
Vavrincov informa!ný ob!asník

Júl 2019 Noviny M Ko�ice - , Nepredajné,   EV 5766/19   

Pár slov na úvod
Horúco bude. Asi tak nejako som končil svoj

úvodník pred minuloročným letom. A nič sa

nezmenilo ani za ten rok, znova hlásia horúčavy.

Aj svätojánske mušky lietajú večer, aj zaprší viac

ako v minulosti. Tak aj naše deti a vnúčatá tú školu

doklepú a znova sa o nich bude treba postarať aby

si krky nepolámali. Nepolámu. No, niektorí

možno vyrobia nejakú odreninu na kolene, ale to

sa k detstvu akosi ráta.... Horúco bude, i v

Košiciach, i v Bratislave. Aj na kúpaliskách, aj v

niektorých hlavách. Nezabudnite na chladenie.

Prajem Vám pekné dni.

Voľby

Vážení občania!

V mene svojom i v mene miestneho zastupiteľstva

a úradu mestskej časti Košice - Lorinčík ďakujem

všetkým voličom, ktorí sa v sobotu zúčastnili

druhého kola volieb prezidenta Slovenskej

republiky. Volebná účasť patrí v našej mestskej

časti tak ako i v minulosti k najvyšším v Košiciach

a aj druhé kolo to potvrdilo. 55,7 percenta je

najvyššia účasť v rámci Košíc čo i mňa osobne

veľmi potešilo.

Damián Exner starosta MČ Košice - Lorinčík

Výsledky v MČ Košice - Lorinčík:

1. Z. Čaputová...............................................220

2. M. Šefčovič..................................................87

SPOLU:............................................................307

do Európskeho parlamentuprezidenta SR - 2. kolo

Takisto sme tu mali aj voľby do európskeho

parlamentu. Napriek tomu, že sa zvyknú

vyznačovať nízkou volebnou účasťou, Lorinčík ju

mal druhú navyššiu v Košiciach.

Výsledky v MČ Košice - Lorinčík:

1. Progresívne Slovensko, SPOLU...39

2. KDH....................................................36

3. SaS.......................................................27

4. OĽANO...............................................13

5. Kresťanská únia..............................12

6. ĽSNS...................................................11

7. KDŽP...................................................10

8. Sme rodina – Boris Kollár..............8

9. SMER-SD.............................................7

10. Demokratická strana.....................6

Ostatné strany........................................8

SPOLU:.................................................177

Váš starosta

Letný špeciál
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Miestne zastupiteľstvo

Dňa 21.5.2019 sa konalo zasadnutie miestneho

zastupiteľstva.

Hlavný program zasadnutia sa týkal:

- návrhu na odvolanie poslanca z komisií

- návrhu na nové zloženie komisií

- Irávy hlavnej kontrolórky

- záverečného účtu za minulý rok

- návrhu VZN o službách poskytovaných MČ a

poplatkoch za tieto služby

- návrhu na zriadenie kultúrnej zložky -

Ochotníckeho divadla Lorinčík

Zápisnicu zo zasadnutia, ako aj záverečný účet za

rok 2018 možete zhliadnúť na web sídle našej MČ

www.lorincik.eu.

Poslanecký deň
V každú prvú stredu v mesiaci v čase od 16:30 do

17:30 h. sa uskutoční ,,poslanecký deň". V tomto

čase vám budú k diIozícií poslanci miestneho

zastupiteľstva na osobný príjem vašich podnetov,

na konzultácie a na vysvetlenie rôznych

problémov týkajúcich sa života našej MČ.

Oznamy a krátke správy
Cyklomapa
Všetci, ktorí majú záujem o cyklomapu mesta

Košice a detskú kreslenú cyklomapu, si ich môžu

vyzdvihnúť na miestnom úrade. V elektronickej

forme budú tieto mapy dostupné na stránke

miestneho úradu.

Prerokovanie návrhu zmien ÚPN
Predkladatelia návrhu zmien v územnom pláne

Lorinčíka prerokovali všetky pripomienky

občanov a inštitúcií k jeho prvému prejednaniu,

ktoré sa už konalo. Bolo ich 39 iba od

zainteresovaných občanov. V Iolupráci s

miestnym zastupiteľstvom a vedením mestskej

časti bola väčšina pripomienok akceptovaná.

Bude sa tak konať druhé kolo v najbližšom čase. O

jeho termíne budete včas informovaní.

„Pod Čapášom“
Plánovaná výstavba miestnej komunikácie „Pod

Čapášom“ získala od stavebného úradu

právoplatné územné rozhodnutie a začali sa

práce na získavaní povolení a súhlasov s

dokumentáciou na získanie stavebného

povolenia. Stavebníkom je mestská časť a

podieľajú sa na stavbe v prevažnej miere občania,

ktorí túto stavbu vyvolali a najviac potrebujú.

