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Pár slov na úvod 
 

Patrí sa , �ela� si navzájom v tomto èase ve¾a ��astia, zdravia a lásky... 
Tak si navzájom doprajme ��astie-èinom, odpustením?! 
Tak si doprajme zdravie-striedmos�ou, sebazaprením?! 

Doká�me si lásku- úsmevom, darom?! 
Patrilo by sa , zrekapitulova� a zhodnoti� minulý rok... 

Tak si zrekapitulujme èi sme splnili dané slovo -mame, otcovi, dcére, synovi...sebe?! 
Zhodno�me na�e èiny voèi - na�im blízkym èi vzdialeným, okoloidúcemu èi susedovi, starkému èi die�a�u?! 

Patrí sa, urèi� si cie¾, záväzok, predsavzatie... 
Vytýème si cie¾ - aby sme mali kam ís�, mieri�?! 

Dajme si záväzok - aby sme cítili zaviazanos� a zodpovednos� voèi na�im najdrah�ím?! 
Urète si predsavzatie - nech máme i men�ie úlohy, ktorých splnenie je jednoduch�ie a pote�í nielen nás ale i tých s ktorými 

zdie¾ame spoloèný vzduch, vodu i zem na�ich predkov. 
 

Zámerne som nepou�il oslovenie v úvode, aby ste sa doèítali a� sem a tu by som Vám moji milí Lorínèania a drahí 
Ko�ièania chcel popria� pokoj v du�i. 

             Vá� starosta 

Dar"ek!redakcie 
 

V tomto vianoènom èísle Vám priná�ame okrem informácií zo �ivote v na�ej mestskej èasti i dva darèeky. 
Prvým je kalendár na rok 2017 s pripomienkami  na výroèie sv. Vavrinca ná�ho patróna a s praktickými dátumami  
týkajúcimi sa  zberu druhotných surovín, biokontajnera, ktorý ako prvej mestskej èasti bude pristavovaný v�dy v prvú 
sobotu v mesiaci na tom istom stanovi�ti , na otoèke autobusu. Ako aj ve¾kokapacitného kontajnera na komunálny odpad. 
Druhým darèekom je poviedka z pripravovaného druhého dielu knihy autora Jána Dreveòáka s názvom Boli �e to èasy! 
Súèas�ou druhého darèeka je aj krásna báseò od Moniky �olcovej, ktorej názov je Zázraèná noc. 

Po#akovanie 
 

Poslancom miestneho zastupite¾stva mestskej èasti Ko�ice - Lorinèík 
Kolegyniam pracovníèkam úradu mestskej èasti 
Pánovi farárovi a bratom Karmelitánom 
Kolegom redaktorom obèasníka VIO Lorinèík 
Dobrovo¾níkom a spolupracovníkom za ich aktívnu prácu na organizácii akcií a podujatí pri príle�itosti 610 výroèia prvej 
písomnej zmienky o na�ej obci. 
V�etkým sponzorom, darcom a priaznivcom, ktorí nám prejavili svoju dobrú vô¾u a podporili na�e aktivity v tomto roku. 
 
Ïakujeme 
  

Prajeme Vám príjemné èítanie a pekný deò! J 

 

 

Vavrincov!informa"ný!ob"asník 



 

Miestne zastupite$stvo 
  
Program 13. Zasadnutia miestneho zastupite¾stva mestskej èasti bol nasledovný:  
Prejednanie plnenia rozpoètu, poslanci skon�tatovali, �e sa dodr�iava. Bol vyhlásený termín vo¾by hlavného kontrolóra na 
deò 7.2.2017. Záujemcovia sa mô�u prihlási� do   24.1.2017 v zmysle zákona 369/1990. Zastupite¾stvo si stanovilo termíny 
konania zasadnutí na rok 2017. Poslanci vyjadrili ochotu pokraèova� vo svojej èinnosti aj formou �poslaneckých dní" 
v ka�dú prvú stredu v mesiaci, èo obèania vyu�ívali. V rozprave prejednávali poslanci rôzne problémy zo �ivota mestskej 
èasti. Po jej skonèení poïakoval pán starosta prítomným za spoluprácu a aktívny prístup k poslaneckému mandátu v tomto 
roku a poprial v�etkým ve¾a pracovných i osobných úspechov.  Viac informácií o práci zastupite¾stva získate na web 
stránke mestskej èasti. 
 

