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Informačný list
Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,
nachádzame sa v prvej polovici letných
prázdnin a po viac ako troch mesiacoch od vydania
minulého Informačného listu Vás chceme
oboznámiť a predstaviť Vám ďalšie zaujímavé
novinky a informácie o samosprávach Pereša,
Lorinčíka a Občianskeho združenia Pomoc Perešu.
Občianske združenie Pomoc Perešu

vybudovanie odvodnenia, zdvíhanie poklopov
a domových uzáverov. Posledným krokom na
predmetnom úseku bude pokládka druhej vrstvy
asfaltového betónu nazývanej obrus. Predpokladaná
hodnota zákazky by mala byť podľa Výkazu Výmer vo výške 94.000€ s DPH, no nám sa
podarilo vysúťažiť sumu 59.900€ s DPH, čo
znamená úsporu viac ako 30.000€.

Nový asfaltový koberec na časti Revúckej
Koncom minulého roka Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s
(ďalej len VVS)
ukončila výstavbu nového vodovodného potrubia
pod komunikáciou Revúcka v dĺžke 730 metrov. Pri
tejto finančne a časovo náročnej výstavbe
miestneho
potrubia
a oprave
hlavného
vodovodného
potrubia
z Bukovca,
došlo
k poškodeniu existujúceho asfaltového betónu na
komunikácii Revúcka. Finančná náhrada za
poškodenú komunikáciu Revúcka, ku ktorej došlo
v súvislosti s opravou a výstavbou vodovodného
potrubia spoločnosťou VVS, bude na základe
dohody, resp. zmluvy preplatená Mestskej časti
Košice - Pereš. Po zverejnení a vyhodnotení súťaže
v minulom mesiaci začala Mestská časť Košice –
Pereš s komplexnou opravou miestnej komunikácie
Revúcka a to v dvoch úsekoch z celkových piatich
(oprava všetkých piatich úsekov komunikácie
Revúcka je rozpočtovaná na 190.000€ s DPH, čo je
viac ako 85% z celkového rozpočtu našej mestskej
časti).Víťazom súťaže sa na prvých dvoch úsekoch
Revúckej, spomedzi piatich uchádzačov stala
spoločnosť STRABAG, a.s.
Prvý úsek bol asfaltovaný krátko po vyhodnotení
súťaže od križovatky Bystrická – Revúcka ku
križovatke Krompašská - Revúcka, vrátane úpravy
chodníka z Bystrickej a výmeny žľabu v križovatke
Bystrická – Revúcka. Druhý úsek od Bystrickej po
Gelnickú bol čiastočne asfaltovaný prvou
vyrovnávacou
vrstvou,
nasledovať
bude

Obr. č. 1 Nový asfaltový koberec na Revúckej (úsek
medzi Bystrickou a Krompašskou)
Dňa 2.7.2018 sme ukončili výberové konanie
na ďalšie dva úseky komunikácie Revúcka. Prvý
úsek je v smere od križovatky Krompašská –
Revúcka ku križovatke Krásnohorská – Revúcka
a druhým úsekom je časť od križovatky
Krásnohorská
- Revúcka smerom k mostíku.
Uvedenú súťaž vyhrala spomedzi štyroch
uchádzačov spoločnosť STRABAG, a.s. s cenou
58.000€ s DPH.
Financovanie úsekov Revúckej je riešené
z rozpočtu Mesta Košice (takmer 70.000€),
rozpočtu Mestskej časti Košice – Pereš, rozpočtu
VVS, a.s. a z úveru vo výške 50.000€ pre Mestskú
časť Košice - Pereš, ktorý bol schválený na 12.
rokovaní Miestneho zastupiteľstva v Pereši dňa
18.6.2018.
Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

