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Pár slov na úvod
Leto je v plnom prúde, ba priam sa žiada povedať
v plnej pare. A ako v každom horúcom čase člo-
vek pomaly stráca pozornosť. A preto nabádam

vás na vašu pozornosť, bo šťastie nepraje nepo-
zorným. Majte sa pekne a dbajte na pozornosť
lebo cintoríny sú plné nepozorných... :)

Váš starosta

Ochotníckemu divadlu bola udelená cena mesta Košice

Iste so mnou budete súhlasiť, že človek zažije
deň, ktorý jednoducho ubehne a nič zvláštne sa
neudeje - proste ho prežije. Ale potom prídu dni,
keď človek zažije pekný pocit a ten deň sa mu hl-
boko vryje do srdca. Som veľmi rád, že vy všetci,
ktorí ste boli ochotníkmi v minulosti, v súčasnos-
ti či akoukoľvek zásluhou boli nápomocní pri
uchovávaní tejto krásnej činnosti v našej mestskej
časti Lorinčík.

Z iniciatívy nášho pána starostu Damiána Ex-
nera a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Lorinčík, bol podaný Návrh na udelenie
ceny mesta Košice za 75. ročnú činnosť ochotníče-
nia v Lorinčíku. Mestskí poslanci ho schválili a tak

prišiel „ Deň D “ 07. máj 2021 (piatok). Pri odo-
vzdávaní ceny pre nás všetkých mi primátor mes-
ta Košice Ing. Jaroslav Polaček, držiac pevne moju
ruku, povedal túto vrúcnu vetu: „Robíte krásnu
ušľachtilú a záslužnú činnosť. Blahoželám vám
všetkým!“ So zovretým hrdlom a zvýšeným te-
pom srdca som mu hrdo poďakoval so slovami:
„Ďakujem Vám, túto činnosť sme zdedili po
našich generáciách a je na nás, aby sme v nej
pokračovali aj do budúcna.“

Prajem vám všetkým, aby ste zobrali kúsok
tohto ocenenia aj do Vášho srdca a zároveň si
želám, aby táto situácia s COVIDOM-19 už pomi-
nula a aby sme sa opäť stretli pri našich predsta-
veniach.“

S úctou, Rudolf Dučai

August 2021 Noviny MČ Košice - Lorinčík, Nepredajné č.2/2021

Vážení LORINČANIA,
vážené generácie ochotníkov
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Dňa 15.06. 2021 sa o 16:00 hod. konalo v poradí 12.
Miestne zastupiteľstvo (MZ) MČ Lorinčík.

V jeho úvode prezentovala svoju hodnotiacu správu
hlavná kontrolórka našej MČ pani JUDr. Ľudmila Slu-
nečková, ktorá zhodnotila fungovanie miestneho úra-
du za posledné obdobie. Ďalším bodom programu bolo
čerpanie rozpočtu k 31.03.2021. To bolo doručené MZ
elektronicky a v rámci uzávierky aj MF SR do 30.4.2021
prostredníctvom programu RIS SAM. V rámci čerpania
boli čerpané značné finančné prostriedky z titulu pos-
kytnutých finančných prostriedkov na testovanie oby-
vateľov na COVID 19 – čo predstavovalo hlavne dohody
lekárov, náklady na dobrovoľníkov a pod. a v rámci
toho aj realizované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Tieto finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu, časť
už bola vyčerpaná v 1. kvartáli 2021, časť bude čerpaná
v nasledujúcich mesiacoch.

MČ Lorinčík bola rovnako ako ostatné MČ v Košiciach
vyzvaná na zaujatie stanoviska k prevádzkovaniu ha-
zardu na území našej MČ. Na území MČ neevidujeme
subjekty, ktoré by prevádzkovali hazardné hry, či iné
napr. výherné automaty. MČ má negatívne stanovisko
k prevádzkovaniu hazardu na území mestskej časti a
ani v budúcnosti, do skončenia volebného obdobia ne-
vydá žiadne súhlasné stanovisko k prevádzkovaniu ha-
zardu.

Poslanci na MZ riešili aj možnosť prenájmu priestorov
po bývalej knižnici nachádzajúcich sa v Dome Kultúry
(DK). Zhodli sa na tom, že MČ má záujem prenajať
bývalé priestory knižnice v DK za účelom poskytovania
služieb občanom a schválili takýto zámer.

