Zo života občanov a inštitúcií
V seriáli o občanoch a inštitúciách našej MČ pokračujeme predstavením
Ochotníckeho divadla v Lorinčíku.

Vavrincov informačný občasník

Opýtali sme sa režiséra, manažéra a riaditeľa v jednej osobe Ruda Dučaia.
Nuž zarezávame, odpovedá a jedným dychom dodáva:
Možno mnohí neviete, ale rok 2016 je pre ochotnícky kolektív jubilejný – ide totiž
o 20 rokov v novodobej ochotníckej činnosti, ktorú sme v roku 1996 obnovili.
Pokračujeme v činnosti akou je ochotnícke divadlo, ktoré začali naši predkovia
v r. 1945 a po úspechu predstavenia hry „Ženský zákon“ od autora Jozefa Gregora
Tajovského v tunajšom nárečí, sme stáli pred otázkou čo ďalej. Dlho som
zvažoval o tom, či neskúsime po rokoch veselohier i niečo vážnejšie,
dramatickejšie. Ide o dramatickú formu ochotníckej hry „Bačova žena“ /autor :
Ivan Stodola/. Ako dlhoročný vedúci kolektívu poznám silné i slabé stránky
“mojich” hercov a ako sa mi potvrdilo, veľký problém mi robili mužské postavy.
V týchto dňoch už kolektív každú nedeľu naplno pracuje a máme z toho všetci
potešenie. Verím, že Vámspoločne po dlhom čase predstavíme i kúsok
z dramatického umenia. V neposlednom rade nás čaká ešte náročná stavba scény.
V tomto očakávame prisľúbenú pomoc pána starostu a miestneho úradu
s finančnou pomocou na pokrytie nákladov na výrobu kulís a iných maličkostí.
Pevne však všetci veríme, že sa čoskoro zažnú reflektory v našom Dome kultúry
a začne sa odvíjať dej hry „Bačova žena.“ Na tento okamžik sa všetci veľmi
tešíme a budem radi ak nám prídete prejaviť náklonnosť a sála bude praskať vo
švíkoch.
S úctou Rudolf Dučai – režisér
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Pár slov na úvod

Vážení spoluobčania.
Aj Vám sa zdá, že iba pred chvíľou sme vítali Nový rok a už je tu pomaly čas prázdninový? Aj mne. A to je následok
rýchlej doby kedy sa plašíme zo dňa na deň bez toho aby sme si uvedomili, že nemusíme. Skúšam začínať deň bez slovka
„musím“. Dnes musím..... Je to nesmierne ťažké. Ale život je otázka priorít. Skúste si zvoliť priority také aby boli Vaši
najbližší na prvom mieste a možno to bude iné. Máme pred sebou letný čas a bude vraj horúco. Prajem Vám aby jedinou
horúcou vecou bola šálka kávy či čaju na Vašom stole a studenou sprchou pohár jahôd či malín s jogurtom v miske.
Váš starosta

Primičná sv. omša nášho rodáka Pavla Bujňáka
Po rokoch sme sa opäť stretli s našim rodákom Pavlom Bujňákom. Tí, ktorí
ho poznajú bližšie, vedia, že Pavlove srdce stále túžilo a túži pomáhať ľuďom.
Aj preto si Paľo vybral túto cestu. „Pán Boh začal konať Božie dielo už
v rukách mojich rodičov.“ Jeho odrazovým mostíkom nad dôslednejším
rozmýšľaním o kňazstve boli duchovné cvičenia po 2. ročníku strednej školy,
kde sa Pavol snažil vnímať Boží hlas a hlas Ducha Svätého. Svoju vďaku
vyjadruje najmä Pánu Bohu a jeho písmu, v ktorom hľadal cestu. Toto
hľadanie vkladal do modlitieb na sv. omšiach, pri adoráciách a odovzdával ich
aj Matke Božej, aby sa zároveň v tejto ceste uistil. Primičnú sv. omšu Pavol
odslúžil 11.6.2017 na sviatok Najsvätejšej Trojice o 10:30 v miestnom
kostole svätého Vavrinca.

Účinkujúci: Ľubomír Gedra, Dávid Šolc, Gabriela Gedrová, Marcela Mitrová,
Mária Samešová, Dušan Šolc, Ján Piroško, Jozef Juhás, Marcel Rinkovský,
Gabriel Pačut, Jaroslav Žigala, Benjamín Piroško, Milan Počatko, Jozef Počatko,
Jurko Bubán, Dávid Dobrík, Mária Bubánová.
Stavba scény : Stanislav Volner, Rudolf Dučai
Kostýmy : Jolana Dučaiová.

