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Pár slov na úvod
Bilancovať. Prichádza záver tohoto roka a býva
to čas bilancovania. Podľa slovníka cudzích slov
je to "celkový hodnotiaci prehľad výsledkov
činnosti". Zabilancujme si teda doma či v práci
ako sme to v tomto roku zvládli a nech nás to
povzbudí do ďalšieho roka. V tom slovníku je ale
ešte jeden význam slova bilancia a to : "

hmotnostný a energetický vzťah medzi látkami
vstupujúcimi do systému a vystupujúcimi zo
systému" a to už je iné hodnotenie.
Zjednoduším, iba toľko dostaneme, koľko sme
dali. Ak chceme viac, viac dávajme. Hlavne našim
najbližším!
Všetko dobré v novom roku 2020.

Váš starosta

Vy sa pýtate, my odpovedáme
1. Ako bude pokračovať dokončenie kolum-
bária v Lorinčíku?
Prvú fázu teda hrubú stavbu ukončil zhotoviteľ v
zmysle a rozsahu zmluvy o dielo a zostáva iba
osadenie zábradlia na vrchole urnovej steny.
Druhú fázu budeme realizovať na jar keď to kli-
matické podmienky dovolia. Po dokončení chod-
níkov bude potrebné urobiť ešte terénne úpravy
na čo bude potrebná spoluúčasť občanov formou
dobrovoľníckej brigádnickej práce.

2. Aký je stav na realizácii zmien Územného plá-
nu zóny Košice -Lorinčík?
Po vyhodnotení zhruba štyridsiatich pripomie-
nok zo strany občanov a inštitúcií z ktorých bolo
zhruba 80% akceptovaných zhotoviteľom zmien
bude v januári najneskôr vo februári druhé ve-
rejné prerokovanie zmien a potom bude toto
schvaľované najprv zastupiteľstvommestskej čas-
ti Košice - Lorinčík a následne mestským zastupi-
teľstvom. Potom budú predmetné zmeny
zavedené do územnoplánovacej dokumentácie
našej mestskej časti.

3. Zaznamenali sme výrub lesa nad záhrad-
kárskou kolóniou. Máte pre čitateľov viac in-
formácí?
Osobne som si pešiel celé územie výrubu a nás-
ledne som absolvoval stretnutie s vedením urba-
riátu Poľov, ktorý hospodári na uvedenom
mieste lesa. Prítomný bol i nový hospodár lesa
pán Roháč. Pani Krištofová - predsedníčka urba-
riátu ma informovaala, že k ťažbe ich zaväzuje
hospodársky plán vydaný Okresným úradom
Košice, preto v ťažbe budú pokračovať nasledu-
júcich desať rokov. Ja som prítomných informo-
val o obavách občanov Lorinčíka z likvidácie lesa
ako celku na čo som bol uisteťovaný, že k tomu
nedôjde. Keďže ma informácie zo stretnutia s ur-
bárnikmi nepresvedčili a realita spôsobu ťažby
dreva holorubom je vidieť aj na mieste rozhodol
som sa zvolať poslancov miestneho zastupi-
teľstva MČ Košice - Lorinčík v tejto veci kde si
prediskutujeme náš ďaľší postup.

Odpovedal : Damián Exner starosta mestskej
časti Košice - Lorinčík
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Oznamy a krátke správy
Koľko nás je?
Dňa 20.12.2019 sme privítali na miestnom
úrade Osemstú občianku našej mestskej časti.
Stala sa ňou Viktória Urbančoková. Ako nám
povedala vedúca úradu mestskej časti Darina
Terifajová v tomto roku je Viktória päťdesiatym
novoprihláseným občanom na trvalý pobyt a
trend posledných rokov je teda pomerne
rovnomerný a to približne pribúda v Lorinčíku
päťdesiat nových obyvateľov. Ako si povzdychol
pán starosta pri odovzdávaní špeciálneho
darčeka ešte by bolo dobré aby sa mestskej
časti takto zvyšovali i príjmy lebo nie všetci,
ktorí u nás
bývajú majú
i trvalý po-
byt. Podľa
odhadov je
to asi 100 až
120 občanov
za ktorých
dane poberajú buď iné metské časti alebo iné
obce či mestá kde ešte stále majú trvalý pobyt..
Služby však vyžadujú všetci.

