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Pár slov na úvod 
 

�Tak sa nám zase zaèala �kola�... Takto nejako sme to poèúvali od na�ich rodièov a takto sme vzdychali i my, keï sme spolu 

s na�imi detvákmi za�ívali ka�doroèné prvé septembrové rána po prázdninách. Dr�me na�im malým i väè�ím palce a hlavne 

zbierajme v sebe trpezlivos� a lásku, aby sme im pomohli zvládnu� stále vy��ie nároky, ktoré sú na nich kladené. Vo svojej 

dobrovo¾nej práci na príprave Vavrincovho informaèného obèasníka by sme radi privítali aj va�e literárne diela, èi u� 

poéziu, alebo krátku prózu. Pode¾te sa s ostatnými o svoje úspechy a diela, a to formou zverejnenia ich v na�om VIO. Ak 

tvoríte, alebo sa vám podarilo stavebné, záhradné èi umelecké dielo, dajte nám vedie� a my nájdeme formu ako va�u 

rados� odovzdáva� ïalej prostredníctvom VIO. Sme na vás hrdí. 

      Vá� starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potulka Lorinèíkom 

 

V dòoch 4. a� 6.8.2017 sa uskutoènili ve¾mi zaujímavé potulky na�ou mestskou èas�ou. 

Pútavý výklad spojený s prezentáciou poskytli páni Milan Kolcun a Zoltán Balassa. 

Úèastníci potuliek si pri�li na svoje. A to v pravom slova zmysle. Okrem ve¾kého poètu 

miestnych lokálpatriotov v sprievode svojich malých ratolestí, akciu nav�tívili úèastníci 

a� z obce Pukanec (okres Levice), èi z východného mesteèka Snina. Spolu sa tak 

o zaujímavostiach na�ej mestskej èasti dozvedelo pribli�ne 270 náv�tevníkov. Potulky 

zaèínali na miestnom úrade, kde sa náv�tevníci dozvedeli nieèo viac o erbe i patrónovi 

na�ej mestskej èasti, prvých zmienkach o �e�te� obci, ako aj historických faktoch. 

Prvotné pohostenie vo forme kávy, vody, vínka, èi perníèka s na�ím erbom ponúkali 

pred �turistickou� potulkou poslanci miestneho zastupite¾stva. Potulky pokraèovali 

prehliadkou obytných stavieb mestskej èasti s porovnaním ich vyobrazení v minulosti 

a dnes. Zmienili sme sa aj o rodisku ná�ho dvojnásobného olympionika v boxe Petra 

Hrivòáka, ktorého vám bli��ie predstavíme v jednom z najbli��ích vydaní. Poukázalo sa i 

miesto, kde kedysi stál majer grófky Zichy a pár slov k tomu bolo aj pri miestnej 

studnièke. Pod¾a smeru �ípok, pokraèovali aj potulky a tak náv�tevníci vstúpili a vzhliadli 

200 roèný kostol sv. Vavrinca (z roku 1813, dnes kultúrna pamiatka), ako aj klá�tor 

Bosých Karmelitánov. Sprievodcovia neustále podávali zaujímavý výklad s dôrazom na 

ma¾by a vyobrazenia osôb a udalostí, ktoré zachytávali. Náv�tevníci sa poèas potuliek 

pýtali èo ich zaujímalo a sprievodcovia im ochotne odpovedali. Prehliadky boli zavà�ené 

v rezidentskej lokalite Háje. Náv�tevníci sa dozvedeli akú koneènú podobu by mala táto 

lokalita ma� a ako by mala miestnemu obyvate¾stvu spríjemni� bývanie. Aj keï mal 

investor stavby zámer sprístupni� jeden z u� dokonèených obytných domov, a zámer sa 

vzh¾adom na posun termínov prehliadok nestihol zrealizova�, náv�tevníci boli nakoniec 

pohostení a spokojne odchádzali s poznaním a príjemne stráveným dòom. Viac 

fotografií z tejto potulky nájdete na internetovej stránke http://www.kosice-

estranky.sk/clanky/potulky-mestom/lorincik---zaujimavosti-a-tajomstva.html 

 



