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Čo bude

Vianočná Budapešť - autobusový zájazd
V sobotu, dňa 1.12.2018 sa organizuje
autobusový výlet na vianočné trhy
do neďalekého hlavného mesta
Maďarska - Budapešte. Oboznámenie
sa s týmto krásnym mestom bude
zabezpečené
s
kvalifikovanou
sprievodkyňou. Odchod autobusu
je predbežne naplánovaný na 06:30
hod. z otočky autobusov z Lorinčíka.
Ak všetko pôjde podľa plánu, tak
už okolo 10:00 hod. sa budeme
kochať krásami mesta. Naplánované
sú vianočné nákupy v nákupnom
centre, prehliadka historického centra
Budapešti, Citadella a nemôžeme
zabudnúť ani na parlament.

Ako po minulé roky, tak aj tento rok si
každý z nás bude môcť zorganizovať aj
vlastný program. Vianočné trhy budú
praskať vo švíkoch, no tým, ktorí si chcú
oddýchnuť od masy ľudí, odporúčame
individuálnu plavbu loďou po Dunaji,
ktorá však nie je hradená z poplatku
za zájazd. Predpokladaný odchod z
Budapešte je o 21:00 hod. (môže
sa zmeniť po dohode s účastníkmi
zájazdu). Cena zájazdu je 15 € / osoba.
Poponáhľajte sa, v autobuse je len 48
miest! Prihlásiť sa môžete telefonicky
na t.č. 055/7898990 alebo osobne na
miestnom úrade v Lorinčíku.

Správne odpovede z VIO č. 5/2018
Lorinčanský kvíz
1. Ako sa nazýva potok, ktorý preteká cez Lorinčík?
d) Belžanský
2. Uhádnite čo z nášho okolia sa nachádza na obrázku.
Socha sv. Vavrinca

Zábavná logika
1. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej
ulici opačným smerom, ale neporušilo žiaden právny predpis.
Prečo?
Išlo peši.
2. Manželka chcela piecť koláč. Zabudla však jednu surovinu a
tak napísala manželovi odkaz, aby išiel do obchodu a kúpil ju.
Čo mal manžel kúpiť, ak našiel takýto odkaz:

109 Cu ½ l
Milý Jarda, kúp rum pol litra.
109 miliarda
Cu Cuprum (chemický prvok), čítaj Kuprum
½ l pol litra
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Pár slov na úvod
Voľby,voľby, voľby. Takmer zo všetkých strán sa na nás valia
informácie kto s kým a za koho. Kto s nikým a určite proti
niekomu. Zdá sa že je toho veľa ale ide naozaj o veľa. Ide o
to kam pôjdu naše peniaze a čo za ne dostaneme. Tak teda
čítajte a počúvajte tých, ktorí sa uchádzajú o váš hlas. A aj
keď to zdanlivo vyzerá, že niet komu ho dať tak sa aspoň
nepripravte o možnosť dať tie peniaze, ktoré predstavuje
váš hlas, niekomu vy. Lebo ak svoj hlas hodíte do koša, tak

ho odtiaľ určite vyberie niekto iný a dá ich za vás niekomu
komu by ste možno určite nedali ani halier.		
P. S. Každý voličský hlas má v tomto volebnom období v
Košiciach hodnotu asi 5 000,- Eur. Komu ich dáte k dispozícii
na nasledujúce štyri roky? Alebo o nich necháte rozhodnúť
za vás iných? Veľa zdaru prajem.
					