Predpoklad podľa stavu dokumentácie hovorí o

tom, že stavebné povolenie by sme mohli získať v

lete a v jeseni by pri začatí stavby komunikácie

mohli začať i občania s výstavbou rodinných

domov.

Požiar
Dňa 27.3.2019 zasahovala približne 1 hodinu

požiarna jednotka pri požiari, ktorý sa nachádzal

nad záhradkárskou kolóniou. Jeho príčinou bola

pravdepodobne zahodená cigareta. Aj týmto by

sme chceli poprosiť našich občanov o zvýšenie

pozornosti hlavne v suchšom období, aby sme

predišli podobným situáciám.

Gratulujeme
Novonarodenými občanmi našej MČ sa stali

Ondrej Pačut, Alexandra Šoltésová, Lukáš Marek

Lukačin, Oliver Šanta a Alžbeta Gedrová. Rodičom

gratulujeme a novonarodeným prajeme veľa

zdravia a šťastia v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustil Jozef Dzuro vo veku 59 rokov

a Anton Dučaj vo veku 80 rokov. Česť ich

pamiatke!
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Odišiel...
Jožko už odišiel... Touto sms

Irávou som sa dozvedel, že

Jozef Dzuro, môj nielen sused

skončil svoju pozemskú púť.

Myšlienky, pocity, reakcie sa

dajú ťažko popísať. Odišiel

manžel, otec, syn, brat, priateľ...

Hrča v hrdle a tlak na hrudi stále

ťažia. A my môžeme na našu

skúsenosť s Jožkovým životom,

chorobou a odchádzaním

pozerať rôzne. Vyčítať

Niekomu, že umrel dobrý

človek v najlepších rokoch alebo

poďakovať Niekomu za čas

strávený s ním, za jeho príklad a

kázeň bez slov. Práve tieto slová

mi napadali, keď som videl

Jozefa tých posledných niekoľko

mesiacov.

Spomínam si na Veľkú noc v

roku 2005. Vtedy odchádzala

významná osobnosť, vďaka

Bohu aj našich dejín. Ján Pavol

II., starý, unavený a chorý muž

na vozíčku, bez hlasu. Kto by si

nepamätal na posledné

požehnanie Urbi et orbi na

Veľkonočnú nedeľu. A predsa

bez slov, podopieraný a

odkázaný na pomoc a

starostlivosť druhých, povedal

svetu viac, než vo všetkých

svojich kázňach a príhovoroch.

A tu mi napadá zvolať len

jediné: sv. Ján Pavol II., oroduj za

nás!

Prečo píšem o Karolovi

Veľkom v súvislosti s Jozefom?

Človek v najlepších rokoch,

neznámy pre svet, no nie pre

nás. Muž poznačený chorobou,

bolesťami i liečením, stále však

rovný. Nehovoril veľa ani keď

bol zdravý, no najviac povedal

svojím príkladom prijatia

zložitej situácie, nie podvoleniu

Narodil sa v roku 1960 v

poradí ako štvrtý zo šiestich

súrodencov. Už počas ZDŠ-ky

navštevoval ĽŠU, kde hral na

rôznych drevených dycho-

vých nástrojoch. Hudba ako

taká ho zaujala už od mala a

pokračoval v nej ako študent

konzervatória v hre na fagot.

V roku 1981 školu ukončil

verejným absolventským koncertom a v jeseni toho istého roku nastúpil na

základnú vojenskú službu – pohraničie Komárna pri Dunaji ako námorník

– kormidelník. Bol členom ľudového súboru Dunaj, kde začal Iievať ako sólista. Vyše 30 rokov pôsobil

ako kantor v našom kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. V roku 1984 uzavrel manželstvo s Ivetou a narodili

sa im 3 dcéry: Barbora, Eva a Ivana. Mal 2 vnučky a 4 vnukov. V divadle pôsobil od roku 1985 – 36 sezón.

Zo života občanov
Jozef Dzuro
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Odišiel

sa životnému údelu. To

neznamená, že nebojoval, práve

naopak. Veď bolo za koho.

Všetky predpísané (i vybavené)

liečebné procedúry absolvoval s

novou nádejou, že sa jeho

zdravotný stav zmení. My

mnohí sme tomu verili a

pridávali modlitby a obety. A on

nám dokazoval, že bojuje. Sám

kráčal hore kopcom do kostola

či do kláštora, počas Deviatnika

k sv. Jozefovi sa neschoval za

roh, či do úzadia. Sadol si medzi

ľudí, keď mohol postavil sa, keď

vládal kľakol, prišiel k

zboristom, poďakoval za

možnosť Iievať s nimi.

Dokonca účasť na deviatniku a

modlitby obetoval za človeka

jeho srdcu blízkeho...

Mojím cieľom nie je Jožka

glorifikovať a rozprávať o ňom

len v dobrom, lebo sa to patrí.

Určite nebol dokonalý a mal

svoje chyby, tak ako každý z nás.