Krátke aktuálne správy 
 
Návrh zmeny poètu mestských èasti Ko�ice 
Mestský poslanci schválili poverenie primátora Richarda Ra�iho predlo�i� NRSR návrh zmien zákona o Ko�iciach tak, aby 
o vnútornej organizácii mesta z h¾adiska poètu mestských èastí rozhodovalo mesto. To znamená, �e ak návrh prejde, 
o zluèovaní mestských èastí bude rozhodova� mestské zastupite¾stvo. Momentálne majú Ko�ice 22 mestských èastí a bez 
zmeny v zákone zmena nie je mo�ná. V súèasnosti sú evidované viaceré návrhy, na �tyri a� pätnás� MÈ, prièom Lorinèík 
nefiguruje ani v jednom samostatne, v�dy minimálne v opätovnom spojení s Pere�om. 
Rekon�trukcia a dostavba chodníka 
Zaèala sa rekon�trukcia a dostavba chodníka v úseku: MHD zastávka pred MÚ- Hasièka 
Inventarizácia hrobových miest na cintoríne v Lorinèíku 
Pokraèuje inventarizácia hrobových miest na cintoríne v Lorinèíku, MÚ vyzýva obèanov aby dali do poriadku zmluvy, 
doklady k hrobovým miestam. Tí, ktorí tak neuèinia do konca roka, budú postupne písomne vyzývaní aby tak urobili. 
Rokovanie o prenájom priestorov Hasièky 
Zaèali sa rokovania o prenájom priestorov Hasièky, záujemca má záujem o zriadenie potravín a rozlièného tovaru od 
februára/marca 2017. Budova potrebuje sanáciu, MÈ zainvestuje do odstránenia vlhkosti múrov z h¾adiska hygieny. 
Inventúra kni�nice 
Zaèala sa inventarizácia kni�nice, zúèastnili sa na nej na�e èlenky komisie kultúry- p. Kimáková a p. Lauffová. Spoloène 
s pánom starostom sa dohodli na ïal�om postupe pri vyu�ití kni�ného fondu za úèelom obdarovania kni�nice v Ústave pre 
výkon trestu v Ko�iciach-�aci, ktorý o ne po�iadali. Tie� je v pláne obdarovanie na�ej Materskej �koly. Ostatok sa plánuje 
vyu�i� v zamý�¾anom Klube kultúry v Lorinèíku. 
Pozemkové úpravy - Sady 
Takisto miestny úrad pripravuje listy majite¾om parciel v záujmovom území pripravovaných jednoduchých pozemkových 
úprav s názvom �SADY� v ktorých návratkou potvrdia svoj záujem o tieto pozemkové úpravy. Vzh¾adom k tomu, �e túto 
èinnos� je potrebné koordinova� s okresným úradom, útvarom hlavného architekta mesta i ïal�ími odborníkmi je dôkladná 
príprava procesu potrebná. Vedenie úradu predpokladá rozosielanie listov v prvých dòoch nového roka. 
Pingpongový stôl 
Miestny úrad zadová�il pingpongový stôl, ktorý bude slú�i� obèanom na�ej MÈ pri rôznych akciách, ale aj na malé 
odreagovanie sa od ka�dodenných povinností. Po dohode je mo�né stôl rozlo�i� v sále miestneho úradu. 
Narodili sa 
Novými obyvate¾mi Lorinèíka sa stali: �imonko Cvik, Timonko Hrehovèík a Sofia Azariová. Rodièom gratulujeme 
a malièkým prajeme ve¾a zdravia a ��astia! 
Nav�dy nás opustili  
Kriváòová Jela vo veku nedo�itých 84 rokov 
Mikitová Jolana vo veku 84 
Èes� ich pamiatke! 
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�o bolo? 
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Dòa 21.10.21016 sa o 17:00 uskutoènilo podujatie s názvom Veèer s 
Èarnicou a Myslavèankou, ktorý bol pokraèovaním kultúrnych podujatí 
v rámci osláv 610. výroèia prvej písomnej zmienky o obci Lorinèík. 
Najstar�í folklórny súbor v Ko�iciach predstavil zhruba hodinové 
vystúpenie, ktoré bolo sprevádzané krásnymi hlasmi speváckej èasti súboru. 
Tento hudobno-umelecký zá�itok bol spojený so 60-tým výroèím vzniku 
súboru Èarnica. Viac o súbore si mô�ete pozrie� na webovej stránke 
www.carnica.sk. 

