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Pár slov na úvod
Dnes chcem ďakovať:
Ďakujem všetkým tým susedom, ktorí boli
ochotní pomôcť nám udržať chodníky, cesty
i priestory pred svojim domom v zime i po zime
v čo najčistejšom stave. Vďaka Vám!
Ďakujem všetkým tým susedom, ktorí počas
roka pomáhajú kosiť okolie rodinných domov
a verejných priestorov a udržiavať tak našu
mestskú časť v peknom šate. Vďaka Vám!
Ďakujem všetkým tým, ktorí nám pomohli

zvládnuť prvé dni a týždne koronakrízy šitím
rúšok alebo aktívnou pomocou našim seniorom
pri nákupoch potravín.
Veľká vďaka všetkým Vám. :)

Špeciálne „poďakovanie“ na záver patrí tomu
občanovi, ktorý v noci z 23. na 24. 7. pálil odpad
takým spôsobom, že otrávil ovzdušie susedom.
Ak máte vedomosť o možnom „dobrodincovi“
napíšte nám, prosím tip a vhodťe ho do
schránky pred úradom mestskej časti. :(

Váš starosta

Čo bude

8. august - sobota
Tohtoročný deň obce (sv. Vavrinec - 10.
august) bude opäť v znamení skromnej
zábavy ale o to srdečnejšieho pohostenia.
Spolu s poslaneckým zborom mestskej časti
sme sa rozhodli, že v sobotu 8. augusta od
16.00 hod. aspoň čiastočne nahradíme deťom
neuskutočnený športový deň. Nech
pripravené atrakcie spríjemnia deťom
i rodičom sobotné odpoludnie. To im praje
nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy,
ktorá sa rozhodla financovať náklady na tieto
atrakcie. Zábava bude neorganizovaná a tak
vyzývame hlavne rodičov, aby sa bavili spolu
s deťmi a dohliadali na ich bezpečnosť.
Zároveň všetkých návštevníkov upozor-
ňujeme na dodržiavanie hygienických
predpisov.

9. august - nedeľa
V nedeľu sa tradične
zídu veriaci v rím-
skokatolíckom kosto-
le sv. Vavrinca na sláv-
nostnej sv. omši o 9:00.
O kultúrne predsta-
venie sa postará folk-
lórna skupina Vinica
z Myslavy. O po-
hostenie zákuskami
sme poprosili naše gazdinky. Pohárom sväto-
vavrineckého ružového vínka či pohárom piva
z pivovaru zo Spiša si určite urobíte dobrú náladu
pred sviatočným obedom. Ako novinku si môžete
ochutnať kvalitnú kávičku z retro autíčka pána
Melníka firmy TUCAFÉ. Pred kostolom snáď budú
aj tradiční predajcovia drobností.

Dni obce s odpustovou slávnosťou - 8. a 9. august
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Oznamy a krátke správy
Pozor na porušenie rýchlosti
Nastala zmena organizácie dopravy na vstupnej
komunikácii do mestskej časti a jej vyradenie zo
zoznamu štátnych ciest. Jedná sa o úsek cesty za
križovatkou Na Furmanci na odbočke zo štátnej
cesty č. 548 Košice – Malá Ida.
Pre vodičov sa zmenilo to, že
táto komunikácia je už
miestnou komunikáciou v obci
a platí tu maximálna rýchlosť
50 km/h!

Prerokovanie zmien ÚPN
Prebehlo 2. Verejné prerokovanie zmien
a doplnkov územného plánu zóny Košice –
Lorinčík. Odborní pracovníci zhotoviteľa, útvaru
hlavného architekta mesta i mnoho občanov
mali možnosť oboznámiť sa so stavom
vypracovania tohto dokumentu, ktorý na dlhé
roky ovplyvní vývoj v Lorinčíku. Úmerne tomu je
prikladaná vážnosť veci a z toho vyplýva
i eminentný záujem občanov riešiť budúcnosť
svojich majetkov. Prejednávali sa iba neak-
ceptované pripomienky z ostatného prero-
kovania s každým účastníkom. Následne bude
vypracovaný návrh zmien a doplnkov na schvá-
lenie mestským zastupiteľstvom Košice. Termín
sa nám nepodarilo zistiť, ale mesto by to chcelo
stihnúť ešte v tomto roku. Všetkým sa však
vyhovieť nedá, pretože mnohokrát sú požia-
davky na zmeny tak protichodné, že nech sa
uskutoční akákoľvek zmena vždy bude niekto
nespokojný. A tak sa stalo, že v niektorých
prípadoch ostáva v platnosti pôvodný stav veci.

