Обележена годишњица Боја на
Чегру
Двеста седам година од боја на Чегру обележено je
комеморативним окупљањем данас код споменика Стевану Синђелићу
у оквиру Спомен-комплекса на Чегру . Венце су положили
представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарства одбране и Војске Србије,
Министарства унутрашњих послова, града Ниша и општине
Пантелеј, као и представници удружења грађана опредељених за
очување достојанственог сећања на учеснике и жртве оружаних
сукоба.У име Града Ниша присутнима се обратио градоначелник
проф.др Зоран Перишић,а на платоу код споменика је приређен и
драмски програм.
Организатор државне церемоније је Одбор за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије Владе Републике Србије.
Бој на Чегру, који се одиграо 31. маја 1809. године, је један
од најтрагичнијих оружаних сукоба у читавом раздобљу Првог
српског устанка.
Српски устаници, предвођени Стеваном Синђелићем, упркос
херојском отпору нису успели да остваре победу у овом боју
који је означио почетак слома устанка у Београдском пашалуку.
Борећи се против надмоћнијег противника српски устаници су
пружили пример безмерне храбрости и патриотизма, који је остао
уткан у колективну свест нације.
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Све заинтересоване непрофитне организације и институције из
11 градова и општина у Србији у којима НИС послује – Београд,
Нови Сад, Чачак, Ниш, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Кањижа,
Србобран, Житиште и Нови Бечеј, могу да конкуришу са
пројектима из области културе, науке, спорта, заштите животне
средине и помоћи социјално угроженим групама. Oдлука о
продужењу рока донета је како би свима заинтересованима било
омогућено да пријаве своје пројекте.
О избору пројеката који ће бити подржани одлучиваће комисија,
у којој су представници НИС-а и локалних самоуправа, као и
угледне личности из локалних заједница. Упркос кризи на
светском нафтном тржишту, компанија није смањила износ
средстава за подршку локалним заједницама и он као и 2015.
године износи више од 110 милиона динара.
НИС већ осму годину заредом помаже градове и општине у Србији
кроз програм „Заједници заједно“ и на овај начин учвршћује
партнерске односе са локалним самоуправама у којима послује.
До сада је подржано готово 760 пројеката и у развој локалних
заједница уложено 800 милиона динара.
Сви услови и пропозиције јавног конкурса „Заједници заједно“
могу се наћи на сајту www.zajednicizajedno.nis.eu.

Дечја
уметничка
„Грачаница”

колонија

У Сићеву је одржана Дечја уметничка колонија „Грачаница“.
Учесници колоније била су талентована деце из места Кусце код

Гњилана са Косова и Метохије. Ово је 13. година како основци
са Косова долазе на уметничку колонију у Сићево, а пре
повратка кући, састали се са градоначелником Ниша Зораном
Перишићем.

„СТОП – СВИ НА СПОРТ“
Ученици четвртог разреда тридесет основних школа из Ниша и
околине данас се окупило на спортским теренима ОШ „Душан
Радовић“ како би се надметали у знању и спортским вештинама а
у оквиру акције „Стоп – сви на спорт“ коју другу годину
заредом организује Град Ниш и Полицијска управа. Манифестацију
су отворили градоначелник Зоран Перишић и начелник Полицијске
управе Нинослав Митић.
Градоначелник Перишић је нагласио да је циљ акције промоција
спорта и здравог живота али превенирање негативних појава као
што је вршњачко насиље.
Окупили смо се да деци објаснимо значај спорта, али и да им
скренемо пажњу на проблем вршњачког насиља и поштовање прописа
о безбедности у саобраћају. Овај узраст је право време када се
деци може објаснити шта се сме а шта не и шта су последице
непромишљених гестова. Желимо да деци покажемо да телевизор,
компјутер и мобилни телефон имају алтернативу… да код њих
развијемо такмичарски дух, јер је цео живот борба, увек
постоји конкуренција, изазови па желимо да их подстакнемо да
буду победници – казао је Перишић.
Марија Рандјеловић, официр одељења полиције задужена за рад у
заједници истакла је значај превенције у развијању криминалног
понашања.
– Пројекат смо започели прошле године са пет, а то што је сада
овде 30 школа доказ је вредности оног што смо урадили. Кроз
едукативни део такмичења обрадићемо тме вршњачког насиља,
наркоманије, насиља на спортским приредбама и безбедности
саобраћаја, јер су то ризици са којима се деца сусрећу сваког
дана. Са друге стране кроз спортска такмичења, мотивисаћемо

децу да фаворизују здраве стилове живота – казала је
Рандјеловићева.
Финале манифестације заказано је 1. јун када ће победницима
бити уручене награде.

Одржана „Парада матураната“
Матуранти из Ниша заједно са својим вршњацима из Србије
плесали су данас за крај детињства и почетак зрелости у оквиру
традиционалне “Матурантске параде”. Тачно у подне у Србији уз
звуке квадрила започела је овогодишња парада. Поред матураната
из Србије плесало се и у Црној Гори, Хрватској, Македонији,
Босни и Херцеговини и Словенији.
У име Града Ниша матуранте је поздравио градски већник Милан
Пешић који је учесницима матурантске параде пожелео успешан
плес и да једнога дана стасају у добре и успешне људе . Ова
парада представља плес толеранције и љубави која је део
великог европског пројекта.
У читаву прирпему укључени су и професори, који кажу да, иако
су матурантима мисли сада на некој другој страни, озбиљности и
посвећености није мањкало. У Нишу
је матурантска парада
одржана 11. пут, уз тактове дворског плеса из оперете “Слепи
миш” Јохана Штрауса Млађег.
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У Градској кући приређен је пријем за амбасадорку Словачке у
Србији њену екселенцију госпођу Дагмар Репчекову.Амбасадорку
је у присуству почасног конзула у Србији Стеле Јовановић

примио градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
“Ниш са Словачком може да успостави сарадњу у области
екологије и заштите животне средине” рекао је након састанка
са амбасадорком Словачке, градоначелник Ниша , који је гошћи
из пријатељске земље
представио и пројекат за прераду
вода.Ради се о веома амбициозном пројекту који има далекосежни
значај за грађане Ниша.
Амбасадорка Словачке Дагмар Репчекова каже да постоји
могућност сарадње у области аутоиндустрије, која је изузетно
значајна грана индустрије у тој земљи.

