Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejších udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte.

Takmer polovica košických chodníkov určených na adopciu
si už našla svojho gazdu

Za necelý mesiac fungovania aplikácie Zimná údržba prejavili Košičania záujem o takmer polovicu
z chodníkov určených na adopciu. Na sídliskách Ťahanovce a Dargovských hrdinov si svojich
adoptívnych rodičov našli už všetky dostupné chodníky. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček
na tlačovom brífingu pripomenul, že zodpovednosť za takýto chodník má podľa cestného zákona,
rovnako ako doteraz, mesto Košice a nie ľudia, ktorí uzavreli zmluvu na čistenie.

Mesto aj napriek pandémii podporí športové kluby sumou
1,1 milióna eur

Mesto Košice začína v týchto dňoch vyplácať druhú časť dotácie pre športové kluby a združenia, v
ktorých športuje približne 6800 detí a mládežníkov. Aj napriek negatívnym vplyvom koronakrízy na
hospodárenie mesta pôjde tento rok na podporu najmä mládežníckeho športu v Košiciach suma vo
výške 1,1 milióna eur.

Čo nás čaká
Noc múzeí a galérií sa presunie do virtuálneho priestoru

Každoročne obľúbená Noc múzeí a galérií sa mala konať ešte v máji. Z dôvodu nepriaznivej
pandemickej situácie bola preložená na 14. november a dostala virtuálnu podobu. Košické kultúrne
inštitúcie si pre divákov pripravili virtuálne prehliadky, kvízy či filmové premietania.

Polievka svätej Alžbety nasýti hladných
a podporí dve charitatívne združenia

Minulý rok bola v košickej katedrále svätá Alžbeta Uhorská vyhlásená za patrónku Košíc. Aktuálna
pandemická situácia nedovoľuje pripomenúť si túto udalosť podávaním pôstnej polievky v uliciach
mesta tak, ako tomu bolo vlani. Tentoraz sa do charitatívnej pomoci za prísnych hygienických a
bezpečnostných opatrení v súlade s platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva zapoja
zamestnanci magistrátu a mestských podnikov. V Košiciach sa pri tejto príležitostí zídu „kuchári bez
hraníc“ z občianskeho združenia Aregala, ktorí v pondelok 16. novembra pripravia a rozdistribuujú
2 000 porcií špeciálnej dobročinnej šošovicovej polievky. Za dobrovoľný finančný príspevok si na
nej pochutia zamestnanci mesta, zadarmo nasýti klientov košických útulkov a azylových domov.
Výťažok zo zbierky bude rozdelený medzi charitatívne organizácie Maják nádeje, o. z. a Dom
svätého Lazara v Košiciach.
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Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu o novinky primátora
mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania tohto newslettera môžete kedykoľvek
jednoducho odhlásiť.