101 Drogerie v OC Pereš už v auguste 2018
Materskou spoločnosťou siete 101 Drogerie je
spoločnosť Emil Krajčík s.r.o., so sídlom v Senici,
ktorá vznikla v roku 1991. Pôvodne sa zaoberala
výhradne veľkoobchodnou činnosťou – predajom a
distribúciou drogistického tovaru do nezávislých
predajní a zásobovaním podnikov a inštitúcií
drogistickým tovarom a pracovnými pomôckami.
Spoločnosť 101 Drogerie je počtom vlastných
predajní najväčšia sieť drogérií na slovenskom trhu.
Vznikla v roku 1994, kedy bola pod názvom Emil
Krajčík otvorená prvá predajňa v Novom Meste nad
Váhom. Označenie 101 Drogerie začala spoločnosť
používať v roku 1999. K prvej predajni postupne
pribúdali ďalšie na území celého Slovenska. Počet
predajní zvýšila spoločnosť v roku 1999 akvizíciou
10 prevádzok spoločnosti ATVE, v roku 2003
akvizíciou 13 prevádzok droxi drogerie a v roku
2009 prevzala aj 18 prevádzok Dr.Og. K dnešnému
dňu je na území celého Slovenska otvorených 192
prevádzok 101 Drogerie.
V auguste 2018 otvoríme prevádzku 101
Drogerie v OC PEREŠ PARK. Okrem širokého
sortimentu pracích a čistiacich prostriedkov,
dámskej a pánskej kozmetiky nájdete v novej 101tke 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 naviac.
Číslo 101 symbolizuje 101% a je vyjadrením našej
stratégie – urobiť maximum pre spokojnosť
zákazníka.

ani Mestská časť Košice - Pereš ani Mestská časť
Košice - Lorinčík. Zamotané, že?
Mestská časť Košice – Lorinčík disponuje od r.
2017 právoplatným stavebným povolením na
výstavbu časti komunikácie Sabinovská. K téme
výstavby na Sabinovskej bolo v Lorinčíku zvolané
neoficiálne stretnutie vlastníkov rodinných domov,
resp. priľahlých nehnuteľností. Zvolával ho starosta
Mestskej časti Košice – Lorinčík, Damián Exner.
Starostom Lorinčíka bolo prezentované, že
v rozpočte Lorinčíka na výstavbu Sabinovskej
finančné zdroje nie sú schválené, z Mesta Košice
pravdepodobne nebudú a do fondov EÚ už nepôjde.
Otázka, kto to bude financovať, ostala
nezodpovedaná. Na základe dotazu starostu Pereša
vzišla požiadavka na starostu Mestskej časti Košice
– Lorinčík, aby bol spracovaný tzv. Výkaz – Výmer
na budúcu komunikáciu v zmysle vydaného
stavebného povolenia. A práve Výkaz – Výmer by
mal ukázať, koľko financií bude potrebných nájsť
v rozpočte samosprávy na výstavbu novej
komunikácie Sabinovská v smere od Mestskej časti
Košice – Lorinčík ku Mestskej časti Košice – Pereš.
Do dnešného dňa však nemáme informáciu, či
bol alebo nebol Výkaz – Výmer na komunikáciu na
ktorú bolo vydané stavebné povolenie spracovaný.
V tomto mesiaci sme boli kontaktovaní médiami a
obyvateľmi, či organizujeme verejnú zbierku na
opravu komunikácie Sabinovská. Naša odpoveď
bola záporná a MČ Košice – Pereš sa dištancuje od
zbierky na túto komunikáciu. Rovnako reagoval
starosta Lorinčíka. Dve rady na záver: 1.) Ak
v budúcnosti na hocičo finančne prispejete, vždy si
pýtajte doklad o zaplatení. 2.) Obec alebo mestská
časť nemôže investovať verejné zdroje do
komunikácie, ktorá nie je v jej správe, majetku či
katastri.
Miestny úrad MČ Košice - Pereš

