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Pár slov na úvod
Disciplína. V týchto dňoch často opakované slovo,
najmä v súvislosti s všadeprítomnými vírusmi a ich
vplyvom na nás a našu spoločnosť. Čo o tomto slove
hovorí slovník cudzích slov? Významov je viacero, ale
hlavne je to dodržiavanie zásad, predpisov,
nariadení; odvetví športovej, vedeckej, pracovnej
alebo inej činnosti... Je to kľúč k čo najspokojnejšie-

mu bežnému životu. Môžeme diskutovať o zmyslu-
plnosti, účelnosti a aj kdejakej "sti" v súvislosti s dis-
ciplínou ako takou. Všetci máme radi, ak sú
disciplinovaní ostatní a vieme byť voči iným ľuďom
nároční a niekedy i málo ohľaduplní. Začnime teda u
seba a zoberme disciplínu do hrsti, vyžadujme ju i od
iných a určite nám to bude po srsti.

Váš starosta

Čo bude?
Jesenná brigáda a 5. ročník
Gulášfestu
Tak trochu tradične spájame jesenné
upratovanie s varením guľášu už šiesty rok po
sebe. Aj tento rok sme pristúpili po zvážení
okolností k tomuto kroku. Družstvá variace
tradičný i netradičný guľáš sú pripravené.
Verejné priestranstvo tiež. Na upratovanie máme
pripravené i rukavice i vrecia, aj nejaký ten
kontajner sa nájde. Nám ostáva už iba Vaša
ochota prísť a hlavne vziať so sebou Vašich
mladých i menších, aby sme ich spolu naučili
vzťahu k verejnému priestoru. Chceme si upratať
priestor, ktorý sa stane verejným alebo verejným
dnes už aj je. Pre deti máme pripravené malé
odmeny a všetci dostanú žetóny, ktoré budú
môcť vymeniť za porciu guľášu ako odmenu za
dobrovoľnícku prácu. Za najzaujímavejší nález či
najaktívnejší prístup k upratovaniu odovzdáme
vecné odmeny.

Organizačný tím Jesennej brigády a Gulášfestu
2020
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Zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Lorinčík
Dňa 18.08. 2020 sa o 16:00 hod.
na miestnom úrade konalo
v poradí 9. Miestne zastupiteľ-
stvo (MZ) MČ Lorinčík.

Rokovaniu zastupiteľstva pred-
chádzali rokovania komisií
v prípravnom období a po správe
hlavnej kontrolórky a prerokova-
ní čerpania rozpočtu MČ sa na
program dostal návrh použitia fi-
nančného transferu mesta pre
našu MČ. Financovať sa bude
brána miestneho cintorína i do-
končenie urnovej steny kolum-
bária, dovybavenie kuchyne a re-
konštrukcia vzduchotechniky a
vypracovanie technickej doku-

mentácie reorganizácie priestoru
pred Domom Kultúry. Poslanci
prerokovali a neschválili žiadosti
o prenájom priestorov hasičky
a priestoru za ňou s tým, že úmy-
sel je ponechať tieto priestory na
verejné použitie bez privátneho
vplyvu.

Ďalej boli prejednávané zápisy z
bežných kontrol práce obecných
úradov okresnou prokuratúrou,
ktorá nenašla vážne porušenia zá-
konov a doporučila poučiť za-
mestnancov o niektorých pred-
pisoch. Prerokovávaný bol stav
pripravenosti na určovanie no-
vých názvov ulíc i pripravenosť

úradu MČ na sčítanie obyvateľov,
bytov a domov.

V bode „rôzne“ boli poslanci in-
formovaní o práci starostu jeho
správou o činnosti ako i podnet-
mi občanov na zanedbávanie
kosenia pozemkov, voľnom pohy-
be psov či dodržiavaniu prevádz-
kových poriadkov ihrísk.

Úplné znenie zápisnice z 9. zasad-
nutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Lorinčík, ako aj všetkých os-
tatných zasadnutí je dostupné na
našej internetovej stránke-
www.lorincik.eu

MÚ Lorinčík

Oznamy a krátke správy
Kruhové tréningy organizované
v kultúrnom dome Lorinčík
Milé dámy, poďte športovať! Dňa 30. 9. 2020 o 18:30
sa uskutoční v kultúrnom dome Lorinčík prvý kruho-
vý tréning – intenzívny skupinový tréning, kde sa
cvičí na stanoviskách s použitím jednoduchých
cvičení na celé telo. Trénerom a inštruktorom bude
certifikovaný osobný a kondičný tréner Mário Bunda.
Pozor! Každý tréning bude mať len limitovaný počet
účastníkov. Prvý vstup zdarma! Rezervuj si svoje
miesto a zisti viac na tel.č. 0940356502.

