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Informačný list
Vážení obyvatelia mestských častí Pereš a
Lorinčík,
dovoľte, aby sme sa v mene Občianskeho
združenia Pomoc Perešu poďakovali vám, našim
čitateľom a všetkým popriali po celý rok 2019
pevné zdravie, šťastie a
lásku. Naše veľké
„ĎAKUJEM“ si zaslúžia všetci naši partneri,
sponzori a darcovia dvoch percent z daní, vďaka
ktorým sme aj v minulom roku mohli organizovať
detské, športové a kultúrne podujatia, či vydávať
bezplatne Informačný list pre obe mestské časti.
Chcete vedieť, komu sme pred Vianocami
pomohli a ako sa skončili komunálne voľby 2018
na Pereši a v Lorinčíku? Viete, ktorá komunikácia
sa koncom roka 2018 dočkala opravy a že v tomto
roku chceme aj pre Vaše deti stavať Leegooo
herňu? A viete aj to, že sme na jej výstavbu
a prevádzku už zriadili transparentný účet vo FIO
banke, a. s.? Čítajte nás aj v tomto roku a dozviete
sa viac.
Občianske združenie Pomoc Perešu
Pred Vianocami sme opäť pomáhali seniorom
a mladým rodinám
Dňa 14. decembra 2018 bola registrovaným
obyvateľom služby sms-rozhlas odoslaná textová
správa s oznamom, či nepoznajú rodinu alebo
seniora zo svojho okolia, komu by vedelo
Občianske združenie Pomoc Perešu pred Vianocami
pomôcť. Podobne ako v roku 2017 sme aj koncom
minulého roka navštívili 17 rodín a jednotlivcov,
ktorým sme v piatok 22.12.2018 v čase od 14.00 do
16.00 hod. a v sobotu 23.12.2018 od 13.00 do 15.00
hod. zabezpečili pomoc v podobe balíkov
s potravinami od partnera združenia. Roznos
potravinových balíkov, bez nároku na akúkoľvek
odmenu, robili štyria mladí ľudia vo veku od 15 do

29 rokov (traja z Pereša, jeden z okolia Košíc) za
účasti predsedu Občianskeho združenia Pomoc
Perešu, za čo im patrí poďakovanie. Veríme, že
touto nezištnou pomocou sme prekvapili a
spríjemnili predvianočné sviatky tým, ktorí to
potrebovali najviac. Ďakovné sms, ktoré nám boli
doručené krátko po odovzdaní potravinových
balíkov, nás úprimne potešili. Už teraz vieme, že aj
v tomto roku budeme pred Vianocami opäť
pomáhať. O tom, kto to bude, budete rozhodovať aj
vy.
Občianske združenie Pomoc Perešu
Občianske združenie pomohlo mestskej časti
Pereš s vianočnou výzdobou
V roku 2010 sa dvaja z miestnych poslancov
na Pereši (Juraj K. a Marta G.B.) rozhodli pomôcť
mestskej časti Košice-Pereš so svetelnou vianočnou
výzdobou, ktorá nám slúžila do sezóny 2016/2017.
V roku 2017, aj s ohľadom na rozpočet mestskej
časti Košice-Pereš, boli zakúpené len dve nové
LED vianočné výzdoby. „Vďaka“ neznámym
osobám, ktoré ich mechanicky poškodili, bola ich
životnosť niekoľko mesiacov a koncom roka 2018
sme ich poškodené a nefunkčné demontovali.
Začiatkom decembra 2018 mestská časť
Košice-Pereš zakúpila zo svojho rozpočtu štyri
nové LED vianočné výzdoby, ktoré sme umiestnili
na stĺpoch verejného osvetlenia na Bystrickej
ulici. Vďaka jednému z obyvateľov Pereša, Ing.
Vladimírovi M. mohlo aj Občianske združenie
Pomoc Perešu pomôcť s vianočnou výzdobou
na Pereši. Za združenie sme zakúpili pre našu
mestskú časť ďalších päť LED vianočných výzdob
v hodnote 510 € – dve sme umiestnili na Jasovskej
pri ihrisku a OZ, tretiu pred OC Pereš na Revúckej
a ďalšie dve na Bystrickej ulici.
Občianske združenie Pomoc Perešu

