ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДОБИЈАЈУ
НОВО ДВОРИШТЕ-СРЕЂИВАЊЕМ
ЋЕ СЕ ПОБОЉШАТИ УСЛОВИ ЗА
ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
Радови на уређењу дворишта техничких школа „12.фебруар“ и „15.мај“
Неимар и Високе техничке школе, почели су данас. Радови на уређењу
дворишта део су пројекта „Улагање у здравље и просперитет младих у
бугарско-српском региону, који заједнички реализују општина Црвени крст у
Нишу, као носилац пројекта и бугарска општина Перник, као партнер. Радове
је обишао, у пратњи руководства општине Црвени крст и колектива ових
школа и градоначелник Дарко Булатовић са својим сарадницима. Површина
која ће се уређивати износи 4 492,24 метра квадратна, а циљ је да се
побољша практична настава у овим школама. Градоначелник је овом
приликом рекао да ће се, сређивањем овог простора, добити на квалитету
практичне наставе и да ће и ученици и њихови наставници имати прелеп
простор за рад, који је годинама стајао руиниран.

ОТВОРЕН 10. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
„НАУК НИЈЕ БАУК“
На Електронском факултету у Нишу данас је почео дводневни, 10.по реду,
фестивал науке „Наук није баук“, који организује нишка гимназија Светозар
Марковић. Фестивал је свечано прогласио отвореним градоначелник Дарко
Булатовић који је овом приликом честитао јубилеј промоције науке и знања.
Он је нагласио да „Наук није баук“ постаје бренд града Ниша и да, раме уз
раме, стоји са престижним градским манифестацијама. Булатовић је истакао
да је Ниш ових дана престоница науке и знања креативних младих људи. Он
је поручио да Град Ниш више него икада улаже у младе, у њихово

образовање и напредак. „Град почиње прву фазу изградње научнотехнолошког парка и за њу издваја 50 милиона динара. Након прве фазеСтудентског креативног центра, простора у коме сви ученици, студенти и
уопште сви талентовани људи који желе да се баве науком, могу да
размењују искуства и идеје, очекују нас још две фазе изградње. Након тога,
искрено верујем да ће Ниш имати све потребне услове за развој науке“,
рекао је Булатовић.
Иначе, за деценију постојања фестивал науке „Наук није баук“ постао је
највећи у својој области, промоцији младих талената и науке, и то не само у
јужној Србији, већ у земљи и региону. Фестивал је посетило више од 140 000
посетилаца, а на њему је учествовало око 8 000 учесника. Фестивал „Наук
није баук“ пружа својим посетиоцима могућност да у свет науке завире на
потпуно другачији начин, открива им интересантан начин учења и омогућава
учествовање у интерактивним поставкама, као и дружење са многим
признатим и познатим научницима.

У НИШУ ПРЕДСТАВЉЕН ЗАКОН О
КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА
Јавна расправа о нацрту Закона о климатским променама који представља
одговор на промене климе и последице тих промена, одржана је данас у сали
Скупштине града Ниша. Министар заштите животне средине Горан Триван,
који је представио закон, рекао је да ће један од приоритетних задатака
наше државе бити, између осталог, пошумљавање терена. Триван је истакао
да је у питању, по његовом мишљењу, један од најважнијих закона које ће
донети актуелни сазив републичког парламента јер се односи на све секторе
у друштву. Триван је нагласио да се овај закон не доноси да би се
задовољила форма јер наша земља спада у регионе који ће бити
најпогођенији климатским променама будући да ће средишња годишња
температура овде најбрже да расте. Према мишљењу министра неопходно је
радити на подизању свести, али и предузимати акције на глобалном и

националном плану које могу да ублаже последице климатских промена.
Иначе, на јавној расправи се могло чути да је промена намене земљишта,
лоше управљање отпадним водама, кршење шума и др.утицало на то да дође
до повећања концентрације угљен диоксида за 40 одсто, повећања средње
годишње температуре за један степен у последњих 100 година. Такође,
наглашено је да је улога локалних самоуправа у климатским променама
итекако значајна па је из тог разлога важно да се чује шта овом закону
недостаје из угла оних који раде у локалу, како би он био најбољи могући.
Јавној расправи присуствовали су представници града, градских општина,
ЈКП, научних и образовних институција, стручних инспекција и служби и
организација цивилног сектора.