č.2/2017

Oznamy

Veľkokapacitné kontajnery
Budú zabezpečené na rok 2017 v týchto termínoch a na týchto miestach :
Otočka autobusu
Stanovište oproti MÚ
06. až 08.07.2017
11. až 13.07.2017
03. až 05.08.2017
08. až 10.08.2017
31.08. až 02.09.2017
05. až 07.09.2017
28. až 30.09.2017
03. až 05.10.2017

Vyšný Lorinčík
09. až 10.07.2017
06. až 07.08.2017
03. až 04.09.2017
01. až 02.10.2017

Poznámka : Žiadame Vás, aby ste tieto veľkokapacitné kontajnery nenapĺňali rastlinným BIO odpadom (tráva, konáre,
...) a taktiež je zakázané do nich vhadzovať pneumatiky a stavebný odpad. Plán pristavenia BIO kontajnerov v našej
MČ bude ako pilotný projekt v meste v každú prvú sobotu v mesiaci na stanovišti otočky autobusov MHD. Je to
vyznačené aj v kalendári, ktorý sme rozoslali občanom našej MČ.

Redakčná rada
Redakcia: Damián Exner, Dávid Šolc a Patrik Palko. Foto : Samuel Dobrík, Dušan Šolc, Matej Macicha
Stále platí, že sme otvorení návrhom, nápadom, ktoré si radi nájdeme na e-mailovej adrese: vio.lorincik@gmail.com.
Ak by sa našiel dobrovoľník ochotný posilniť rady redakcie, ešte lepšie! ☺

Je to prvý krát v histórii Lorinčíka, keď sa náš rodák stal kňazom a sme na to
veľmi pyšní a rovnako vďační Bohu. Určite viete, že Pavlov brat Ján, je
taktiež kňazom. Rodina Bujňáková však v dobe jeho narodenia ešte nebývala
na Lorinčíku. Preto je Pavol prvým kňazom narodeným v našej obci. Svoje
povolanie bude vykonávať v obci Pavlovce nad Uhom.
Budeme na teba myslieť v modlitbách Paľo!

Miestne zastupiteľstvo
Poslanecký deň
Každú prvú stredu v mesiaci v čase od 16:30 do 17:30 sa uskutoční "poslanecký deň". V tomto čase Vám budú k
dispozícii poslanci Miestneho zastupiteľstva na osobný príjem Vašich podnetov, na konzultácie a na vysvetlenie rôznych
problémov týkajúcich sa života v našej MČ. Najbližší termín poslaneckého dňa je určený na 5.7.2017.
Zmeny v územnom pláne zóny Košice - Lorinčík
po dohode s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, bol stanovený termín uzávierky návrhov zmien územného plánu
zóny Košice – Lorinčík na 30.06.2017. Návrh je potrebné podať písomnou formou v podateľni Miestneho úradu mestskej
časti Košice – Lorinčík. Bližšie informácie: 0911 872 165, 055/78 98 990
Kosenie a údržba pozemkov
Vyzývame všetkých majiteľov pozemkov aby sa starali o zatrávnené pozemky tak aby nevznikali nadmerne zaburinené
plochy. Prví majitelia, ktorí si zatiaľ nesplnili túto povinnosť už dostali výzvy na odstránenie nedostatkov. Ak tak neurobia
bude ich vec postúpená v zmysle zákona na Okresný úrad odbor životného prostredia ako priestupok.

Krátke aktuálne správy
Včelí mor
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) pre Košice-okolie začiatkom mája oznámila nebezpečnú nákazu pre
včely. Mor včelieho plodu objavili u chovateľa včiel v Lorinčíku. Ak sa u včiel zistí mor, musí sa postupovať tak, aby sa
ďalej nešíril. Spálením sa vykonala likvidácia všetkých včiel vo včelnici.
Krádež v kultúrnom dome a v Lorinčíku
Dňa 11.5.2017 v nočných hodinách došlo k vlámaniu neznámych páchateľov do kultúrneho domu v Lorinčíku. Páchatelia
vypáčili bočný vchod, vnikli do kancelárie a ukradli peniaze, ktoré spolu so vzniknutými materiálnymi škodami činia viac
ako 1500,.- eur.
Pripojenie Hasičky na splaškovú kanalizáciu
Koncom mája sa vykonalo pripojenie Hasičky na splaškovú kanalizáciu. Celá realizácia prebehla počas niekoľkých dní.
Pomocnú ruku pridali aj ochotní brigádnici z radov našich občanov.
Otvorenie prevádzky potravín
V najbližších dňoch plánujú nájomníci konečne spustiť prevádzku predajne potravín a iného sortimentu. Všetky formálne
doklady boli zaslané na regionálny úrad verejného zdravotníctve, ktorý vydá povolenie na spustenie predaja. Nájomca
predpokladá otvorenie predajne do konca júna.
Úprava povrchu a oplotenie detského ihriska
V týchto dňoch prebiehajú práce na výmene povrchu detského ihriska, ktoré sa nachádza pred multifunkčným ihriskom
v Lorinčíku. Výmenou štrku za gumu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a následným oplotením sa zamedzí prístup psov na
detské ihrisko.
Výstavba prepojovacej komunikácie Lorinčík-Pereš
Aj v týchto dňoch sa pracuje na výstavbe chodníka z otočky autobusov v Lorinčíku,
ktorý povedie až ku kostolu sv. Vavrinca. Začali práce na asfaltovaní podkladu
komunikácie a dokončovaní oporných múrov a okrajových častí vozovky. Podľa slov
zodpovedných zástupcov realizátora stavby IS Košice by malo byť dielo dokončené
do konca júna. Prosíme Vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri stavebných prácach
a rešpektovanie dopravného značenia stavby.
Narodili sa
Novonarodenými obyvateľmi Lorinčíka sa stali :Benjamín Liba, Julianne Volnerová, Dominika Tóthová, Dominik Juhás.
Rodičom gratulujeme a maličkým prajeme veľa zdravia a šťastia v živote!
Navždy nás opustili
p. Štefan DUČAI vo veku nedožitých 93 rokov.
MVDr. Alexandra HORÁKOVÁ vo veku 82 rokov Česť ich pamiatke!