Váš starosta

Čo bolo
Jesenné čistenie lesa - Gulášfest
Miestny úrad spolu s poslancami miestneho zastupiteľstva
pripravil tak, ako bývalo posledné roky zvykom, akciu
čistíme les - tentoraz jeseň. Po dobrých skúsenostiach so
spojením aktívnej práce detí a rodičov s odmenou vo forme
občerstvenia pre účastníkov, sme sa podujali na podporení
nápadu pána Kováča na súťaž vo varení guláša. A tak sa v
sobotu už od ranných hodín rozliehala veselá vrava a ruch
na miestach, ktoré si zúčastnené družstvá v priestoroch
Hasičky vybrali a začali sa preteky s časom a miestami
i nepriazňou počasia. Na dážď sme ale boli pripravení.
Úrad zakúpil stany a chlapi ich šikovne poskladali, aby
pod nimi prípravy gulášov nerušene pokračovali. Horšie
to mala skupina pod vedením pani poslankyne Kimákovej
a Lauffovej, ktorá sa vybrala na stanovište, kde sa mali
zhromaždiť malí i veľkí „upratovači“ lesa. Prudký dážď a
chladný vietor nám odvial veľkú časť chute a odhodlania do
práce a tak sa pomaly presunuli späť k Hasičke, kde čuduj
sa svete počasie postupne dovolilo vykuknúť slniečku a
tak sa deti aspoň vyšantili na ihrisku. Po pár hodinách už
rozvoniavali pariace sa kotlíky tak, že sa okolo nich začali
sťahovať mraky ochutnávačov.

Tí obdržali po zaplatení drobného obnosu malé perličky,
ktorými ohodnocovali jednotlivé „diela“ majstrov kuchárov
a ich pomocníkov. Silné zostavy družstiev boli zárukou
vysokého štandardu gulášov a a tak sa toleroval i alko/
nealko doping. Hoci nikomu nešlo v prvom rade o víťazstvo,
no určite všetci čakali kto bude mať najviac perličiek od
ochutnávačov. No a ukázalo sa, že v tomto prípade brali
najviac tí, ktorí dovarili najskôr. Boli to práve „Volnerovci“.
Podľa pani Boženky- mamy to bola ona kto hnal svojich aby
skončili s varením čo najskôr.

Na ďalších miestach sa umiestnili Poľovníci - (Macák,
Rybársky, Potočňák), starostovský hlivový guláš od
poslancov a pána starostu, a Quickguláš šéfa Quick
baru Viktora Kováča a partie. Družstvá obdržali vecné
odmeny za účasť od pána starostu a miestneho úradu. Za
povšimnutie stojí aj to,že sme mali možnosť ochutnať od
poľovníckeho receptu cez tradičný, až po bezmäsitý z hlivy
ustricovej. Všetci účastníci a najmä deti, ktorých bolo zase
najviac, posielajú organizátorom i účastníkom velikánske
MŇAAAAAAAAM a ďakujemeeeee.
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Námestie sv. Vavrinca

Čierna skládka

Keďže sa stav priestoru námestia neustále zhoršuje rozhodol
sa miestny úrad čiastočne zlepšiť plochu, ktorá slúži ako
komunikácia a vo vlastnej réžii vymeniť resp. vytvoriť
asfaltový povrch tak, aby dažďová voda neznečisťovala
hlavnú prístupovú komunikáciu, po ktorej premáva MHD.
V súčasnosti je pripravené podložie a čakáme na dodávku
brúseného asfaltu. Ak k nej príde, zrealizujeme asfaltový
postrek a následné zvalcovanie povrchu s ukončovacím
postrekom. Je to provizórne riešenie ale v tomto prípade je
každé riešenie úľavou pre všetkých, ktorí túto časť využívajú
denne či príležitostne na presun. Takisto sme chceli pomôcť
pri vystupovaní z autobusov najmä starším spoluobčanom.
Získali sme zdarma betónové panely, a tie sme po obhliadke
kompetentných z referátu dopravy chceli umiestniť tak,
aby to splnilo účel. Bohužiaľ automobil, ktorý ich mal
vyložiť sa pokazil a tak je nástupný ostrovček nedokončený.
Mesto nám pomôže dodávkou tzv. kasselských obrubníkov,
ktoré umožnia tesný príjazd autobusu k ostrovčeku a
pohodlný nástup do vozidla MHD. Ospravedlňujeme sa
občanom a prosíme teda cestujúcich o trpezlivosť. Zároveň
sa pripravuje štúdia využiteľnosti námestia a to Ing. Arch.
Bobrovským a kol.. Po jej vypracovaní bude predložená
verejnosti na diskusiu.