Parkovanie na komunikácii je problémom
na Pereši aj vo Vyšnom Lorinčíku
Parkovaniu vozidiel na komunikáciách v našich
mestských častiach sme sa venovali niekoľkokrát,
no predsa na nájdu obyvatelia, ktorí si z verejnej
komunikácie a tzv. „zeleného pásu,“ ktorý je
súčasťou komunikácie, robia súkromné parkovisko.
Za to, že tam pravidelne odstavujú svoje vozidlo,
neplatia mestu Košice či mestskej časti žiadnu daň
ani nájom. Svojvoľným parkovaním na verejnej
komunikácii spôsobujú akurát problém oproti
bývajúcemu susedovi (pri vjazde a výjazde
vozidla), ale aj ostatným účastníkom cestnej
premávky. V čase zimnej údržby traktor s radlicou
či rozmetadlom nemá veľkú možnosť manévrovať
pomedzi zaparkované vodidlá. Výsledkom sú
„esíčka,“ ktoré vzniknú od nahrnutého snehu
a najhoršie je, keď primrznú. Za tieto neodhrnuté
plochy netreba viniť starostu či realizátora zimnej
údržby. Zodpovedný je majiteľ vozidla, ktorý
parkovaním na komunikácii tieto „esíčka“
a neodhrnuté plochy spôsobil. Ak pri výkone
zimnej údržby radlica poškodí zaparkované vozidlá
kvôli ľahostajnosti ich majiteľa (radlica môže
odskočiť až 50 cm), bude sa to majiteľovi páčiť?
V prípade poistnej udalosti, ku ktorej bude
privolaná štátna polícia, dostane pokutu aj ten, kto
parkoval na verejnej komunikácii. Pretože podľa
vyhlášky sa na obojsmernej komunikácii nemôže
parkovať, pokiaľ nie je široká 6 metrov (3 metre pre
jeden jazdný pruh). Ani Bystrická, ktorá je v správe
mesta Košice, nemá všade šírku 6 metrov. V praxi
to znamená, že na miestnych komunikáciách
na Pereši nemožno nechať zaparkované vozidlo. Je
faktom, že mestská polícia v Košiciach túto
skutočnosť dlhodobo prehliada, ale len dovtedy,
pokiaľ váš sused či iný obyvateľ neoznámi na 159,
že vaše vozidlo parkuje len pár centimetrami na
verejnej komunikácii. Vtedy už privolaná hliadka
mestskej polície „vyberie“ pokutu od majiteľa
stojaceho vozidla. Prečo stále niekto parkuje na
verejnej komunikácii? Prečo mestská polícia
v Košiciach iniciatívne nekoná a čaká doslova na
„anonymných oznamovateľov?“
A pritom je to také jednoduché. Stačí svoje
vozidlo zaparkovať na svojom pozemku či dvore
alebo v garáži. Pri kolaudácii svojho rodinného
domu mal predsa každý vlastník nehnuteľnosti
povinnosť vytvoriť parkovacie miesta! Kde sú?!
Cez deň som slušný taxikár, lekár, riaditeľ, tak
prečo, keď prídem z práce, bezohľadne zaparkujem
na Pereši na verejnej komunikácii?! Ak si myslíte,
že parkovanie v rozpore s vyhláškou je problém len
na Pereši, mýlite sa. Stačí sa prejsť po Vyšnom
Lorinčíku. Komunikácie a chodníky vybudoval