Bezplatná služba zberu
elektroodpadu
Neziskové združenie výrobcov spotrebičov
informujú o novej bezplatnej službe zberu
elektroodpadu, ktorú si obyvatelia Košíc môžu
pohodlne online objednávať prostredníctvom
webovej stránky: www.zberelektroodpadu.sk
Elektroodpad odvezieme občanom zdarma
priamo z adresy bydliska, ktorú nám nahlásia v
online objednávke. Obyvateľom tak odpadnú
starosti ako svojpomocne odviezť veľké a ťažké
spotrebiče na zberný dvor.

Gratulujeme
Novonarodenými občanmi našej MČ sa stali
Sekan Radovan, Sokolová Tamara, Dundová
Natália a Stanová Slávka. Rodičom gratulujeme
a novonarodeným prajeme veľa zdravia a šťastia
v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustil Strýčko Štefan, Kenderová
Jolana, Semanová Terézia, Hrivňák Jozef a
Krešńák Ján. Česť ich pamiatke!

Čo bolo
Zájazd do Maďarska

V utorok 16.07.2019 v skorých ranných
hodinách sme vyrazili na dá sa povedať už
tradičný výlet k našim južným susedom, na
kúpalisko do Maďarka v Nyíregyháze. Cestu
sme si spríjemňovali spevom v plnom autobuse
usmiatych detí, rodičov a starých rodičov.
Počasie bolo nádherné a plná náruč zábavy v
podobe vodných atrakcií, bazénov, stánkov s

občerstvením sa ponúkala v areáli kúpalísk
sama. Na svoje si prišli všetci účastníci zájazdu.
Čas nám všetkým bežal rýchlym krokom a tak
sme sa po celodennom čvachtaní vybrali
domov plní dobrej nálady a slnečných lúčov.
Vrátili sme sa v poriadku vo vyspievanom
autobuse vo večerných hodinách s prianím
opätovného návratu na budúce leto.

Stanka Horníková
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Návšteva na pozvanie priateľov z Ukrajiny
Na základe pozvania našich partnerov z
Ukrajinskej Kamjanice sme sa vybrali na
odvetnú návštevu Ukrajiny v posledný augustový
deň. Starostka Kamenice nad Cirochou s
ktorými sme šli na návštevu spoločne, nás už
čakali a po zoznámení sa sme vyrazili na našu
východnú hranicu s Ukrajinou-Ubľa. Hneď za
hranicou sme si urobili bezpečnostnú prestávku
a po dohode všetkých účastníkov našej
,,slovenskej minidelegácie“ sme svoje nákupné
chúťky uspokojili brázdením užhorodského
trhoviska.
Na obed náš už čakali naši ukrajinskí hostitelia v
obci Kamjanica s perfektným pohostením, kde
nechýbali ich gurmánske špecialitky, ba ani
dobré pivko či pohárik vodky na zahriatie.
Oficiálna časť sa konala na ihrisku, kde boli
pripravené pre deti aj dospelých rôzne ukážky
tvorivých dielní, atrakcií a stánkov s
občerstvením.
A kultúrny program s názvom : «Серце на
долонях людям подаруй» ( Srdce na dlaniach
ľuďom podaruj) sa začal...

Vystupovali v ňom folklórni speváci a tanečníci
v ich národných krojoch. Účinkujúci z Poľska,
Maďarska , Litvy a domáci Ukrajinci sa striedali
na pódiu celé popoludnie. Večer bolo
naplánované vystúpenie rockovej kapely. Na
budúci rok sa snáď podarí zorganizovať
vystúpenie i zo Slovenska.