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ПСИХОСОЦ.ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА
ОСИ ЗАЈЕДНИЧКА АКТИВНОСТ
ГРАДА
И
ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
У сарадњи Града Ниша и Градске организације Црвеног крста, покренут је
Програм пружања психо-социјалне подршке и оснаживања особа са
инвалидитетом са физичким хендикепом. У оквиру овог програма, 30-оро
особа са инвалидитетом са физичким хендикепом, боравиће од данас до
суботе, у одмаралишту Црвеног крста у Дивљани. Реч је о 15 особа са
инвалидитетом, чланова нишких удружења, као и 15 особа са инвалидитетом
који нису чланови удружења, али су лица из старачких домаћинстава, лица
са села. Заједничко свим полазницима програма је да су корисници неког од
видова социјалне заштите на територији Града Ниша. Са њима ће радити
психолози и остала стручна лица. За три дана, колико ће провести у
Дивљани, радиће по посебно осмишљеном програму чији је циљ да им

помогне у свакодневном животу. Неке од тема које ће се обрађивати су
положај у друштву особа са инвалидитетом и проблеми са којима се оне
суочавају, утицај стреса на ОСИ и стратегије превладавања и др.

Отворен сајам туризма
Сајам туризма и активног одмора званично је отворен данас у хали Чаир.
Отварању су присуствовале високе званице и велики број суграђана, а такође
се на сајму нашао и велики број излагача.
Директор Туристичке организације Србије, Марија Лабовић поздравила је све
присутне уз честитке домаћинима на изврсној организацији која прати Сајам
свих ових година.
„Велико ми је задовољство што сам данас овде. Желим вам још пуно година
успешног рада и да вам онај наредни, јубиларни 20. сајам буде заиста
посебан. Верујем да ће тако заиста бити јер када погледамо какви нас
резултати прате у туризму Србије с правом можемо да очекујемо да овај
догађај настави да живи.“ истакла је Лабовић.
Испред Града Ниша, градоначелик Дарко Булатовић пожелео је
добродошлицу свим уваженим гостима и присутнима у Царски град.
„Ове године рекао бих да је нешто лакше него прошле, зато што већ радимо
у једној од значајних грана привреде као што је туризам, а чини ми се и
почињемо да схватамо његов значај, не само зато што смо добри домаћини и
што знамо и имамо шта да покажемо, него зато што је то значајно и за читав
наш град и регион.“ рекао је Булатовић.
Он је овом приликом најавио значајан напредак и већа улагања у овај
сегмент и додао да ће се свим снагама потрудити да се створи велики моћан
регионални центар југоистока земље, јер имамо све потенцијале за тако
нешто и то ће се сасвим сигурно догодити

Испред Министарства туризма обратила се помоћница министра Рената
Пинџо.
„Велико је задовољство поздравити вас у име Владе републике Србије и
нашег ресорног министарства. Заиста верујем да је овај сајам само још једна
прилика да град Ниш читавој Србији представи и покаже оно чиме
располаже, своју изванредну природу, изузетно вредно културно-историјско
наслеђе али пре свега оно по чему је најпознатији – а то је гостопримство.“
истакла је она.

НА ТЕРИТОРИЈИ
ПРОГЛАШЕНА
СИТУАЦИЈА

ПАЛИЛУЛЕ
ВАНРЕДНA

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша донео је одлуку о проглашењу
ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула, због
здравствене угрожености становништва услед неисправности пијаће воде.
На овакву одлуку градски штаб за ванредне ситуације одлучио се на захтев
општине Палилула, а након што је извештај Института за јавно здравље
показао да је вода у Габровцу, Доњем Власу, Крушцу и Вукманову,
неисправна за пиће. Ванредна ситуација трајаће све док се не уклоне узроци
због којих је и проглашена, одлучено је на данашњој седници Штаба. Обавеза
Градске општине Палилула за време трајања ванредне ситуације је да
редовно контролише исправност воде за пиће. Градски штаб ангажовао је и
30 радника ЈКП Медиана за пуњење 2000 џакова са песком, које ће на
угрожена подручја у насељу „9.мај“, превозити радници Наисуса и Медиане,
а помоћ ће пружити и 30 припадника Војске Србије. Биће ангажоване и
додатне три пумпе из „Шинвона“ и постављене на пумпној станици код КПЗа. Стручно-оперативни тим и представици Града и општине Палилула су на
терену како би предложили додатне мере ради превазилажења проблема у
плављеном подручју атара Новог села.