investor (nie mestská časť Košice-Lorinčík) na
svoje náklady, no miesto na parkovanie svojich
vozidiel si mal pred kolaudáciou vybudovať každý
majiteľ rodinného domu. Výsledkom je však
parkovanie na komunikácii a chodníkoch! Azda
najdisciplinovanejší v parkovaní vozidiel sú
„starousadlíci“ z Lorinčíka. Berme si z nich príklad.
Alebo budeme na seba volať mestskú políciu?
František K., obyvateľ Pereša
Ideme stavať Leegooo.... Nový priestor na
hranie na Pereši
V minulom roku sa v rade Občianskeho
združenia Pomoc Perešu rozhodlo, že v roku 2019
začneme s výstavbou Leegooo herne pre deti. Nová
Leegooo herňa by mala byť umiestnená pri detskom
ihrisku na Pereši, na pozemku nášho združenia.
Pôvodný zámer výstavby dvojposchodovej Leegooo
herne bol po konzultácii so stavebným úradom v
Košiciach zmenený a budúca stavba detskej herne
bude bez poschodia. Týmto krokom odbúrame
možnú prekážku pre imobilné deti či mamičky
s kočíkmi. Stavba detskej Leegooo herne bude
zmontovaná z nových oceľových kontajnerov na
mieru. Tie by mali byť zateplené minerálnou vlnou.
Súčasťou detskej herne by mali byť toalety,
kuchynka, technická miestnosť, sklad a garáž.
Náklady na výstavbu a prevádzku (asi 45 000
€) budú financované našimi partnermi a ak nám
pomôžete, tak aj vami. Práve preto sme v minulom
roku založili pre Občianske združenie Pomoc
Perešu TRANSPARENTNÝ ÚČET. Ten bude
slúžiť výlučne na výdavky spojené s financovaním
výstavby Leegooo herne a jej následným
prevádzkovaním. Všetky príspevky, ale aj výdavky
na výstavbu a prevádzku budú 24 hodín zverejnené
online na www.fio.sk.
Všetci,
ktorí
nám
chcete
pomôcť
s financovaním výstavby Leegooo herne pre deti tak
môžete urobiť prostredníctvom bankového prevodu
či vkladom na náš transparentný účet vedený vo
FIO banke, a.s.:
IBAN: SK25 8330 0000 0027 0147 2050.
V prípade ďalších informácií nás môžete
kontaktovať na pomocperesu@gmail.com prípadne
na 0948 28 33 55. Ďakujeme.
Občianske združenie Pomoc Perešu
PRE DETI Staviame Leegooo.... Nový priestor
na hranie na Pereši

PREVÁDZKY V PEREŠ PARKU:
FRESH Pereš
Vo februári 2018 sme ako prvú v Pereš Parku
na Revúckej 14 otvorili prevádzku supermarketu
FRESH Pereš. Obyvateľom Pereša a Lorinčíka sme
ponúkli možnosť výberu kvalitných pekárenských
výrobkov, ktoré sú dovážané od niekoľkých
výrobcov. Niektoré pekárenské výrobky si pečieme
sami. Na oddelení mäsa sa okrem niekoľkých
druhov čerstvého mäsa nachádzajú najkvalitnejšie
šunky, salámy, klobásky, párky a iné mäsové
výrobky od rôznych výrobcov a domácich
farmárov z Gelnice či Lemešian.

Obr. č. 1 Bohatý výber mäsa a mäsových výrobkov
v prevádzke FRESH Pereš
Veľkosť našej predajnej plochy je ideálna na
predaj niekoľko desiatok mliekarenských výrobkov
či pre kvalitný a rozmanitý výber ovocia a zeleniny.
Supermarket FRESH Pereš nie je diskont či
hypermarket, a preto sa snažíme, aby ste bežný či
akciový tovar vedeli u nás nájsť nielen v ranných,
ale aj v popoludňajších hodinách. V našom
supermarkete máme pravidelné akcie, ktoré nájdete
v letákoch FRESH, s označením MINI. Cez víkend
máme pre vás pripravené mimoriadne víkendové
akcie. Letáky s cenovo zvýhodneným tovarom sa
nachádzajú aj pred vchodom do supermarketu
v blízkosti nákupných vozíkov.
V prípade, že preferujete určitý tovar, ktorý ste
u nás
nenašli,
pošlite
e-mail
na
vedenie@freshperes.sk. Sme tu pre vás!

distribúciou až k zákazníkovi. Pri rozširovaní
portfólia našich služieb sme sa rozhodli pre predaj a
distribúciu kvetov, kytíc a darčekových predmetov.
Navštívte nás osobne v prevádzke nachádzajúcej sa
v OC Pereš Park a vyberte si z bohatej ponuky
kvetov, darčekového tovaru, atď. Ponúkame aj
výrobu produktov na objednávku, napr. flower
boxov, aranžmánov, kvetinových košov s následnou
donáškou až k dverám zákazníka. Obyvatelia
mestskej časti Košice-Pereš majú donášku tovaru
zadarmo. Otvorené máme denne od 8.30 – 17.30
hod. počas pracovných dní a v skrátenej dobe cez
víkend.

Obr. 2 Kvetinárstvo NOBLESA v Pereš Parku
Bližšie informácie nájdete na stránke www.
noblesa.net. Tešíme sa a ďakujeme za vašu skorú
návštevu. Vaše Kvety NOBLESA.
Tím Kvety NOBLESA
101 Drogerie
Spoločnosť 101 Drogerie je počtom vlastných
predajní najväčšia sieť drogérií na slovenskom trhu.
K dnešnému dňu je na území celého Slovenska
otvorených 192 prevádzok 101 Drogerie.

