ОБЕЛЕЖЕНА
ГОДИШЊИЦА
БИТКЕ НА ЧЕГРУ
Ресорни одбор Министарства за рад, борачка и социјална питања и Град Ниш
обележили су 209. годишњицу Чегарске битке. Код спомен комплекса на
Чегру, венце су положили представници министарства за рад и социјална
питања, градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима, општина
Пантелеј, Нишавски управни округ, војске, полиције.
Битка на Чегру једна је од пресудних битака, вођених у Првом српском
устанку између српских устаника и Турака. Одиграла се 31.маја 1809.године
на брду Чегар код села Каменица надомак Ниша.
Вођа српске војске био је војвода Стеван Синђелић, а турску војску је у боју
предводио Хуршид-паша. Око 40.000 Турака било је стационирано у нишкој
Тврђави, док је малобројнија српска војска имала 18.000 људи.
Када су бројније турске снаге продрле у шанац Стеван Синђелић је пуцао из
кубуре у магацин барута. Тада су настрадали сви српски војници и око 12.000
турских. Да би застрашио Србе, турски паша је у знак освете и опомене
наредио да се од лобања палих српских устаника сагради Ћеле-кула. У Ћелекулу узидане су 952 лобање и она данас стоји као симбол борбе Срба за
независност.

СВЕТА ЛИТУРГИЈА И ПОМЕН
ЧЕГАРСКИМ ЈУНАЦИМА
Поводом обележавања годишњице Битке на Чегру, у дворишту Ћеле-куле
служена је литургија и парастос страдалима српским јунацима. Литургију је
служио Његово преосвештенство владика нишки Арсеније у пратњи великог
броја свештеника епархије нишке.

Иначе, прво обележје места на коме је била Чегарска битка подигнуто је 4.
јула 1878. године са натписом: “Војводи Стевану Синђелићу и његовим
неумрлим јунацима, који овде славно изгибоше 19. маја 1809. године
нападајући Ниш. Књаз Милан М. Обреновић и његова храбра војска покајаше
их 29. децембра 1877. године освојивши Ниш.” Данашњи споменик у облику
куле – симбола војног утврђења – подигнут је поводом педесетогодишњице
ослобођења Ниша од Турака 1. јуна 1927. године. У полукружној ниши
споменика на Чегру постављено је 1938. године бронзано попрсије Стевана
Синђелића.

ДАНИ ВОДЕ У НИШУ
У хали Чаир у Нишу данас је почео дводневни Међународни сајам водоводне
и канализационе опреме Дани воде, који је окупио више од 25 излагача из
земље и иностранства.
Сајам је отворио државни секретар у Министарству заштите животне
средине Иван Карић, а сајму је присуствовао и први човек града Ниша,
градоначелник Дарко Булатовић. Он је овом прилико истакао да на читавом
региону од Београда до Софије, све до прошле године, није било прилике да
се на један професионалан и организован начин сви заинтересовани упознају
са новим технолошким достигнућима у области пружања комуналних
услуга.“Међународни сајам Дани воде постао је место где се срећу
реномиране домаће и иностране компаније, место на којем се презентују
трендови и разноврсна искуства из области производње и дистрибуције воде
за пиће, каналисања и пречишћавања отпадних вода, а Ниш је управо град са
одговорном и еколошки освешћеном политиком“, поручио је он. Булатовић је
истакао да Ниш, уз подршку Републике и ЕУ, ради пројекат изградње
постројења за пречишћавање отпадних вода, што је највећи
инфраструктурни пројекат у Србији у области заштите животне средине.
Он је свим посетиоцима и гостима пожелео пријатан боравак у Нишу.

ЕВЕРГРИН У НИШУ
Град Ниш по први пут домаћин је Евергрин фестивала који се, у склопу славе
Града Ниша Свети цар Константин и царица Јелена, организује у нишкој
Тврђави. Тим поводом градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић и
чланица Градског већа за културу Јелена Митровски организовали су свечани
пријем за учеснике. Градоначелник је овом приликом свим гостима Града
пожелео добродошлицу и истакао да је уверен да ће фестивал бити успешан.
„Сви се радо сећамо ваших великих хитова. Мислим да је амбијент на Лењој
позорници право место да уживамо у музичком спектаклу који нас очекује
вечерас и сутра. Ово је одличан увод у обележавање Дана светог цара
Константина и царице Јелене“.
Међу присутним извођачима нашли су се Ладо Лесковар, Душан Свилар, Бети
Ђорђевић, Нада Павловић, Драган Нуне Николић, Лео Мартин, као и
представници Кербера, диригент Војкан Борисављевић, као и Снежана
Јовановић, представник оркестра Импресија и један од покретача фестивала.
У Градској кући је боравила и ауторка изложбе лузтки,која је јуче отворена,
Милица Штрбо.