Čo bolo?
Deň matiek
Napriek už spomínanej krádeži v Lorinčíku, sme nemohli nechať naše
mamy bez daru a kvetov. Program ku dňu matiek sa uskutočnil v piatok
12.5. v kultúrnom dome. Tento krásny deň, kedy svoju vďaku matke
vyjadrí snáď každý človek, nám spríjemnili deti z Materskej školy Pereš
a Košickí špivaci, kde zároveň pôsobí aj výborný ochotník Ján Piroško.
Samozrejme, veľká, veľká vďaka patrí Lívii Počatkovej, ktorá vyučuje na
ZŠ Trebišovskej, ktorá je spádová pre našu mestskú časť. Lívia so svojimi
žiakmi nacvičila krátky program, v ktorom žiaci predviedli rôzne
umelecké čísla ako hra na klavír, tanec, spev, básne a podobne. V mene
obce jej preto patrí veľká vďaka. Nesmieme zabudnúť, že sa myslelo aj na
najstarších v Dome seniorov Bethesda na Macákovej ulici.
Športový deň detí
Sa uskutočnil 2.6. a v rámci dobrej zábavy a atrakcií si deti mohli vychutnať
okrem rôznych športových aktivít organizovaných poslancami MZ
Z. Kimákovou a Š. Kenderom vedeným L. Lauffovou, pracovníčkami MÚ
D. Terifajovou a S. Horníkovou a dobrovoľníkmi. Ako moderátor sa nám
predstavil Marek Gronžel z GOOD ANGELS Košice. Športový materiál
poskytla nezisková organizácia Zober loptu nie drogy a finančne prispel
i poslanec samosprávneho kraja MUDr. Igor JUTKA. Atrakcie prenajala na
akciu spoločnosť JUNGERTO. V rámci súťaží sa najviac páčil beh a súťaž
v slalome na kolobežkách. Úplným hitom bola súťaž v lezení či presúvaní našich
úplne najmenších „lezúňov“ za výdatnej pomoci ich mamičiek. Víťazom sa stal
„motorová myš“ Lukáško KENDE na snímke. Bola to súťaž, ktorá je určite
neopakovateľná na budúci rok kedy už naši maličkí budú behať inak. A nakoniec
tradičné preťahovanie lanom zavŕšilo úspešný deň víťazstvom družstva , ktoré
viedol pán starosta. Stupne víťazov v jednotlivých disciplínach behu:
MŠ dievčatá: 1. Ela Kučerová, 2. Lucia Dubošová, 3. Elena Dubošová
chlapci: 1. Jonáš Volner, 2. Martin Nagy, 3. Alex Unterfranc. 1. Stupeň ZŠ
dievčatá: 1. Karin Rácová, 2. Saška Dundová, 3. Lenka Dobríková, chlapci :
1. Branislav Palocsányi, 2. Marlon Wheadon, 3. Adam Duboš 2. Stupeň ZŠ
dievčatá: 1. Lucia Počatková, 2.Aneta Počatková, 3.Dian Pajorová, chlapci:
1. Richard Palocsányi, 2.Samuel Dobrík, 3. Filip Gašparovič
Gratulujeme. Celkovo sa súťaží zúčastilo 78 detí a tešíme sa na budúcoročné
pokračovanie.

Čo bude
Kúpalisko v Maďarsku
V týždni od 21.8.2017 budeme organizovať letné kúpanie na kúpalisku pravdepodobne v Tiszaújvárosi. alebo
Nyíregyháze. Všetky podrobnosti Vám oznámime v priebehu júla.
Farský letný tábor 2017
Kedy: 21. august 2017 – 25. august 2017 celý deň
Kde: Fara Košice Pereš kontakt : http://farnostperes.sk/podujatie/farsky-letny-tabor-2017/?instance_id=200
Pozývame vás na farský prímestský tábor v dňoch 21.8. – 25.8. 2017 (pondelok – piatok). Začíname stretnutím na fare o
8:30 hod. Deti môžete priniesť už od 08:00 hod. Predpokladaný záver dňa je o 17:00 hod.V piatok, 25.8.2017 plánujeme
za dobrého počasia výlet na kúpalisko do Maďarska (Nyiregyhaza). Deti a mladí musia ísť s rodičmi, alebo musia mať
nejakú inú zodpovednú dospelú osobu.
Tešíme sa na Vás. Vaši animátori a farár.