Pred zhruba mesiacom bola zdokumentovaná hliadkou
mestskej polície čierna skládka pri vstupe na cintorín.
Ako povedali deti: „Zlí ľudia“ tam vysypali rôzny odpad
pravdepodobne z likvidácie starých prístavkov, ale i
pneumatiky, či elektroodpad. Vďaka pozorným občanom
sa pokúsili policajti vinníka nájsť, ale nepodarilo sa a tak
bremeno jej likvidácie spočinulo na pleciach úradu MČ. Po
konzultácii s referátom životného prostredia magistrátu
mesta sme skládku neupratali, pretože v prípade zistených
a zdokumentovaných skládok je potrebné počkať na
rozhodnutie príslušného odboru životného prostredia
okresného úradu.

Ihriská za Domom kultúry
Vo fáze finalizácie stavebných prác sú obe drobné stavby
v priestore za Domom kultúry. Verejnosti je už známe,
že parcela, na ktorej ich svojpomocne staviame sa po
desaťročiach vrátila našej mestskej časti v rámci reštitúcie (s
vybavovaním začal ešte vtedajší p. starosta Hovanec). Práce
pokročili a tak nám ešte zostáva dodávka ochranných sietí,
niektoré nátery a terénne úpravy. V prípade detského ihriska
sa jedná o prvky záhradnej architektúry a v prípade ihriska
s umelou trávom jednoduchá plocha s malými bránkami
pre deti do 12 rokov. Predpokladané náklady na detské
športovisko boli vo výške 15 000 eur. Z toho nám Nezisková
organizácia Zober loptu, nie drogy dodala vybavenie
ihriska hracími prvkami od spoločnosti PLAYSYSTEM ako
i gumenú dlažbu celkovo v hodnote 12 000 eur. Ostatné
náklady sme uhradili z transferu od mesta Košice určeného
na tento rok na výstavbu športovísk. Celkové náklady na
detské športovisko budú známe až po jeho dokončení,
ale i tu ideme cestou minimalizácie nákladov a výstavbu
realizujeme svojpomocne s využitím dodávateľov iba na
odborné práce. Zatiaľ sme preinvestovali zhruba 8 000 eur.
Na tieto ihriská sa tešia najviac naši najmenší, pretože sú
určené pre deti od 3 do 12 rokov. A už tu máme i nápad
na využitie športoviska v zimých mesiacoch za priaznivých
podmienok na ľadovú plochu. A práve na záverečné
terénne úpravy by sme chceli pozvať najmä ockov, ale i s
detičkami aby sme si takto vybudovali vzťah k tejto, určite
to uznáte, veľmi užitočnej a našim deťom prospešnej veci.

Belžanský potok
Pri skulturňovaní životného prostredia sme pokročili i
v priestore Belžanského potoka v úseku od vpusti pod
cestou, kde je trasa MHD po oporný múr. V prvom
rade prebehli konzultácie so správcom vodného toku
a to Správou povodia Hornádu a Torysy. Tí nám ešte v
zime pomohli čiastočným vyčistením brehov v tomto
úseku. Tam sa „podarilo“ pri bagrovaní prerušiť prívod
pitnej vody a tak sme vlastne prišli na to, že dno potoka
kleslo tak, že odhalilo vodovodné potrubie. Tak sme dali
geometricky zamerať dno potoka a zistili sme, že rozdiel
medzi dnom potoka pri križovatke „Pri studni“a pri vpusti
pod komunikáciou je 2,85 m! Vodárenská spoločnosť
teda musela uložiť potrube hlbšie do zeme v úseku, kde
prechádza korytom potoka. V súčasnosti práce na ukladaní
zatrávňovacích tvárnic pokračujú. Miestny úrad zabezpečí
zeleň na výsadbu a lavičky na oddych.

