
 

 

február 2017                                    è. 1/2017 

Pár slov na úvod 
 

Písal sa rok 1884 a �tudent 5.B, menom Gyula Riszdorfer nakreslil mapu okolia Ko�íc, ktorej súèas�ou je aj ná� Lorinèík. 
Takýto exemplár na�iel �tudent na povale rodinného domu a preposlal ho ná�mu Miestnemu úradu prostredníctvom  svojho 
pedagóga Ing. arch. Jána Sekana. 
Týmto vznikla my�lienka zriadi� "Historickú izbu" v priestoroch domu kultúry v Lorinèíku. Fotografiu berte ako výzvu k 
zaèatiu zbierky historických predmetov zo �ivota na�ich predkov z Lorinèíka. Privítame akéko¾vek veci, ktoré nám pomô�u 
ilustrova� dejiny na�ej obce pre na�ich ctených náv�tevníkov, no hlavne pre na�e deti a budúce generácie.  
           Vopred Vám v�etkým ïakujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vavrincov informa!ný ob!asník 



Miestne zastupite#stvo 
Vo¾ba hlavného kontrolóra 

Dòa 7.2.2017 sa uskutoènila vo¾ba hlavného kontrolóra. Zúèastnili sa ne nej dvaja kandidáti a to pani JUDr. ¼udmila 
Sluneèková a pán JUDr. Karol Kaèala. Obaja v príhovore predstavili plán svojej práce a miestny poslanci zvolili za 
hlavného kontrolóra pani JUDR. ¼udmilu Sluneèkovú. Funkèné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov a zaèína dòom 
11.02.2017. 
Výsledok hlasovania na zmenu v samospráve Ko�íc 

Informácia o výsledku hlasovania Národnej rady SR (NRSR) k návrhu zmeny zákona o Ko�iciach, ktorú predlo�il primátor 
Ko�íc, pán Richard Ra�i. Z médií iste viete, �e návrh na zmenu zákona o Ko�iciach nepre�iel. V tomto volebnom období sa 
u� �iadne zmeny v samospráve Ko�íc pravdepodobne kona� nebudú, no naïalej je potrebné o tom diskutova�. Urèite bude 
na túto tému zvolané verejné zhroma�denie obèanov na�ej MÈ, ak iniciatíva príde od na�ich obèanov, resp. od poslancov 
na�ej MÈ. Cie¾om tohto zhroma�denia bude diskusia o návrhoch a o názoroch na to, aké postavenie by mala ma� na�a MÈ 
v rámci mesta Ko�ice. 
Poslanecký deò 

Ka�dú prvú stredu v mesiaci v èase od 16:30 do 17:30 sa uskutoèní "poslanecký deò". V tomto èase Vám budú k dispozícii 
poslanci Miestneho zastupite¾stva na osobný príjem Va�ich podnetov, na konzultácie a na vysvetlenie rôznych problémov 
týkajúcich sa �ivota v na�ej MÈ. 
 

Krátke aktuálne správy 
 

Výstavba prepojovacej komunikácie Lorinèík - Pere� - 1.etapa : otoèka MHD - kostol Sv. Vavrinca 

V marci si ví�az sú�a�e má prevzia� stavenisko 1. etapy na výstavbu chodníka a prepojovacej komunikácie v úseku od 
otoèky MHD a� po schody vedúce ku kostolu Sv. Vavrinca. Chodník bude situovaný po ¾avej strane komunikácie v smere 
od otoèky MHD ku kostolu, preto �iadame obèanov o trpezlivos� a zhovievavos� pri stavebných prácach kvôli s�a�enému 
prístupu k rodinným domom. 
Rokovanie o prenájom priestorov Hasièky 