Nápad nášho pána starostu - navštíviť historické
centrum blízkeho Užhorodu, sme privítali s
nadšením. Pán starosta sa podujal o
sprievodcovstvo a tak sme popri sochách Milana
Rastislava Štefánika a T.G. Masaryka okolo rieky
Uh, ktorá preteká mestom Užhorod prišli do
centrálnej časti a prešliapali sme sa k hradu. Bol
už podvečer, takže sme sa do múzea už
nedostali, ale zážitkom bolo navštíviť maličkú
dobovú cukráreň manželov Štefaňovcov. Pán
starosta nás pozval na kávičku a jedinečnú
ochutnávku domácich zákuskov. Večer sme sa
rozlúčili s našimi hostiteľmi a po prekročení
východnej hranice sme v neskorých nočných
hodinách ukončili našu návštevu Ukrajiny a
šťastne sme sa vrátili na Slovensko.
Táto návšteva nám ukázala potrebu rozvoja

kontaktov na úrovni obcí a spoločenstiev ľudí z
blízkeho zahraničia. Našli sme zas nové
kontakty a určite budeme musieť v
poslaneckom zbore porozmýšľať o
zorganizovaní podobného podujatia. Taká
príležitosť sa nám naskytne v roku 2021, kedy
budeme oslavovať 615-te výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci v roku 1406. Máme na to
ešte dosť času a pevne verím, že sa tejto úlohy
kolektív poslancov ale i občania našej mestskej
časti zhostia na výbornú.

Darina Terifajová, Damián Exner
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Jesenné čistenie lesa a šarkaniáda
Upratovanie lesa sa stalo krásnou tradíciou v
našej mestskej časti vždy na jar a na jeseň. Inak
tomu nebolo ani túto jeseň, 29. septembra 2019,
kedy sme spolu s deťmi pomohli našej prírode,
nášmu lesu, zbaviť sa neporiadku. Na lúke pod
vodojemom sme vytvorili skupiny, deti sa s
rodičmi rozišli do lesa, zatiaľ čo zástupcovia
úradu MČ chystali pre malých aj veľkých
občerstvenie.

Naši dobrovoľníci toho našli naozaj dosť. Na
pomoc musel prísť aj obecný traktor. Za svoj
úlovok si všetci zaslúžili odmeny vo forme
sladkostí. Po usilovnej práci ich na lúke čakal
ohník, opečené špekáčiky, slaninka a teplý čaj.
Dospelí sa posilnili tiež ochuteným čajom.

Keď už mali deti plné brušká a nôžky
oddýchnuté, čakala na nich vitamínová súťaž.

Deti sa rozdelili do dvoch tímov a po
odštartovaní hľadali v tráve rôzne druhy ovocia
a zeleniny. Boli to nielen veľké jabĺčka, ale aj
maličké paradajky. Každý druh zeleniny či
ovocia mal svoju bodovú hodnotu a tak sa tím
Dávida Valika s členkami, Vikinkou Horníkovou
a Vikinkou Bittóvou tešil z víťazstva. Ale i tím

Jarka Potočňáka, Paťky Horníkovej a Timejky
Zalčíkovej sa nenechali zahanbiť a víťazstvo im
ušlo len veľmi
tesne. Nájdený
úlovok si deti
rozdelili a za
svoju snahu v
súťaži a prácu v
lese získali aj
šarkanov, kto-
rých ihneď aj vyskúšali. Počasie bolo na to
ideálne a za chvíľu nebo zaplavili lietajúce draky.
Čo dodať? Dobrá vec sa podarila. Všetci spokojní
odchídzali domov s pocitom dobre a osožne
stráveného sobotného predpoludnia.
Na záver vás všetkých pozývame na jarné
upratovanie znova v apríli a znova pri našom
lese. O plánovanej akcii Vás budeme vopred
informovať prostredníctvom aplikácie, plagátov,
či na webovej stránke našek mestskej časti...
Tešíme sa na Vás.

Anna Potočňáková
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4. Ročník Guláš festu
V sobotu 12. 10. sa po odloženom termíne zišli
družstvá na štvrtom ročníku Guľášfestu v
Lorinčíku. Tentoraz sme k štyrom družstvám z
Lorinčíka privítali i dvoch „hostí“ od susedov z
Pereša. Zúčastnené družstvá sa ráno stretli na
technickej porade o pravidlách a časoch
určených na varenie a potom následné
ochutnávanie ich špecialít návštevníkmi.