Nakoľko obmedzujúce opatrenia súvisiace s pandé-
miou COVID 19 sa zmiernili došlo aj k zvýšenej aktivite
na našich ihriskách. Predovšetkým na veľkom multi-
funkčnom ihrisku (MI) a na susediacom detskom
ihrisku (DI) pri budove Hasička. V tomto priestore sa
sústreďuje značná časť ľudí a predovšetkým rodičov
s malými deťmi, ktoré sa tam voľne pohybujú. MZ pre-
to riešilo otázku zvýšenia bezpečnosti osôb pred tými-
to ihriskami na voľne dostupnom priestranstve
v správe MČ, ktoré už po rekonštrukcii chodníka
a priľahlej plochy pri budove Hasička nie je chránené
uzatváracou bránou. Do priestoru pred ihriskami voľ-
ne vstupujú a tam parkujú vozidlá a motorky. Po
zvážení okolností a vzájomnej diskusii sa poslanci roz-
hodli zvýšiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v tomto

priestore obmedzením vjazdu vozidiel umiestnením
dopravného značenia Zákaz vjazdu všetkým vozidlám
s výnimkou zásobovania, ktoré bude povolené MU v
určenom čase. Poslanci poverili starostu MČ, aby vyko-
nal potrebné úkony k zabezpečeniu dopravného
značenia.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom pomenovania ulíc
v MČ Lorinčík. Občanom Lorinčíka bolo umožnené ak-
tívne sa zapojiť do možnosti pomenovania jednotli-
vých uličných priestorov a určenia si vlastného názvu
pre konkrétnu ulicu. Za takto navolené názvy ulíc bolo
možné hlasovať. Po zosumarizovaní všetkých návrhov
a zvážení všetkých možností boli stanovené nasledov-
né názvy ulíc: Ulica č.1....Lorinčícka, Ulica č.2....Hájska,
Ulica č.3....Slnečnicová, Ulica č.4....Maková, Ulica
č.5....Limbová, Belžianska Ulica č.6....(zatiaľ bez prira-
deného názvu), Ulica č.7....Karmelitánska, Ulica
č.8....Pod lesom, Zbojnícka, Ulica č.9....Grófska, Stud-
ničná, Ulica č.10....Ochotnícka, Ulica č.11....Pod Ča-
pašom, Ulica č.12....Breziny, Ulica č.13....Dulová. Pri
troch uliciach (č.5, 8 a 9) boli navrhnuté až dve mož-
nosti pomenovania. Pri ulici č.6 nebol zatiaľ priradený
jej názov. Zvažuje sa možnosť, či by ulica č.6 mohla byť
pokračovaním ulice č.1 a tým vytvoriť akúsi hlavnú uli-
cu v Lorinčíku s jedným spoločným názvom – Lo-
rinčícka. Navrhované názvy ulíc môžu občania
pripomienkovať do 31.8.2021 a následne budú názvy
ulíc schvaľované na najbližšom zasadnutí MZ v sep-
tembri 2021. Podrobnú mapku a trasu jednotlivých
ulíc si môžete pozrieť na stránke MČ.

Starosta MČ predniesol správu o svojej činnosti v kto-
rej informoval o: - stretnutiach s občanmi a inštitúcia-
mi, - stavbe ulice Pod Čapašom a s ňou súvisiacou
zmenou trasovania odvodu dažďovej vody a naviac prá-
cami, - stavbe ulice Na Furmanci, - stavbe prepojovacej
komunikácie, - ukončení sčítania obyvateľov, - do-
končení prác na cintoríne, - výsadbe verejnej zelene, -
dočasnej skládke hliny, - projektoch rekonštrukcie DK,
projekte nového multifunkčného ihriska /Háje/ a
predpokladanej hodnote zákazky, - chodníka pri DK, -
prijatí pracovníka na dohodu pre údržbu ihrísk v MČ.

Úplné znenie zápisnice z 12. zasadnutia Miestneho za-
stupiteľstva MČ Lorinčík, ako aj všetkých ostatných za-
sadnutí je dostupné na našej internetovej stránke
www.lorincik.eu

Ing. Štefan Kender PhD.

Zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Lorinčík
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Oznamy a upozornenia

Veľkokapacitné kontajnery

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

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

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

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

Otočka autobusu *
29. až 31. 7. 2021
26. až 28. 8. 2021
23. až 25. 9. 2021

Vyšný Lorinčík
1. a 2. 8. 2021
29. a 30. 8. 2021
26. a 27. 9. 2021

Stanovište oproti MÚ
3. až 5. 8. 2021
31.8 až 2.9. 2021
28. až 30. 9. 2021

BIO kontajner:
Vyšný Lorinčík

21. 8. 2021
18. 9. 2021

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

Sviečky patria na cintorín
Žiadame návštevníkov lesa v časti Grófov les
(smer Baška) aby pri oddychu v odpočívadlových
prístreškoch nezapaľovali na pietnom mieste
sviečky. Sviečky patria na cintorín! Hrozí zapále-
nie lesného porastu a preto predíďme škodám na
našom spoločnom majetku. O tento oznam nás
požiadala spoločnosť Mestské lesy Košice.

Prilba nie je hanba
Žiadame rodičov detí aby v čase prázdnin dbali na
tom aby deti pri používaní elektrických kolo-
bežiek používali ochranné prilby prípadne
i ochrany lakťov a kolien. Zároveň ich poučili
o premávke na komunikáciách a chodníkoch
v záujme ochrany ich zdravia.

Kosenie trávy a náletových drevín
Oznamujeme majiteľom záhrad a trávnatých
plôch že Zákon 220/2004 Z.z. ukladá vlastníkom
nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy
povinnosť predchádzať výskytu a šírenie burín na
neobrábaných pozemkoch. Každý vlastník poľno-
hospodárskej pôdy alebo nájomca je povinný vy-
konávať agrotechnické opatrenie zamerané na
ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti a

funkciu poľnohospodárskej pôdy a na ochranu
pred jej poškodením a degradáciou predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozem-
koch.

Vodorovné dopravné značenie
V máji sa nám konečne podarilo zabezpečiť for-
mou súťaže dodávku obnovenia vodorovného do-
pravného značenia na uliciach v časti Vyšný
Lorinčík. Víťazná firma HOFEX zrealizovala ob-
novu značenia čiar a prechodov pre chodcov
v hodnote 2234,- €. Veríme, že tým prispejeme
k zvýšeniu bezpečnosti chodcov ale i samotnej
premávky na komunikáciách.

Bc. Damián Exner, starosta

Gratulujeme
Novonarodenými občanmi Lorinčíka sa stali Jana
Kimáková, Juraj Kováč, Oliver Kozák a Nina
Mašlejová. Rodičom gratulujeme a novonaro-
deným prajeme veľa zdravia a šťastia v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustili Anna Kušnírová, Margita
Kenderová a Eva Mendelová. Česť ich pamiatke!

Spracovala: Darina Terifajová
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Prebiehajúce projekty MČ Košice – Lorinčík
Na prepojovacej komunikácii sa pracuje

Komunikácia „Pod Čapášom“ tiež napreduje

Žiadame motoristov a takisto
chodcov, ktorí potrebujú pre-
chádzať v priestore kostola sv. Va-
vrinca a cintorína aby boli trpezli-
ví pre prejazde v okolí stavby
miestnej komunikácie. V istej
fáze výstavby bude priestor z
techhnických príčin uzavretý a

vyznačený dopravnými značkami.

V súčasnosti prebiehajú práce na
oporných múroch, parkovisku pri
cintoríne a dažďovej kanalizácii.
Investorom je mesto Košice
a zhotoviteľom stavby COLAS
Košice.

Bc. Damián Exner, starosta

Po ukončení základných stavebných prác na cest-
nom telese miestnej komunikácie na budúcej uli-
ci Pod Čapášom boli osadené obrubníky, dlažba
chodníka a stĺpy verejného osvetlenia. Po ich pri-
pojení do sústavy bolo verejné osvetlenie v počte
štyroch stĺpov spustené do skúšobnej prevádzky.
Pripravujem sa v spolupráci so zhotoviteľom do-
kumentácia na kolaudáciu osvetlenia. Čo sa týka
vozovky, tá bude dokončená až po dodaní mate-

riálu na vrchnú vrstvu cestného telesa v priebehu
začiatku augusta.

Zhotoviteľ firma PKT WAY s.r.o. predpokladá
ukončenie prác v auguste. Tak ako i v prípade ko-
munikácie na ulici Na Furmanci i v tomto prípade
chceme kolaudovať v tomto roku. Investorom je
mestská časť spolu so zainteresovanými občanmi
v združených finančných prostriedkoch.