Gratulujeme
Novonarodenou obyvateľkou MČ - Lorinčík sa stala
Hornyáková Nikola. Rodičom gratulujeme a novorodenej
prajeme veľa zdravia a šťastia v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustila Lukrécia Rácová vo veku krásnych 78
rokov a Michal Šanta vo veku 79 rokov. Česť ich pamiatke!

Výzva deťom !
Zapojili sme sa do prípravy maľovanej cyklomapy Košíc a
okolia deťom. Na to aby bol i Lorinčík dôstojným bodom
na tejto mape, potrebujeme, aby ste nám poslali Vaše
kresbičky alebo výkresy toho, čo podľa vás najlepšie
charakterizuje našu obec v papierovej forme.
Termín doručenia na miestny úrad je 30.11.2018, teda
do konca novembra. Každá práca bude od nás ocenená
a malí umelci či umelkyne dostanú od úradu odmenu za
svoju prácu. A najlepšia práca bude v tejto cyklomape
uverejnená! Viac informácií dostanete na tel. : 055 789 89
90 alebo adrese urad@lorincik.eu.
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Veľkokapacitné kontajnery
Veľkokapacitné kontajnery budú najbližšie zabezpečené v týchto termínoch a na týchto miestach:
Otočka autobusu MHD

Stanovište oproti MÚ

Vyšný Lorinčík (2 stanovištia)

BIO kontajner

22. až 24. 11. 2018

27. až 29. 11. 2018

25. až 26. 11 2018			

01. 12. 2018

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na rastlinný BIO odpad, preumatiky, ani stavebný odpad.
Kontajnery na BIO odpad (tráva, konáre...) budú umiestnené na stanovišti otočky autobusu MHR vždy v prvú sobotu v
mesiaci.

Miestny úrad Košice-Lorinčík

Úradné hodiny miestného úradu

Adresa		

Košice-Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11

Pondelok:

8:00 - 12:00, 13:30 - 16:00

Email		

starosta@lorincik.eu, urad@lorincik.eu

Utorok: 		

nestránkový deň

Web		

www.lorincik.eu

Streda: 		

8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Starosta		

Damián Exner

Štvrtok:

8:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Zamestnanci:

Darina Terifajová, Stanislava Horníková

Piatok: 		

8:00 - 12:00

Telefónne číslo 055/78 98 990

Dôležité čísla

Dôležité čísla v domácnosti

Záchranná služba, Hasičská služba, Polícia
Požiarna záchranná služba

112

Distribúcia elektriny VSD, a.s. - poruchy 0800 123 332

150

Distribúcia plynu SPP, a.s. - poruchy

0850 111 727

Cestná záchranná služba (SČK) 154

Distribúcia vody VVS, a.s. - poruchy

055/79 52 420

Záchranná služba, Prvá pomoc 155

DPMK, a. s.				

055/64 07 431

Polícia				

158

KOSIT, a. s. - zber odpadu		

055/72 70 716

Havarijná služba			

0123

Slovenská pošta, a.s. 			

0800 122 413

Havarijná služba pre motoristov 18 128, 18 154

Antik Telecom, s. r. o.			

055/30 12 345

Letecká záchranná služba

18 155

Orange Slovensko, a.s. 			

0905 905 905

Linka dôvery			

02/4446 0606

Slovak Telekom, a.s. 			

0800 123 456

Linka pomoci obetiam násilia

0850 111 321

O2 Slovensko, s.r.o.			

0949 949 949

Odchyt psov

0905 313 084

4KA					

0950 950 950

JURO - ľudový operátor			

0800 800 800

UPC BroadBand Slovakia, s.r.o.		

0907 911 254