Mgr. Eva Rosová, Retail Director
Mestská časť Košice – Lorinčík získala stavebné
povolenie na časť Sabinovskej
Komunikácia Sabinovská patrí k ďalším
úsekom komunikácií, ktoré rozdeľujú dva katastre.
Na strane jednej sú obyvatelia Pereša, na strane
druhej budúci obyvatelia Lorinčíka. Takmer celá
budúca komunikácia Sabinovská, aj tá časť, na
ktorú nebolo vydané stavebné povolenie sa v
skutočnosti nachádza v katastri Lorinčíka. Zimnú
údržbu v rámci možností a osvetlenie Sabinovskej
zabezpečuje Mestská časť Košice – Pereš. Vo
svojej správe a ani majetku však Sabinovskú nemá

Obr. č. 2 Časť Sabinovskej s násypmi frézovaného
asfaltu

Koncept nového územného plánu je možné
pripomienkovať do 30. septembra 2018
Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie
stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového
územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe
uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018.
Koncept bol zverejnený 12. apríla 2018, lehota na
pripomienkovanie bola pôvodne stanovená na 60
dní. Verejné prerokovanie s výkladom sa
uskutočnilo
16.
mája
2018.
Dokumentácia je dostupná na Magistráte mesta
Košice, v Kancelárii prvého kontaktu. Grafická časť
je vyvesená vo vestibule pred zasadačkami na
prízemí. Zároveň je celý dokument publikovaný na
webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk),
grafickú časť si možno pozrieť aj v Gisplane mesta.
Pripomienkovať dokumentáciu je teraz možné do
30. septembra 2018, pre uľahčenie je k dispozícii
formulár na pripomienkovanie.
Zdroj - www.kosice.sk
Zvýhodnené stravovanie pre seniorov
Mestská časť Košice – Pereš už od roku 2012
zabezpečuje zvýhodnené stravovanie pre seniorov
s trvalým pobytom v MČ Košice - Pereš. Jednou
z podmienok získania zvýhodneného stravovania
pre každého seniora je okrem trvalého pobytu v
Pereši aj vyplnenie žiadosti (osobne v MÚ MČ
Košice – Pereš) a predloženia potvrdenia zo
Sociálnej poisťovne, a.s. t.z. rozhodnutia o výške
priznaného dôchodku. Nárok na zvýhodnené
stravovanie majú všetci seniori v závislosti od
výšky dôchodku – čím je dôchodok nižší, tým viac
je stravovanie výhodnejšie, resp. lístok na obed
bude lacnejší. Pri dôchodku menej ako 300,00€ je
cena lístka za obed 1,66€, pre poberateľov
dôchodkov vo výške od 300,01 – 400,00€ je cena
lístka 1,93€ a seniori s dôchodkom od 400,01€
získajú lístok na obed za 2,69€. Viac informácií
získate osobne na MÚ MČ Košice – Pereš alebo na
telefónnom čísle 055/6229664. Stravovanie pre
seniorov Pereša je zabezpečené na základe zmluvy
medzi pánom Poláčkom a MČ Košice - Pereš
v reštaurácii Salaš Poláček.
Miestny úrad MČ Košice – Pereš
Upratoval sa Pereš aj Lorinčík
Dňa 5. mája 2018 v čase od 09.00 – 17.00 hod.
sa v spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s.

a mediálnym partnerom KORZÁR uskutočnilo
jarné upratovanie lesa pri MČ Košice – Pereš na
Haburskej. Jarné upratovanie o pár dní skôr, presne
28.4.2018 o 09.30 hod. v spolupráci s rovnakými
partnermi stihla aj Mestská časť Košice – Lorinčík.
Spoločnosť KOSIT, a.s., zabezpečila pre všetky
mestské časti, ktoré sa do projektu zapojili
v hodnote 500€ veľkokapacitný kontajner, plastové
vrecia a rukavice pre všetkých prítomných
dobrovoľníkov. Jarné upratovanie ukázalo, že
v našom okolí či priľahlom lese sa stále nájdu veci
či skôr odpad, ktorý tam nepatrí. Za MÚ MČ
Košice – Pereš ďakujeme spoločnosti KOSIT, a.s.
ale aj dobrovoľníkom z Pereša a Lorinčíka, ktorým
záleží na čistote nášho okolia a životného
prostredia.
Miestny úrad MČ Košice – Pereš

