Oznamy
Aprílové prerušenie distribúcie elektriny
V termínoch: 11., 12., 13. apríl 2016 - od 07:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre celú MČ Košice
Lorinčík z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.

Vavrincov informačný občasník

Veľkokapacitné kontajnery
Budú zabezpečené na rok 2016 v týchto termínoch a na týchto miestach :
Otočka autobusu
Stanovište oproti MÚ
Vyšný Lorinčík
07. až 09.04.2016
12. až 14.04.2016
10. až 11.04.2016
05. až 07.05.2016
10. až 12.05.2016
08. až 09.05.2016
02. až 04.06.2016
07. až 09.06.2016
05. až 06.06.2016
30.06 až 02.07.2016
05. až 07.07.2016
03. až 04.07.2016
Poznámka : Žiadame Vás, aby ste tieto veľkokapacitné kontajnery nenapĺňali rastlinným BIO odpadom (tráva, konáre,
...) a taktiež je zakázané do nich vhadzovať pneumatiky a stavebný odpad. Kontejnery výlučne na BIO odpad budú
pristavené na otočke autobusu a to v určenom čase, ktorý bude oznámený miestnym rozhlasom.
Odchyt psov
V prípade výskytu túlavých, alebo stratených psov v MČ Košice - Lorinčík, prosíme, kontaktujte odchyt psov a to na
telefónnom čísle - 0905 313 084 / 0905 350 372.
Stará fotografia
Určite sa v každej domácnosti nájdu nejaké staré fotografie našej obce, kostola, alebo našich predkov. V prípade, ak by
ste boli ochotní poskytnúť Vaše fotografie, môžete tak urobiť do 30.4.2016 a priniesť ich na MÚ. Ak sa ich nechcete
vzdať, je tu možnosť oskenovania. Vami poskytnuté fotografie by sa použili na výstave, ktorá bude uskutočnená po
uzávierke. Spoločne by sme si pospomínali na ľudí, ktorí tu žili, čo urobili pre túto obec a ako to tu vyzeralo v minulosti.
Tešíme sa na Vaše historické fotografie.

č. 1/2016

apríl 2016
Pár slov na úvod

Vážení a milí občania,
povedali sme si, že aj naša malebná mestská časť Lorinčík, by mala mať časopis, ktorý sprostredkúva informácie a oznamy,
týkajúce sa nás všetkých, občanov Lorinčíka.
Veríme, že v rubrikách tohto občasníka nájdete množstvo iných a zaujímavých článkov zo života našej mestskej
časti. Taktiež tu nájdete mnohé historické fakty, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, alebo Vás pohladíme na duši
chvíľkou poézie.
Prajeme Vám príjemné čítanie a pekný deň! J

"Lorinčík náš každodenný"
Vyhlasujeme súťaž o najlepšiu aktuálnu fotografiu z našej mestskej časti pod názvom "Lorinčík náš každodenný".
Aktuálne fotky môžete zaslať v elektronickej forme na mail : urad@lorincik.eu a to najneskôr do 01.07.2016.
Nezáleží na tom, aká fotografia to bude, hlavné je to, aby bola z našej mestskej časti.
Tešíme sa na Vaše aktuálne fotografie.
Vavrincov informačný občasník - podnety a návrhy
V prípade, ak máte nejaké podnety, alebo návrhy na zlepšenie tohto informačného občasníka, neváhajte a napíšte ich na
emailovú adresu : vio.lorincik@gmail.com, alebo formou písomného odkazu, ktorý zanecháte na MÚ v Lorinčíku.
Volejbalový turnaj
Všetkých Vás srdečne pozývame na volejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 8.5.2016 (v prípade úspešnej kolaudácie
multifunkčného ihriska v Lorinčíku).

Redakčná rada
"Čo sa v Lorinčíku udialo naposledy?"...Podobných otázok by sme si vedeli položiť oveľa viac, no nie každý pozná na
nich odpoveď. Práve preto vznikol informačný leták, ktorý nesie názov "Vavrincov informačný občasník. Medzi členov
redakčnej rady patrí starosta MČ Košice-Lorinčík, pán Damián Exner, Lenka Martinásková, Dávid Šolc a Patrik Palko.
V prípade, že by ste sa chceli pridať do tejto redakčnej rady a obohatiť občasník o svoje skúsenosti, alebo nápady,
kontaktujte nás na emailovej adrese : vio.lorincik@gmail.com.