Ïal�ou èas�ou veèera bola produkcia ¾udovej hudby Myslavèanka. Ná� 
prvý kontakt s touto kapelou bol jej hudobný doprovod poèas slávnostného 
odhalenia sochy sv. Vavrinca. V rámci svojho programu nám predviedla 
taneènú hudbu, ktorá priviedla na parket nejedného hos�a. 

V utorok 29.11.2016 sme sa zúèastnili výletu do Viedne. Z Lorinèíka sme 
v dobrej nálade vyrazili v skorých ranných hodinách. Na�e potulky krásnou 
historickou Viedòou sa zaèali v obchodnom centre Donauzentum. Pri presune 
do centra sme naèerpali nové sily na ïal�ie objavovanie a spoznávanie. Tu 
sme si v�etci pri�li na svoje. Hàstka z nás sa doslova rozbehla za poznávaním 
historických pamiatok, ktoré metropola Rakúska ponúka v nemalej miere. 
Predvianoènú atmosféru trhov dotvárali vône rôznych peèených ma�kàt, 
farbami hrajúce svetielka a hlavne chu� výnimoèného vianoèného punèu. 
Cestu naspä� sme si spríjemnili zábavou a spevom ¾udových piesní. 

Konsekrácia 

Na stene kostola sv. Vavrinca je tabu¾a, na ktorej je uvedený rok postavenia 
kostola v dne�nej vonkaj�ej podobe � 1932. Na druhom vatikánskom koncile 
v Ríme (1962-1965) v rámci liturgickej reformy bolo stanovené, �e kostol 
má ma� pevný obetný stôl. To sa podarilo pri vnútornej rekon�trukcii ná�ho 
kostola pred desiatimi rokmi. Slávnostnú sv. om�u vtedy celebroval ko�ický 
arcibiskup, Mons. Alojz Tkáè. V piatok, 16.12.2016 sme si pripomenuli 
desiate výroèie od posviacky (konsekrácie) ná�ho kostola. Svätú om�u 
celebroval bývalý po¾ovský farár Róbert Lapko, za úèasti miestneho farára 
a karmelitánov. Po sv. om�i bolo agapé � malé pohostenie pre deti, ale aj 
star�ích. 

V utorok, 15.12.2016 zavítalo do Lorinèíka putovné divadielko Haliganda. 
Deti si spolu s hercami zahrali úryvky z rôznych rozprávok na mikulá�sku 
tému. De�om sa toto interaktívne predstavenie ve¾mi páèilo, objavili sa aj 
nejaké skryté talenty :). Na akcii sa podával punè pre malých aj ve¾kých, 
sponzorom bola spoloènos� Lorinèík Háje s.r.o. 

Bethesda 
 
V stredu, 21.12.2016 sa ná� starosta Damián Exner stretol s obyvate¾mi 
zariadenia pre seniorov Bethesda, ktorá sídli na Vy�nom Lorinèíku, na 
Macákovej ulici. Keï�e zariadenie neobýva nikto z Lorinèíka, seniorov naozaj 
zaujalo rozprávanie p. starostu o histórii ale aj súèasnosti a budúcnosti na�ej 
obce.   
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Zo!�ivota!ob"anov 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Redak"ná!rada 
 
 

Silvester 2016 
miestny úrad organizuje u� po druhý raz Silvestrovskú zábavu s klobúkom. Pod¾a 
posledných informácii, sú lístky u� vypredané. ��astlivcom, ktorí si lístky vèas 
zabezpeèili prajeme príjemnú zábavu! J 

Novoroèný ohòostroj 

V nede¾u 1.1. o 17:00 bude na otoèke odpálený novoroèný ohòostroj a tie� 
prebehne slávnostné otvorenie stánku, v ktorom sa bude podáva� punè pre deti aj 
dospelých (tzv. �oférsky a ne�oférsky J) Pozvaní ste v�etci, no najmä starí 
rodièia a rodièia s de�mi. 