Nové sídlo pre OZ Pomoc Perešu už v roku 2019

Občianske združenie Pomoc Perešu bolo
založené v júni 2008 troma fyzickými osobami. Za
vznikom združenia na jeho začiatku stáli traja
obyvatelia Pereša – Ing. Jozef Karabin, MBA,
JUDr. Ivan Pisák a Peter Halušťok. Prvé mesiace
bola poštová adresa a sídlo Občianskeho združenia
Pomoc Perešu v budove Miestneho úradu na
Revúckej 14, po jeho sťahovaní sa zmenila adresa
a sídlo združenia na Krompašskú 29, na ktorej
sídlime dodnes. Rastúca administratívna agenda,
rozšírenie
aktivít
združenia,
nadobudnutie
hnuteľného majetku súvisiaceho s našimi akciami
a skutočnosť, že väčšina nami organizovaných akcií
je spojená s detským, multifunkčným a futbalovým
ihriskom spôsobila to, že v roku 2019 sa budeme
sťahovať do nových priestorov, resp. nového sídla
združenia na adresu Jasovská 40, hneď vedľa
ihriska.
Občianske združenie Pomoc Perešu
Pereš už má 2000 obyvateľov
Dňa 29.6.2018 sme na Miestnom úrade v Pereši
úspešne prihlásili do evidencie 2.000-ého obyvateľa
Pereša – stalo sa tak v rovnaký deň, akým sme
zahájili 80. výročie oslavy Pereša. Ku dnešnému
dňu máme 2.003 obyvateľov a týmto počtom sa
Mestská časť Košice – Pereš radí, čo sa týka počtu
obyvateľov k priemerným obciam na Slovensku.
Miestny úrad MČ Košice – Pereš

Dôležitý oznam
Dovoľujeme si Vás upovedomiť, že
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje
národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov
pre obete“.
V záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti
občanov, najmä detí, mládeže, seniorov,
ohrozených skupín a pod., môžeme zintenzívniť
účinnosť boja s kriminalitou spoločným postupom
a spoluprácou. Je to jeden z mnohých spôsobov,
ako pomôcť potenciálnym alebo identifikovaným
obetiam trestnej činnosti.
Keďže
kriminalita
ako
celospoločenský
negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho
každodenného života, prevencia kriminality je
nevyhnutná a potrebná. Každý má podľa svojich
možností a schopností konať tak, aby predchádzal,
alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti.
Realizáciou systémových preventívnych riešení
v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorená
možnosť poskytnúť pomoc pre obete na jednom
mieste a to v kontaktnom bode. Príďte sa poradiť,
sme tu pre Vás. Kontaktný bod pre Košický kraj je
v budove Okresného úradu Košice, na ulici
Komenského 52, 040 01 Košice, v
budove B, 7. poschodie, kancelária č. 706,
telefonický kontakt: +421 55 6001445, emailové
kontakty:
olga.lukacova@minv.sk,
stanislava.mazakova@minv.sk,
frantisek.puskar@minv.sk.
Viac informácií o projekte môžete nájsť aj na
stránke
http://www.minv.sk/?odbor-prevenciekriminality a na fb stránke Prevencia kriminality.
Ing. Oľga Lukáčová, koordinátorka