O jeho každodennom putovaní

by najlepšie vedeli rozprávať

jeho najbližší. No záver životnej

púte zvládol excelente. A to

bola jeho kázeň, príklad bez

slov. Čo si z toho zoberieme my,

záleží len od nás. Ani jemu

neIadlo všetko do náručia a

prijatie choroby nebolo

lúsknutím prstov. Bolesti,

apatia, vnútorné rozpoloženie,

pocit samoty, prečo práve ja... S

tým všetkým sa musel denne

popasovať. Jeho odkazy na

lístočkoch sú toho dôkazom,

vyčaria na tvári úsmev i vtlačia

slzu do očí. Kde hľadal posilu a

útočisko? Najbližší mu boli

nápomocní a k diIozícií naozaj

nepretržite. Za to im patrí veľké

ďakujem. My ľudia však

nemôžeme dať všetko. On

priam fyzicky pocítil silu v

sviatostiach a modlitbe. A jeho

Priateľ so svojou Matkou ho

nesklamali. Boli mu posilou v

najťažších chvíľach. Keď sa jeho

dievčatá na Veľkonočnú nedeľu

pri ňom v nemocnici modlili

modlitbu Pod tvoju ochranu,

Jozef zdvihol dovtedy nevládne

ruky a nasmeroval ich v

odovzdanosti k nebu. Keď to

opisovali, človek pocítil silu

(malého) zázraku. Večer sme sa

Ioločne pomodlili slávnostný

ruženec, nechceli o tom

všetkom hovoriť, ale hovorili,

nechceli plakať, ale plakali a

ráno prišla správa: Jožko už

odišiel...

Budeme teda smutní a užialení

nad jeho stratou? Áno, je čas

plakať i smútiť, prežiť aj túto

bolesť. I počas príhovoru na

pohrebnej sv. omši som mal

pocit, že otec Andrej vyhľadával

pohľadom, ktoré oko je ešte

suché a keď ho našiel, pridal

ďalšiu slzu. A Zbor židov?

Nezabudnuteľné. Ako i Jožkov

hlas a zdvihnuté obočie popri

ňom.

Kráčajme ďalej. So Iomienkou,

úsmevom a modlitbou za

Jožiho. S vďačnosťou za dar jeho

života, za požehnanie jeho

utrpenia, za milosť odchodu do

večnosti vo Veľkonočnej oktáve.

A my si zoberme príklad, slová

často ani nie sú potrebné. Stačí

pohľad, úsmev, jemné gesto,

povzbudenie. Potom budeme

môcť ako Jozef vyznať so sv.

Pavlom: „Dobrý boj som

bojoval, beh som dokončil,

vieru som zachoval. Už mám

pripravený veniec

Iravodlivosti, ktorý mi v onen

deň dá Pán, Iravodlivý sudca; a

nielen mne, ale aj všetkým, čo

milujú jeho príchod“ 2 Tim 4, 7-

8. Pred časom mala moja dcéra

domácu úlohu napísať životopis

osobnosti našej obce. Škoda, že

tú úlohu nedostala dnes. Keď

príde s touto úlohou moje

mladšie dieťa, už teraz viem, o

kom bude písať.

Jozef, odpočívaj v pokoji...

Radovan Sekan

Zo života občanov
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Keď Pán Boh ľuďom zem delil,

aj Slovák pred neho predstúpil.

Nežiadam veľkú ani bohatú zem,

len lásku k ľuďom a v mieri žiť chcem.

Za dobré srdce a skromnosť,

dám ti krásy hojnosť.

Zem, v ktorej nie je veľmi teplo,

ani veľká zima,

kde vysoké vrchy vystrieda dolina.

Široké lesy, rozkvitnuté lúky.

Nie sú ver v svete krajšie kúty.

Za to, že na tomto svete žijem,

Tebe, Pane ďakujem.

Za to, že môj život je taký,

Tebe Bože vzdávam vďaky.

Jozef Dzuro

Báseň - Keď Pán Boh

Zo života občanov

Čo bolo
Veľké upratovanie

V sobotu 6.4. sa opäť zišli ľudia, ktorým nie je

neporiadok na verejných priestranstvách

ľahostajný. Prvá skupina sa už od 9 hodiny pustila

do upratovania parku pred kostolom sv. Vavrinca.

Postupne sa pridávali ďalší brigádnici a tak sme

mohli s radosťou vidieť dobrovoľníkov od

najmladších až po seniorov. Na desiatu hodinu mali

dohodnuté stretnutie pri bočnom vchode "Čističi

lesa". Tradičné jarné stretnutie malo zase svojich

hostí v podobe pomocníkov z radov skautov. Z

rôznych častí mesta ich prišla viac ako desiatka

mladých. Po krátkom výlete do histórie našej

mestskej časti v podaní pána starostu sa vydali pod

vedením paní poslankýň Zuzky Kimákovej a Anky

Potočňákovej čistiť priestor ponad cintorín a

kláštor Karmelitánov až ku kamennej bani. Celá

skupina v ktorej boli i deti s rodičmi z Lorinčíka

sa zhruba po hodinke vrátila na miesto štartu v

dobrej nálade. Práca išla všetkým od ruky a tak

pod postaveným prístreškom, keď nám prišlo
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Čo bolo
"zhora" odporúčanie ukončiť brigádu vo forme

dažďa, bolo celkom tesno. Výborný čaj, ktorý uvarili

Darinka Terifajová a Stanka Horníková z miestneho

úradu a guľáš od pána starostu výborne zohriali.