Klzisko 

V sobotu 17.12.2016 sa stretli nad�enci z radov dospelých ale i detí, ktorí 
vypratali priestor multifunkèného ihriska a zahájili prípravu na postupné 
za¾adòovanie. Hlavnú úlohu na seba vzal pán Peter Dzuro mlad�í 
a za¾adòovanie u� be�í na plné obrátky. V prípade priaznivého poèasia 
bude de�om k dispozícii na vianoèné prázdniny. Dr�te nám palce a  sledujte 
informácie na stránke  úradu (tým, ktorí disponujete chytrými telefónmi a u� 
ste si stiahli na�u aplikáciu, pípne aj správa). 

Ko�ický zlatý poklad 2016 

Chcel by som vyjadri� obrovské ïakujem v�etkým, ktorí ste ma podporili v sú�a�i Ko�ický zlatý poklad. Pre mòa osobne 
to bola ve¾ká skúsenos� by� v priamom prenose Slovenského rozhlasu a takisto by� súèas�ou zároveò nahrávaného 
hudobného dokumentu Ko�ický zlatý poklad. Bolo to nároèné, no zároveò krásne. Moja pieseò, Aj keï spím mala na 
sú�a�i ve¾ký úspech, oslovila porotu, no �ia¾ neobsadila ani jednu z prvých troch prieèok. Mladý èlovek ako ja je spoèiatku  
trochu sklamaný, ale keï sa obzriem za seba a uvedomím si ko¾ko práce sme odviedli  spolu so skvelými ¾uïmi, s ktorými 
som spolupracoval a ktorých som v tom èase tie� spoznal, nemám by� preèo smutný a sklamaný, lebo to v�etko ma 
posunulo len a len vpred. Som ve¾mi rád, �e mám takýchto ¾udí za sebou a samozrejme aj vás, ktorí ste posielali SMS 
hlasy! �ivot je cesta, po ktorej treba kráèa� a treba ís� ïalej, lebo to v�etko nás posúva len vpred. 
 
Tak snáï o rok zas J        
            Ïakujem a prajem Veselé Vianoce 
            Dávid 
DTD Studio 

Chceli by sme upozorni� na koníèek bratov Dobríkovcov.  V prvom èísle 
ná�ho obèasníka sme vás vyzvali, aby ste priniesli fotografie Lorinèíka, resp. 
jeho obyvate¾ov. Na túto výzvu reagovali aj bratia Dobríkovci, ktorí nám 
doruèili èasovú snímku skladajúcu sa z dvoch fotografií a èasový rozdiel 
medzi týmito fotkami je pribli�ne 70 rokov. Fotografia, ktorú chlapci doruèili 
je ústredným motívom na jednej z dvoch verzií kalendára na�ej MÈ. 
Ich tvorbu nájdete na www.youtube.com pod hlavièkou DTD video. Do 
pozornosti dávame èasozberné video o spracovaní sochy sv. Vavrinca, ktorej 
autorom je star�í z bratov, Daniel. 

Redakcia: starosta MÈ Ko�ice-Lorinèík, pán Damián Exner, Lenka Martinásková, Dávid �olc a Patrik Palko. 
Stále platí, �e sme otvorení návrhom, nápadom, ktoré si radi nájdeme na e-mailovej adrese: vio.lorincik@gmail.com. 
Ak by sa na�iel dobrovo¾ník ochotný posilni� rady redakcie, e�te lep�ie! J 
 