Од октобра летови из Ниша за
Братиславу
Компанија „Рајан ер“ од октобра месеца уводи још једну авио
линију из Ниша до словачке престонице Братиславе.Овом линијом
град Ниш биће ваздушно повезан са средњом Европом и
метрополама које с е налазе у близини Братиславе.Промотивна
цена лета биће око 2400 динара у једном правцу ,најавили су
данас представници ове авио компаније у Градској кући.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић изразио је
задовољство увођењем нове линије до Братиславе,јер се ради о
јако лепом граду који има шта да понуди туристима,а и удаљен
је неких сат времена вожње од Беча веома популарне дестинације
код наших грађана.
„Мало ко је веровао да ће аеродром „ Константин Велики“
у
Нишу у 2016 години имати такав раст да ће према
тренду
пораста броја путника ова цифра највероватније достићи 100
хиљада путника у 2016.години.
Наш следећи циљ је број од 300 000 путника ,а да би ово могли
да испунимо у наредних годину дана потребно је проширити
путнички терминал и увести нове чек ин зоне и пултове за

пасошке контроле .Са завршетком уградње ИЛС система за
навођење и израдњом новог торња аеродром у Нишу постаће далеко
опремљенија и квалитетнија ваздушна лука“ рекао је
градоначелник Ниша.

Дан
Светога
Острошког

Василија

Православна црква и верници 12. маја по грегоријанском
календару славе Светог Василија Острошког, великог чудотворца
чија су чудотворна дела позната и изван граница Српске
православне цркве. Његово свето тело у целости почива у
острошкој испосници, неподложно закону труљења, више од триста
година. На данашњи дан 1999.године током НАТО агресије на део
града познатији као Дуваниште
изручен је товар касетних
бомби и само великим чудом, догодило се да нико од грађана
Ниша није задобио озбиљније повреде. Велики број грађана ово
чудо везује за дан Светога Василија благодарећи свецу што их
је сачувао од касетних бомби. Ускоро ће у знак захвалности
грађана на платоу у близини ДИС-а у Нишу бити подигнут
православни храм
посвећен светом чудотворцу.
“ Свима који данас прослављају Светога Василија Острошког од
срца честитам данашњи празник са жељом да још дуго буду живи и
здрави са својим породицама“, каже се у честитки
градоначелника Ниша проф.др Зорана Перишића.
Црквица у Острогу у којој леже мошти
свеца испуњена је
пријатним мирисом, који задивљује сваког поклоника.Чињеница
нетрулежног тела овог великог светитеља, представља феномен за
себе, који људи називају чудом. Овај се феномен једино може
схватити и објаснити светим животом острошког свеца. А живот
светог Василија био је заиста живот у Богу.
Још веће чудо и доказ светитељства светог Василија јесте
чудотворна моћ његовог тела. Он, који је у свом земаљском
животу више личио на анђела него на човека, уздигао је свој
дух до престола Божјег, а своје тело обесмртио. То свето тело
било је за време земаљског живљења храм Духа Светога, а после

растанка са душом, постало је ризница благодати.

Међународни дан медицинских
сестара
Данас је Међународни дан медицинских сестара који се обележава
12. маја сваке године у знак сећања на датум рођења Флоренс
Најтингел .Она се целог живота борила за унапређење своје
професије и права жена. Након школовања пријавила се за
одлазак у Турску, где је са групом од 38 медицинских сестара
бринула о рањеницима и то је била прва група жена, које су као
медицински радници отишли на фронт.Честитам свим медицинским
сестрама данашњи дан са жељом да положај ове веома битне
карике у медицинском систему вуде значајно бољи. Улога коју је
сестрама дала Светска здравствена
организација захтева веће знање и већи степен образовања, што
се поставило као задатак пред сваку земљу чланицу Светске
здравствене организације.Модерно сестринство фаворизује
едукацију као приоритет у професионалном животу медицинских
сестара, а више и високо образовање медицинских сестара данас
је приоритет модерних држава.

Пријем
за
амбасадора
Словеније у Србији
Амбасадор Словеније Владимир Гаспарич боравио је у Нишу. Пун
интересовања за некадашње нишке брендове и све оно по чему је
Ниш био познат , али и за будућу заједничку сарадњу. На

састанку са градонечелником проф.др Зораном Перишићем највише
се разговарало о привреди.
„Економија је увек основ за овакве разговоре. Причали смо и о
другим аспектима заједничке сарадње. Екселенција је први пут у
Нишу и сигурно да ћемо један озбииљнији контакт тек остварити.
Вечерас почињемо културом, а надамо се да ћемо наставити
економијом“ рекао је градоначелник.
„Видећемо колика је могућност да Словенија овде буде Економски
присутнија. Ми са Србијом већ имамо око милијарду евра размене
што значи да је Словенија веома јак партнер Србији. Рецимо,
наше Горење је трећи по величини извозник Србије, навео је
амбасадор Гаспарич.
Амбасадор је додао да је са градоначелником већ разговарао о
томе како створити боље услове за њихове активности.