Počasie nám prialo a tak pražená cibuľka
rozvoniavala doďaleka. Špióni z družstiev sa
usilovne snažili získať informácie o silných a
slabých stránkach konkurencie aby to využili v
neľútostnom boji o lepší výsledok. Metódy sa od

seba veľmi nelíšili ale v zásade išlo najmä o
eliminovanie súperov intoxikáciou rôznymi
druhmi destilátov v kombinácii s vynikajúcim
čapovaným pivkom. No musíme priznať, že
hranica výdrže zúčastnených tímov je stabilne
na veľmi vysokej úrovni a tak sa špiónom-
provokatérom nedarilo. Iba čo si narobili vysoké

účty v bare alebo išli až do vyčerpania zásob
domáceho páleného... Okolo 16.00 hodiny bolo
varenie ukončené a nasledovalo ochutnávanie
guľášov návštevníkmi. Každý si mohol za jedno
euro zakúpiť päť žetónov a nimi potom
ohodnotiť vzorky, ktoré mu naložila osoba
poverená za každé družstvo. Po konečnom
sčítaní žetónov s erbom Lorinčíka na rube sa na
treťom mieste umiestnil Viktor Kováč z
družstva Quick Bar, na druhommieste družstvo
Háj t.j. Laco Rybársky a Peter Macák a na prvom
mieste najaktívnejší a najagilnejší kuchtík Laco
Haraj a Petrom Dzurom z družstva HADZU s.r.o.
Toto družstvo môže zároveň po celý nasledujúci
rok používať čestný názov Guľášmajstri 2019.

Na ďalších miestach sa umiestnili družstvá Robo
a Natália Pajorovci, Družstvo „ Farský guľáš –
Mira Trembeckého a partia Starostovského
guľášu.
Všetky družstvá získali od úradu mestskej časti
vecné ceny v duchu potrieb a pomôcok na
varenie a činnosti s ním spojené. Od pána
starostu súdky s pivom z produkcie pivovarov z
Oktober festu v Mníchove.
Najväčším víťazom ale boli všetci, ktorí na
podujatie zavítali a zažili pravú a nefalšovanú
radosť a kamarátske vzťahy. Bolo nám
potešením túto akciu pripraviť a tešíme sa na
budúci ročník.

Damián Exner



strana 6 č.4/2019

Maliarsky plenér
Dva dni pred tým dôležitým dňom, kedy
vyvrcholil Maliarsky plenér v Lorinčíku, som
poslal email svojej kolegyni z tímu ArtPoint,
kultúrnej mediátorke Mgr. Beátke Andrejkovej.
Písal som jej, aby navštívila miestne príslušného
katolíckeho kňaza a dohodla s ním, že na sobotu
20-teho vybaví u svojho najvyššieho šéfa dobré
počasie.
Stalo sa. Bola. A naozaj dohodla.
V sobotu nepršalo, nefúkal nepríjemný vietor a
bolo relatívne teplo.
A určite aj vďaka príjemnému septembrovému
slniečku bolo na záverečnom dni plenéra ľudí
ako maku! Medzi dospelákmi sme dominovali
my - maľujúci či nemaľujúci seniori. Ja som patril
do tej druhej podskupiny teda medzi
nemaľujúcich starobných dôchodcov.
Ďalej bolo aj dosť ľudí v mladšom a strednom
veku, no a predovšetkým veľká kopa detí!
Kreslili, maľovali, pobehovali, naháňali sa a
občas do seba šťuchali.
A tak to má byť. Deti majú byť živé, hravé,
neposedné... Kto si myslí niečo iné, napríklad, že
deti majú ticho sedieť a počúvať, čo rozprávajú
dospelí, nech vypije colu s octom v pomere jedna
ku štyrom.

Z dospelých sa deťom v sobotu profesionálne
venovali: Mgr. Edit Hubertová, členka tímu
ArtPoint (inak bývalá učiteľka) a výtvarníčka Ing.
arch. Evka Lorenzová, neúnavná organizátorka
výtvarného diania, najmä medzinárodných