Priestory Hasièky urèené na zriadenie potravín sú prenajaté. Nový nájomca v priestoroch vykonal sanaèné práce muriva 
celého objektu tak, aby steny nezvlhli, no e�te musí absolvova� administratívne úkony spojené s hygienickou kontrolou a s 
revíziou in�inierskych sietí. Steny sú absolútne suché, s novými omietkami a s novými nátermi. Finanène sa na tom 
podie¾ala aj na�a MÈ a to práve zakúpením potrebného materiálu. Nále�ité práce u� zabezpeèil nájomca. Následne e�te 
musí stavebný úrad vyda� potvrdenie o tom, �e tieto priestory sú urèené na predaj potravín. Celý tento proces sa predå�il 
sprísnením podmienok na novootvorené prevádzky potravín zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Priestory Hasièky toti� nikdy neboli kolaudované ako stavba a Miestny úrad tak nevedel preukáza� ich spôsobilos� na 
vykonávanie funkcie predaja potravín. Verme, �e sa to nájomcovi podarí a v priebehu marca budú potraviny úspe�ne 
otvorené. Potom nás èaká e�te pripojenie tejto budovy na verejnú spla�kovú kanalizáciu. V týchto dòoch u� záujemca 
zariaïuje predajòu chladnièkami, regálmi a ostatnými potrebnými komponentmi a pod¾a informácií, bude táto predajòa 
samoobslu�ná.  
Ko�ice z neba 

Pripravuje sa kniha vydavate¾stva CBS s názvom Ko�ice z neba od autora Milana Paprèku. Cie¾om tejto knihy je 
sprostredkova� ¾uïom tak tro�ku netradièný poh¾ad na Ko�ice a na ich mestské èasti a to z vtáèej perspektívy. Svoje miesto 
v knihe bude ma� aj ná� Lorinèík, prièom súèas�ou budú aj informácie o histórii a súèasnosti na�ej MÈ. V prípade záujmu o 
kúpu uvedenej publikácie kontaktujte úrad MÈ. 
Stolný tenis 

Záujemcov o "zapinkanie si" s malou loptièkou na zelenej doske pote�íme správou z Miestneho úradu, ktorý zabezpeèuje z 
prostriedkov urèených na �port druhý nový stôl s vybavením. Obidva stoly budú slú�i� obèanom na�ej MÈ na malé 
odreagovanie sa od ka�dodenných povinností. Miestny úrad pripravuje pravidlá prevádzky týchto zariadení. Plánovaný 
zaèiatok je na ka�dú stredu v èase od 16:00 do 18:00. V prípade záujmu o iný deò, je to potrebné konzultova� s Miestnym 
úradom. Táto slu�ba obèanom je zatia¾ zdarma. 
Detské ihrisko 

Poèas jari sa plánuje dostavba detského ihriska pri �kôlke v na�ej MÈ. Súèas�ou bude jeho �portová èas� pod¾a projektu. 
Oèakávame na zlep�enie poèasia a veríme, �e sa brigádnických prác zúèastnia aj ockovia a mamky na�ej MÈ. 
Kalendár na rok 2017 a Vavrincov informaèný obèasník 

Kto plánuje pote�i� svojich blízkych kalendárom na rok 2017, alebo výtlaèkom ná�ho obèasníka, nech sa zastaví na 
Miestnom úrade. K dispozícií je e�te nieko¾ko kusov. 
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Predstavujeme Vám predbe�ný návrh na program plánovaných kultúrnych a �portových podujatí na rok 2017. 
 
Marec  - Beseda so spisovate¾om alebo èítanie pre deti Z� 
  - Slávnostné uvedenie do prevádzky stolov urèených na stolný tenis 
Apríl   - Brigáda "Upracme si Lorinèík" 
  - Premiéra divadla "Baèova �ena" - na�e ochotnícke divadlo v Lorinèíku 
Máj  - Majáles 
  - Deò matiek 
Jún  - Medzinárodný deò detí - rôzne sú�a�e, atrakcie, atï. 
  - Otvorenie 2. detského ihriska v Lorinèíku 
Júl  - �portový výlet do Maïarska - plavecký výcvik spojený so sú�a�ou 
August  - �portový deò - futbalový turnaj, stolný tenis, volejbal 
  - Odpustová slávnos�, deò Lorinèíka - dychovka, slávnostný prípitok, malé pohostenie na úrade na�ej MÈ 
September - Cyklistické preteky v Lorinèíku MTBXC Séria Ko�ice 
Október - �arkaniáda na lúke 
  - Brigáda "Upracme si Lorinèík" 
November - Turnaj v stolnom tenise 
December - Mikulá� pre deti 
  - Autobusový výlet "Vianoèné trhy v Krakove/Prahe/Budape�ti" 
  - Silvester 2017 
 
Mesto Ko�ice schválilo malým MÈ dotáciu v hodnote 5000� na �portové podujatia, �portové zariadenia a na �portové 
pomôcky. MÈ Ko�ice Lorinèík si vyhradzuje meni� program plánovaných kultúrnych a �portových podujatí. 