 

Miestne zastupite#stvo 

 

Poslanecký deò 

Ka�dú prvú stredu v mesiaci v èase od 16:30 h do 17:30 h 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 

 

Zmena územného plánu 

Dòa 30.6.2017 bola uzatvorená evidencia podnetov vlastníkov nehnute¾ností v katastrálnom území Lorinèíka a následne 

v priebehu septembra budú vyhodnotené a predlo�ené do Útvaru hlavného architekta mesta Ko�ice. 

Kolaudácia stavby Lorinèík � Háje 

V dòoch 20. � 26.9.2017 sa bude kona� kolaudácia èastí obytného parku Ko�ice, Lorinèík � Háje. Jedná sa o in�inierske 

siete, verejné osvetlenie a jednotlivé stavby rodinných a radových domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekon�trukcia strechy na kostole 

V týchto dòoch zaèala rekon�trukcia strechy na kostole svätého Vavrinca. Práce budú pokraèova� osadením          

titán-zinkového oplechovania strechy. Pôvodný materiál tzv. �eternity� budú zlikvidované firmou RONAR s.r.o., ktorá sa 

podujala  na túto èinnos� za ve¾mi zvýhodnených podmienok. 

Detské ihrisko 
V týchto dòoch pokraèujú práce na dokonèení detského ihriska pri Hasièke. Zostáva u� len ulo�i� gumový povrch od firmy 
AVE. Nakoniec e�te pribudne oplotenie, ktoré zabráni prístupu psov do ihriska a tabule o prevádzkových hodinách. 
Obchod Hasièka 

Obchod Hasièka so zmie�aným tovarom je u� v plnej prevádzke.  

Otváracie hodiny:         PON:  6,30 - 12,00 ...  14,00 - 18,00 

UT:     6,30 - 12,00 ...  14,00 - 18,00 

STR:    6,30 - 12,00 ...  14,00 - 18,00 

�TV:    6,30 - 12,00 ...  14,00 - 18,00 

PIA:     6,30 - 12,00 ...  14,00 - 18,00 

      SOB:   6,30 - 12,00 

 
 
 
 
 
     

Narodili sa 
Novonarodenými obyvate¾mi Lorinèíka sa stali : Elenka Dundová. Rodièom gratulujeme a malièkej prajeme ve¾a zdravia 

a ��astia v �ivote! 

 

Kri�ovatka �pri studni� 

Na podnet obèanov bol prerokovaný návrh nového oznaèenia ciest 

kri�ovatky smerom ku záhradkárskej èasti na�ej obce 

a prislúchajúcej slepej ulice (viï. fotografia). V blízkej budúcnosti 

bude cesta k záhradkárskej èasti nosná, preto je toto opatrenie 

nevyhnutné. Zároveò prosíme obèanov o re�pektovanie 

a dodr�iavanie dopravného znaèenia. 

Malí prváèikovia zaèínajú 

Zaèiatkom septembra na�i �koláci zaèínajú nový �kolský rok a prajeme im ve¾a 
zdaru a ve¾a dobrých známok. Na fotografii �ve¾ké kamarátky� Viktória 
Horníková a Viktória Bittoóvá. 
 



Odpustová slávnos� v Lorinèíku 

V nede¾u 13.08.2017 sa o 10:30 h sa konala odpustová slávnos� v kostole svätého 

Vavrinca v Lorinèíku. Svätú om�u celebroval dp. Juraj Feník, S.T.D. Po om�i bolo pri 

kostole prichystané malé obèerstvenie. Lavice a stoly zabezpeèil MÚ a tak sme si 

Svätovavrinecké vínko a domáci chlebík so so¾ou mohli vychutna� aj posediaèky. 