a riaditeľka gymnáziá Ing. Katarína Turčík, PhD
(NEKA). Za politickú stranu, resp. hnutie bude
kandidovať súčasný poslanec Ing. Miroslav Daňo,
a Štefan Tóth. Informácie o ďalších kandidátoch
zatiaľ potvrdené nemáme.
Miestny úrad MČ Košice – Pereš
V Lorinčíku sa búrali ploty
Niektorí obyvatelia Lorinčíka museli zo svojich
predzáhradiek zbúrať svoje ploty a posunúť ich
o niekoľko metrov ďalej, pretože sa nachádzali na
mestských pozemkoch, na ktorých by mala byť
vybudovaná nová komunikácia spolu s obytnou
zónou. Mesto Košice písomne vyzvalo dotknutých
vlastníkov nehnuteľností v Lorinčíku, aby si
odstránili svoje oplotenie z mestských pozemkov.
Jeden z vlastníkov žiadal mesto Košice o odpredaj
pozemku, no jeho žiadosti vyhovené nebolo.
Niektorí vlastníci nesúhlasia s tým, aby priamo pred
ich rodinnými domami bola vybudovaná nová
komunikácia obsluhujúca aj novú individuálnu
bytovú výstavbu (ďalej len IBV“) a upozorňujú na
určitý diskomfort.
Podľa vyjadrení z košického magistrátu,
územný plán Lorinčíka ráta v tejto lokalite
s ďalším rozvojom, preto bude treba vybudovať
novú príjazdovú komunikáciu, ktorá bude
obojsmernou. Kto a ako bude nakoniec financovať
novú komunikáciu sme sa nedozvedeli. Chýba nám
však ďalšia informácia, či mesto Košice alebo
Mestská časť Košice – Lorinčík pre vydaním
stavebného povolenia zaviazali investora IBV
vybudovať na svoje náklady novú obojsmernú
komunikáciu.
Občianske združenie Pomoc Perešu

Komunálne voľby budú 10. novembra 2018
Dňa 10.11.2018 si budeme opäť voliť svojich
miestnych
poslancov,
starostu,
mestských
poslancov a primátora. Nezávislí kandidáti (NEKA)
musia predložiť petíciu, resp. Podpisovú listinu na
podporu kandidatúry nezávislého kandidáta.
Nominanti politických strán a hnutí prípadne
„nezávislí s podporou strany či hnutia“ nemusia
zdokladovať žiadne podpisy na svoju podporu.
V mestskej časti Košice – Pereš sa o post starostu
Pereša a mestského poslanca bude opätovne
uchádzať súčasný starosta Pereša, Ing. Jozef
Karabin, MBA (NEKA), na post miestneho
poslanca už svoju kandidatúru ohlásil aj zástupca
starostu Pereša, Ing. Jozef Olexa, PhD (NEKA)

Obr. č. 3 Súčasná komunikácia (bez názvu) v MČ
Košice - Lorinčík – vľavo je už zbúrané oplotenie

