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

Mesto Košice pomôže ľuďom bez internetu
a mobilu s registráciou do Čakárne na očkovanie

Mesto Košice spustilo službu, ktorá pomôže občanom s registráciu na očkovanie proti
ochoreniu COVID-19. Služba je učená najmä pre tých obyvateľov mesta, ktorí majú
ťažkosti s registráciou v online formulári na špecializovaných webstránkach alebo
nemajú pripojenie na internet.
Mesto bude zároveň prostredníctvom vlastných sociálnych pracovníkov individuálne
pomáhať aj záujemcom z marginalizovaných skupín, ako aj sociálne a zdravotne
odkázaným ľuďom, ktorí nevlastnia mobilný telefón a nedokážu tak z Čakárne na
očkovanie prijať ani SMS o termíne očkovania.

V utorok začnú s rekonštrukciou mosta na sídlisku
Dargovských hrdinov

Po Veľkej noci začne spoločnosť STRABAG s.r.o. so stavebnými prácami na stavbe
„Most na Triede armádneho generála L. Svobodu – rekonštrukcia“. V utorok začnú
osadzovať dočasné dopravné značenia a betónové zvodidlá. Doprava bude usmernená
do jedného pruhu v oboch smeroch. Na ulici Mauerova bude úsek pod mostom
dočasne uzavretý. Následne sa začnú realizovať práce na východnej strane mosta. V
prvej etape sa začne búrať polovica mostovky a prechodových dosák. Predpokladaný
čas trvania stavebných prác je 7 mesiacov.

Mesto Košice upravuje prevádzku svojich
odberných miest

Mesto Košice upravuje počas veľkonočných sviatkov prevádzku svojich troch
veľkokapacitných odberných miest na Magistráte mesta na Triede SNP 48/A, v
Amfiteátri na Festivalovom námestí 2 a v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici
Milosrdenstva 4. Bezplatné antigénové testovanie na ochorenie Covid-19 bude na
Veľký piatok 2. apríla a v sobotu 3. apríla dostupné už len vo veľkokapacitnom
odbernom mieste v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva 4 v čase
9.00 – 17.00 hod. Počas Veľkonočnej nedele 4. apríla a na Veľkonočný pondelok 5.
apríla nebude mesto Košice poskytovať tieto služby.
Aj napriek miernemu zlepšeniu pandemickej situácie primátor mesta Jaroslav Polaček
(nezávislý) spolu s riaditeľkou košického RÚVZ Zuzanou Dietzovou vyzývajú všetkých
obyvateľov metropoly východu, aby sa počas blížiacich veľkonočných sviatkov správali
zodpovedne a aj naďalej dodržiavali všetky preventívne opatrenia štátnych orgánov.

Veľkonočné bohoslužby prinesie do košických
domácností televízny e-kostol

Košičania rôznych vierovyznaní môžu vďaka spolupráci medzi mestom Košice,
Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice
a spoločnosťou Antik Telecom zažiť atmosféru Veľkej noci z pohodlia svojho domova.
Zákazníci Antik Telekomu nájdu vo svojich set-top boxoch 24-hodinový stream z tých
chrámov, ktoré o to prejavili záujem, a kde bolo technicky možné umiestniť on-line
kamery. Aktuálne je v e-kostole zapojených niekoľko desiatok chrámov, celkový dosah
projektu je až 180 kostolov, už čoskoro majú pribudnúť mnohé ďalšie vrátane Dómu
svätej Alžbety.

V ZŠ Drábova mesto zrekonštruovalo telocvičňu
a šatne za vyše 94-tisíc eur

Na Základnej škole Drábova ukončilo mesto Košice rekonštrukciu telocvične a šatní za
94 332 eur. Tie zatiaľ zívajú prázdnotou a čakajú, kým sa do nich vrátia žiaci. Minulý rok
škola podstúpila aj výmenu okien za viac ako 50 000 eur a modernizáciu vykurovacieho
systému. Rozsiahla rekonštrukcia ešte stále prebieha aj na ZŠ Tomášikova.

Vedenie mesta ocenilo košických učiteľov

Pri príležitosti nedeľného Dňa učiteľov sa primátor mesta Košice Jaroslav
Polaček (nezávislý) a viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) stretli s dvanástimi
učiteľmi, ktorí venovali svoj voľný čas tomu, aby sa vyučovací proces počas pandémie
nezastavil na mŕtvom bode. Ocenili ich individuálny prístup a inovatívne spôsoby
výučby, no takisto aj ich ľudské kvality, ktoré sú pre výkon tejto profesie nesmierne
dôležité. Okrem ďakovných listov dostali učitelia aj mimoriadnu odmenu.

Košická ZOO sa teší z jedenástich mláďat anakondy

Zoologická záhrada v Košiciach sa teší z nových prírastkov. Anakonda paraguajská
porodila jedenásť mláďat. Ide o prvé úspešné rozmnoženie tohto druhu v košickej ZOO,
kde anakondu paraguajskú chovajú už pätnásť rokov. Anakondy patria všeobecne k
najväčším hadom na svete. Anakonda paraguajská však nedosahuje rozmery svojich
väčších príbuzných ako je napríklad anakonda veľká, ktorá dorastá až do 9-tich metrov
a nemá problém zhltnúť ani menšiu kravu. Anakondy sa živia všetkým, čo dokážu uloviť,
svoju korisť zaškrtia. Žijú údajne 15 – 20 rokov, v ľudskej opatere aj viac. Tento
zaujímavý a návštevnícky atraktívny druh hadov už niekoľko rokov chová košická ZOO
ako jediná ZOO na Slovensku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil
v Košiciach celoplošnú deratizáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta
Košice od 29. marca až do 30. apríla 2021 celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych
škodcov. Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré
majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách. Mesto Košice bude
zabezpečovať na území mesta deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a
verejného priestranstva v ich najbližšom okolí. Povinnosť deratizácie sa vzťahuje aj na
fyzické a právnické osoby. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je nutné predložiť RÚVZ
do 31. mája 2021.
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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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