Odhadom sa zúčastnilo týchto dvoch akcií, ktoré sa

celkom prirodzene v závere Iojili, asi 50

dobrovoľníkov z čoho bolo opäť viac detí a mladých.

Veľmi nás to teší, že sa deti a mládež zapájajú do

takýchto aktivít a učia sa, že je potrebné urobiť

niečo i nezištne pre všeobecný proIech v duchu :

„Nepýtaj sa čo urobí obec pre teba ale čo urobíš ty

pre obec". Vyhodnotenie prebehlo v réžii pána

starostu, keď odovzdal hosťom skautom a

skautkám z 68 oddielu Bielych Vrán darčeky - lisy na

lisovanie plastových fliaš a plechoviek a za nájdenie

najzaujímavejšieho nálezu lebky zvieraťa či kusa

záchod koše na odpad. Čo dodať na záver? Nuž

poďakovanie by bolo tým najlepším a začnem u

tých najmenších, ktorí prišli a brali to ako výbornú

zábavu. Rodiny Unterfrancovcov, Potočňákovcov,

Horníkovcov a Dubošovcov sú stálicami na

brigádach v lese. Počatkovci, Bubánovci a Jagerovci

mali tiež svojich zástupcov. Poslanecký zbor

zastupovali poslankyne Kimáková a Potočňáková a

pán poslanec Kender. Poďakovanie patrí i

zamestnancom úradu mestskej časti pani

Terifajovej, Hornikovej a Lukášovi Čonkovi. Za

občerstvenie patrí poďakovanie rovnako

pracovníčkam úradu tak i pani Bubánovej a pani

Husťákovej a pánovi starostovi. Ďakujem i

občanom, ktorí sa zúčastnili upratovania okolia

kostola a cintorína.

Boli to určite veľmi osožne strávené hodiny na

verejnoproIešný účel a verím, že na budúce sa

zúčastnia i ľudia, ktorých som za celých takmer

päť rokov čo organizujeme upratovanie a

čistenie či už lesa ale i iných verejných

priestorov nevidel.

Zopakujem : „Nepýtaj sa čo urobila obec pre teba

ale odpovedz čo si urobil ty pre obec.”

Deň matiek

Prvá májová nedeľa už odpradávna patrí naším

mamám. História dňa matiek siaha do 16. storočia,

kde vo štvrtú pôstnu nedeľu slávili tento sviatok v

Anglicku. Do Československa sa tento sviatok dostal

z USA okolo roku 1918. Významnou zástankyňou

osláv dňa matiek bola v tých časoch Alica

Masarykova (dcéra T. G. Masaryka). V

komunistickom Československu bol však tento

sviatok nahradený oslavou Medzinárodného dňa

žien. Až po roku 1989 sme sa slobodne vrátili ku

oslave Dňa matiek. Oslávili sme ho dňa

12.5.2019 o 17:00 v kultúrnom dome v

Lorinčíku, kde pri tejto príležitosti ochotnícke

divadlo Rodzina odohralo divadelnú hru Rysavá

jalovica. V zaplnenej sále kultúrneho domu bola

od samého začiatku veľmi príjemná atmosféra.

Všetky prítomné ženy, mamičky a babičky

dostali k svojmu sviatku od miestneho úradu

kvietok. A Iolu s touto malou pozornosťou a

dobrou zábavou sme zablahoželali našim

mamám a babičkám k ich sviatku.
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Deň detí
Na multifunkčnom ihrisku sme opäť

zorganizovali tradičný športový deň detí.

Jungerto priviezlo skákací a šmýkací hrad i iné

atrakcie pre väčšie i menšie deti. Program sa

podujali režírovať panie poslankyne a poslanci

pod vedením Anky Potočňákovej. A bolo z čoho

vyberať. Ako prví mali svoje súťaže škôlkári.

Pripravili im ich panie učiteľky a Iolu s

mamičkami a oteckami. V pekných tričkách

Zober loptu, nie drogy si všetky cvičenia a preteky

po|ivo odsúťažili. Potom nasledovali väčšie deti

a to v behu v kategórii detí do 10 rokov prvého

stupňa ZŠ a následne aj najstarší žiaci. Tí bežali

klasicky ku Kláštoru Bosých Karmelitánov a Iäť.

Zatiaľ čo mladší bežali svoju trať ku studni tým

najmenšímstačilo úplne aj po otočkuMHD. Všetci

však do-

behli v

zdraví a

mohli sa

v e n o v a ť

zábave.