Miriama Vargová

Pozor na nedoplatky
Pri kontrole evidencie psov sme zistili nesúlad v evi-
dencii s magistrátom mesta v tom, že držitelia psov
majú zaplatené dane na magistráte, ale nezakúpili si

na mestskej časti známky pre psíkov. Pristúpili sme
preto k tomuto postupu: V zmysle VZN č. 3/2008 o
podmienkach chovu, držania a manipulácie s
domácimi a úžitkovými zvieratami na územímest-
skej časti Košice – Lorinčík, vyzývame tých maji-
teľov psov, ktorí známky nemajú, aby si ich prišli
prevziať a uhradiť poplatok 1,50 €. Do 31. 12. 2020
bude platná táto symbolická suma. Od 1. 1. 2021 sa
bude poplatok za známku zvyšovať, pretože iba
obstaranie kvalitnej kovovej samotnej známky je
vo výške zhruba 4,60€..

Ďakujeme za porozumenie
Miestny úrad MČ Košice – Lorinčík

Gratulujeme
Novonarodenými občanmi našej MČ sa stali Michaela
Kučínska a Laura Mihaľová. Rodičom gratulujeme a
novonarodeným prajeme veľa zdravia a šťastia vživote.
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Čo bolo

Veľkokapacitné kontajery

Na stanovišti otočky autobusu MHD sú kontajnery na BIO odpad vždy v prvú sobotu v mesiaci.

Kontajnery na Vyšnom Lorinčíku budú umiestnené na 2 stanovištiach: Macáková ul. pri Bethesde, Macáková ul.
pri ul. Čergovská.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na rastlinný BIO odpad, preumatiky, ani stavebný odpad.

* Otočka autobusu - kontajner bude pristavený v popoludňajších hodinách t. j. od 15.00 hod.

Otočka autobusu *
01. až 03. 10. 2020
29. až 31. 10. 2020
26. až 28. 11. 2020

Vyšný Lorinčík
04. a 05. 10. 2020
01. a 02. 11. 2020
29. a 30. 11. 2020

Stanovište oproti MÚ
06. až 08. 10. 2020
03. až 05. 11. 2020
01. až 03. 12. 2020

BIO kontajner:
Vyšný Lorinčík
17. 10. 2020
21. 11. 2020

Veľkokapacitné kontajnery budú najbližšie zabezpečené v týchto termínoch a na týchto miestach:

Na jedno krásne piatkové odpoludnie 11. septembra
sme boli pozvaní spoločnosťou Lorinčík Háje s.r.o. na
„Garden párty“ v predajnom mieste na Lúčnicovej uli-
ci. Vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére sme
sa dozvedeli o plánoch tejto spoločnosti na pokračo-
vaní projektu Lorinčík – Háje. Takisto i o trvalom
záujme spoločnosti pomáhať našej mestkej časti fi-
nančnou podporou rozvojových aktivít ako napríklad
výsadby verejnej zelene vo vytypovaných priestoroch
mestskej časti. Zaujala nás i ponuka na realizáciu
detského ihriska v tejto časti. Zároveň sa pán staros-
ta poďakoval za už poskytnutú pomoc a poprial sta-
vebníkom veľa úspechov v ich zámeroch.

V druhej časti stretnutia sme si vypočuli veselé his-
torky Roba Jakaba z jeho pracovných pobytov v Špa-
nielsku, odkiaľ si priniesol recepty na vynikajúcu
paellu. A počas varenia sme čelili i nepretržitému
vtipnému komentovaniu Adyho Hajdu, ktorému se-
kundoval Lukáš Latinák. Keďže herci mali v ten večer
generálku v štátnom divadle, pred sobotňajšou pre-
miérou boli v „ráži“. Na naše počudovanie bolo jedlo
rýchlo hotové, a tak sme si ho vychutnali a zapili šu-
mivým sektom, ako inak nealkoholickým. Viac o tom-
to stretnutí sa dozviete v reportáži na stránke –
www.tvkosice.sk

DE

Ady, Robo a Lukáš varili na Hájoch!
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Dni obce s odpustovou slávnosťou
Aj keď situácia nebola ľahká,
predsa len sme sa rozhodli deťom
dopriať trochu zábavy. V sobotu
8. augusta teda Jungerto postavi-
lo dva veľké nafukovacie hrady na
multifunkčnom ihrisku. Jeden

pre väčšie deti a druhý pre tie
menšie. K tomu ešte bazénik
s vodnou guľou, v ktorej sa mohli
väčšie deti vyšantiť a veľmi dobre
schladiť pri naozaj veľkej horúča-
ve. Záujem bol i napriek teplu
neutíchajúci a na zvyšku ihriska

sa naháňali lopty jedna radosť.