Silvester 2016 a novoroèný ohòostroj 

Po úspe�nom a vydarenom Silvestri s klobúkom 2015 sme sa rozhodli 
pokraèova� v rovnakom �týle aj tento rok. Hodlali sme zlep�i� výzdobu, ale 
predov�etkým aj zábavu. Vznikla my�lienka vyrobi� vysvietený klobúk s 
priemerom dvoch metrov a umiestni� ho nad taneèný parket. S realizáciou tejto 
výzdoby nám s nad�ením pomohol Peter Èonka s bratom �tefanom. 
Silvestrovský veèer sme okrem príhovoru od�tartovali aj kultúrnym programom 
v podaní èlenov folklórneho súboru Èarnica. V rámci programu vystúpil aj 
Dávid �olc - finalista hudobnej sú�a�e Ko�ický zlatý poklad a celou nocou nás 
sprevádzal DJ Gesker. Nesmieme zabudnú� ani na vedomostný kvíz a tombolu s  

Hokejový turnaj amatérskych dru�stiev 

V sobotu, dòa 21.1.2017 sa uskutoènil hokejový turnaj amatérskych dru�stiev               
"O pohár starostu MÈ Ko�ice-Juh". Turnaj prebiehal v priestoroch T-Systems, 
�portovo-zábavného areálu na Alejovej 2 v Ko�iciach. Na�u obec reprezentoval tím 
�K Lorinèík a to pod vedením kapitána Mareka Ráca. Základnú skupinu ná� tím 
vyhral, prièom si zapísal dve výhry a jednu remízu. V semifinále sme u� ale nestaèili 
na dru�stvo Golem Team. Tým pádom sme sa nedostali do finále, no stále sme 
bojovali aspoò o 3. miesto a to práve s dru�stvom z Malej Idy. Tento zápas bol 
vyrovnaný, no zabrali sme a na samostatné nájazdy sme vyhrali 4:3. Tímu �K 
Lorinèík srdeène blaho�eláme ku krásnemu 3. miestu a prajeme ve¾a ïal�ích 
úspechov! 

následným pokraèovaním v znamení antitomboly s názvom "Vyhraj svoj gýè", do ktorej nám priniesli darèeky prítomní 
hostia silvestrovskej zábavy. Veríme, �e sa v�etci zúèastnení skvelo zabavili a rozlúèili sa so starým rokom. Nový rok sme 
privítali spolu s poslancami MÈ Ko�ice-Lorinèík na otoèke autobusu. Súèas�ou toho bolo aj otvorenie dreveného stánku, v 
ktorom sme ponúkali novoroèný punè, medovníky a kapustnicu. Pre teplý èajík si za�li aj deti u�ívajúce si zimné 
korèu¾ovanie na ihrisku. Spolu s poslancami na�ej MÈ Vám prajeme v�etko dobré v novom roku! 



Zo �ivota ob!anov a in�titúcií 
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Oznamy 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redak!ná rada 

 
 
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 

V seriáli o obèanoch a in�titúciách na�ej MÈ pokraèujeme predstavením 
Rádu Bosých Karmelitánov v Lorinèíku. 

 

Zaèiatky karmelitánskeho rádu siahajú do 13. storoèia vo Svätej zemi, 
kde sa na Hore Karmel z pustovníkov v samote h¾adajúcich Boha 
formuje prvá karmelitánska komunita.  Po príchode do Európy sa v 16. 
storoèí uskutoènila reforma rádu a vzniká tak nová odno� s názvom bosí 
karmelitáni. V 90. rokoch minulého storoèia zaèínajú do po¾ských 
klá�torov vstupova� prví bratia a sestry zo Slovenska, 

Ve¾kokapacitné kontajnery 

Budú zabezpeèené na rok 2017 v týchto termínoch a na týchto miestach : 