Poradie podľa kategórí : Beh

Škôlkári bežali Iolu chlapci i dievčatá v jednej

kategórii

1. Alex Unterfranc, 2. Sofia Mireková , 3. Šimon

Lapitka

ZŠ 1. stupeň

Chlapci : 1. Braňo Palocsányi, 2. Martin Nagy, 3.

Jarko Potočňák

Dievčatá : 1. Karin Racová, 2. Zoja Unterfrancová,

3. Alexandra Dundová

ZŠ 2. stupeň

Chlapci : 1. Adam Duboš, 2. Gerard Janitor

Dievčatá : 1. Lenka Dobríková, 2. Karolínka

Andrejková, 3. Katka Pirošková

Aj pre najmenších lezúňov sa našiel pretek v

lezení a v ňom zvíťazil :

1. Oliver Junger, 2. Rút Sekanová, 3. Filip Bernát

Pre víťazov boli pripravené medaily a diplomy a

ostatných účastníkov sladké odmeny a účastnícke

listy. O občerstvenie sa postarali panie z úradu

mestskej časti, zmrzlinu zadarmo poskytol pán

majiteľ Quick baru, ktorému za to ďakujeme.

Guľáš nám navarili ujovia Rybársky a Macák a že

bol výborný svedčí, že sa nezvýšilo z kotla nič.

O ozvučenie a hudobný doprovod akcie sa

postaral Peter Dzuro mladší E-shopping center,

s.r.o. Celú akciu moderoval pán starosta Damián

Exner .

Všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh

podujatia veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na

budúcu športovú akciu pre naše deti.

Čo bolo
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Deň otcov

Už tradičné oslavy pri príležitosti dní rodiny, teda

Dňa matiek, Dňa detí v máji zavŕšil Deň otcov. V

Lorinčíku sme si ho pripomenuli futbalovým

zápasom na multifunkčnom ihrisku kde sa stretli

dva tímy zložené ockami z našej mestskej časti ale i

hostí. Mohli by sme ich nazvať i ockovia z Vyšného

a Starého Lorinčíka. V podstate ale o to veľmi nešlo

kto je odkiaľ ale dôležitá bola zábava. A že k futbalu

patrí i napätie vieme a tak trochu ho i hráčom

doprajeme. Zápas samotný sa hral ale v korektnom

duchu a o góly nebola núdza. Lepšie začali

"starolorínčania", ktorí sa ujali vedenia gólom Vlada

Kokindu už v tretej minúte na "vyšníci" sa vytiahli a

do dvoch minút stav vyrovnal Jano Bodnár. Polčas

priniesol vytúžený oddych lebo slniečko malo i v

podvečer svoju silu a sily rýchlo ubúdali. Do polčasu

lepšie hrali hráči pod kapitánskou páskou Milana

Rajdugu ale ani vedenie 4 : 2 im nestačilo a chlapci s

Maťom Grešom na čele zdvihli hlavy pridali do nôh

zázračný elixír a zvrátili stav zápasu vo svoj

proIech.

NajúIešnejším strelcom bol Miro Bilišňanský so 4

gólmi."Rekes" piva za víťazstvo v zápase od starostu

bol ich. No to ešte nebolo všetko. Po futbalovom

zápase nasledoval ešte rozstrel na prázdnu bránku

súpera cez celé ihrisko. Bola to súťaž zručnosti či

skôr by sa patrilo napísať znožnosti keďže sa

súťažilo ktoré družstvo má lepšiu kopaciu

tachniku. Po desiatich kopoch za každé družstvo

i ten druhý rekes piva ostal v rukách "

Grešovcov" po výhre 2 : 1.

Pekným gestom víťazov bolo, že sa s pivkom

rozdelili porazenými súpermi, lebo dresy

všetkých hráčov boli úplne prepotené. Potom

nasledovala koštovačka guľáša, ktorý nám

všetkým uvarili " klasici" Laco Rybársky a Peter

Macák. S konštatovaním, že bol vynikajúci sa

všetci prítomní zhodli aj na tom, že vzniká

pekná tradícia osláv týchto troch v dnešných

časoch veľmi potrebných sviatkov. Na záver

veľké poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa

na príprave podujatia podieľali či už uprataním

a prípravou prostredia ale aj vytvorením

vynikajúcej atmosféry a dobrej zábavy. Tešíme sa

o rok zas.

Zostavy družstiev (v zátvorke góly):

Starý Lorinčík - kapitán: Milan Rajduga (1) hráči

: Vlado Kokinda (1), Peťo Kerlík (1), Slavo Tóth,

Števo Kuchár, Marek Rác (1).

Vyšný Lorinčík kapitán Martin Greš (1)hráči :

Miro Bilišňanský (4), Jano Bodnár (1),Tomáš

Ševc, Mišo Telepjan, Peter Štec, Peter Čížek,

Čo bolo
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Darovanie krvi

Boli ste už niekedy darovať krv? Toto šľachetné gesto môže

zachrániť ľudský život a proIieva zdraviu aj samotnému darcovi.