plenérov, ale aj výstav detských prác. Nie
nadarmo sa vo výtvarníckej brandži už od
dávnych čias hovorí, že za všetkým hľadaj
Lorenzovú!
Pre poriadok už len zopakujem povinné údaje o
plenéri s oficiálnym názvom Maliarsky plenér
Lorinčík 2019.
Miesto konania: mestská časť Košice - Lorinčík a
jej pekné prírodné okolie.
Plenér pozostával z dvoch samostatných častí:
pracovná časť plenéra (samotné maľovanie) sa
uskutočnila v dňoch 3. - 5. september a
vyvrcholenie plenéra v sobotu 21-ého jeho
slávnostnou časťou - vystavením obrazov a
bohatým kultúrnym programom.
Zoznam výtvarníkov - oficiálnych účastníkov
plenéra. Sú radení abecedne podľa priezvisk:
Dadejová Magdaléna, Ing., Dzúr - Gejdoš
Martin, Ing., Gregorek Jiří, Ing., Kotora
Miroslav, Ing., Kuruc Vladimír, Ing., Litványi
Róbert, Ing., Lorenzová Eva, Ing. arch.,
Reitznerová Eva, Ing., CSc., Rusnák Ladislav,
Rusnáková Anna, Rybársky Ladislav, Szabová
Viera, Velesová Ružena a Zamba Juraj.

Do kultúrneho programu ďalej prispeli:
Saxofónové kvinteto zo ZUŠ Jantárova Košice,
Folklórna skupina Karička, Bluesrocková kapela
Calvados band.

PhDr. Peter Furmaník,
publicista - reportér a komentátor

upravené
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Zo života občanov
Pán farár Martin Novotný
Opýtali sme sa správcu
farnosti Najsvätejšej trojice
d.p. Martina Novotného.

Aké bol Vaše detstvo?
Vyrastal som na dedine. Mali
sme doma hospodárstvo a
bývali sme na konci slepej
uličky. Vedľa nás mal dom ujo
a potom až o 200 metrov ďalší
sused. Mám štyroch bratov.
Keď si tieto skutočnosti
spojíme, mali sme kopec
priestoru na zábavu, hry a
prácu. Keď sme sa chceli
zahrať nebol to žiadny
problém, stačilo sa dohodnúť
doma v kuchyni Keď som bol
trocha starší, tak som prešiel z
bicykla na malú motorku a
umelecky som mal príležitosť
hrať v mládežníckom zbore v
kostole a neskôr aj na organe
pri sv. omšiach. Hudba, šport a
práca sú asi v skratke moje
detstvo.

Chodili ste rád do školy?
Čo sa týka škôl, s tým som si
nikdy nelámal hlavu. Základná
škola mi išla dosť v pohode a
cítil som sa tam veľmi dobre.
Boli sme dobrá partia tak
chlapcov, ako aj dievčat. Trávili
sme spolu čas ako v škole, tak
večer, keď sme sa stretávali pri
kostole. Skoro každý večer
sme boli na sv. omši. Aj po nej
sme sa ešte vybláznili a išli sme

domov. Ani na strednej škole
som si nelámal hlavu s učením,
ale odrazilo sa to na známkach
Stále som mal rád učiteľov a

učiteľky, ktorí trocha meškali
na hodinu. Na vysokú školu
som sa veľmi tešil a pri
skúškach mi bola motiváciou
myšlienka, že danú látku
musím vedieť, čo keď sa ma na
to niekto niekedy opýta (teda
nezaujímal ma tak profesor,
ako neskôr ľudia v praxi).

Kedy a čo bolo tou iskrou,
ktorá zapálila vo Vás
rozhodnutie ísť do seminára
na štúdium na bohosloveckej
fakulte?
Keď sa tak obzriem spätne na
svoje detstvo, rád som chodil
do kostola, modlil sa, počúval
som kázne, počúval starých
rodičov. Vtedy som to bral tak
automaticky a dnes vidím, že
ma to už vtedy tak fascinovalo
trocha filozofovať o živote.

Nevedel som si predstaviť už
ako dieťa, aké to je, keď človek
neverí v Boha. Aj dnes si
myslím, že kto ozaj stretne
Boha vo svojom živote, že sa
ho bude držať. Ináč to bolo
skôr rozhodnutie také
vnútorné o ktorom som veľa
nerozprával. Po strednej škole
som strávil čas v Nemecku, rok
na vojne a teda po dvoch
rokoch od strednej školy
nastúpil na teologické štúdia
do Košíc. Veľmi som si užíval,
že môžem študovať.