ЈОШ САМО КОРАК ДЕЛИ „ЖЕЉУ“
ОД ПИСАЊА ИСТОРИЈЕ
РК Железничар у петак гостује на терену Металопластике у последњем колу
плеј-офа Суперлиге и уколико победи, пехар намењен шампиону Србије по
први пут ће се наћи у витринама нишког клуба. Пред ову важну утакмицу, у
име свих грађана Ниша, подршку рукометашима и стручном штабу дао је и
градоначелник Дарко Булатовић. Он је честитао на досадашњим великим
успесима у сезони, освојеном државном купу и пласману у СЕХА лигу и

истакао да „Жеља“ у петак у Шапцу игра за круну блиставе сезоне.
На пријему у Градској кући, истакнуто је да ће рукометаши нишког тима свом
снагом ићи на победу, али да треба бити јако опрезан јер Металопластика,
после Железничара, игра најбољи рукомет у земљи.
Железничар ће на трибинама у Шапцу имати и подршку својих навијача и
симпатизера. Сви заинтересовани да бодре нишки тим у петак моћи ће да
резервишу своје место у аутобусу, ако се јаве на телефоне 064 11 72 516 и
018 4527 260, најкасније до петка у 10 сати и доставе име и презиме и број
личне карте.Полазак за Шабац је у 12.30, испред Дома рукомета. Утакмица
почиње у 18.00 часова.
Иначе, још једна потврда доброг рада у Железничару свакако је и то што се
шесторица рукометаша нишког клуба налазе на списку селектора за наступ у
репрезентацији, за меч против Португалије.

Михајловићева:
Градићемо
станове
за
110
ромских
породица у Нишу
Потпредседница Владе Србије проф. др Зорана Михајловић и градоначелник
Ниша Дарко Булатовић потписали су данас Протокол о сарадњи између
Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Србији за период 2016-2025. и Града Ниша на
праћењу реализације пројекта пресељења становника насеља Црвена звезда,
како би им се обезбедили адекватни услови за становање.
„Протокол који смо данас потписали веома је важан јер њиме решавамо
стамбено питање за 110 ромских породица. На овом пројекту смо радили две
године и хвала граду Нишу на разумевању и заједничком раду, јер без пуног
укључивања локалних заједница нема разговора о томе да можемо да

постигнемо да се ромска заједница укључи у нормалан живот какав имају
други грађани“, изјавила је Михајловићева.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да су промовисање доброг
управљања и оснаживање ромске заједнице заједнички циљеви Града Ниша
и Владе Србије.
„Овог тренутка налазимо се у завршној фази једног од значајних пројеката
који је подршка и протоколу који смо данас потписали, а то је изградња 50
стамбених јединица за ромску популацију. Протокол који је данас потписан
логичан је наставак добрих активности које на нивоу локала са Владом
Србије заједно радимо, а с циљем смањења сиромаштва Рома, пуног
укључивања у заједницу, као и стварања услова за виши стандард и боље
услове живота“, изјавио је Булатовић.

„СВИ СМО МИ ДИО ВАС“,
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ
СА
МЕНТАЛНИМ
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Удружење деце са менталним и дауновим синдромом из Ниша, укупно 40
деце и њихових пратилаца, учествовало је на Међународном фестивалу деце
са менталним инвалидитетом који је одржан у Републици Српској под
слоганом „Сви смо ми дио вас“. На фестивалу је учествовало око 2000
учесника из република бивше Југославије који су се представили једни
другима игром и песмом. Према речима чланице Градског већа, задужене за
социјалну политику Тијане Ђорђевић Илић која је пратила ову групу Нишлија
и била са њима на фестивалу, овакве манифестације најбољи су начин
инклузије особа са инвалидитетом и сам слоган фестивала прави је и
показује да, колико год били различити, сви смо у ствари једнаки.
Представници Удружења деце са менталним инвалидитетом и даун

синдромом Ниш захвалили су локалној самоуправи што им је омогућила да
отпутују у Градишку и посебно нагласили да је количина позитивних емоција
које су покупили на фестивалу нешто најизузетније за њих. „У нашим
животима и породицама постоји велика доза стрепње, страха и неизвесности
за сваки наредни дан. Мало је речи да опишемо доброту и величину срца
наших домаћина који су нам приредили бајку коју ћемо и ми и наша деца
заувек памтити“, рекли су у удружењу. Они су захвалили и нашим
сународницима из Градишке и читаве Републике Српске на свему што су им
приредили истичући да је било велико задовољство присуствовати једном
оваквом фестивалу.