V júni je svetový deň darcovstva krvi. Radi by sme oslovili

záujemcov o darovanie krvi, aby sa do 31.6.2019 nahlásili na

miestny úrad v Lorinčíku alebo na mailovú adresu občasníka, a

Ioločne by sme tak zahájili Lorinčiansku tradíciu s darovaním

krvi v priebehu septembra 2019. „Buď tu pre druhých. Daruj krv.

Daruj život.“

Čo bude

Farský letný tábor v Kysaku
Cez letné prázdniny organizuje Farnosť Pereš

letný tábor v Škole v prírode v Kysaku, a to od

nedele – 18.8.2019 (príchod o 15:00) až do

piatku, 23.8.2019, kedy sa po obede vracia

domov. Cesta tam a Iäť je individuálna. V

cene 80 € je zahrnutá strava, pitný režim a

ubytovanie. Všetky deti sú srdečne pozvané.

Link na prihlášku:

https://farnostperes.sk/wp-

content/uploads/2019/03/Prihláška-

na-letný-farský-tábor-2019.pdf

Zájazd do Maďarska - Tiszaújvároš
V utorok, dňa 16. 7. 2018 MÚ MČ Košice - Lorinčík

organizuje zájazd do severovýchodného mesta

Maďarska - Tiszaújvároš. Tento deň máme v pláne využiť

na oddych v podobe letného kúpania na kúpalisku.

Predpokladaný odchod autobusom je v skorých ranných

hodinách z Lorinčíka.

Konverzný kurz: 1 euro = 324 Ft (Tento kurz je len orientačný)

CENY VSTUPENIEK NA KÚPALISKO

Vstupenka

Dieťa do 4 rokov:

DoIelý:

Študent*, Dôchodca*:

Rodinná vstupenka: 2 doIelý, 2 deti (do 14 r.):

zdarma

3000 Ft

2600 Ft

9200 Ft

*Je povinné predložiť preukaz oprávňujúci na zľavu
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Predstavujeme
Lorinčík ožije najpestrejšími farbami!

• 3. až 5. september (utorok až štvrtok) -

maľovanie v čase cca od 9. do 19. hod., pričom

maľovať sa bude v Lorinčíku a jeho blízkom okolí,

predovšetkým však na multifunkčnom ihrisku a v

prípade horšieho počasia v zastrešených

priestoroch pri Quick bare, príp. aj v priestoroch

ateliéru výtvarníka Ladislava Rybárskeho a v

zázemí jeho domu (altánok) na adrese Lorinčík č.

32.

• 21. september (sobota) - otvorenie výstavy diel

vzniknutých na Maliarskom plenéri Lorinčík 2019

so Irievodným popoludňajším kultúrno -

Ioločenským programom pod názvom Lorinčík -

Miesto stretnutia tvorivých ľudí a zdravého

životného štýlu.

Súčasťou bohatého programu, ktorý potrvá od 15.

do 20 hod. bude o. i. aj hudobný pozdrav

predstaviteľa akustického pop rocku Dávida Šolca,

súťaž detí v maľovaní pastelom v troch vekových

kategóriách pod názvom Lorinčík očami detí,

vystúpenie saxofónového kvarteta zo ZUŠ

Jantárová, vystúpenie folklórneho súboru Karička

z Kostolian nad Hornádom či divadelná scénka v

podaní domácich ochotníkov. Program uzavrie

losovanie tomboly.

Všetko sa bude odohrávať na multifunkčnom i

detskom ihrisku a v prípade zlého počasia v

kultúrnej miestnosti Miestneho úradu Košice -

Lorinčík.

Maľby z plenéra budú od 30. septembra do 4.

októbra vystavené v známom košickom

kultúrnom centre Výmenník Štítová. Časť z nich

bude ako dar odovzdaná zariadeniu pre seniorov

Bethesda, n. o., v Lorinčíku, ďalšie obrazy si diváci

budú môcť vylicitovať v tombole.

O r g a n i z á t o r i

plenéra (kľúčové

subjekty): Inštitút

v z d e l á v a n i a

seniorov (IVS), n. o.

Košice, starosta

mestskej časti

Košice - Lorinčík a

tím projektu

ArtPoint (Miesto,

kde sa stretávajú

tvoriví ľudia), ktorý pôsobí pri Výmenníku Štítová.

Na podujatí sa Iolupodieľajú K13 - Košické

kultúrne centrá, príIevková organizácia, a Zober

loptu, nie drogy, n. o. Košice.

Prezentovať svoju tvorivosť priamo pred očami širokej

verejnosti v príjemnom a peknom prostredí Lorinčíka, to je

cieľ skupiny 14 neprofesionálnych výtvarníkov, poväčšine

seniorov, ktorí sa maľovaniu začali venovať až po odchode do

dôchodku. O to s väčšou chuťou a invenciou sa maľovaniu

venujú.