Oslava 80. výročia Pereša
V dňoch 29.6 – 1.7.2018 sa v Mestskej časti
Košice – Pereš uskutočnila oslava spojená s 80.
výročím našej mestskej časti.
V prvý deň (piatok) sme odštartovali oslavu
výročia darovaním krvi v novom polyfunkčnom
objekte v Pereši na Revúckej 14 (OC Pereš).
V sobotu sa na futbalovom ihrisku v Pereši
uskutočnili športové hry seniorov, ktorých sa
zúčastnilo niekoľko klubov seniorov z mestských
častí Košíc, ale aj klub z Ilavy. Náš klub seniorov
z Pereša pod vedením Ruženy Kostovčíkovej získal
pre našu mestskú časť niekoľko umiestnení.
Futbal, ktorého sa zúčastnilo 6 tímov priniesol
Perešu v silnej konkurencii ďalšie prvenstvo.
Futbalisti Pereša tentokrát aj s trochou šťastia
získali prvé miesto, tím z Rozhanoviec druhé
miesto a futbalisti z Poľova si odniesli zaslúžený
bronz. Aj keď sobota bola prevažne o športe na
svoje si prišli aj deti, pre ktoré sme pripravili
v spolupráci s OZ Haliganda rôzne hry. Skupina
LOBAND z Lorinčíka sa postarala o hudbu na
ihrisku až do neskorej 22-hodiny. Počas jej
vystúpenia stihli svoj akrobatický tanec pri tyči
dievčatá z DUO ELITE – ich tanec sa páčil nielen
mužom, ale aj ženám.
Tombola, bez ktorej si už mnohí nedokážu
predstaviť úspešnú akciu, sa žrebovala o 19.15 hod.
Viac ako 40 cien (darčekové koše, poukážky,
balíčky, hodinky, smartfón...) sme počas žrebovania
úspešne rozdali. Hlavnú cenu, skúter v katalógovej
cene 1.399€ od spoločnosti Cassovia Expres s.r.o.,
ktorá sa zaoberá transferom Košice – Budapešť –
Košice získal RNDr. Rastislav Rusnačko, PhD.
z Iliašoviec.
V nedeľu oslava pokračovala o 09.30 hod.
svätou omšou v kostole Najsvätejšej trojice
v Pereši. Popoludňajší kultúrny program na
ihriskách v Pereši odštartovali mažoretky Twingy.
Nasledoval príhovor starostu s ocenením troch
obyvateľov Pereša. Prvou ocenenou bola
predsedníčka Klubu seniorov v Pereši, Ružena
Kostovčíková. Druhou ocenenou bola najstaršia
obyvateľka Pereša, Rozália Gaberová, ktorá v tomto
roku oslávi 99 rokov. Tretie ocenenie IN
MEMORIAM pre Ladislava Molčana, prvého
starostu Pereša prišla prevziať jeho manželka.
O 14.30 hod. sa na pódiu prezentovali súbory
z Ťahanoviec, Furče a Poľova. Po ich vystúpení
ešte raz sa vystúpili mažoretky Twingy a po nich si
s gitarou v ruke zaspieval ČIKO. V tom čase už na
ihrisku behali sľubované kone s kočom. Ich
prítomnosť zaujala deti, dospelých, ale aj seniorov.
Nedeľňajšie popoludnie si nenechali ujsť ani
zamestnanci Regionálneho úradu verejného

zdravotníctva v Košiciach – na základe
anonymného podnetu prišli kontrolovať oznámenie
akcie, čistotu ihriska, stolov, lavíc, počet toaliet,
povolenia na predaj, teplotu podávaných pokrmov
či zdroj pitnej vody – kontrolou neboli zistené
žiadne pochybenia.

Obr. č. 4 Odovzdávanie ocenenia Ružene
Kostovčíkovej – predsedníčke Klubu seniorov Pereš
Svoju premiéru mala na perešskom ihrisku
speváčka Anna Gaja – svojim najvernejším
fanúšikom bezplatne venovala svoje nové CD.
Poslednou vystupujúcou bola skupina FEST –
jej posledná pieseň krátko po 19.00 hod. ukončila
trojdňovú oslavu 80. výročia Pereša. Pýtate sa
koľko financií stála oslava 80. výročia Pereša?
Z podielových daní od obyvateľov Pereša rovných
1.000€. Ďalšie financie nám poukázali darcovia na
základe Darovacích zmlúv. Bezplatným vkladom
Občianskeho združenia Pomoc Perešu na 80.
výročie oslavy v hodnote 2.060€ bolo 20 fliaš
tokajského
vína,
vystúpenie
Poľovčanky,
zabezpečenie fotografa (v nedeľu), propagácia
oslavy, tlač pozvánok a zapožičanie pódia so
strechou na dva dni.
Iné obce či mestské časti na svoje oslavy či
výročia majú schválený rozpočet 10.000 – 20.000€.
Nás to z podielových daní a vďaka sponzorom
a partnerom vyšlo na 1.000€. A ešte dve perličky na
záver – dva dni po ukončení 80. výročia bol
predseda OZ Pomoc Perešu kontaktovaný
kriminálnou políciou na základe anonymného
podnetu - výsledky šetrenia nepreukázali žiadne
pochybenia. Na základe rovnakého anonymného
podnetu bola dňa 9.7.2018 Daňovým úradom
v Košiciach – dozorom v oblasti hazardných hier
vykonaná ďalšia kontrola Občianskeho združenia
Pomoc Perešu - kontrolou neboli zistené žiadne
pochybenia.
Fotografie z oslavy 80. výročia Pereša nájdete
na www.jozefkarabin.sk.
Miestny úrad MČ Košice – Pereš