O spevácky pozdrav sa postarali �Ko�icki �pivaci�, ktorí rozospievali aj mnoho 

ïal�ích prítomných. Kde je hudba, tam je aj zábava a to si mohol poveda� ka�dý 

jeden z nás. Vo¾akedy boli takéto slávnosti ka�dý rok a preto sa chceme opä� vráti� 

k týmto krásnym tradíciám. Ïakujeme na�im �ikovným gazdinkám, ktoré sa 

postarali o prípravu chutných koláèikov. V�etkým vám srdeène ïakujeme. 

 

Farský deò  

Vo �tvrtok 31.8.2017 sme si sv. om�ou pripomenuli �tyri roky od zriadenia farnosti Ko�ice Pere�. Po nej si v okolí fary na 

svoje pri�li deti, ktoré sa vy�antili na nafukovacích hradoch a dospelí si pochutnali na gulá�i a bor�èi. Mladí chceli prekvapi� 

palacinkami, ktorých napiekli okolo 350. Pre �fajn�mekrov� nechýbali ani hot � dogy. Moderátorom celého farského dòa 

bol ná� známy farník Ondrej Kandráè, V rámci hudobnému programu sa potom predstavili Natália Dzurovèínová (husle, 

spev) a Danko Falat (akordeón). Jednou piesòou nás pote�ila aj Franti�ka Fanny  

Bubánová. Prekvapením bola Kapela David�s Band. Dávid �olc sa predstavil ako  

perfektný gitarista a spevák, na druhej gitare hral Michal Kender, na bas gitare  

Valér Dunda a na kachone (cajon) hral Michal Telepjan. Dobrá nálada trvala a�  

do neskorého veèera. Za perfektnú organizáciu a spoluprácu sa chcem  

poïakova� v�etkým èlenom  farského zboru. S vïakou Martin Novotný, farár.  

Fotogaléria je dostupná na internetovej stránke: www.farnostperes.sk 
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Výlet na kúpalisko v Maïarsku 

Na horúci letný deò 15.8.2017 pripravila na�a Mestská èas� letné kúpanie 

v Maïarsku v meste Sárospatak. Nazbieral sa plný autobus a mohli sme vyrazi�. 

Cesta ubehla rýchlo � na letné kúpanie sme sa ve¾mi te�ili. Ka�dý z nás si v areáli 

kúpaliska na�iel svoje miesteèko a mohol vyskú�a� plavecký, detský, èi teplý 

bazén. Mnohých z nás príjemne oslovila pohostinnos� na�ich ju�ných susedov 

a tak sme sa posilnili dobrým jedlom a pitím. Zaplávali sme, oddýchli si a vo 

veèerných hodinách sme sa vrátili domov. 

Odpustová slávnos� v Ba�ke spojená so 770-tým výroèím obce  
Na slávnostiach pri príle�itosti 770-výroèia prvej písomnej zmienky obce Ba�ka sa konali rôzne kultúrne akcie ako i svätá 
om�a v kostole svätého �tefana Uhorského. Tejto slávnosti sa zúèastnil ná� pán starosta ako aj mnoho obèanov 
z Lorinèíka. Prajeme na�im susedom z Ba�ky ve¾a úspechov.  

Farský letný tábor 

Tohtoroèný Farský letný tábor sa uskutoènil v dòoch 21.-24.8. Pre 56 detí tvorilo 

program 9 animátorov pod vedením hlavného organizátora pána farára Martina 

Novotného. Pondelok sme strávili v telocvièni hraním rôznych hier a sú�a�í. 