Prvá kňazská "štácia" resp.
ako to bolo?
Keď som sa pri kňazskej
vysviacke dozvedel, že idem do
Moldavy nad Bodvou, bol som
veľmi prekvapený. Nikdy som
si neuvedomil, že môžem ísť
do farnosti, kde sa prevažne
hovorí maďarsky. Keď som sa
skoro po troch rokoch
rozprával s o. arcibiskupom
Alojzom Tkáčom, vtedy mi
povedal: keď som rozmýšľal,
kam ťa pošlem, povedal som
si: vydržal si v Nemecku,
vydržíš aj v Moldave V tejto
farnosti som bol ako kaplán
zodpovedný za všetkých
slovákov. Dá sa povedať, že
som mal už vtedy napoly
farárske miesto. Spolu s
dekanom sme ale ťahali za
jeden koniec a stále som si
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Pán farár Martin Novotný

hovoril: „keď už nás ľudí
rôznych národností nespojí
Eucharistia, tak čo potom?“
Keď som z farnosti odchádzal,
pozval som na Halaszle tak
slovákov ako maďarov. Založil
som tam mládežnícky zbor a
venoval som sa dosť deťom a
mladým. Boli to krásne tri
roky.

Nemecko? Môžte nám
povedať čo sa Vám vybaví
najviac pri slove Limburg?
Pohľad na katedrálu v
Limburgu z diaľnice. V diecéze
Limburg som strávil štyri roky.
Necelý rok ako kaplán v
štyroch farnostiach a potom
ako farár v susedných štyroch
farnostiach. Boli to pre mňa
náročné roky, zvlášť na prácu.
Bolo toho veľmi veľa, keďže v
Nemecku je nedostatok
kňazov. Preto sa spájajú
farnosti. Každá farnosť si chce
zachovať svoju identitu, žiť
svoj domácky farský život.
Medzi ľuďmi som sa cítil stále
dobre, milo ma prijali. Ani raz
som od nikoho nepocítil, že
nie som nemec.

Prečo ste sa vrátili na
Slovensko a ako došlo k
tomu, že ste sa rozhodli
"postaviť" novú farnosť?
Aj keď som do Nemecka išiel
rád, nemal som tam úmysel
zostať celý život. Povedal som

to nášmu o. arcibiskupovi
Bernardovi Boberovi a on sa
ma o niekoľko mesiacov
opýtal, že chce zriadiť novú
farnosť Košice Pereš a či by
som tam nastúpil. Ešte pridal,
že tam treba stavať faru. Pri
tých slovách som zaváhal, ale
povedal mi, že by bol rád, keby
som išiel práve tu. Dodnes
počujem jeho slová: Pereš
bereš?

Čo Vám dáva najviac energie
do Vašej činorodej práce?
Ako sa rodičia vedia tešiť zo
svojich detí, zo svojej rodiny,
podobne sa mi kňazi vieme
tešiť z ľudí vo farnosti. Osobne
dostávam dosť silnú a
pozitívnu odozvu od ľudí.
Viackrát som povedal, že sa tu
vo farnosti cítim dobre a som
vďačný Bohu za mnohé chvíle
a udalosti, ktoré som tu mohol
zažiť. Som si vedomý aj svojich
limitov a slabostí a tak prosím
aj o prepáčenie. Veľmi sa viem
potešiť, keď mi niekto povie,
že jeho vzťah k Bohu je
pevnejší, krajší a radostnejší.

Aké prianie by ste chceli
vysloviť sebe a aké ostatným
ľuďom našej farnosti či už
veriacim alebo aj tým,
neveriacim?
Či sme veriaci, či sme
neveriaci, máme byť ľudskí. To
si tak prajem, aby sme boli
ľudskí. Je mojím takým
mottom, že dobrý duchovný
život musí skvalitňovať našu
ľudskosť. Ak to tak nie je,
potom je náš duchovný život
iba atrapou. Tak nám chcem
všetkým v tomto krásnom
vianočnom čase vyprosiť veľa
Božieho požehnania, aby sme
boli vnímaví na to, čo chce od
nás Boh v našom živote.
Všetkým prajem krásny a
požehnaní vianočný čas v
kruhu svojich najbližších.
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Čo bude
Štefanská zábava
Dňa 26. 12. sa uskutoční Štefanska zábava organizovaná našou farnostou pre rodiny s deťmi. Čas
začiatku 16:00, do cca 1 hodiny ráno. Informácie o lístkoch u na tel. čísle 0911 654 510 (p. M. Kender).