Tím BC Fresh s.r.o.

Kvety NOBLESA
Naša prevádzka Kvety NOBLESA sa nachádza
na prízemí, oproti prevádzke 101 DROGERIE.
Naším hlavným zameraním je dizajnová úprava a
predaj výrobkov na objednávku s následnou

Obr. č.3 Prevádzka 101 Drogerie v Pereš Parku

Okrem širokého sortimentu pracích a čistiacich
prostriedkov, dámskej a pánskej kozmetiky nájdete
v novej 101-tke veľký výber dekoratívnej
kozmetiky známych značiek ako je Maybelline,
Rimmel, Gabriella Salvete, Miss Sporty a ďalšie.
Pre našich zákazníkov pravidelne pripravujeme
zaujímavé akcie a zľavy, o ktorých sa dozviete z
letákov 101 Drogerie alebo na stránke
www.101drogerie.sk. Je mnoho predajcov, ktorí
ponúkajú „všetko”. 101 Drogerie ponúka všetko a
ešte niečo navyše. Číslo 101 symbolizuje 101
percent a je vyjadrením našej stratégie – urobiť
maximum pre spokojnosť zákazníka.
Mgr. Eva Rosová, Retail Director
Mesto Košice zverilo mestskej časti do správy
18-árový pozemok (časť ihriska)

Pokusy o krádež vo Vyšnom Lorinčíku
a na Pereši

V roku 2006 mestská časť Košice-Pereš prišla
o časť futbalového ihriska s rozlohou 18 árov (parc.
885/2). O skutočnosti, že časť futbalového ihriska
nám nepatrí, informoval poslancov MZ MČ KošicePereš ešte v roku 2006 vtedajší starosta JUDr.
Vladimír Janočko. Od roku 2007 do roku 2017
viedol vlastník pozemku, časti futbalového ihriska
voči mestskej časti Košice-Pereš niekoľko súdnych
sporov.
Zlom v súdnom spore nastal v roku 2015, keď
mesto Košice na základe niekoľkých rokovaní
s vlastníkom pozemku a starostom Pereša našlo
riešenie. Ponúklo vlastníkovi časti ihriska iný
náhradný pozemok. Celá táto zmena vrátane
prípravy zmlúv, posudkov, stanovísk odborných
útvarov, komisií, vyjadrení samospráv a prijatia
uznesenia mestského zastupiteľstva v Košiciach
trvala viac ako dva roky. Dnes už časť ihriska parc.
č. 885/2 v k.ú. Pereš patrí mestu Košice a mestská
časť Košice-Pereš nie je žalovaná za užívanie
ihriska a neeviduje k ihrisku žiadny súdny spor.
Začiatkom
novembra
2018
mesto
Košice prostredníctvom svojej organizácie Správy
mestskej zelene v Košiciach, zabezpečilo jeho
vyčistenie
s výnimkou
najväčších
drevín
a betónových panelov, ku ktorým sa nehlási žiadny
vlastník. Následne v decembri 2018 bola medzi
mestom Košice a mestskou časťou Košice-Pereš
podpísaná zmluva o zverení majetku mesta Košice
– časti ihriska parc. č. 885/2 k.ú. Pereš do správy
mestskej časti. Po odstránení zvyšných drevín
a zlikvidovaní betónových panelov budeme môcť
začať s finálnou úpravou uvedeného pozemku a
jeho premenou na ihrisko.

Na prelome rokov bol zaznamenaný pokus
o krádež v rodinnom dome vo Vyšnom Lorinčíku
na Pytliackej. Prekonanie trojmetrového oplotenia
a vypáčenie okna na dome nebol pre páchateľov
žiadny problém. Vyrušila ich až manželka
poškodeného. Len pár dní neskôr na Jasovskej
na Pereši bol zaznamenaný ďalší pokus o krádež –
za bieleho dňa po 13.00 hod. Na základe vyššie
uvedeného boli obyvateľom Pereša odoslané smssprávy s upozornením na pokusy o krádež. Krátko
po doručení sms-správy bol zaznamenaný ďalší
pokus na Krásnohorskej.
Ako sa chrániť? Zatvárajte si svoje okná, dvere,
brány, bráničky a ak máte alarm či kamery, majte
ich zapnuté. Komunikujte so susedmi a všímajte si
kto pri vás a vašom susedovi parkuje. Ak máte
podozrenie, zavolajte na 158.
Miestny úrad MČ Košice-Pereš
Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice
– Lorinčík 2018 – oznámenie o prerokovaní
Dňa 30.1.2019 o 13.00 hod. sa v priestoroch
Magistrátu mesta Košice (miestnosť D-310)
uskutoční
prerokovanie
územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky Územného plánu
zóny Košice – Lorinčík 2018“. Dokumentácia je
k nahliadnutiu aj na www.kosice.sk. Prerokovanie
sa uskutoční v rovnaký deň so začiatkom o 15.30
hod. v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti
Košice-Lorinčík.
Miestny úrad MČ Košice - Pereš

