidické
ska 33,35 a Ovručská 12.
námestie 1.
2009 - Kalinovská 8, 10; Kros- 2011 - Adlerova 6; Benadova
nianska 37, 39; Krosnianska 13, 15; Fábryho 7 a Fábryho
69, 71; Kurská 22, 24; Maure- 20, 22.
rova 19, 20; Postupimská 4 a 2012 - Adlerova 1, 3; Bielocer-

kevská 21, 23; Bielocerkevská
25, 27; Exnárova 1, 3; Jegorovovo 1, 3; Krosnianska 45, 47;
Krosnianska 49, 51; Ovručská
8; PČL 34, 36; Zupkova 5, 7;
Zupkova 17, 19 a Zupkova 29,
31.
2013 - Adlerova 9, 11; Adlerova 23; Bielocerkevská 4; Buzulucká 13, 15; Maurerova 13,
14; Maurerova 7, 8; PČĽ 22,
24; PČĽ 14, 16; Jaltská 25, 27;
Jaltská 29, 31 a Exnárova 21,
23; Ovručská 6; Kurská 18, 20;
Baštovanského 7, 8; Benadova
21, 23; Fábryho 24, 26; Fábryho 28, 30; Fábryho 4, 6; Krosnianska 87-91; Adlerova 8 a
Kalinovská 8.
2014 - Maurerova 17, 18; Maurerova 11, 12; Kurská 6-8;

Charkovská 18, 20; Adlerova
17, 19; Dvorkinova 1; Krosnianska 41, 43; Kurská 25; PČĽ 18,
20 a Kurská 21, 23.
Zoznam pridelených podpôr za roky 2008 - 2014 na
lodžie:
2009 - Kalinovská 12, 14; Kalinovská 16, 18; Fábryho 2;
Zupkova 8 a Bielocerkevská
9, 11 (tu aj na štítové steny).
2010 - Bielocerkevská 2 a
Charkovska 22, 24 (aj na štítové steny).
2011 - Charkovska 2, 4; Krosnianska 75 a Buzulucká 9-11.
2012 - Buzulucká 14, 16 a Lidické námestie 10, 12.
2013 - Buzulucká 10, 12.
2014 - Adlerova 13, 15; Exnárova 5, 7 a Jaltská 1, 3.
Ing. Marek Kandráč,
poslanec mestského zastupiteľstva
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Možnosti pomoci a podpory pri starostlivosti o seniorov
„Prosím vás, môjho otca na budúci týždeň prepúšťajú z nemocnice a keďže nemôže ostať sám doma,
nemôžete mi pomôcť s jeho umiestnením v domove
dôchodcov?“ Táto otázka , s ktorou sa ako poslanec
a predseda sociálnej a bytovej komisie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach stretávam, nie je ojedinelá a nasvedčuje, že mnoho rodín sa pri riešení
starostlivosti o seniorov dostáva do zložitej, ťažko
riešiteľnej situácie. Aké sú teda jednotlivé možnosti
pomoci pri starostlivosti o seniorov?
V prvom rade je potrebné prehodnotiť
možnosť využitia jednej z foriem tzv. terénnych sociálnych služieb. Sú poskytované v prirodzenom domácom prostredí
a v rámci nich je možné zabezpečiť donášku stravy, pomoc pri hygiene, toalete,
nákup, prípravu a príjem stravy, upratovanie, pranie a žehlenie, sprevádzanie k
lekárovi a pod. Takúto službu zabezpečujú na základe rozhodnutia mesta Košice
o odkázanosti občana na opatrovateľskú
službu v určenom rozsahu určené mestské časti, ale tiež aj ďalšie zariadenia
poskytujúce sociálne služby. Informáciu
o konkrétnych poskytovateľoch a výške
úhrady za ne získate na referáte sociálnych vecí mesta Košice i na príslušnej
mestskej časti.
Zaujímavou formou je aj monitorovanie a signalizácia potreby pomoci S-fon,
ktorú zabezpečuje Stredisko sociálnej
pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4.
Pri tejto službe je senior prostredníctvom
tiesňového tlačidla, ktoré má ako náramok na ruke, v nepretržitom 24-hodino-

