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

Košické školy a škôlky zostávajú otvorené

Prezenčná výučba pre deti na I. stupni základných škôl a v materských školách bude
pokračovať aj od pondelka 8. marca. Zároveň budú otvorené aj školské kluby a jedálne.
Podmienkou nástupu dieťaťa do školy bude negatívny test rodiča na Covid-19 nie starší
ako 7 dní a jeho čestné prehlásenie, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti.
Vedenie magistrátu rodičov uisťuje, že pre bezpečnosť detí v školách robí mesto
maximum.

Prípravné práce pred opravou mosta na Hlinkovej
ulici si vyžadujú dopravné obmedzenia

Prípravné práce pred plánovanou rekonštrukciou mosta na ceste II. triedy č. 547 ponad
Mlynský náhon si do konca týždňa vyžiadajú obmedzenia dopravy. Hlavná časť opráv
sa v závislosti od počasia začne 7. alebo 14. marca. Na prelome apríla a mája by sa mala
začať aj rekonštrukcia mosta cez Hornád. V tomto roku je tiež naplánovaná oprava
mosta na Triede armádneho generála L. Svobodu na Dargovských hrdinov pri Modráku.

Mesto plánuje rekonštrukciu cesty na Ulici Jána
Pavla II., pribudne aj cyklochodník

Frekventovaná cesta na Ulici Jána Pavla II. sa po dlhých rokoch konečne dočká
rozsiahlych opráv. Stavebné práce by sa mali začať na jar. Rekonštrukcia bude stáť 700
000 eur, čo je úspora 53 % oproti predpokladanej hodnote zákazky. Tento rok mesto
Košice plánuje do Sídliska KVP investovať 1,9 milióna eur, vďaka čomu sa zrekonštruujú
aj školy a pribudnú tiež nové športoviská.

Košičania sa môžu nechať otestovať
na 40 odberných miestach

Bezplatné antigénové testovanie môžu Košičania absolvovať na zhruba 40 odberných
miestach. Bez objednania môžu denne navštíviť aj tri veľkokapacitné odberné miesta
zriadené mestom: Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, Spoločensko-relaxačné
centrum na ulici Milosrdenstva 4 a Amfiteáter na Festivalovom námestí 2.

Košická rozprávková pošta doručila vzácnu pomoc
a umelecké zážitky

Vďaka tradičnému Primátorskému punču sa v decembri počas Košických
rozprávkových Vianoc vyzbieralo na charitatívne účely 7 811 eur. Na online koncerte
Košická rozprávková pošta si túto sumu rovným dielom rozdelili organizácie Spoločnosť
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Všetci pre rodinu, Združenie príbuzných a
priateľov Radosť a Psia duša. Košická rozprávková pošta priniesla priamo do obývačiek
divákov aj vystúpenia Mirky Partlovej, Filipa Tůmu, Košického komorného orchestra s
Igorom Dohovičom a Tanečného štúdia Adriany Vrbovej.

Marec – mesiac knihy

V Knižnici pre mládež mesta Košice sa mesiac knihy začal aktivitami venovanými Týždňu
slovenských knižníc. Každý piatok sa môžu čitatelia zapojiť do Veľkej marcovej pátračky
a začítať sa do e-časopisu Svet (z) kníh. Návštevníci Nezábudky sa môžu tešiť na jej
modernizáciu, do vybavenia pobočky pribudnú senzo-motorické pomôcky.
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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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