Verejnosť bude mať možnosť zblízka vidieť ako vedia

majstrovsky miešať a nanášať na plátna pestré akrylové

farby, príp. doplnené aj inými výtvarnými materiálmi a

technikami, a to počas Maliarskeho plenéra Lorinčík 2019,

ktorý sa uskutoční v mestskej časti Košice - Lorinčík koncom

leta - začiatkom jesene:
Logo podujatia
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Predstavujeme

Pamätáte si na hru Ochotníckeho divadla v

Lorinčíku Bačova žena? Túto drámu sme si

predminulý rok mohli dvakrát vychutnať u nás v

Lorinčíku a potom s ňou ochotníci navštívili aj

kultúrne domy v Šaci a v Poľove. Po oslávení nového

roka sa divadelníci rozhodli pre nacvičenie novej

hry. Tou je tentoraz veselohra s ľubozvučným

slovenským názvom Surovô drevo. Napísal ju Ivan

Bukovčan, slovenský publicista, dramatik a

scenárista. Vedúci ochotníckeho divadla Rudo

Dučay zapojil do hry 21 ochotníkov. Tých však ešte

čaká veľa práce na skúškach. Takisto musia byť

namaľované nové kulisy a zvolené vhodné kostýmy.

Potom sa však už pomaly budeme môcť začať

tešiť na premiéru v našej divadelnej sále.

Čo nám pripravujú lorinčícki ochotníci?

Kosenie nie je len estetická záležitosť?

Ku koseniu a úprave trávnika môže mať každý iný

vzťah. Pre niekoho môže ísť o záťaž, ktorá ho len

obmedzuje, iní si užívajú dokonalé odreagovanie.

Pozrime sa na kosenie z tej lepšej stránky. Pri

kosení sa pekne chytá bronz, máme zabezpečený

pohyb (ušetríme na vstupnom do fitka), budeme

mať krásnu záhradku, ktorú si chceme aj naplno

užiť. Očakávame od suseda, že tú svoju pokosí tiež.

Pravidelné kosenie nie je len estetická záležitosť,

výrazne pomáha najmä alergikom, pretože

zanedbaním kosenia dochádza k vypeleniu tráv a k

zvyšovaniu rizika výskytu alergií. Medzi

najvýznamnejšie alergény patrí peľ drevín (najmä

jelše, liesky, brezy), peľ tráv z čeľade lipnicovitých,

rôzne buriny (skorocel, mrlík, pŕhľava, palina...), či

invázne druhy, akými sú zlatobyľ a ambrózia.

Aby sa zabránilo stavu zaburinenia

poľnohoIodárskej pôdy,

sú povinní vlastníci /

nájomcovia /užívatelia poľnohoIodárskych i

nepoľnohoIodárskych pozemkov dodržiavať

zákonné ustanovenia (zákon č.220/2004, 245/2003

Z.z.) a realizovať opatrenia proti rozširovaniu

burín, pravidelne udržiavať trávnaté plochy ich

kosením v čase pred kvitnutím (najmenej dvakrát

do roka).

Skúsme sa na to pozrieť tak, že žijeme v

Ioločnom priestore, chceme žiť Iokojne a

zdravo, a to by sme mali dopriať všetkým okolo

nás. Veľa chuti do kosenia !

Viete že...

Miestny úrad MČ Košice – Lorinčík pripravuje prijatie Všeobecno záväzného nariadenia o ochrane poľnoho+odárskej

a nepoľnoho+odárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch v mestskej časti

Košice – Lorinčík. Na jeho základe bude možné nedisciplinovaných majiteľov pozemkov postihovať za neplnenie

povinností v tejto oblasti.
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Extra zábava na leto!

Správne odpovede z VIO č.2/2019

Vavrincov informačný občasník vydáva MČ KE - Lorinčík. Redakčná rada: Damián Exner, Samuel Dobrík,

Daniel Dobrík, Anna Potočňáková, Zuzana Kimáková a Jakub Exner.

Email: vio.lorincik@gmail.com

Tlač zabezpečuje: Handshake, Počet výtlačkov: 300                                                                                      ISSN 2644-4704

následne môžu byť použité pri tvorbe VIO. V prípade, ak nesúhlasia so zverejnenim ich fotky vo VIO,

vio.lorincik@gmail.com redakčnej rade. Dakujeme za pochopenie.

Redakčná rada

Poznáte svoj jazyk?

1. 1E, 2D, 3A, 4B, 5C

3. Čiarka bola daná pred slovo „nie”

Uhádni čo skrýva obrázok

Kostol sv. Vavrinca

(Správne odpovede z tohto čísla sa dozviete v nasledujúcom čísle Vavrincovho občasníka)

Pračlovek vyčíta svojmu synovi známky na vysvedčení.