Kvíz
Otázka č.1 : Čo stálo v 18. až 19. storočí na mieste, kde je dnes drevená studňa v Lorinčíku?
a - poľovnícka chata na poľovačky pre honoráciu mesta Košice
c - majer grófky Zichy z Hanisky
b - odveké napájadlo s studňa, ktorá nikdy nevyschla
d - pútnické miesto s prameňom sv. Vavrinca
Otázka č.2 : Koľko válkov (hlinených tehál so slamou) bolo približne potrebných na domy, aké ešte stoja aj v Lorinčíku?
a - 800
c - 52 000
b - 3 000
d - 14 000
Správne odpovede nájdete v nasledujúcom vydaní Vavrincovho informačného občasníka.

Prečo práve Vavrincov?
Svätý Vavrinec, latinsky Laurentius, patrón knihovníkov a archivárov, jeden z prvých mučeníkov.
Narodil sa na území dnešného Španielska, no vyrastal v Ríme. Stal sa pravou rukou pápeža,
Sixtusa II. Za vlády cisára Valeriána sa stal obeťou prenasledovania kresťanov. Cisár chcel získať
cirkevné poklady, nechal sťať pápeža a Vavrinec mal tri dni na zhromaždenie všetkých cenností
pred mestského prefekta. On ale majetok rozdal chudobným a chorým, ktorých predviedol pred
cisára ako cirkevné bohatstvo. „Toto je bohatstvo, títo sú poklady Cirkvi!“ Cisár ho dal bičovať,
napokon ho nechal upáliť na železnom rošte. Zomrel 10. augusta roku 258. Nad jeho hrobom v
Ríme postavili baziliku, v ktorej sa dodnes uchoval rošt, na ktorom ho upálili. Pre našu obec je to
významný deň, keďže sa môžeme pýšiť kostolom, kultúrnou pamiatkou, zasvätenou práve jemu.
Samotný názov obce Lorinčík je odvodený od mena tohto svätca, preto sme sa rozhodli, že tento
občasník ponesie jeho meno.

Miestne zastupiteľstvo
Poslanci miestneho zastupiteľstva:
-

Ing. Štefan KENDER PhD.,
email: stefan.kender@lorincik.eu - zástupca starostu
Ing. Lýdia LAUFFOVÁ,
email: lydia.lauffova@lorincik.eu
Ing. Radoslav BAJUS PhD.,
email: radoslav.bajus@lorincik.eu
RNDr. Zuzana KIMÁKOVÁ PhD., email: zuzana.kimakova@lorincik.eu
Mgr. Lucia PAČUTOVÁ,
email: lucia.ducayova@lorincik.eu

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva:

Čo bolo?
- Silvester 2015 sa niesol v atmosfére plnej cylindrov, slamených a kovbojských klobúkov. Samozrejme nechýbala dobrá
nálada, hudba, tombola a klobúková torta, o ktorú sa postarala šikovná pekárka Monika Šolcová. Súčasťou programu bol aj
kvíz o našej obci.
- Záhrada dnes, včera a zajtra – na tejto diskusno-predajnej
predajnej akcii si prišli na svoje pokročilí
pokročil záhradkári, tak aj amatéri.
Akcia sa uskutočnila 21. 1. 2016. Zaujímavé témy prednášali odborníci Ing. Marián Sušila, Ing. Jaroslav Ondrušek a Ing.
Adrián Hrinda.
- Na Plese 30. 1. 2016 opäť sa tancovalo a zabávalo, tentokrát štýlom „v tých rokoch Československých.“ O retro akciu sa
postarali najmä šikovné manželské páry –Volnerovci, Dubošovci a Potočňákovci.
- Karneval 5. 2. 2016. - deti sa mohli zabaviť s rozprávkovými postavičkami Mickeyem a Minnie.

Dňa 15.3.2016 o 16:00 sa v kultúrnom dome v Lorinčíku uskutočnilo 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice - Lorinčík. Hlavnými bodmi programu tohto zastupiteľstva bolo schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016 a 2 návrhy
na zmeny územného plánu - Košice Lorinčík. Dokument, ktorý obsahuje detailne rozpísaný návrh rozpočtu na rok 2016
nájdete na webovej stránke www.lorincik.eu. V danom dokumente sú rozpísané príjmy a výdaje našej mestskej časti za rok
2014,2015 a taktiež aj predpokladaný rozpočet na rok 2016,2017 a aj na rok 2018. Vyrovnaný rozpočet za rok 2015 bol
schválený miestnou kontrolórkou JUDr. Ľudmilou Slunečkovou.
Poslanecký deň
V každú prvú stredu v mesiaci v čase od 16:30 do 17:30 sa uskutoční "poslanecký deň". V tomto čase vám budú k
dispozícii poslanci Miestneho zastupiteľstva na osobný príjem Vašich podnetov, na konzultácie a na vysvetlenie rôznych
problémov týkajúcich sa života v našej mestskej časti. Najbližší termín poslaneckého dňa je určený na 6.4.2016.