Stolnotenisový turnaj
Pozývame priaznivcov stolného tenisu na vianočný turnaj v stolnom tenise v
piatok 27.12.2019 od 16.00 v Dome Kultúry v Lorinčíku. Doneste si vlastnú
raketu ak máte a hlavne dobrú náladu a prípadne zvyšky vianočného pečiva.

Premiéra predstavenia Surovô drevo
Pozývame širokú verejnosť na premiéru divadelného
predstavenia Surovô drevo v nedeľu 29.12.2019 o 16:00 v sále
Domu Kultúry v Lorinčíku. Vstupné je dobrovoľné.

Kalapový silvester
Ak chcete stráviť Silvestrovské hodiny pri dobrej hudbe a kruhu
priateľov v Dome Kultúry organizuje skupina nadšencov Silvestrovskú
zábavu. Podmienky účasti na tejto otvorenej akcii si môžete zistiť na
miestnom úrade mestskej časti Košice Lorinčík. Mestská časť nie je
organizátorom tejto akcie.

Trojkráľový večer

V nedeľu 5. januára sa stretneme ako už tradične ori našej Hasičke na večeri Trojkráľovom. Takto
Shakespear-ovsky sme nazvali krátke stretnutie na konci vianočného obdobia a začiatku
kalendárneho roka. Tento rok máme pripravené prekvapenie vo forme ekologického ohňostroja s
historickým podtextom. Prezradíme iba že začíname v 13.-tom storočí. O vaše občerstvenie vo
forme punču či vareného vínka a kapustnice sa postarjú poslanci miestneho zastupiteľstva a úrad
mestskej časti.
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Návrh umiestnenia nových ulíc v
MČ Košice – Lorinčík – 2019
Hlasovanie už navrhnutých ulíc :
Samotné hlasovanie je spustené na http://ulice.lorincik.eu
Z jednej e-mailovej adresy sa môže za jednu ulicu hlasovať len raz.

Navrhovanie názvov ulíc :
• Elektronicky: E-mailom na adresu : urad@lorincik.eu Alebo pomocou aplikácie „Nové ulice 2019“.

Postup : Na mape si kurzorom kliknete číslo ulice, ktoré chcete nazvať ak tam taký názov nie je
navrhnutý. Potom v políčku „ulica napíšete Vami navrhovaný názov. POZOR !! Vami navrhovaný
názov ulice sa nesmie vyskytovať v Košiciach. Skontrolujete si to v katalógu ulíc mesta Košice tu:
https://www.kosice.sk/mesto/katalog-ulic

• Písomne: Listom na adresu úradu Mestskej časti Košice – Lorinčík.

Legenda ku
farbám:
1. ulica - riflová
modrá
2. ulica -
tmavosivá
3. ulica -
tmavozelená
4. ulica -
svetlozelená
5. ulica -
tmavomodrá
6. ulica -
orandžová
7. ulica - červená
8. ulica - fialová
9. ulica - žltá
10. ulica - ružová
11. ulica - hnedá
12. ulica -
tyrkysová
13. ulica -
svetlomodrá
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Ulice a križovatka sa nachádzajú v mestskej časti
Košice – Lorinčík, k.ú. Lorinčík. Jedná sa o 13
existujúcich a navrhovaných ulíc
nachádzajúcich sa v starom Lorinčíku. Tieto
ulice neboli dodnes pomenované.

Pomyselný stred obce je určený Bod 0 v mieste
repliky pôvodnej studne pri križovatke v tvare T
troch miestnych prístupových komunikácií.
Súradnice stredu obce:
S-JTSK: 1 242 626,20 267 820,30
WGS: 48,6909422N 21,1916505E
GPS: 48°41'27" 21°11'30"

Ulica č. 1: Začiatok ulice je v Bode 0, pokračuje
juhojuhovýchodným smerom 985 m do
križovatky so štátnou cestou II/548 Košice –
Malá Ida.

Ulica č. 2: Začiatok ulice je v severovýchodnom
rohu Námestia sv. Vavrinca, pokračuje
severoseverovýchodným smerom 360 m do
križovatky s Ulicou pod Hájmi.