Bc. Damián Exner, starosta

Pripravované projekty MČ Košice – Lorinčík
Tretie multifunkčné ihrisko!
V priestore medzi ulicou Pod Hájmi a práve budo-
vanou prepojovacou komunikáciou v miestach
kde momentálne parkujú stavebné mechanizmy
sme sa rozhodli zrealizovať projekt tretieho mul-
tifunkčného komplexu ihrísk v našej mestskej
časti. Po expresných prípravách všetkých potreb-
ných formalít pre podanie žiadosti o stanovisko
majiteľovi predmetných parciel na ktorých plánu-
jeme ihriská zrealizovať sa nám Slovenský po-
zemkový fond vyjadril kladne k nášmu úmyslu.
Následne sme spolu s osloveným projektantom
vypracovali svojpomocne zjednodušenú projekto-
vú dokumentáciu s minimálnymi nákladmi vo
výške 1300 €. Na tomto základe sme podali na
miestopríslušný stavebný úrad žiadosť o začatie

územného konania na využitie územia. V týchto
dňoch bolo konanie začaté a tak veríme, že sa
nám podarí splniť všetky podmienky na podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo
výške rozpočtu stavby ktorý ešte nie je ukončený
ale blíži sa k 100 tis.€

Súčasťou ihriska budú objekty multifunkčného
ihriska s umelou trávou o rozmeroch 24 x 15 m,
detského ihriska s preliezkami, parčíka s lavička-
mi a na výsadbu zelene sa vypracoval projekt
náhradnej výsadby zelene. Spoluúčasť žiadateľa je
aj pri tejto žiadosti 5%.

Aj o tejto našej aktivite a hlavne v prípade ús-
pešnosti Vás budeme priebežne informovať.

Bc. Damián Exner, starosta
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Čo bolo
Brigády pri kostole sv. Vavrinca a na cintoríne
Počas mája a júna tohto roka prebehlo množstvo
dobrovoľníckych brigád a pracovných stretnutí za
účelom terénnych úprav, upratovania, maľovania
a osádzania zelene v okolí kostola a cintorína
v Lorinčíku. Podarilo sa nám vyrovnať terén a
vyčistiť priestor od krovín a rôzneho materiálu.
Vysiať trávu vysadiť kríčky a vymaľovať stenu ko-
lumbária. Navezením a zrovnaním zeminy sme
urobili prvé kroky k získaniu priestoru na zhruba
20 nových hrobových miest na klasické pocho-
vávanie.

Na jeseň nás ešte čaká dopresádzanie kríkov, zre-
zanie jedného stromu a osádzanie uzáverov urno-
vých schránok v kolumbáriovej stene.
V budúcnosti ešte budeme musieť dokončiť chod-
níky nad urnovou stenou a oplotenie cintorína.

Poďakovanie:
Srdečne ďakujem všetkým tým, ktorí vo svojom
voľnom čase prišli a pomohli pri uskutočnení
diela. Nie je to síce koniec, ale urobili sme veľkú
prácu a za to Vám všetkým veľmi pekne ďaku-
jem.

Bc. Damián Exner, starosta

Pripravované projekty mestskej časti Košice – Lorinčík
Dom Kultúry čaká modernizácia
Budova Domu Kultúry má už takmer päťdesiat
rokov. Výstavba Kultúrneho domu a materskej
školy začala už v roku 1969 ako jednoduchá prí-
zemná budova s rozpočtom 600 tisíc korún čes-
koslovenských. Z iniciatívy vtedajšieho predsedu
MNV prišlo k prepracovaniu projektovej doku-
mentácie a budova bola zväčšená čo do pôdorysu
i o ďalšie poschodie. Rozpočet narástol na 2 790
tisíc korún, z toho projekt stál 109 tisíc, náklady
na materiál a iné 1 630 tisíc a občania brigádnic-
kou prácou odpracovali hodnotu 64 tisíc hodín vo
vtedajšej hodnote 1 151 tisíc korún. Jeho svojpo-
mocná výstavba trvala celých 5 rokov. A tak sa ko-
nečne v roku 1975 mohlo kolaudovať. Od vtedy sa
od kúrenia uhlím a drevených okien prešlo mo-
dernizáciami ku klimatizácii a plastovým oknám.

