ЛИВАДСКА УЛИЦА У НОВОМ
СЕЛУ ДОБИЛА УЛИЧНУ РАСВЕТУ
Свега десетак дана је радницима ЈКП Паркинг сервис било потребно за

СВЕЧАНОМ ПРЕДАЈОМ КЉУЧЕВА
ГРАДА
АНИ
СОФРЕНОВИЋ,ПОЧЕЛИ
53.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалном предајом кључева града глумцима и пројекцијом филма
„Јужни ветар“ редитеља Милоша Аврамовића, почео је Фестивал глумачких
остварења домаћег играног филма, Филмски сусрети Ниш 2018.
Како је то већ уобичајено из Градске куће, где је приређен пријем за
учеснике и госте нишког фестивала, око 50 пристиглих глумаца и чланова
филмских екипа, црвеним тепихом преко тврђавског моста, са замеником
градоначелника проф.др Милошем Банђуром, стигли су до Летње позорнице.
Заменик градоначелника Банђур истакао је да је поносан што Град Ниш
баштини традицију најстаријег филмског фестивала у Србији, најстаријег у
региону и што је специфичан управо по томе јер је посвећен глумцима.
„Колеге глумци, Тврђава је наша!“, чуло се по 53. пут, на церемонији
свечаног отварања фестивала. Пред препуном Летњом позорницом, кључеве
града, председници овогодишњег жирија, Ани Софреновић предао је заменик
градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур. Примивши кључеве града од
господина Банђура, Ана Софреновић је рекла:
„Поглед са Летње позорнице на публику обавезује све глумце да
сваке године буду што бољи. Већ 53 године ви сте ти који нама

Прве фестивалске вечери, по традицији, уручена је и награда „Павле
Вуисић“. Радошу Бајићу, глумцу и редитељу. Признање је уручио Владан
Живковић уметнички директор фестивала.
„Нема нас много који се можемо похвалити да смо играли са
глумачком громадом какав је био наш Паја. Прошло је више од 40
година, од када сам први пут, заједно с њим, стајао на овој сцени
после приказивања филма „Бештије“ на тадашњим Филмским
сусретима. Вечерас се тај круг затвара и од вечерас сам у друштву
бесмртних”, рекао је Бајић.
Филмске сусрете отворила је светска премијера филма „Јужни ветар“
редитеља Милоша Аврамовића. Нишка публика имала је прилику да прва
погледа ово филмско остварење, с обзиром на то да је српска премијера
„Јужног ветра“ најављена за 14. новембар у Београду.

квалитетно:
”Замењена је комплетна кошуљица, односно подлога коловоза, комплетна
водоводна мрежа и урађени ивичњаци, тако да ће саобраћајница, која је била
у веома лошем стању, сада бити једна од најбољих у граду”, рекао је Ловић и
додао да ће одмах по завршетку ове фазе, почети и реконструкција
тротоара, односно постављање бехатон плоча, које ће читав овај амбијент,

као и део улица у овом нишком насељу.
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која овде извире, у потпуности добило нови изглед и постало једна од
туристичких атракција овог дела Ниша. Приликом посете излетишту,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да је из пројекта
прекограничне сарадње за сређивање Видришта утрошено 37 милиона
динара и да ће градско руководство пронаћи техничка решења не би ли се у
потпуности завршило сређивање:“ Наредне недеље биће одржан састанак
надлежних градских служби како би се дошло до решења за уређење самог
базена са лековитом водом, као и улаза у исти. Спремни смо да уредимо
кабине, припремимо додатне садржаје који ће ово место употпунити и
учинити га истински занимљивим излетиштем. Велики број људи и данас је
овде због лековитих својстава воде која ту извире и сви ти људи заслужују да
простор око базена буде у потпуности функционалан и сређен“, рекао је
градоначелник. Градоначелник је нагласио да је овај део Ниша интересантан
и због манастира Пирковац, који је на пар километара од Видришта, цркве
Свети Никола која је у самом Видришту, али и због бање Топило која је
такође неделеко одавде. „Сматрам да, уз адекватно пројектно решење,
можемо да добијемо истинси лепо излетиште које ће привући велики број
Нишлија да се овде склоне од уобичајене градске гужве, али и гостију из
других градова“, закључио је Булатовић.

спроводи Канцеларија за младе Града Ниша и Омладински едукативни
центар. Догађај је посвећен информисању младих, стварању нових начина за
побољшање информисаности и њихово активно укључивање у сам процес
информисања. Едукације ће се бавити иновативним начинима за пласирање
информација, њиховом проналаску и сортирању, као и како да се млади сами
ангажују у области информисања. Разговараће се и о томе које су то
информације и садржаји битни за младе и како они долазе до њих. На
завршној конференцији обратиће се професионалци из области
информисања или пласирања производа или услуга путем интернета.
У прилогу се налази комплентна агенда догађаја.

ЗАВРШЕТАК ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА
У ОКТОБРУ
Деценијски проблем плављења у реону Зетске улице, Клиничког центра,
Чаира, услед великих падавина, ускоро ће бити решен. Град Ниш финансирао
је, износом од 40 милиона динара, изградњу Јужног колектора. У току је
трећа фаза радова и према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића,
читав посао биће завршен у октобру месецу. „Након изградње Чаирског
колектора, којим смо успели да готово у потпуности санирамо проблем
изливања у овом делу нашег града, ускоро завршавамо и комплетан Јужни