Miestny úrad MČ Košice - Pereš

Výsledky komunálnych volieb na Pereši a
Lorinčíku
Dňa 10.11.2018 sa na území SR uskutočnili
komunálne voľby 2018. V mestskej časti KošicePereš na post starostu kandidovalo 5 kandidátov
a na miestneho poslanca 11 kandidátov. V mestskej
časti Košice-Lorinčík na post starostu kandidoval
jediný kandidát, zastávať post miestneho poslanca
malo záujem sedem kandidátov. V oboch
mestských častiach sa do miestnych zastupiteľstiev
volilo 5 poslancov, jeden starosta a do mestského
zastupiteľstva len jeden poslanec, ktorý bude
zastupovať tri mestské časti (Pereš, Lorinčík
a Myslavu). Výsledky volieb na Pereši a Lorinčíku:
Zvolení poslanci na Pereši:
1. Ing. Miroslav Daňo, 38 r., odborný
referent, Kresťanskodemokratické hnutie,
počet hlasov: 386
2. PhDr. Daniel Liba, 35 r., IT manažér,
Kresťanskodemokratické hnutie, počet
hlasov: 359
3. Kristián Tomčo, 18 r., študent, nezávislý
kandidát, počet hlasov: 310
4. Ing. Katarína Turčík, PhD., 34 r.,
riaditeľka gymnázia, nezávislá kandidátka,
počet hlasov: 301
5. Mgr. Marta Gonsorčíková-Bukovinská,
44 r., manažér lekárenskej starostlivosti,
Strana zelených Slovenska, počet hlasov:
290
Nezvolení/Náhradníci v Pereši:
1. RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., 42 r.,
stredoškolská profesorka, Most – Híd, počet
hlasov: 288
2. Ing. Jozef Olexa, PhD., 52 r., výkonný
riaditeľ, nezávislý kandidát, počet hlasov:
287
3. Petra Pirošková, 42 r., vedúca prevádzky,
Kresťanskodemokratické hnutie, počet
hlasov: 236
4. Štefan Tóth, 42 r., konateľ spoločnosti,
Kresťanskodemokratické hnutie, počet
hlasov: 196
5. Ing. Tomáš Molčák, 31 r., privátny bankár,
nezávislý kandidát, počet hlasov: 164
6. Miroslav Slunečka, 24 r., comunity
manažér, Kresťanskodemokratické hnutie,
počet hlasov: 142

Zvolení poslanci v Lorinčíku:
1. RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., počet
hlasov: 260
2. Ing. Radoslav Bajus, PhD., počet hlasov:
251
3. Ing. Štefan Kender, PhD., počet hlasov:
229
4. Ing. Anna Potočňáková, počet hlasov: 215
5. Ing. Rastislav Petrik, počet hlasov: 170
Nezvolení/Náhradníci v Lorinčíku:
1. Mgr. Jana Volnerová, počet hlasov: 164
2. Viktor Kováč, počet hlasov: 101
Zvolený starosta na Pereši:
1. Ing. Jozef Karabin, MBA, 39 r., starosta,
nezávislý kandidát, počet hlasov: 419
Zvolený starosta v Lorinčíku:
1. Damián Exner, počet hlasov: 294
Zvolený mestský poslanec za Pereš, Lorinčík a
Myslavu:
1. Ing. Jozef Karabin, MBA, 39 r., starosta,
nezávislý kandidát, počet hlasov: 806
Nezvolení/Náhradníci
Myslavu:

za

Pereš,

Lorinčík

a

1. Ing. Iveta Šimková, SPOLU – občianska
demokracia, počet hlasov: 734
2. PhDr. Daniel Liba, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO) počet
hlasov: 452
3. RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., Most –
Híd, počet hlasov: 192
4. Mgr. Ivan Repík, Slovenská národná strana,
počet hlasov: 44
Výsledky volieb v obidvoch mestských
častiach sú zverejnené aj na webových stránkach
www.mcperes.sk a www.lorincik.eu.
Miestny úrad MČ Košice - Pereš
PRE DETI Staviame Leegooo.... Nový priestor
na hranie na Pereši