Dnes máme šancu vďaka eurodotáciám po tých
takmer 50-tich rokoch zmodernizovať budovu

tak aby nám ušetrila množstvo peňazí na pre-
vádzke zateplením plášťa, moderným spôsobom
vykurovania tepelnými čerpadlami, rekuperáciou
vzduchu. Vymeniť by sa mali i rozvody tepla
a elektriny, okná a na strechu by pribudli fotovol-
tické panely na výrobu elektrickej energie. Vyri-
ešiť by sme chceli i tepelnú izoláciu v prízemí
materskej škôlky a kompletné osvetlenie budovy.

Výzva v ktorej sa budeme uchádzať o zhruba 500
tisíc eurovú nenávratnú dotáciu s našou iba 5%
spoluúčasťou je na účely zníženia energetickej
náročnosti verejných budov. Náklady na projekto-
vú dokumentáciu boli vo výške viac ako 13 tis. €
a zhotoviteľ spoločnosť OON design s.r.o. vzišiel
z verejnej obchodnej súťaže v zmysle príslušných
právnych predpisov.

O ďalšom vývoji a úspešnosti našej žiadosti bude-
me verejnosť priebežne informovať.

Bc. Damián Exner, starosta
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Zo života občanov
František Bujňák
V dňoch nedávno minulých sme
prežili slávnostné a radostné
chvíle spolu s našim rodákom
Františkom Bujňákom pri
príležitosti jeho vysviacky za no-
vokňaza. Pri tejto príležitosti
sme sa rozhodli priblížiť vám v
krátkosti jeho život a opýtali
sme sa na to ako prežíval svoje
detstvo, dospievanie a čo ho
viedlo k rozhodnutiu stať sa
kňazom rímskokatolíckej cir-
kvi.

Bc. Damián Exner, starosta

Narodil som sa 1.7.1994 ako
siedme dieťa. Mám krásne spo-
mienky na detstvo so šiestimi
súrodencami. Rodičia doma vyt-
várali naozaj rodinné ovzdušie
lásky, a nás sedem detí sa teda
dobre bavilo. Som najmladší
a hovoria mi, že som od
každého zo súrodencov niečo
pochytil a naučil sa, ako sa „vyz-
nať v tlačenici“ medzi staršími
:). Mal som veľmi rád nedeľné
poobedia, ktoré sme trávili
väčšinou v prírode, či už v krás-
nom prostredí Lorinčíka, alebo
niekde inde. Neskôr som si obľú-
bil aj turistiku (Tatry a pod.)

a bicyklovanie. Veľmi rád si
spomínam na príchody domov
zo školy, keď ma mamka čakala
s teplým obedom. To ako sa
o mňa pozaujímala... Bonus
k tomu bol, keď na obed boli pi-
rohy na sladký spôsob, moje naj-
obľúbenejšie jedlo.

Základnú školu som absolvoval
na Petzvalovej ulici, no od sied-
meho ročníka (keďže ZŠ Petzva-
lova bola zrušená), som chodil
na ZŠ na Čordákovej, kde som
potom v tej istej budove po-
kračoval aj v štúdiách na gymná-
ziu sv. Košických mučeníkov.
V škole som mal najradšej mate-
matiku a fyziku a najmenej som
sa tešil výtvarnej. Mám živo v pa-
mäti ranné dobiehanie na auto-
bus a rôzne signály, ktoré sme si
s kamarátmi dávali, aby sme ve-
deli či treba utekať alebo šprin-
tovať na autobus. Medzi moje
študentské koníčky patrili hra
na akordeóne, čítanie kníh a tu-
ristika. Maturoval som z mate-
matiky, fyziky a náuky
o spoločnosti.

Pre kňazstvo som sa rozhodol
počas štúdia na gymnáziu, kedy
som niekoľkokrát začul vo
vnútri volanie Pána, aby som šiel
za Ním, ako kňaz.

Do kňazského seminára som
nastúpil až rok po maturite,
keďže som si dal od školy pauzu
a pôsobil som ako dobrovoľník
na misiách na Ukrajine. Spoznal
som novú kultúru, naučil sa ja-

zyk, spoznal nových ľudí, ale
hlavne som mal možnosť vidieť
a čiastočne zažiť život kňaza,
keďže som býval na fare.

V roku 2015 ma prijali do Kňaz-
ského seminára v Košiciach. Po
piatich rokoch štúdií som
19.6.2020 prijal diakonskú vys-
viacku. Kňazskú vysviacku som
prijal 19.6.2021 a od 1.7.2021 pô-
sobím ako kaplán v Katedrále
sv. Alžbety v Košiciach, kde som
vykonával aj svoju diakonskú
prax.