Výrub lesa
Miestnemu úradu bolo doručené oznámenie
Urbariátu Poľov o pokračovaní vo výrube
v Grófovom lese. Aj cez dohodu, ktorú uzavreli
poslanci na čele so starostom MČ o postupnom

ozdravnom výrube počas 10-tich rokov sa
rozhodli urbárnici pokračovať v začatom
spôsobe výrubu už v najbližšom období.
Tentoraz z dôvodu „KALAMITY“. Vyrúbaných
bude viac ako 50 dubov. Viac
informácií získate na adrese
Urbariátu Poľov.

Výsadba okrasných drevín
V mestskej časti sme sa rozhodli skrášliť okolie
zastávok MHD výsadbou okrasných drevín
a krovín. Začali sme na Macákovej ulici, kde
bude spolu s výsadbou postavená i MANDALA
priateľstva a mieru pod vedením odborníčky
pani Černákovej. Zaujímavosťou je, že bude stáť
tak, že jej rohy budú ukazovať presne na svetové
strany a tieň tisu, ktorý bude stáť v jej strede
bude na obed pri slnečnom dni ukazovať presne
12 hodín.

Cintorín
Pokračujú i brigádnické práce v okolí kolum-
bária na našom cintoríne, kde pribudlo
oplechovanie urnovej steny a montáž zábradlia.
Postupne budeme nanášať ochranné omietky
a nátery. Veľmi radi privítame brigádnikov
i z radov mladých. Najbližšiu brigádu Vám
oznámime.

Gratulujeme
Novonarodenými občanmi našej MČ sa stali
Sára Žigalová a Marko Rác. Rodičom gratu-
lujeme a novonarodeným prajeme veľa zdravia a
šťastia v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustili Ján Palko a Ján Macák. Z
domu seniorov Bethesda Ivan Pisák, Jolana
Petyová, Mária Pisáková, Ivan Hečko a Barbara
Medvecová. Česť ich pamiatke!
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Čo bolo

6. až 22. december 2019. Čas, kedy mesto bolo
nasýtené tou správnou atmosférou, ulice pat-
rične presvetlené a voňajúce po prevarenom
víne. Práve vtedy a presne tam ste mali mož-
nosť zažiť s nami jedinečné multikultúrne a
multižánrové podujatie s názvom Archa
odkazov minulosti.

Myšlienka zorganizovať tento kultúrny skvost
sa v hlavách jej realizátorov nezdržala dlho a ani
nebolo treba. Naopak. Situácia si vyžadovala
a stále vyžaduje, ukázať ju svetu a šíriť ju čo
najviac a čo najdlhšie.
Ako inšpirácia jej zhmotnenia poslúžil odkaz 60-
tych rokov minulého storočia. Nielen z tej
vonkajšej, viditeľnej stránky onej doby (hnutie
Hippies, šialene krátke minisukne a dlhé vlasy
mladých mužov, vtedajšia móda, účesy, gitary,
pop a rocková muzika atď.), ale aj z tej stránky
vnútornej, duchovnej (myšlienky multikul-
turalizmu a tolerancie medzi ľuďmi bez ohľadu
na jazyk, rasu, národnosť a vierovyznanie,
sloboda pre všetkých, boj za svetový mier).
A kde zasadiť niečo také netradičné? Predsa na
miesto, ktoré nás núti zamyslieť sa. Do
priestorov bývalej židovskej synagógy.
Mnoho našincov aj cudzincov, ktorí prekonali

svoje prvotné prekvapenie, keď si uvedomili, že
môžu vojsť do jej útrob na Zvonárskej ulici, sa
prostredníctvom výtvarného umenia, sym-
bolov rôznych kultúr a prekrásnej architektúry,
ale aj prostredníctvom dobovej hudby, živého
slova a zvukových a svetelných efektov obohatili
o jeden neobyčajný a neopakovateľný zážitok.
Realizácia podujatia nás stála veľa úsilia
a zanechala v nás veľa dojmov. Stojí však zato si
to ešte raz pripomenúť, pretože bolo jedno
z mála, ktorému sa podarilo dosiahnuť to, čo si
vybralo za svoj cieľ. Myšlienky, ktoré sme šírili
cez krásu umenia, totiž žijú ďalej!
Takouto krátkou retrospektívou sme sa chceli
poďakovať všetkým, ktorí Arche venovali nielen
svoj čas, nápady, osobnosť, ale aj kúsok
zdravia☺.