vom spojení s operátorkou, ktorá zabezpečí potrebnú pomoc.
Ďalšou formou je využitie tzv. ambulantnej formy – denného stacionára pre
seniorov. Pre umiestnenie doň je potrebné
rozhodnutie obce, v ktorej má senior trvalý
pobyt, o jeho odkázanosti na takúto službu.
Taktiež je možné využiť pobytovú formu na určitý čas v zariadení opatrovateľskej služby, kde je 24-hodinová opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť. I tu
je potrebné rozhodnutie obce, kde má senior trvalý pobyt. Zariadenia opatrovateľskej služby v meste Košice sú prevádzkované prostredníctvom Strediska sociálnej
pomoci na Garbiarskej ulici, mestských
častí Juh, Sever a Západ (Terasa), ale sú
aj ďalšie zariadenia, ktorých zoznam poskytne referát sociálnych vecí magistrátu.
Spomeniem sociálne služby poskytované pobytovou formou, ku ktorým patrí
zariadenie pre seniorov, špecializované
zariadenie a domov sociálnych služieb.
Keďže do domova sociálnych služieb
v súčasnosti môže byť umiestnený iba

občan, ktorý nedosiahol dôchodkový vek,
nie je teda prioritne vhodný na riešenie
starostlivosti o seniorov. V zariadení pre
seniorov je poskytovaná sociálna služba
pre občanov, ktorí dosiahli dôchodkový
vek a ich stupeň odkázanosti na pomoc
inej osoby je najmenej IV, alebo túto pomoc potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Pre umiestnenie občana do zariadenia
pre seniorov je potrebné právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré je v kompetencii obce, kde
má trvalý pobyt. V špecializovanom zariadení je poskytovaná sociálna služba
občanom, ktorých stupeň odkázanosti
na pomoc inej osoby je najmenej V a má
zdravotné postihnutie (najmä Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu, pervazívnu vývinovú poruchu, sklerózu multiplex, schizofréniu, demenciu rôzneho
typu etiológie, hluchoslepotu, AIDS alebo
organický psychosyndróm ťažkého stupňa). Tu je potrebné právoplatné rozhodnutie Košického samosprávneho kraja.
Až na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na príslušnú sociálnu
službu má občan právo výberu konkrétneho zariadenia, ktorému podá žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aj tu má možnosť výberu
z verejných alebo neverejných poskytovateľov, pričom ich zoznam je zverejnený
v registri KSK (www.vucke.sk). Starostlivosť o seniorov však netreba nechávať
na poslednú chvíľu.
Ing. Juraj Briškár

SÚŤAŽ - SÚŤAŽ - SÚŤAŽ - SÚŤAŽ - SÚŤAŽ
Súťažné otázky
1.
2.
3.
4.

Kedy sú voľby do samosprávnych orgánov?
Koľko mestských častí majú Košice?
Koľko obyvateľov má MČ Košice – Dargovských hrdinov?
Napíšte, čo by ste odporúčali zaradiť do volebného
programu budúcemu starostovi.

Odpovede pošlite do 15. 10.2014 na mail: andrejcak207@gmail.com

Výhry
1. Dvaja výhercovia sa zúčastnia sponzorovaného zájazdu
do EP v Štrasburgu.
2. Desať ďalších výhercov získa vecné ceny.

SÚŤAŽ - SÚŤAŽ - SÚŤAŽ - SÚŤAŽ - SÚŤAŽ

VAŠA FURČA
smer NAŠA FURČA
sociálna demokracia

Šťastní výhercovia súťaže z prvého čísla novín Naša Furča – Vaša
Furča manželia Forraiovci z Fábryho ulice a manželia Halászovci zo
Zupkovej ulice (vľavo) s poslankyňou Európskeho parlamentu Monikou Smolkovou priamo v sídle EP v Štrasburgu dňa 15. 9.2014.
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