Otoèka autobusu Stanovi�te oproti MÚ Vy�ný Lorinèík 

09. a� 11.03.2017 14. a� 16.03.2017 12. a� 13.03.2017 

06. a� 08.04.2017 11. a� 13.04.2017 09. a� 10.04.2017 

11. a� 13.05.2017 16. a� 18.05.2017 14. a� 15.05.2017 

08. a� 10.06.2017 13. a� 15.06.2017 11. a� 12.06.2017 

 

Poznámka : �iadame Vás, aby ste tieto ve¾kokapacitné kontajnery nenapåòali rastlinným BIO odpadom (tráva, konáre, 
...) a taktie� je zakázané do nich vhadzova� pneumatiky a stavebný odpad. Plán pristavenia BIO kontajnerov v na�ej 
MÈ bude ako pilotný projekt v meste v ka�dú prvú sobotu v mesiaci na stanovi�ti otoèky autobusov MHD. Zaène sa v 
prvú sobotu v marci, t.j. 4.3.2017. Je to vyznaèené aj v kalendári, ktorý sme rozoslali obèanom na�ej MÈ. 

klá�torov vstupova� prví bratia a sestry zo Slovenska, následkom èoho v roku 1995 roku vzniká prvý klá�tor bosých 
karmelitánok na sídlisku KVP v Ko�iciach a klá�tor bratov v Priechode pri Banskej Bystrici. 

V súèasnosti �ijú na Slovensku bratia v troch domoch: tu v Lorinèíku, na Kalvárii v Banskej Bystrici a v Starých Horách. 
Odkedy sme dostali ako dar pozemok v Lorinèíku, �ila v nás my�lienka postavi� tu klá�tor. Tento zámer sa zaèal 
realizova� na�ím príchodom v roku 2006. Vïaka podmienkam, ktoré ste nám vytvorili a následne ve¾kej pomoci 
mnohých z vás sa v júli 2010 roku zaèalo stava� a na jeseò 2014 bol klá�tor dokonèený. 

V súèasnosti je klá�tor domovom na�ej 5-èlennej komunity a jej hlavnou úlohou je modli� sa a robi� 
to, èo robili prví karmelitánski pustovníci � h¾ada� Boha a cesty k nemu. Klá�tor plní aj úlohu domu 
modlitby. Pravé krídlo klá�tora je k dispozícii tým, ktorí èi u� individuálne, alebo ako organizovaná 
skupina prichádzajú k nám a pre�ívajú tu èas modlitby, duchovnej obnovy èi oddychu. Súèas�ou 
klá�tora je kaplnka, ktorá je tu i pre vás. Poèas celého dòa je otvorená a prístupná pre v�etkých. 
Tí, ktorí majú záujem sa mô�u zúèastni� ka�dodennej sv. om�e, piatkových veèerných stretnutí pre 
man�elov, pre deti, adorácie, èi stretnutí  s Bibliou. 

Máme aj plány do budúcnosti. Chceme roz�íri� na�e ubytovacie mo�nosti vyu�itím priestorov 
podkrovia a predov�etkým zve¾adi� okolie klá�tora, aby lahodilo oku a ako celok prispievalo k 

pozdvihnutiu ducha. 

V�eobecné záväzné nariadenie 

Ke �e!sme!na�e!VZN!".!1/2009!o!"istote!a!verejnom!poriadku!v!minulosti!po!proteste!prokurátora!museli!upravova#!a!

jeho!"as#!o!pravidlách!pri!dr�aní!psov!bola!úplne!vypustená. Mestská!"as#!Lorin"ík!pripravuje!novelizáciu!predmetného!

VZN!v!spolupráci!s!právnikom,!kde!budú!ur"ené!pravidlá!a!priestory!na!ven"enia!psov,!spôsoby!ich!vyzna"enia a miesta 

osadenia!nádob!na!psie!exkrementy,!sá"ky!a!rukavice!pre!majite$ov!psov!at . 

S vïakou za v�etku doteraj�iu pomoc vás srdeène pozdravujú bratia bosí karmelitáni:  
Andrej, Bernard, Rudolf, Ján a Miro 

Nabudúce Vám predstavíme súbor ochotníckeho divadla v Lorinèíku. 