V utorok sme nav�tívili jazdiareò Fébus v Po¾ove a potom si ka�dý tím vytváral 

svoju táborovú vlajku. Stredu sme zaèali svätou om�ou v kostole na Pere�i 

a neskôr sme sa vydali h¾ada� poklad do lesa v okolí Lorinèíka. Vo �tvrtok sme sa 

vybrali na Jáno�íkovú ba�tu. Po návrate na faru sme sa dozvedeli meno 

výherného tímu táborového sú�a�enia. Tak ako aj po iné roky vyhral ka�dý, kto sa  

tábora zúèastnil, no oran�ový tím bol najlep�í. Ve¾mi pekne ïakujeme ná�mu výbornému kuchárovi Miroslavovi Trembeckému, 

sponzorovi Zober loptu nie drogy za trièká, v�etkým animátorom, ale hlavne pánovi farárovi Martinovi. 



 

"o bude? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oznamy 
Materská �kola v Lorinèíku 

Od 1. septembra 2017 sa Materská �kola Lorinèík 15, Ko�ice stala elokovaným pracoviskom Materskej �koly Turgenevova 

7, Ko�ice. Viac informácii z �Domèeka� prinesieme v nasledujúcom èísle, zatia¾ nav�tívte na�u stránku 

https://msturgenevova7.edupage.org. 

Zmena trasy �kolského autobusu 

Miestny úrad v spolupráci s DPMK a.s. zabezpeèil zmenu trasy �kolského spoja tak, aby cestovanie detí do �koly bolo 

bezpeènej�ie. Deti budú ráno vystupova� na zastávke Z� Trebi�ovská s pokraèovaním na Z� Bernoláková, èo bude 

podstatne bezpeènej�ie. 

Obedy pre obèanov 

Miestny úrad Mestskej èasti Ko�ice � Lorinèík vyzýva obèanov a rodinných príslu�níkov obèanov vo veku starobného 

dôchodku, ktorí majú záujem o zabezpeèenie obedov so z¾avou v rámci sociálnej pomoci obèanom, aby kontaktovali 

Miestny úrad na t. è. 055/7898990 alebo emailom na urad@lorincik.eu. 

Bezplatné právnické poradenstvo pre obèanov na�ej MÈ 

Advokát JUDr. Rastislav Cestický ponúka pre obèanov na�ej MÈ bezplatné právnické poradenstvo. Na Va�e otázky bude 

pripravený odpoveda� poèas poslaneckých dní. 

Ve¾kokapacitné kontajnery 

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

Otoèka autobusu Stanovi�te oproti MÚ Vy�ný Lorinèík 

28. a� 30.09.2017 03. a� 05.10.2017 01. a� 02.10.2017 

26. a� 28.10.2017 31.10. a� 02.11.2017 29. a 30.10.2017 

23. a� 25.11.2017 28. a� 30.11.2017 26. a 27.11.2017 

 

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. 

 

Redak!ná rada 
 

Redakcia: Damián Exner, Ing. Mgr. Dagmar Takáèová a Patrik Palko. Foto : Du�an �olc, Franti�ek Bujòák. 
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 

 

Ochotnícke divadlo "Rodzina" z Dru�stevnej pri Hornáde 

Ochotnícke divadlo Rodzina a obèianske zdru�enie �ijem Hudbou Vás pozývajú na 

predstavenie divadelnej hry ��ivot na valale� v nede¾u 8.10.2017  v Dome kultúry   

v Lorinèíku. Hlavné postavy tvoria starí rodièia, ich syn s man�elkou a vnuk.             

Ide o pre�itie v�edného dòa na dedine, kde sa o humor postarajú nedorozumenia 

v generaèných rozdieloch. Ako si poradia starí rodièia s výdobytkami modernej 

doby a novými názvami? Nechajte sa prekvapi�, te�íme sa na Vás. 

Cyklistické preteky 

Dòa 7.9.2017 sa uskutoènia cyklistické preteky MTB XC série Ko�ice na trati okolo 

Klá�tora v Lorinèíku. Táto tra� je naozaj výnimoèná, v lese sa toti� nachádza 

nieko¾ko kráterov a priehlbenín, tak�e sa máte na èo te�i�. 