Úspechy našich detí na majstrovstvách SR
v basketbale
Katka Šedivá získala v kategórii ml. mini
(r.narodenia 2007 a ml.) s družstvom Young Angels
Košice titul majsterky Slovenska, zároveň bola
zaradená do All stars tímu, v kategórii st.mini (rok
narodenia 2006 a ml.) získala titul vicemajsterky
Slovenska a rovnako bola zaradená do tímu All
stars.
Jej brat Martin Šedivý získal na majstrovstvách
SR s družstvom Abovia 96 Košice 3.miesto v
kategórii st. žiakov (rok narodenia 2003 a ml.) a
rovnako 3.miesto v kategórii žiaci (rok narodenia
2004 a ml.). V tejto kategórii bol zaradený do tímu
All stars. Z úspechov našich detí sa tešíme všetci.

km trať, tí zdatnejší 10 km trať. Občianske
združenie Pomoc Perešu získalo v kategórii
tímov na trati dlhej 10 km spomedzi 47 tímov
pekné 19. miesto s časom 00:47:19 - zloženie tímu:
Jozef Karabin a Lenka Petrová.
Výsledky ďalších bežcov z Pereša nájdete na
www.jozefkarabin.sk.
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Obr. č. 6 Bežci z Pereša pred štartom na košickom
letisku
Občianske združenie Pomoc Perešu

Deň detí v Pereši

Obr. č. 5 Katarína Šedivá s víťazným pohárom
Bežci z Pereša sa na košickom letisku nestratili
Dňa 28.4.2018
o 20.00
hod. sa na
medzinárodnom košickom letisku stretlo 1.280
bežcov, aby sa mohli zúčastniť III. ročníka behu na
letisku pod názvom Košice RUNWAY RUN
2018. Práve počasie na rozdiel od minulého roku
mnohým pomohlo k novým osobným rekordom.
A osobné rekordy opäť patrili Perešanom a nášmu
združeniu. Veľkoplošná obrazovka na parkovisku
pred letiskom umožnila širokej verejnosti
sledovanie priameho prenosu z podujatia, keďže
vstúpiť do priestoru letiskovej dráhy mohli po
povinnej kontrole len bežci. Po krátkej rozcvičke
bolo presne o 20.00 hod. odštartované. Občianske
združenie Pomoc Perešu malo v tomto roku svoj
vlastný tím v trojčlennom zložení – Jaroslav Ficeri,
Lenka Petrová a Jozef Karabin. Za Mestskú časť
Košice – Pereš behalo min. 11 bežcov rozdelených
do rôznych kategórii. Niektorí si vybrali „malú“ 5

Dňa 10.6.2018 sme na ihriskách v mestskej
časti Košice – Pereš zorganizovali Medzinárodný
deň detí Pereš 2018. K dispozícii bol veľký šmýkací
hrad pre všetky deti zdarma od Jungerta, no o
najväčšiu pozornosť sa od 14.00 hod. zaslúžil
kúzelník GABI. Jeho program bol objednaný
mestskou časťou Košice – Pereš do 17.00 hod., ale
ako to už v Pereši býva, GABI opäť zostal na
ihrisku kvôli deťom o niečo dlhšie. Čo bolo
sľúbené, to sme splnili - prvých 111 detí dostalo od
Občianskeho združenia Pomoc Perešu sladkú
odmenu. Na naše prekvapenie sa aktivít Centra
voľného času v Košiciach popri kúzelníkovi
Gabimu zúčastnilo niekoľko desiatok detí z Pereša
a Lorinčíka. Fotografa Patrika Labanta zabezpečilo
naše združenie a fotografie z oslavy MDD Pereš
2018 nájdete na www.jozefkarabin.sk.
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