САОПШТЕЊЕ
ШТАБА
ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА
НИША
На основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији Града Ниша, Штаб за ванредне ситуације, на седници
одржаној 29.06. 2017. године, донео је следеће препоруке:
На основу метеоролошке ситуације и прогнозе за наредни период,због
изузетно високих температура које могу изазвати поремећај у снабдевању
водом на територији Града Ниша, у циљу предузимања превентивних и
оперативних мера за редовно снабдевање водом и спречавање пожара услед
сушног периода, као и ради заштите здравља и живота грађана, Штаб за
ванредне ситуације Града Ниша обавештава грађане да ће у периоду од
30.06.2017 – 01.07.2017. год. од 1100 до 1600 часова цистерне са пијаћом
водом бити постављене на следећим локацијама:
На Булеварској пијаци „Бошко Буха“.
На Трошаринској пијаци.
На локацији између Аутобуске станице и Тврђавске пијаце.
Такође, Штаб апелује на грађане да не троше воду из градског водовода за
заливање башти, прање аутомобила и слично. Препоручује се грађанима и да
без преке потребе не бораве на отвореном у периоду од 10:00 до 17:00 сати,
а уколико је то нужно да обуку лагану одећу светлијих боја, од природних
материјала, да користе отворену обућу, наочаре за сунце, шешире, капе и
слично, да узимају више течности, конзумирају лаганију храну и избегавају
кофеинске напитке и алкохолна пића. Истовремено, грађанима се
препоручује и да редовно обављају вентилацију станова и других просторија
у којима бораве, на природан или вештачки начин, а у случају употребе
клима уређаја да исте подесе тако да разлика у температури ваздуха у
средини у којој бораве не буде нижа више од 10 степени у односу на
спољашњу температуру ваздуха.

Реконструкција спортских терена
у Нишкој бањи
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градски већник Бранислав Качар
обишли су данас спортске терене на локацији „Вртоп“ у Нишкој бањи где је у
току реконструкција објеката који су подигнути почетком деведесетих
година.
У току је комплетна реконструкција мултифункционалног терена за мале
спортове, тачније мали фудбал и кошарку, који ће бити пресвучен новим
асфалтом, обележен и опремљен новим спортским имобилијаром. Поред овог
терена ради се и игралиште за одбојку на песку које ће бити једино таквог
типа ван града, а биће реконструисан и терен са вештачком травом.
Одмах изнад овог објекта налазе се терени за тенис који су пресвучени
новом шљаком и од почетка следеће недеље биће отворени за све љубитеље
белог спорта.
Према речима већника Качара реконструкцијом ових терена добијамо један
модеран спортски комплекс који ће бити отворен за све грађане који ће
садржаје моћи да користе бесплатно, а на основу распореда који ће правити
запослени у Спортском савезу Града Ниша, који ће управљати радом ових
терена.
Већник Качар окупљеним новинарима саопштио је и информацију да је
правилник о расподели средстава спортским клубовима у граду на основу
новог закона о спорту, оцењен као веома добар од стране ресорног
министарства и да практично служи као модел другим локланим
самоуправама у Србији. На основу новог правилника око 250 клубова у граду
добиће средства за реализацију својих програма, а многи мањи клубови по
први пут ће бити у ситуацији да за своје активности користе средства из
буџета Града.