ПРИЈЕМ ЗА ДЕЦУ СА КОСОВА
Чланица Градског већа, ресорно задужена за културу, Јелена Митровски,
угостила је данас у Градској кући, децу из села Горње Кусце код Гњилана,
учеснике Дечије уметничке колоније Грачаница која се у Нишу одржава
15.пут. Организатори колоније, Нишки културни центар, припремили су
вишедневни програм за ову децу, чија су интересовања првенствено везана
за уметност, музичку, ликовну и драмску. Чланица Градског већа Јелена
Митровски пожелела им је добродошлицу у Ниш и леп боравак у Сићеву. Она
је истакла да се нада да ће им боравак овде остати у лепом сећању и да ће
им радионице помоћи да стекну нова знања и остваре неке своје жеље.
Према речима гостију из Гњилана, у свом селу имају све услове за похађање
школе, али им недостају позориште, биоскоп, базен и преко потребна
слобода. Утисци о Нишу су, како су рекли, изузетни, а све радионице које у
Сићеву похађају итекако ће им олакшати рад у школи и за њих представљају
незаборавно искуство.

Честитка Дарка Булатовића,
градоначелника
Ниша
Рукометном
клубу
„Железничар“
Након победе рукометаша нишког Железничара над екипом Војводине из
Новог Сада у претпоследњем 29.колу првенства Србије, градоначелник
Ниша Дарко Булатовић упутио је честитку следеће садржине:
Рукометашима, стручном штабу и руководству РК Железничар упућујем
срдачне честитке на изузетном успеху у овогодишњем националном
шампионату наше земље. Победом над Војводином обезбедили сте пласман у
СЕХА лигу чиме сте остварили постављени циљ пред ову сезону и клуб
поново вратили на међународну сцену.
Како је пред клубом још већа и историјска шанса да у последњем колу плеј
офа и првенства на утакмици са Металопластиком у Шапцу избори победу,
која би Железничару донела и титулу државног првака Србије, прву у богатој
клупској историји, али и историји нишког рукомета, свакако и приликом да се
заигра и у Лиги шампиона Европе, убеђен сам да ће крај ове рукометне
сезоне потпуно бити обележен традиционалном плавим бојама клуба из
Ниша – и пласманом у СЕХА лигу и недавно освојеним пехаром у Купу Србије
и на крају остврањем великог сна и титулом првака државе.
У свему сте потврдили и успесима у овој сезони доказали да је Ниш
деценијама и од средине прошлог века у правом смислу речи рукометни
град, да је расадник талената и да Нишлије живе за овај спорт.
Овом приликом захваљујем и свим спортским радницима у Нишу и
суграђанима, љубитељима овог спорта, који су на одлучујућем мечу против
Војводине били уз клуб и својим спортским навијањем и фер понашањем
допринели овом успеху.
Наредне године РК „Железничар“ прославиће 70 година постојања и рада и
чврсто верујем да су овогодишњи успеси, за које се надамо да ће бити

крунисани титулом првака Србије кроз неколико дана, најбољи увод у годину
славља јубилеја рукомета у Нишу и нашег клуба.
Уз спортски поздрав изражавам и велику наду да ће из Шапца наредног
викенда у Ниш стићи и најлепше спортске вести о још једном успеху наших
рукометаша и нашег Железничара – освајању прве титуле првака Србије.
27. маја у Нишу
Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић

ОТВОРЕН
ВРТИЋ
МЕДОШЕВЦУ

ЗЕКА

У

У нишком насељу Медошевац отворен је 26.вртић у оквиру Предшколске
установе Пчелица. Средства за овај вртић обезбедили су Фондација Новак
Ђоковић и Град Ниш. Из Фондације Ђоковић за адаптацију старог дела
зграде ОШ Милан Ракић уложено је 11,5 милиона динара, док је Град Ниш из
буџета издвојио 3 милиона. Реконструисан је део школе од 250 квадратних
метара. Руководилац одељења за донаторске програме Фондације Новак
Ђоковић Маја Кремић истакла је да јој је изузетно драго што су „свој“ 38.
вртић отворили баш овде и што су имали велику подршку града Ниша,
руководства Пчелице и градске општине Црвени крст.“ Велико је
задовољство кад нисте сами и када имате добре сараднике. Фондација је
увек спремна да пружи подршку локалним заједницама које показују
иницијативу“. Она је појаснила да је донација обухватила комплетно
опремање простора намештајем и дидактичким материјалима, а донирали су
и обуке за васпотаче, које спроводи Центар за интерактивну педагогију.
Светлана Митић, директорка Пчелице рекла је да је вртић овом крају био
неопходан јер су сви вртићи углавном у центру града. Она је нагласила да је

до сада примљено око 40 деце, али да места још увек има.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је присуствовао отварању вртића
„Зека“ у Медошевцу, истакао је да са овим новим вртићем сада нишка
предшколска установа има укупно 26 вртића. “Прошле године смо преузели
вртић „Сунце“ у Дуванској индустрији, а ове године ће и насеље Брзи Брод
добити свој вртић, будући да је почела реконструкција зграде у којој ће се
налазити и амбуланта, полицијска станица и Пошта. “Наша жеља је да сваке
године направимо помак, отварањем нових вртића, те тако планирамо и
изградњу још два нова вртића, а један би могао да се нађе на Леденој стени“.