Keďže sa deťom z hradov nechce-
lo ani po zotmení, zapli sme svet-
lá ihriska a zábava mohla
pokračovať. Ako nám povedali
mnohí rodičia, deťom sa už veľmi
žiadalo takéto šantenie a tak sme
veľmi radi, že sme aspoň takýmto
spôsobom mohli deťom kompen-
zovať neuskutočnený športový
deň detí a iné akcie, ktoré sme
pripravovali na tento rok.
Aby sme dodržali hygienické
predpisy, miestny úrad zabez-
pečil dezinfekciu priľahlých
priestorov detského ihriska
a o dezinfekciu nafukovačiek sa
postaral prevádzkovateľ.

Na druhý deň - v nedeľu, sa v
kostole sv. Vavrinca konala
odpustová slávnosť, na ktorej sa
ľuďom počas homílie prihovoril
diakon František Bujňák. Po jej
skončení sa v priestore pred ko-

stolom zhromaždili ľudia pri
stánkoch s tradičnými perníkmi,
lízankami a inými drobnými
darčekmi. Popri čapovanom piv-
ku z remeselného pivovaru Buch-
vald zo Spiša prišiel prvýkrát pán
Melník so svojím retro autíčkom
značky Renault s ponukou kvalit-
nej brazílskej kávičky. A že boli
“šóry“ na občerstvenie tohto roku

Ochotnícky guláš
V sobotu prvého augusta sa konala tradičná akcia
pod názvom ochotnícky guláš. Pozvaní boli všetci,
ktorí sa zapájajú, prípadne zapájali, do čin-
nosti Ochotníckeho divadla v Lorinčíku. Pozvanie
prijal aj pán starosta. Výborný guláš sa varil pod
taktovkou ochotníkov Ľuba a Jara. Ďalej prispel
každý svojou troškou, či už hubami do gulášu, ale aj
napečením koláčov alebo domáceho chlebíka. Rodine
Šolcových ďakujeme za poskytnutie priestorov pre
toto príjemné posedenie.

Daniel Dobrík

Čo bolo



strana 5č.2/2020

Dni obce s odpustovou slávnosťou
tri, bolo to preto, že nemohlo
chýbať kvalitné svätovavrinecké
od nášho tradičného dodávateľa
pána Rosenbergera z Pukanca.
Zahanbiť sa nedali ani naše gaz-
dinky a na stole, kde si zriadil
stánok miestny úrad, si našli
všetci nejakú dobrotu z ich
cukrárenského kumštu.

Po tom, čo sa skončila
slávnostná svätá omša sa
priestranstvo zaplnilo do pos-
ledného miesta. Po príhovoroch
pána farára Martina Novotného
a pána starostu Damiána
Exnera spustili naši hostia
z folklórneho súboru Vinica
myslavskú víchricu spevu a tan-
ca. Predviedli nám ukážky
miestnych tradícií, piesní a tan-
cov a aj zábavnú gazdovskú hru.
Kto mohol, točil video, lebo
chvíle to boli krásne a krátke.
O to viac, že nárečie, texty pies-
ní a hlavne kroje sú všetkým Lo-
rinčanom veľmi blízke a sú
vlastne i tak trochu naše. Histo-
rické vzťahy sú podčiarknuté
i rodinnými väzbami medzi
našimi obcami a myslavčania
boli v minulosti najštedrejšími
darcami pri výstavbe nášho ko-
stola, ako to dokladá pamätná
listina z roku 1932.

Veľmi pekne všetkým, ktorí
prispeli k sobotnému večeru i
ku krásnemu sviatočnému ne-
deľnému predpoludniu, srdeč-
ne ĎAKUJEME!