Helenka a Dedo Mráz 

 
   Boli kedysi, nie tak dávno, tiež divné časy. Boľševik neuznával Boha, a teda ani svätého Mikuláša. Preto si 
namiesto neho vymyslel akéhosi mrazivého deda, presnejšie Deda Mráza. Prišiel zďaleka, kdesi zo severu. A možno 
až priamo z Kremľa – tam bolo mrazu na rozdávanie. A tak ako každý rok za socializmu, aj začiatkom toho 
„osemdesiateho ôsmeho“ dorazil do vyzdobenej telocvične našej školy ten mrazivý posol, celý v červenom. Ten náš 
bol však červený nielen zvonku, ale i zvnútra. Nie, nešlo o žiaden zázrak alebo nadprirodzený jav. Deda Mráza vo 
fantastickej symbióze so svojim skutočne červeným nosom hrával náš podpredseda strany, doktor práv Jožko Trpák. 
Boli síce roky, keď nedošiel načas, a ani celkom úspešne, lebo to „prepálil“, ale tentoraz to vyzeralo nádejne. Uvelebil 
sa na vysokom pódiu a či tribúne, na stoličke vedľa vreca s balíčkami pre deti zamestnancov. Mal pri sebe i nejakých 
pomocníkov, ba nechýbala ani rozžiarená jedlička, a ešte viacej rozžiarené a nedočkavé očká detí. A tých tam bolo 
dosť, hádam dve desiatky; od tých najmenších až po pätnásťročné slečny a mládencov. Samozrejme, všetky boli 
v sprievode svojich rodičov a starších súrodencov, takže dohromady nás tam bolo neúrekom. 
   Po krátkom, skoro familiárnom príhovore súdruha Mráza a potlesku detí im ten červený pútnik s bielou dlhou 
bradou vysvetlil, ako majú jednotlivo prichádzať za ním na pódium a čo od nich bude žiadať. Ako vysvitlo, deti si 
mali svoj darček zaslúžiť, a preto museli vykonať niečo zaujímavé, napríklad niečo zaspievať alebo zarecitovať. 
   Zo začiatku pomocník Deda Mráza vyvolával najmenších, pri ktorých sa tu i tam vyskytli aj nejaké tie technické 
problémy vo forme strachu, plaču, prípadne zaťatého mlčania. No keď prišli na rad šesť, sedemročné deti, už to išlo 
jedna radosť. Jožko zarecitoval, Evička zaspievala, Anička urobila niekoľko tanečných krokov, a tak to na radosť detí 
i dospelých pekne napredovalo. Až do istého momentu, keď pomocník zvučným hlasom vyvolal meno „Helenka 
Nováková“. 
   Keďže sme sedeli až niekde v desiatom rade, rezko som popchol svoju osemročnú dcérku dopredu. Tá veru nelenila. 
Svižnými krôčikmi prebehla uličkou medzi stoličkami a vyštverala sa hore, k strážcovi očakávaného vianočného 
balíčka. 
   — Tak vitaj, Helenka,  zašveholil bradáč, — určite si sa tiež tešila na môj príchod, však?   
   Helenka pritakala. 
   — No to je dobre, to som rád. A čo nám teda, Helenka, predvedieš ty? 
   Pyšne som čakal, čo to bude, lebo Helenka nepatrila k nejakým utiahnutým typom; jazýček mala dobre podrezaný. 
I Dedo Mráz čakal… 
   Helenka chvíľočku premýšľala, pozerajúc veľkými tmavými okáľmi raz naňho, raz do hľadiska. Nakoniec z nej 
vyšlo: 
   — Ujo Dedo Mráz, a môžem povedať aj vtip? 
   Dedo Mráz ostal na okamih zarazený; s vtipom na pódiu sa pri takýchto akciách zrejme ešte nestretol. 
   — Nuž…, no… môže byť aj vtip. Pravdaže, Helenka, môže. Ešte sme tu dnes vtip nemali, aspoň bude veselšie, — 
po počiatočnom zaváhaní bodro odpovedal vianočný posol. 
   — No, uhm, uhm, — povinne si odkašľala Helenka a začala. — Bol raz jeden dedko. A ten dedko bol veľmi 
chudobný, a preto musel ísť kradnúť trávu pre svoje zajace. 
   Sála stíchla, iba čo nejaké batoľa trochu poplakávalo. Všetky oči sa upreli na malú vtipkárku. A ona pokračovala. 
   — No…, a ten dedko preto šiel na lúku za dedinou a začal trhať trávu, keď tu zrazu po ceste okolo šlo auto, 
v ktorom sedel ujo Brežnev. 
   „Ja som to tušil! Ja som to tušil! Už je to tu, už je so mnou amen! Pôjdem spoza katedry rovno do basy alebo 
prinajmenšom do výroby!“, prebehlo mi mysľou a stuhol som ako starý štolverk. Helenka však veselým detským 
hláskom pokračovala: 
   — Auto zastalo, ujo Brežnev vyšiel z neho von a spýtal sa: „Dedko, pre koho trháš trávu?“     
   Dedko sa bál, že ho zavrú, a tak mu povedal, že pre seba, lebo je hladný. „Čo ti šiši, dedko?! Tu máš sto korún 
a choď sa riadne najesť!“, povedal mu ujo Brežnev a odišiel. 
   Helenka sa po týchto slovách nadýchla a obzrela do publika, ako že či je ešte záujem o dokončenie vtipu. A možno 
chcela zazrieť aj mňa, že ako som na tom. A bol som na tom veru zle. Chytali ma mrákoty. Možno aj Deda Mráza, 
lebo čušal tiež, podobne ako všetci v sále. A tak Helenka pokračovala, s úprimným detským pohľadom, upretým na 
zamaskovaného podpredsedu ZO KSS. 
   — Po chvíli sa pri ňom pristavilo druhé auto, v ktorom sedel Husák. Spýtal sa dedka: „Dedko, pre koho trháš tú 
trávu?“ Dedko sa zase preľakol a povedal, že pre seba, lebo je hladný. Ujo Husák mu dal dvadsať korún a nazlostene 



