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

Zápisy do prvých tried základných škôl prebiehajú
aj tento rok dištančne

Dôvodom je pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia. Rodičia môžu svoje
dieťa zapísať do konca apríla vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu školy
prostredníctvom pošty alebo formou e-mailu. Ak je prihláška odoslaná správne, rodičia
sú o tom informovaní potvrdzujúcim e-mailom.

Začiatok apríla v znamení troch investícií
do zlepšenia dopravy

Osadením dočasného dopravného značenia a prípravnými prácami začali v utorok
s rekonštrukciou mosta na Triede L. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov. Na
sídlisku KVP začali v stredu s rekonštrukciou ulice Jána Pavla II. vrátane obratiska
autobusov na jej konci. Pred Veľkou nocou odštartovali práce na výstavbe prepojovacej
komunikácie medzi Perešom a Lorinčíkom.

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlasujú
grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry
a kreatívneho priemyslu

Jej zámerom je podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom
podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom
priemysle v Košiciach. Uzávierka podávania žiadostí je 18. apríla 2021.

Epidemiologické opatrenia poznačili aj košickú
ZOO, mesto jej pomáha sumou 30 000 eur

Medziročný výpadok tržieb za prvý štvrťrok 2021 predstavuje sumu 31 000 eur. Keďže
aj napriek miernemu zlepšeniu epidemiologickej situácie zostáva termín otvorenia
zoologických záhrad otázny, mesto Košice poslalo tento týždeň našej ZOO 30 000 eur
na zabezpečenie prevádzky.

Na Hlinkovej ulici pribudli nové lavičky a koše

O vytvorenie oddychovej zóny pre peších i cyklistov sa na tejto ulici v MČ Sever
postarali pracovníci Správy mestskej zelene. Pri chodníku bude dokopy osadených päť
lavičkových setov so smetným košom. Vždy aktuálne informácie o aktivitách Správy
mestskej zelene nájdete tu: HARMONOGRAM PRÁC | Správa mestskej zelene v
Košiciach (smsz.sk)

V sobotu 17. apríla dôjde k mimoriadnej výluke
dopravy

Z dôvodu opravy jednej z meniarní dôjde k výluke električkovej dopravy na linkách 6,
9, R1, R2 a R3. Na uvedených trasách bude v tento deň premávať náhradná autobusová
doprava.
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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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