„Tú trojku z lovu chápem, si na to ešte malý, ale ako môžeš mať štvorku z dejepisu, keď má len jednu

stranu!“

Vtip

1. Šejkovo dedičstvo

Šejk mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že

dedičstvo získa ten z nich, koho ťava dôjde do mesta ako druhá

(z oboch tiav). A tak sa synovia vydali z domovskej oázy na cestu

do mesta. Po troch dňoch pomalého poflakovania na ceste stretli

starca (samozrejme mimoriadne múdreho). Keď mu povedali o

svojom trápení, niečo im poradil. Hneď potom vyskočili obaja na

ťavy a uháňali k mestu.

Čo im poradil?

Logická hádanka
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Extra zábava na leto!

1. Anagramy (prešmyčky)
Vašou úlohou je v každej zo šiestich prešmyčiek

vytvoriť zmysluplné slovo. Je potrebné použiť

všetky písmená a všetky slová sú podstatné

mená.

Poznáte svoj jazyk? Sudoku

1.TLAPAO - _______

2. PÁRHO - _______

3. JYGAD - _______

4. INACBO - _______

5. MECHSI - _______

6. PEKLANÁ - _______

Osemsmerovka

ABSOLVENT

ANGÍNA

DRUHÁK

FAUNA

HLBOČINA

HUSLE

CHODIDLO

KVIETOK

LAMPIČKA

LOĎKA

LYŽIAR

ORNAMENT

PECHOTA

SEKRETÁRKA

SFINGA

SPINKA

VARECHA

VÝSTUP

ZÁKROK

ŽIARA

Albert Einstein: Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ...(tajnička)
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Vy sa pýtate, my odpovedáme
1. Ako je to vlastne s prepojovacou

komunikáciou Lorinčík - Pereš?

Verejné obstarávanie, ktoré už bolo v minulom

roku ukončené a víťaz, teda zhotoviteľ stavby si mal

prevziať stavenisko, bolo novým vedením mesta

zrušené. Jediným možným dôvodom bolo, že

mesto súťaž zruší pre nedostatok finančných

prostriedkov.

To sa i stalo

a stavba je

nateraz zas-

tavená. Na

osobnej náv-

števe riaditeľa

mag ist rá t u

pána Čopa na mieste s avby pri cintoríne v

Lorinčíku vedeniu mestskej časti prisľúbil, že bude

hľadať iné formy financovania dokončenia tejto

dlhoočakávanej a jedinej stavby mesta Košice v

našej mestskej časti od jej pričleneniu k mestu v

roku 197 !

2. Je pravda, že sa majú meniť názvy ulíc v

Lorinčíku?

Na základe žiadosti MČ Košice – Lorinčík bol

ustanovený riaditeľom magistrátu tím

pracovníkov, ktorý má pripraviť návrh na

ustanovenie nových ulíc v našej mestskej časti. Na

základe prieskumu a zisťovania skutočného stavu

priestranstiev a parametrov uličných priestorov v

historickom Lorinčíku bude tento návrh

predložený verejnosti na verejnú diskusiu. V

najbližšom čísle nášho občasníka Vám prinesieme

grafické vyhotovenie návrhu a potom budete môcť

podávať návrhy na nové názvy ulíc v Lorinčíku. V

minulosti už boli schvaľované názvy ulíc ako napr.

Lúčna, Školská atď. ale tie neboli predložené mestu

Košice na schválenie a tak sme jediná mestská časť

na Slovensku, ktorá nemá v historickej časti názvy

ulíc. Spôsobuje to problémy tak pošte, kuriérom,

ale i záchranárom, policajtom i bežným

návštevníkom Lorinčíka.

Miestny úrad vypracuje informačný leták kde bude

informovať občanov o ich právach a povinnostiach

v tejto veci a o ďaľšom postupe rozhodne miestne

zastupiteľstvo mestskej časti.

Viac na stránke:

https://www.tvkosice.sk/video/5ceb6b2e452
6ca6b11ea6317

Veľkokapacitné kontajnery
Veľkokapacitné kontajnery budú najbližšie zabezpečené v týchto termínoch a na týchto miestach:

Kontajnery na Vyšnom Lorinc !íku budú umiestnené na 2 stanovištiach: Macáková ul. pri Bethesde,

Macáková ul. pri ul. Čergovská

Veľkokapacitné kontajnery nie sú urc"ené na rastlinný BIO odpad, pneumatiky, ani stavebný odpad.

Kontajnery na BIO odpad (tráva, konáre...) budú umiestnené na stanovišti otoc "ky autobusu MHD vždy v

prvú sobotu v mesiaci.

KOSIT DISPEČER - 055/72 70 716, 055/72 70 781

Otočka autobusu MHD

04. až 06. 07. 2019

01. až 03. 08. 2019

29. až 31. 08. 2019

Vyšný Lorinčík

07. až 08. 07. 2019

04. až 05. 08. 2019

01. až 02. 09. 2019

Stanovište oproti MÚ

09. až 11. 07. 2019

06. až 08. 08. 2019

03. až 05. 09. 2019

BIO kontajner

06. 07. 2019

03. 08. 2019

07. 09. 2019