V kategórii MUŽI 19 – 39 rokov skončil
Martin Michalov s časom 0:35:07 na 178. mieste.
V kategórii MUŽI 40 – 49 rokov sa umiestnil
na 5. mieste s časom 0:20:28 Jozef Karabin.
V kategórii ŽENY 19 – 39 rokov sa na 94.
mieste s časom 0:36:14 umiestnila Veronika
Stajková.
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Zber použitých vianočných stromčekov
na Pereši a v Lorinčíku
Obyvatelia Vranovskej na Pereši sa koncom
roka 2018 dočkali asfaltového koberca
Začiatkom roku 2018 boli v rozpočte mestskej
časti Košice-Pereš odsúhlasené priority mestskej
časti na rok 2018. Alfou a omegou boli opravy
miestnych komunikácií, medzi ktorými sa
nachádzala aj komunikácia Vranovská.
Víťazom súťaže sa stala spoločnosť TRIS, spol.
s.r.o., predložila najnižšiu cenu.
Neskoršia pokládka nového asfaltového betónu
spoločnosťou TRIS, spol. s.r.o. bola spôsobená
výmenou a dokončením chýbajúcich inžinierskych
sietí na uvedenej komunikácii. Podstatné však je, že
nový asfaltový koberec bol zrealizovaný do konca
roka 2018.
Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta
Trojkráľový beh prevetral Perešanov
Dňa 6.1.2019 sa v Košiciach na Hlavnej ulici
konal šiesty ročník zimného behu pod názvom
Košický trojkráľový beh s počtom takmer tisíc
bežcov. O 14.00 hod. absolvovali svoj beh na 1 100
metrov seniori Košíc a deti. V kategórii Chlapci do
15 rokov skončil Samuel Kušnír s časom 00:06:09
na 15. mieste.
V kategórii MUŽI 60 a viac sa umiestnil Ján
Maruš s časom 0:07:21 na 7. mieste, Jaroslav Ulrich
s časom 0:08:12 na 8. mieste a Ján Borza skončil na
12. mieste s časom 0:09:39.
V kategórii ŽENY 60 a viac sa na 15. mieste
s časom 0:10:12 umiestnila Mária Körtvelyová, na
20. mieste s časom 0:10:33 skončila Anna
Maslošová, na 28. mieste s časom 0:10:53 sa
umiestnila Alžbeta Polačeková a na poslednom 42.
mieste s časom 0:12:19 skončila Gabriela
Vojakovičová. O 15.00 hod. vyštartovala väčšina
bežcov na trať dlhú 5 100 metrov vrátane troch
bežcov z Pereša.

Obyvatelia mestskej časti Košice-Pereš si svoj
použitý vianočný stromček môžu priniesť na
spevnenú plochu, ktorá sa nachádza oproti
futbalovému ihrisku na Jasovskej ulici. Obyvatelia
mestskej časti Košice-Lorinčík môžu svoje použité
vianočné stromčeky zhromažďovať na stanovištiach
veľkokapacitných kontajnerov (otočka autobusu,
zastávka MHD – Miestny úrad, Vyšný Lorinčík).
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Pozvánka na ples LORINČÍK „POD
KALAPOM“
Dňa 9.2.2019 v čase od 19.00 hod. sa
v mestskej časti Košice-Lorinčík uskutoční ples pod
názvom LORINČÍK „POD KALAPOM“. Cena
lístka je 25 € na osobu. Lístky si môžete zakúpiť na
Miestnom úrade v Lorinčíku. Informácie na
www.lorincik.eu a 055/7898990.
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Podporte nás dvoma percentami z dane
Občianske združenie Pomoc Perešu je aj
v tomto roku prijímateľom dvoch percent z vašich
daní. V prípade záujmu nás kontaktujte na
pomocperesu@gmail.com. Informácie o poukázaní
dvojpercentnej dane pre naše združenie získate aj na
0948 28 33 55. Ďakujeme.
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