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

Tretina ľudí v Košiciach a okolí mala nový
koronavírus a nemusela o tom ani vedieť

V priestoroch košického magistrátu využilo možnosť bezplatného testovania na
protilátky voči ochoreniu Covid-19 zatiaľ vyše 2 000 záujemcov. Testovanie v rámci
klinickej štúdie Prevcoveast potrvá do 30. apríla. Pre vysoký záujem bude môcť
verejnosť od piatku až do nedele využiť služby testovacieho centra v rozšírenom čase
od 9.00 do 17.00 hod. V uvedených dňoch bude zároveň prebiehať aj antigénové
testovanie. Testovania na protilátky sa nemôžu zúčastniť zaočkované osoby a osoby
mladšie ako 12 rokov.

Mesto Košice hľadá do svojich škôl nové vedenie

Mesto Košice vyhlásilo výberové konania na funkciu riaditeľ školy pre základné,
materské a umelecké školy, ktoré spravuje. Nových riaditeľov a riaditeľky hľadá do ZŠ
Bukovecká 17, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Staničná 13, MŠ Jaltská 33,
MŠ Zupkova 37, MŠ Žiacka 18 a ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68.

Košická ZOO otvorila svoje brány

V pondelok 19. apríla, po 101-dňovej nútenej prestávke, navštívilo jej areál približne
100 malých aj veľkých návštevníkov. Podmienky návštevy sú totožné s celoštátnymi
protipandemickými opatreniami, ktoré naďalej zostávajú v prísnom hygienickom
režime.
ZOO je otvorená v štandardných časoch od 9:00 do 19.00 h.

V piatok večer spoznáme Športovú osobnosť
Košíc 2020

Mesto Košice je hlavným partnerom podujatia ŠOK – Športová osobnosť Košíc.
Vyhlásenie výsledkov 12. ročníka ankety, aj za účasti primátora mesta Košice Jaroslava
Polačeka, si športoví fanúšikovia môžu pozrieť v piatok 23. apríla o 20.00 hod. vo
vysielaní telKE, na FB stránke telKE, Youtube kanáli telKE a tiež na FB stránke Športová
osobnosť Košíc.

Detská historická železnica v sobotu otvorí ďalšiu
sezónu

Košická detská historická železnica otvorí v sobotu predpoludním za účasti primátora
mesta Košice Jaroslava Polačeka svoju už 66. sezónu. Za dodržania všetkých
bezpečnostných a protiepidemických opatrení sa tak stane po 196 dňoch, keď museli
známu atrakciu zatvoriť z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu.
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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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