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

V pondelok sa na košickom magistráte začne
bezplatné testovanie na protilátky voči ochoreniu
Covid-19

V pondelok 19. apríla od 12.00 hod. sa na prízemí Magistrátu mesta Košice začne
bezplatné testovanie na prítomnosť protilátok voči ochoreniu Covid-19. Testovanie
v rámci klinickej štúdie Prevcoveast potrvá do piatku 30. apríla a bude sa ho môcť
zúčastniť najviac 10 000 záujemcov. Mesto Košice poskytne svoje priestory
a komplexný servis. Lekárska fakulta UPJŠ zabezpečí odbornú stránku, zdravotníkov,
ktorí vykonajú testy a následne vyhodnotia výsledky, ako aj pracovníkov, ktorí budú
oboznamovať verejnosť s realizáciou štúdie. Na testovaní sa nemôžu zúčastniť už
zaočkované osoby, a to ani po prvej dávke vakcíny.

Košice investujú do svojich základných a
materských škôl takmer 11 miliónov eur

Najviac peňazí sa preinvestovalo na MŠ a ZŠ Jenisejská, kde sa opravili najmä statické
poruchy budov. Na ZŠ Staničná pribudla napríklad vynovená jedáleň či telocvičňa a na
MŠ Muškátová zrekonštruovali vstupné vestibuly. V materských školách na Húskovej a
Galaktickej v súčasnosti prebieha rozšírenie ich kapacít. Od začiatku tohto roka išlo
vyše 400 000 eur aj na menšie opravy, pričom je pozitívne, že do skrášľovania
prostredia v školách sa zapájali aj ich pedagógovia.

Túlavé psy budú čakať na domov v novej
karanténnej stanici

Stavba financovaná anonymným darcom stojí na pozemku, ktoré mesto Košice
prenajíma psiemu útulku ÚVP za symbolické euro ročne. Vedenie mesta zároveň
plánuje v areáli postaviť novú elektrickú prípojku za 100 000 eur.
Mesto Košice dáva na pomoc zvieratám najviac v histórii. V tohtoročnom rozpočte
vyčlenilo na starostlivosť o ne a na ďalšie výdavky súvisiace s karanténnou službou
sumu 185 000 eur.

Vrtochy počasia sú v Košiciach pod kontrolou

Hoci sa zimná údržba oficiálne skončila 31. marca, vedenie mesta Košice sa vzhľadom
na nepriaznivú predpoveď počasia dohodlo so spoločnosťou Kosit na dodatočnom
nasadení posypových vozidiel, potrebné mechanizmy tak zostávajú naďalej v
pohotovosti. Vzhľadom na aktuálnu poveternostnú situáciu sa v MČ Juh a Staré Mesto
bude posypový materiál zbierať až koncom apríla.

Mestskí policajti zachránili muža, ktorý visel zo
strechy na Hlinkovej ulici

Mestská polícia mesta Košice dostala vo štvrtok 8. apríla oznámenie, že na Hlinkovej
ulici niekto visí zo strechy bytového domu. Príslušníci MsP našli po príchode na miesto
23-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves, ktorý ležal na chrbte. Nohy mu viseli zo
strechy a bol pod vplyvom omamných látok.

Odfoťte sa s tulipánmi a vyhrajte skvelé zážitky pre
celú rodinu

V týchto dňoch v Košiciach kvitne 200 000 tulipánov. Osem rodín, ktoré na
facebookovej stránke mesta Košice uverejnia ich umelecké zábery či selfie s týmito
pestrofarebnými jarnými poslami, získa rodičovský spiatočný lístok na jazdu košickou
detskou historickou železničkou alebo rodinný vstup do košickej ZOO.

ČO NÁS ČAKÁ
V nedeľu sa v Košiciach začne Festival sakrálneho
umenia

Úvodným koncertom Musica Viva Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis a košických
sólistov pod vedením dirigenta Igora Dohoviča sa v nedeľu 18. apríla o 17.00 h začne
31. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Z dôvodu stále platných protipandemických
opatrení sa festival uskutoční prostredníctvom živých prenosov v mestskej televízii
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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.
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