Ulica č. 3: Začiatok ulice je v križovatke v
severozápadnej časti Námestia sv. Vavrinca,
pokračuje západojuhozápadným smerom 270 m
po novú križovatku K1.

Ulica č. 4: Začiatok ulice je 285 m
západojuhozápadne od Bodu 0, smeruje na
juhovýchod 485 m do novej križovatky K1.

Ulica č. 5: Začiatok ulice je 265 m juhovýchodne
od Bodu 0, smeruje na severozápad 215 m.

Ulica č. 6: Začiatok ulice je v Bode 0, smeruje
severovýchodným smerom 200 m k cintorínu,
mierne sa točí doprava a pokračuje na východ
517 m do navrhovanej križovatky s Jasovskou
ulicou a odtiaľ pokračuje paralelne popri hranici

s MČ Košice-Pereš na severovýchod 255 m po
križovatku s Bystrickou ulicou.

Ulica č. 7: Začiatok ulice sa nachádza pri
cintoríne 195 m severovýchodne od Bodu 0,
smeruje na severoseverozápad 190 m.

Ulica č. 8: Začiatok ulice sa nachádza 73 m
severovýchodne od Bodu 0, smeruje na
severoseverozápad 175 m.

Ulica č. 9: Začiatok ulice je v Bode 0, smeruje
západojuhozápadným smerom 430 m.

Ulica č. 10: Začiatok ulice je 56 m
západojuhozápadne od Bodu 0, smeruje 130 m
na juh.

Ulica č. 11: Začiatok ulice je 167 m
západojuhozápadne od Bodu 0, smeruje 117 m
na juhojuhovýchod.

Ulica č. 12: Ulica je v tvare ochozu. Začiatok je v
novovzniknutej križovatke K1, smeruje
juhojuhovýchodne 158 m, točí sa doľava na
severovýchod a pokračuje priamo 60 m kde sa
opäť točí doľava na severoseverozápad a po 160
m sa pripája na novú ulicu č. 3.

Ulica č. 13: Začiatok ulice je v križovatke s ulicou
č.3, ktorá sa nachádza 107 m
západojuhozápadne od križovatky ulíc č.1 a č.3,
smeruje na severoseverozápad 188 m, kde sa
spája v križovatke s ulicou č.5.

Križovatka č. 14: Križovatka Furmanec –
nachádza sa v južnej časti k.ú. Lorinčík na
hranici s k.ú. Poľov. Je to križovatka štátnej cesty
II/548 Košice-Malá Ida s miestnou prístupovou
komunikáciou Lorinčík.

Opis, lokalizácia a grafické zobrazenie pomenovaných
pôvodných ulíc a križovatky
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tvorbe VIO. V prípade, ak nesúhlasia so zverejnenim ich fotky vo VIO, prosím, aby uvedené rozhodnutie oznámili bud priamo fotografovi,
alebo prostredníctvom vio.lorincik@gmail.com redakčnej rade. Dakujeme za pochopenie.

Redakčná rada

Správne odpovede z minulého čísla

Sudoku:

Osemsmerovka: „Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť
celý svet jednej osoby.“ Albert Einstein
Anagramy: 1. LOPATA 2. POHÁR 3. GAJDY 4. BOCIAN 5. SMIECH 6.
NÁLEPKA
Hádanka:Múdry starec im poradil aby si vymenili ťavy.

Zábavná strana
Krátky vianočný kvíz: Poznáte slovenské zvyky?
1. Ktorý z typických slovenských zvykov je
najstarší?
A) Koledovanie
B) Vianočné oblátky
C) Vianočný stromček

2. Ktorá strukovina je symbolom bohatstva?
A) Šošovica
B) Fazuľa
C) Hrach
D)
3. Aké jedlo nesmelo na Vianoce na stole
chýbať?
A) Jablká, orechy, cesnak, med
B) Ryba, zemiaky
C) Klobásky, pálenka

4. Čo je vo vianočnom jedálničku najstaršie?
A) Opekance
B) Oblátky
C) Zemiakový šalát

5. Kedy veštilo prekrojené jablko dobré
zdravie a dobrý rok?
A) Ak mali jadierka tvar hviezdy
B) Ak mali jadierka tvar krížika

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