Најава
5.Интернационалног
гастро туристичког фестивала
У Градској кући организован је пријем за представнике Удружења туристичко
угоститељских посленика Града Ниша које организује традиционални
кулинарски фестивал.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић информисан је о детаљима ове
манифестације и њеном значају за промоцију Ниша.
Председник удружења Зоран Мирашевић најавио је пети по реду
Интернационални гастро туристички фестивал ,где ће мајстори кулинарства
из Србије и земаља у региону показати умеће у припреми традиционалних
јела ,али и рибљих чорби и паприкаша.
Манифестација ће бити одржана од 15. -17. јуна ,на платоу школе Свети Сава
поред истоименог парка.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ ОБЕЛЕЖЕНА
19.ГОДИШЊИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ
НА СРЈ
Парастосом и полагањем венаца на спомен капелу жртвама ратова на
просторима некадашње Југославије и на споменик страдалима у
бомбардовању 1999.године, обележена је 19.годишњица од НАТО агресије на
СРЈ. Венце су положиле делегације Града Ниша, Војске Србије, Нишавског
управног округа, бројна удружења бораца као и породице жртава.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, обраћајући се присутнима, поручио је
да се 19 година са болом и поносом сећамо недужних жртава, тешко
разорених фабрика, мостова, путева и болница. Он је нагласио да не можемо
и не смемо да заборавимо пролеће 1999.године, које није будило живот, већ
доносило смрт, страдања и патње. Булатовић је овом приликом поручио да
сви памтимо страдање и храброст припадника војске и полиције, који су били
дорасли кобном добу у коме су живели.
Иначе, у нападима који су непрекидно трајали 78 дана тешко су оштећени
инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе и др. Град
Ниш, уз Приштину и Нови Сад, био је град на који је НАТО алијанса посејала
највише бомби. Ниш је за 78 дана бомбардован чак 40 пута, а на град је
испаљено 324 пројектила, од тога 161 авионска бомба и 71 крстарећи
пројектил, бачено је 36 контејнера касетних бомби и 8 стаклених бомби.
Ваздушна опасност трајала је у Нишу укупно 52 дана, 5 сати и 56 минута.

Обилазак поплављеног подручја
у насељу 9.мај
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник градске општине
Палилула Александар Ждрале обишли су данас поправљено подручје у
насељу 9.мај.
Најтеже су погођене улице Ратарска и др Саве Петровића као и део
индустријске зоне у близини насеља.
Обилне падавине али и подземне воде услед лоше урађених колекторских
извода утицали су на то да буду поплављене околне парцеле ,али и
дворишта кућа .
У разговору са грађанима градоначалник је најавио нови пројекат
атмосферске канализације који би требало да буде завршен у наредних
неколико месеци ,како би следеће године проблем био у потпуности решен.
У постојећим условима решење је отпушивање постојећих изводних канала и
коришћење пумпи за одвод воде.
Већ сутра у 9 сати градоначелник ће заједно са директором водовода
посетити спорне изводне канале где ће се употребом механизације санирати

стање и у одређеној мери олакшати одлив воде,која ће додатно нарасти
топљењем снега.

КАЛЕНДАР ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
У циљу информисања и едукације грађана Ниша о актуелностима у области
јавног здравља, Град Ниш и Институт за јавно здравље Ниш (Центар за
промоцију здравља), покрећу нови вид сарадње. На сајту Града Ниша, на
насловној страни, од понедељка, 26.марта, биће доступна посебна ставка
под називом „Календар јавног здравља“ у оквиру које ће грађани и грађанке
Ниша моћи да се упознају са актуелностима у вези са одређеним датумима,
од значаја за јавно здравље (Светски дан здравља, Национални дан без
дуванског дима, Дан здравих градова, Светски дан срца, Светски дан борбе
против рака и др.). Циљ ове нове активности је боља информисаност, као и
промовисање жељених облика понашања ради очувања и унапређења
здравља грађана и грађанки Ниша.
Овај вид презентовања тема из области јавног здравља биће
подложан сталним унапређењима и иновацијама у складу са потребама
грађана.