povedal: „Aký si ty starý hlupák, dedko! Kúp si kosák, aby sa ti lepšie darilo!“ No, a odišiel, — skončila svoj výstup 
Helenka. Mykla pri tom plieckami, akoby chcela naznačiť, že čo už s takým skúpym a hlúpym Husákom. 
   Nastala vrava, šum, nesmelý potlesk, a potom si už nič nepamätám. Zrejme som upadol do akéhosi 
polohypnotického stavu. Keď som neskôr precitol, pri mne spokojne sedela moja prvorodená s balíčkom v ruke. A ja 
som sa čudoval, kde to som, a prečo ešte nie som vo vyšetrovacej väzbe. 
   V najbližších dňoch som očakával vážne nepríjemnosti, ale na moje veľké prekvapenie sa nič také neudialo. Nie 
žeby na mňa súdruhovia kolegovia nezazerali, ale na nič viac sa navonok nezmohli; vari ešte tak možno na poznámku 
do nejakého čierneho zošita v šuflíku. I z toho dedukujem, že rok pred novembrom 1989 už režim nemal silu, a ani 
odhodlanie postihnúť taký triviálny, obrazne i doslova školský príklad nelojálnosti. I keď v detskom podaní. Až takí 
hlúpi zase súdruhovia neboli, aby nechápali, odkiaľ u Helenky „fúkal vietor“. 

 
 

Úryvok z pripravovaného druhého dielu knihy autora Jána Dreveňáka Boli že to časy! 

 
 
 
 
 
 

ZÁZRAČNÁ NOC 
 

Anjel krídlami šuchoce, 
niečo sa vo tme ligoce, 

zvonček cinkne tichúčko: 
dnes narodil sa Ježiško. 

 
Biely sniežik vonku padá, 
vločka ku vločke si sadá, 

zvieratká majú svoju skrýš, 
všade vôkol sviatočná tíš. 

 
Na stromoch mrazivý srieň, 

zmizol aj posledný tieň, 
nastala už tmavá noc, 
čo zázračnú má moc. 

 
Dnes prišla Láska k nám, 

čo zoslal ju Boh sám. 
Prišlo k nám Vykúpenie, 
by splnilo sa prisľúbenie. 

 
Bohu za to vďaka buď, 

nech chválu vzdáva všetok ľud, 
že zoslal nám svojho Syna, 
by zmytá bola naša vina. 

 
           Z knihy Moniky Šolcovej 

 