Krátke aktuálne správy
1
V týchto dňoch sa začali rekonštrukčné práce na multifunkčnom ihrisku v Lorinčíku. Spoločne veríme v úspešnú
kolaudáciu, aby naše ihrisko naďalej slúžilo všetkým občanom Lorinčíka.
2
Taktiež sa v týchto dňoch začalo pracovať na výstavbe prepojovacej komunikácie medzi Lorinčíkom a Perešom. Vykonal sa
výrub stromov a postupom času sa zrealizuje aj pozemná komunikácia.

610. výročie Lorinčíka
Kedysi samostatná obec, dnes mestská časť Košice-Lorinčík sa nachádza na území, ktoré sa podľa dokladov z 13. a 14.
storočia nazývala Gord. Prvú písomnú zmienku o obci Gord máme z roku 1280 a označuje sa názvom Nižný Gord. Musel
teda existovať aj Vyšný Gord, ktorý sa stotožňuje s Lorinčíkom. Podľa názvu teda možno usudzovať, že táto osada bola
veľmi stará a mohol na tomto území stáť aj nejaký slovanský hrad, ktorý sa však nezachoval. Prvá písomná zmienka o
Lorinčíku je z roku 1406, ktorá v tých časoch niesla názov Zenthlewrench. Postupne sa však názov osadlosti obmieňal
podľa toho, aký národ vládol na tomto území, no základ názvu ostal rovnaký:
1426 - predium Zenthlewryncz alio nomine Felgard
1427 - predium Zenthlewrincz alio nomine Felgard
1553 - Zenthlorincz
1808 - slovensky: Lořinčík, Lořinček; maďarsky: Lőrinczke
1906 - slovensky: Ľorinčík
Názov dediny Lorinčík vznikol podľa kaplnky, ktorá bola zasvätená sv. Vavrincovi, maďarsky: Szenth Lőrincz. Táto
národná kultúrna pamiatka je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Práve v tomto roku si naša obec pripíše 610. výročie od prvej zmienky. Počas leta a jesene sa budú v Lorinčíku konať rôzne
kultúrne, športové a spoločenské akcie, na ktoré ste srdečne pozvaní. Detailnejšie informácie o týchto akciách sa dozviete v
blízkej budúcnosti a to prostredníctvom ďalších vydaní Vavrincovho informačného občasníka, alebo prostredníctvom
oznamov v miestnom rozhlase.

Čo bude?
Pilates
Od 31.3.2016 sa v našej mestskej časti uskutočnilo prvé cvičenie s pani Tatianou
Luberdovou. Druh cvičenia Pilates je vhodný na udržiavanie telesnej kondície a
pohybového systému.
ému. Veková kategória pri tomto cvičení nie je obmedzená a na
tomto cvičení sú vítaní aj muži. Ďalšie cvičenie s pani Tatianou Luberdovou sa
uskutoční 7.4.2016 o 16:30 v Dome kultúry. Prosíme záujemcov, aby si so sebou
doniesli karimatku, uterák a aj vodu. Ďakujeme. Tešíme sa na Vás!
Upracme si les 2016
Milé deti, vážení rodičia, ctení občania. Vďaka Vašej skvelej odozve z jesene
minulého roku Vás pozývame na tohtoročnú jarnú akciu upracme si les, v ktorej by
sme sa radi pustili aj do prác v lesíku za miestnym cintorínom. Termín tejto akcie je
určený na 16.4.2016 o 10:00.. V prípade nepriaznivého počasia sa termín tejto akcie
presunie na 23.4.2016. Pozývame všetkých občanov Lorinčíka. Spoločnými silami
prispejme k skrášleniu nášho okolia.
Zápis detí do materskej školy v roku 2016
Riaditeľka materskej školy v Lorinčíku Renáta Fulková Šipošová oznamuje, že dňa
od 2. do 4.5. 2016 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok
2016/2017. Úradné hodiny v týchto dňoch sú od 7:00 do 17:00. Celé znenie
oznamu a podmienok prijatia Vašich detí je rozpísané v dokumente, ktorý sa
nachádza na webovej stránke www.lorincik.eu.