DE
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Viete, že...
Váš domáci miláčik môže byť v nebezpečí?
Nové ochorenie, ktoré spôsobuje očný parazit,
postihuje domácich aj voľne žijúcich mäsožravcov,
ale i človeka.
Jeho medzihostiteľom a prenášačom sú drozofilné
mušky, ktoré sa v našom lese a v našich záhradách
vyskytujú v čase teplého počasia, zhruba od apríla do
októbra. Vývinové štádium očného červa trvá asi
mesiac a v počiatočnom štádiu na psíkovi ani
nemusíme vidieť nejakú zmenu. Z vlastnej skúsenosti
môžem potvrdiť, že naše tri psíky nemali žiadne
príznaky, no pri kontrole očí veterinárka našla
jednému pod tretím viečkom červy a následne aj u
ďalších dvoch. Bolo to v novembri minulého roku.
Liečba spočívala v kvapkaní antibiotík do očí a v
aplikovaní pipety Advocate, ktorá je jedným z liekov
proti Theláziam. V našej lokalite je, bohužiaľ,
populácia drozofilných mušiek infikovaná
theláziami, čo mi tento rok potvrdili viacerí majitelia,
ktorí zistili u svojich psíkov toto ochorenie. Preto je
potrebné psíkom od apríla aplikovať Advocate
(Selehold, alebo iný veterinárom odporučený liek)
raz za štyri týždne, a toto opakovať až do novembra,
keď už mušky prestanú lietať. Infekcia môže

prebiehať dlhšie bez zaznamenania príznakov, ale
svojou prítomnosťou spôsobuje dráždenie a následné
zápaly. Najčastejšie sa prejavuje nadmerným
žmurkaním, začervenaním, opuchom, svrbením a
výtokmi rôzneho charakteru z očí. Pri neliečení končí
slepotou.
Podrobnejšie informácie o diagostike a terapii
nájdete v článku, ktorý som našla na internete, bol
publikovaný v časopise Pes a Mačka 7/2019 pod
názvom Thelazióza, jeho autorom je MVDr. Pavol
Zubrický.

Renáta Jechová
Foto: Ilustračné, zdroj: pixabay.com

Predstavujeme
Kynologický záchranný zbor Slovenskej Republiky
Kynologický záchranný zbor zabez-
pečuje efektívnu a dobrovoľnú po-
moc pri pátraní po stratených a
nezvestných osobách. Záchranárske
tímy KZZ SR pripravujeme pre vy-
hľadávanie nezvestných osôb na
ploche a zasypaných osôb v ru-
inách. Pôsobíme na území SR a
máme množstvo skúseností s pát-

racími akciami po ľuďoch, ktorí od-
išli a už sa sami nevedeli vrátiť. Pri
hľadaní sú ľudia viackrát bezradní,
nevedia, na koho by sa okrem polí-
cie mohli obrátiť.
My dobrovoľníci z KZZ SR pomáha-
me kedykoľvek a kdekoľvek, v noč-
nú či dennú hodinu a za
akéhokoľvek počasia. Čas je náš naj-
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Kynologický záchranný zbor Slovenskej Republiky
väčší nepriateľ a od úspechu náj-
denia nezvestnej osoby závisí
skoré ohlásenie nezvestnosti.
Naše psy sú špeciálne cvičené na
vyhľadávanie osôb v rôznych
porastoch v lese, na lúkach, v ťaž-
ko dostupnom teréne, v opuste-
ných budovách, či hlbokých
kanálových šachtách.
Ako členovia zboru sme školení
na orientáciu v teréne, pomocou
aplikácie Locus, taktiež sme pre-
školovaní z prvej pomoci, orien-
tovanej najmä na pomoc v teréne.
Naše psy taktiež skladajú rôzne
skúšky a testy.
Tím nášho zboru tvoria dobrovoľ-
níci z rôznych odvetví – profesi-
onálni záchranári, veterinári,
hasiči, ekonómovia, podnikatelia,
... skrátka ktokoľvek, kto je ochot-
ný pomáhať.

Naša činnosť:
Od začiatku pôsobenia zboru
(2015) sme poskytli pomoc viace-
rým hľadaným osobám, kedykoľ-
vek počas roka, v ktorúkoľvek
hodinu v akomkoľvek teréne na
pátracích akciách.
Medzi naše činnosti patrí i pomoc
bez psíkov, kedy v predvianoč-
nom čase robíme zbierku po-
travín a šatstva.
Pomoc na Mukačevskej ulici
v Prešove; po lokalizácii požiaru
do budovy ako prví vstúpili
členovia Kynologického záchran-
ného zboru Slovenskej republiky
so špeciálne cvičenými psami ur-
čenými na vyhľadávanie ľudí v
ruinách. Pri prehľadávaní jedné-

ho z bytov našli živého psíka,
ktorý bol hasičom na plošine
transportovaný do bezpečia.
V roku 2017 niekoľko našich
členov; psovodov pomáhalo pre-
hľadávať zrútenú budovu
v Bočiari.