Aj touto cestou pozdravujem
všetkých rodákov, ďakujem za
spoluprácu pri organizovaní
primícií a verím, že nie som pos-
ledný kňaz z našej dediny.

František Bujňák

Primičná sv. omša v Lorinčíku 20.6.2021

Kultúrny program po skončení slávnosti

Folklórny súbor Furčaňe
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Čo bude
Dni obce a odpustová slávnosť
Dňa 10. augusta slávime sviatok
sv. Vavrinca. Pri tejto príležitos-
ti sa v sobotu 7. augusta usku-
toční deň obce Lorinčík.

Na multifunkčnom ihrisku budú
pripravené atrakcie pre deti. Us-
poriadame súťaž vo varení guľáša
a ako novinku sme pozvali ma-
jstrov vo varení domáceho piva.
Návštevníci budú môcť ochutnať
domavarené pivko a spoznajú
ľudí, ktorí sa venujú tejto priam
tisícročnej záľube. Výkony varičov

guľáša ale i piva budete môcť
ohodnotiť a oceniť tak ich bohu-
milú prácu Lebo: „Kde sa pivo
varí, tam sa dobre darí!“

V nedeľu sa pri tejto príležitosti
bude konať slávnostná svätá
omša v kostole sv. Vavrinca. Po jej
skončení sme pripravili tak ako
po minulé roky pre návštevníkov
malé občerstvenie spojené snáď aj
s trochou folklóru.

Bc. Damián Exner, starosta

Z kroniky obce Lorinčík
Že sa ani našej obci nevyhli v minulosti pohro-
my je zrejmé zo zápisov z kroniky. Tu je jedna
letná ako o nej píše kronikár pán Macák:

15. júna 1939 postihla Lorinčík pohroma akú ne-
pamätali ani najstarší ľudia. Okolo 16. hodiny sa
prehnala obcou búrka s ľadovcom zo smeru od
Bukovca. Ľadovcový pás sa tiahol od Volnera cez
dedinu až po školu. Kusy ľadu boli veľké ako husa-
cie vajce a najväčšie vážili 25 dkg. Ľudia, ktorých
búrka zachytila na poli chránili si od úderov ľadu
len tváre a hlavu.

Ľadovec narobil veľa škody na úrode i na budo-
vách. Skoro celá úroda bola zničená, ľudia žali
skoro len slamu aby mali niečo pod dobytok. Na
jeseň poľnohospodárom poskytli osivo štátne
fondy. Škridlové strechy boli na 50% roztlčené.
Najviac boli zničené strechy „Uličky“ a južnej časti
pri „Valkárni“. Aj na ovocných stromoch bola
kopa vetví doráňaných. Do dediny bolo na zakry-
tie striech dovezených 36 tisíc kusov škridiel. Ne-
boli poškodené iba domy pokryté slamou!

Spracoval: Bc. Damián Exner, starosta

Dovetok:
Na pripomenutie tejto udalosti sa každoročne
v júni koná v kostole sv. Vavrinca tzv. „hradová“
omša. Aby nedošlo k omylu, prívlastok „hradová“
nesúvisí s hradom – pevnosťou.
Pôvod tohto názvu je odvodený od slova krupobi-
tie, ale v nárečí, ktoré používali naši prarodičia.
Slovné spojenie „padali krúpy“ by v nárečí znelo
„padal hrad.“Ak je to pre Vás nová informácia,
sme radi, že sme priložili ďalší kúsok do Vašej skla-
dačky vedomostí o histórii našej obce.

RNDr. Zuzana Kimáková Phd.

Foto: ilustračné
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Redakčná rada

Správne odpovede z minulého čísla

Zábavná logika
1. Udalosť sa odohrala na severnom póle, preto
streľba smerom na juh mohla byť v každom
smere. Zákonite ste teda museli mieriť na ľado-
vého medveďa s bielou srsťou.

2. Na rybačke bol starý otec, jeho syn a jeho
vnuk. Preto domov priniesli len tri ryby.

Detaily z našej obce:
Na obrázku sa nachádza detail výzdoby jedného z historických domov pri otočke autobu-
su v Lorinčíku.

Zábavná strana
Osemsmerovka

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