Ďakujeme organizátorom: Ladislav Rybársky, MČ

Lorinčík s pánom starostom Damiánom Exnerom, Vierka

Szabová, Dávid Šolc, Peter Furmaník, Edita Hubertová,

Beáta Andrejková, Výmenník Štítová, Laura Furmaníková,

Boris Bogo Bokotej, Daniel Dobrík, Janka Teššerová a Evka

Lorenzová, Peter Gornyitzki

Ďakujeme sponzorom: Zober loptu, nie drogy n.o. Hotel

Družba, Židovská náboženská obec (ŽNO) Košice a ďalší

A samozrejme vďaka patrí aj vystavujúcim výtvarníkom -

autorom diel.
Beáta Andrejková

Archa odkazov minulosti
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Predstavenie hry Surovô drevo
Ďalšia fantastická premiéra!
Čakali sme dlhšie, ale oplatilo sa. Naši herci nám
všetkým, ktorí sme mali to šťastie a vmestili sme
sa do divadelnej sály Domu kultúry v Lorinčíku,
predviedli čarokrásne divadlo. Diváci sa bavili,
herci sa vyšantili a organizátori sa zapotili, aby
to v preplnenej sále dobre dopadlo. Pán starosta
ešte pred prvým dejstvom spôsobom sebe
vlastným, podal divákom krátky životopis
autora hry Ivana Bukovčana, ktorý istý čas pôso-
bil i v Košiciach. Potom už herci rozohrali
divadlo, po skončení ktorého sa im dostalo
neutíchajúceho aplauzu. Ako najväčší prínos sa
hodnotí majstrovstvo režiséra spočívajúce v
práci s mladými - začínajúcimi ochotníkmi. Toto

ocenili hlavne hostia predstavenia z radov
starostov a starostiek okolitých obcí. Výsledkom
boli pozvania na odohratie predstavení. Ale aj
pre domácich divákov to bude dlho neza-
budnuteľné predstavenie, lebo toľko mladých
hercov v jednej hre už dávno nehralo. Svoju
úlohu všetci zvládli na výbornú a tak nám ostáva
iba poďakovať sa režisérovi Rudovi Dučaimu a
všetkým ktorí hrali i pripravolvali túto hru.
Celému kolektívu prajeme k 75-tym narode-
ninám Ochotníckeho divadla v Lorinčíku všetko
najlepšie.
ĎAKUJEME VÁM!

DE
Foto: František Adamčík

Stolnotenisový turnaj
Poznáte to, keď máte počas sviatkov pocit, že
celý deň iba sedíte a pochutnávate si na
zákuskoch? Tak pre všetkých tých, ktorý mali
chuť si medzi sviatkami aj trocha zašportovať, sa
ako každý rok, konal turnaj v stolnom tenise. V
sále kultúrneho domu bola pohodová no
aktívna atmosféra. Zúčastnení získali 2 v 1:
okrem rozhýbania celého tela sa mohli aj
stretnúť a porozprávať so svojimi susedmi.

Samuel Dobrík
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Silvester 2019
Koniec roka 2019 a začiatok roka 2020 sme
oslávili silvestrovskou zábavou.
Slávnostný prípitok predniesla p. poslankyňa,
vedúca kultúrnej komisie Ing. Anna
Potočňáková. Chutnú silvestrovskú kapistnicu
uvarila Božena Volnerová. DJ Peťo hral výborne,

prítomní hostia sa zabávali družne spolu ako
jedna veľká rodina. Po polnočných gratuláciách
nechýbala tombola. Zábava bola skvelá, skoro až
do rána bieleho….
A tak sa začal nový rok.

Darina Terifajová

Trojkráľový večer

Voľby do NR SR
Voľby do NR SR sa uskutočnili 29.02.2020.
Zo 602 zapísaných voličov sa na voľbách do NR
SR zúčastnilo 501 voličov, čo je 83,22 percentná
účasť, mimochodom najvyššia účasť v Košiciach.
Samozrejme, nechýbali obálky voličov zo
zahraničia, boli medzi nimi aj obálky z Ameriky
a Ázie.
V Lorinčíku získala najväčší počet hlasov koalícia
Obyčajní ľudia, NOVa, KU, Zmena zdola (173).
Za nimi nasledovala strana SaS (53), Za, strana
Za ľudí (51).
Voĺby prebehli pokojne, volebná komisia
nemusela riešiť žiadne priestupky, svoju činnosť

ukončila vo volebnú noc o štvrtej hodine
nadránom.

Darina Terifajová

Vianočné prázdniny sme v Lorinčíku zakončili
už tradičným Trojkráľovým večerom.
Zdravicu predniesol pán starosta Damián
Exner a takisto aj pán farár Martin Novotný.
Piesne s vianočnou melódiou zaspievala
speváčka Patrícia Udvardyová, ktorá sa okrem
iného predstavila aj na podujatí Archa
odkazov minulosti. Poslanci si opäť obliekli
červené zástery s logom obce a ponúkali
poslanecký punč a varené vínko. Akýmsi
vyvrcholením večera bola unikátna laserová
show s názvom „Lorinčík v toku času“.

Daniel Dobrík
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Zo života občanov

Ján Macák sa narodil 2.8.1930 v Lorinčíku
(v dome u Panových) rodičom Jánovi a Alžbete
ako štvrté z piatich detí. Tri jeho sestry žili len
veľmi krátko. Otec mu bol nútený, tak ako
väčšina v tom čase, odísť za prácou do Ameriky.
Keď sa v roku 1934 vrátil, kúpil pozemok so
starým domom, kde sa Janko s rodičmi
presťahovali. Dom so slamenou strechou mal
len jednu izbu, kuchyňu a komoru.
Vzdelanie Janko získal z ôsmych ročníkov
základnej školy v Lorinčíku (bývalá Pastireň).
Ďalej už študovať nemohol, pretože musel
pomáhať doma.
Keď v roku 1945 prišiel na Lorinčík učiteľ
a správca Michal Macák (menovec z Myslavy),
začal hrať Janko v Ochotníckom divadle.
Počas 2. svetovej vojny boli v ich dome ubytovaní
Nemci, ktorí vraj boli milí a štedrí. Deťom
rozdávali cukríky. Jeho otec tiež narukoval na
front. Predtým však stihol vybudovať na
záhrade bunker, kde sa potom celá rodina
schovávala.
Ako predtým bývalo zvykom, chlapci chodili
pešo do okolitých dedín a pri jednej takejto
pochôdzke zbadal v Myslave medzi dievčatami
svoju budúcu manželku Katku, s ktorou sa
14. 8.1950 oženil. Svadba bola v Lorinčíku,
v dome, v ktorom bývali. V tom čase sa musel
odovzdávať štátu kontingent (zrno, vajcia,
mlieko, mäso...). Kontingent sa odovzdával
v neúnosnom množstve, ktoré sa nedalo splniť.
A tak musel Janko narukovať za vojaka do
pracovného tábora – do bane. Stalo sa tak v roku
1951, len tri mesiace po narodení dcérky
Katarínky.
Z ďalšieho obdobia sa mu do pamäti vryli tieto
spomienky:
Musel si zabezpečiť drevený kufor s presnými

rozmermi, uzamykateľný, s vyrytým menom.
Cestovali vo vlaku, v nákladnom vozni, sediac
len na svojom kufri, bez zastávky až do Hradci
Králové a odtiaľ do Mimoňa (nad Prahou). Tam
bývali v domoch, ktoré museli opustiť Sudetskí
Nemci, pričom spali iba na kovových posteliach.
Obliekli ich do rôznych vojenských šiat. Dali im
aj návleky na kolená a lakte, ktoré používali
v bani, keď sa museli plaziť na bruchu. Niekedy
fárali až do hĺbky 900 metrov. Počas prác sa
niekedy stávalo, že nešla elektrina, tým pádom
nebol ani vzduch v bani. Pamätal si, že dlho
nevedel dýchať. S malou lampičkou na prilbe sa
tak pomaly presúval k hlavnej šachte
a k výťahu, ktorý ich dostal na povrch. Na jedlo
mal len jeden hrnček, ktorý si umýval v potoku.
Nevedel kedy a či sa vôbec vráti domov za
rodinou.
Pracoval v bani v Karvinej, v Ostrave (baňa
Šverma), v meste Petřvald (baňa Evžen). Zo
zarobených peňazí im sťahovali za ubytovanie,
stravu, pranie atď.. Zvyšné peniaze, a takisto aj
nejaké ušetrené potraviny, posielal domov
svojej manželke.
V apríli roku 1953 utrpel úraz, kvôli ktorému už
nemohol ďalej fárať v bani. Preložili ho do
kláštora, kde pracoval ako dozorca v kuchyni.

Ján Macák
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Z pracovného tábora ho pustili domov
v novembri 1953.
Z týchto ťažkých čias z práce v bani mu do konca
života ostal pevný stisk ruky, pri ktorom ste
cítili ako vám praskajú kostičky. Pri lúčení vždy
hovorieval: „Buď zdráv, a šetri silu“ -, pozdrav,
ktorý používali baníci.
Po príchode domov nastúpil do VSS ako
pomocný robotník. Tam sa vyučil za strojného
zámočníka a v tejto práci vytrval až do svojich
60. rokov.
Od roku 1960 popri práci kopal aj studne
v Lorinčíku a blízkom okolí. Len v Lorinčíku
vykopal približne 20 studní, z ktorých sa mnohé
využívajú až dodnes. Ak by sme mali spočítať
hĺbky všetkých ním vykopaných studní, zastavili
by sme sa až pri čísle 480.
S manželkou mali 5 detí – Katarína, Štefan,
Peter, Ján a Mária, 10 vnúčat a 14 pravnúčat.
Starší obyvatelia Lorinčíka si možno pamätajú,
ako kráčal so svojou manželkou Katkou vždy
ruka v ruke na zastávku autobusu. Bol vášnivým
záhradkárom, vedel mnoho nielen o ovocnej
a zeleninovej záhradke, ale takisto aj o okrasnej.
V záhradke trávil mnoho času, či už pršalo alebo
bolo horúco. Pri takýchto horúčavách si uviazal
vreckovku so štyrmi uzlíkmi v rohoch, založil si
ju na hlavu ako širák a pracoval, okopával,
obracal seno. Pri oddychu si sadol na lavičku pod
strom a s výhľadom na svoju záhradu hovoril,
aké sú to stromy, kedy ich zasadil a ako sa o nich
stará.
Celá rodina sme radi sedávali na dvore pod
čerešňou na lavičke a počúvali jeho príbehy
z mladosti. Pri oslavách nám krásne spieval
ľudové pesničky (no iba sám, pretože nikto
nepoznal také ako on).
Keď ešte vládal, chodil často do lesa na huby,
a takisto aj po rozostavaných stavbách

rodinných domov. My, jeho deti, vnúčatá
a pravnúčatá, si spomíname na jeho pomoc
a rady pri stavbe domu, či pri prácach v záhrade.
Čas strávený po nedeľňajšej omši bol vždy
u babky a dedka. Babka mala stále napečený
výborný koláč a dedko tiež počastoval, tak „po
chlapsky“. Zaujímal sa o život svojich detí,
vypytoval sa na vnúčatá a pravnúčatá. Držal nám
prsty pri skúškach na vysokej škole a čakal či sa
podarila. Do poslednej chvíle svojho života mal
bystrý um, všetko vnímal a veľa vecí si pamätal.
Rodina bola preňho všetkým.
Napriek ťažkým chvíľam v živote však nikdy
nestrácal vieru v Boha.
Zomrel 7.5.2020 vo veku 89 rokov po ťažkej
chorobe.
S obdivom a úctou naňho spomíname

Anna Potočňáková

Ján Macák
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Redakčná rada

Správne odpovede z minulého čísla

Zábavná strana

Inzercia

Anagramy (prešmyčky)
Vašou úlohou je v každej zo šiestich prešmyčiek
vytvoriť zmysluplné slovo. Je potrebné použiť
všetky písmená a všetky slová sú podstatné mená.

1. DIERANÁ
2. LEKABAT
3. VETRES
4. CIŽENON
5. ZRADLOK
6. ITYNKRS

Sudoku

(Správne odpovede z tohto čísla sa dozviete v nasledujúcom čísle Vavrincovho občasníka)

Krátky vianočný kvíz: 1. A, 2. A, 3. A, 4. C, 5. A