V roku 2019 sme získali ocenenie
Dobrovoľník roka 2018 a 2019 od
CARDO – Národného dobrovoľ-
níckeho centra.

Ako sa stať členom?
Členom KZZ SR môže byť každý
občan Slovenskej republiky, ktorý
dovŕšil vek 15 rokov.
Ako psovod – máte šikovného
psa, ktorý má výborný čuch
a chuť aktívne trénovať? Psy sú
výborní pomocníci, podstatne
skracujú čas priebehu pátracej
akcie.
Ako nepsovod – ak nemáte psa,
nevadí, čím viac ľudí sa zúčastní
na pátracej akcii, tým rýchlejšie sa
nezvestná osoba nájde.

Ako námmôžete pomôcť?
Ako figurant – snažíme sa tré-
novať našich psov minimálne raz
týždenne, pričom figuranti tvoria
neodmysliteľnú súčasť tréningu.
Úlohou figuranta je skryť sa a
počkať pokiaľ ho pes nenájde
a štekotom neoznačí.
Venovať 2% z dane – vzhľadom na
to, že sme dobrovoľníci, náš jedi-
ný príjem je už zopár rokov len
prostredníctvom 2%, preto ak by
ste mali záujem venovať nám 2%
z dane v budúcnosti, všetko pot-
rebné nájdete na internetovej
stránke kzzsr.sk alebo na našej
facebookovej stránke – Kynolo-
gický záchranný zbor Slovenskej
Republiky. Peniaze investujeme
do výstroje členov, inštruktorov,
GPS obojky pre psov, pohonné
hmoty a pod.

Pamätajte, radšej pátraciu akciu
odvolať, ako prísť neskoro.

Dobrovoľníci z KZZ SR
t.č.: 0908 800 805
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Redakčná rada

Správne odpovede z minulého čísla

1. NÁRADIE

2. BALETKA

3. SVETER

4. NOŽNICE

5: ZRKADLO

6. KRSTINY

Zábavná strana
Osemsmerovka

Immanuel Kant: Muž je žiarlivý, keď miluje, ... (tajnička má 16 písmen)

(Riešenie osemsmerovky sa dozviete v nasledujúcom čísle Vavrincovho občasníka)

Vavrincov informačný občasník vydáva MČ KE - Lorinčík. Redakčná rada: Damián Exner, Samuel Dobrík, Daniel
Dobrík, Štefan Kender, Zuzana Kimáková a Judita Exnerová.
Email: vio.lorincik@gmail.com
Tlač zabezpečuje: Handshake
ISSN 2644 – 4704

Občania, ktori sa zúčastňujú verejných akcií sú si vedomí, že z týchto akcií budů vyhotovované fotky, ktoré následne môžu byť použité pri
tvorbe VIO. V prípade, ak nesúhlasia so zverejnenim ich fotky vo VIO, prosím, aby uvedené rozhodnutie oznámili bud priamo fotografovi,
alebo prostredníctvom vio.lorincik@gmail.com redakčnej rade. Ďakujeme za pochopenie.

S T R O P O B J Í M K A
T L I M A G N E T O Z B
R I T L H Ž E F M N A E
A M Ý A O I K O E L Č C
N O Ž I R E R R E Z I E
A N D Ď K A N T N A A D
K Á E E A A K Ó M Ť T A
R D Ň T T I V Ú T E O H
O A S L I U J I S R K I
Z E K A N Á L E Á K A N
V Ý P L A T A N U R O K

ABECEDA, BALET, KANÁL,
KARTÓN, KAVIÁR, KNIHA,
KOMORA, KORUNA,
LIMONÁDA, MAGNET,
NEOLIT, OBJÍMKA,
PAHORKATINA, RÁDIO,
RAKÚSKO, REŤAZ, STRANA,
STROP, TROFEJ, TÝŽDEŇ,
VESTA, VÝPLATA, VZORKA,
ZAČIATOK

Anagramy:

Sudoku:


