НИШ КОНАЧНО ДОБИЈА МОДЕРНУ
СТРЕЉАНУ
Ниш ће коначно ускоро добити модерну стрељану, а спортисти
који су се деценијама са највећих светских такмичења редовно
враћали са медаљама, добиће врхунске услове за тренинге.
Истовремено, завршетком стрељане у Чаиру, Ниш ће добити
могућност и да буде домаћин највећих такмичења у овом спорту.
Градоначелник Дарко Булатовић са сарадницима и председницом
Стрељачког клуба Ниш Лидијом Михајловић обишао је данас радове
на изградњи овог објекта који се гради у комплексу поред
затворених базена у Чаиру, и који ће се, између осталог
користити и за потребе регионалног школског стрељачког спорта
у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир“
Градоначелник је рекао да се овим коначно решава један
вишедеценијски проблем нишких стрељача, а истовремено стварају
услови да Ниш, осим по изванредним стрелцима, постане
препознатљив и по изванредним условима за бављење овим
спортом, у свим категоријама, и то по правилу Светске
федерације, што би допринело да Град Ниш буде препознатљив као
град спорта у Србији и региону.
Извођач је уведен у посао почетком октобра, чиме је почео да
тече рок од 180 календарских дана за извођење. Планирани рок
за завршетак радова је месец април 2019 године.
Постојећи објекат је пројектован деведесетих година за потребе
гардеробе и свлачионица за отворени базен. Тај пројекат,
међутим, никада није завршен, па ће део објекта бити претворен
у стрељану.
Пројектом је предвиђена адаптација објекта са два нивоа, где
је на спрату предвиђен простор за изградњу стрелишта
функционално подељен на:
-стрељану за ваздушно оружје за минимум 20 места
-просторију стрелишта за финално гађање са 12 места.
-пратеће просторије, према правилима Међународне спортске
стрељачке федерације.

Овакав тип објекта, поштујући правилнике ИССФ (Међународне
спортске стрељачке федерације) ће бити опремљен врхунском
опремом у домену облога подова и зидова, осветљења, аутоматике
и климатизацијe.
Део пројекта су тоалети и тераса за сунчање који опслужују
отворене базене чиме се у великој мери употпуњује
функционалност објекта и доприноси санацији и надограђивању
садржаја СЦ „Чаир“.

БРОЈ ТУРИСТА У НИШУ И ДАЉЕ
РАСТЕ
У првих 9 месеци ове године , у Нишу је укупно регистровано
95.015 туриста који су остварили укупно 156.556 ноћења, што
чини повећање броја туриста за 17%, а броја ноћења за 9.7% у
односу на исти период прошле године говоре
нам подаци
Републичког завода за статистику према Саопштењу бр. 290 од
01.10.2018. године.
Град Ниш су од почетка године посетили многи туристи из
Србије, али и из европских и ваневропских земаља. Највећи број
долазака зеблежили су инострани гости, а у периоду од јануара
до септембра, у Нишу је боравило 57.513 иностраних гостију,
што представља пораст у односу на исти период претходне године
за 23.5%. Инострани туристи су од почетка године остварили
укупно 83.523 ноћења, па је и у овој категорији дошло до
знатног повећања у односу на исти период прошле године, и то
за 17.2%.
Позитиван тренд раста односи се и на домаће туристе, па је у
Нишу у првих 9 месеци боравило њих 37.502 са оствареним 73.033
ноћења, што је повећање долазака за 8.3%, а ноћења 2.2 % у

односу на прошлу годину.
Овакви резултати и континуирани раст туристичког промета
резултат су добре
дигиталне промоције града, учешћа на
сајмовима у земљи и иностранству и сарадње са медијским кућама
и бројним новинарима из иностранства, рад Туристичке
организације Ниш допринео је да Ниш постане све више
препозната туристичка дестинација у овом делу Европе.

ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР ЈАНУАР–СЕПТЕМБАР
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Доласци

2017
%

2018
Број ноћења

%

Укупно

81219

95015

+17%

142730

156556

+9,7%

Домаћи

34641

37502

+8,3%

71442

73033

+2,2%

Страни

46578

57513

+23,5%

71288

83523

+17,2%

ПОЧЕЛА
ПОДЕЛА
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

ПОМОЋИ

Градска организација Црвеног крста спроводи акцију поделе
хуманитарних пакета који садрже брашно и препарате за хигијену
социјално најугроженијим породицама са територије Ниша. Реч је
о једнократној помоћи која се додељује под покровитељством
Министарства за рад, борачка и социјална питања. Обезбеђено је
500 пакета, а према речима секретара Градског одбора Црвеног
крста Сање Стојановић, до сада је подељено 300 пакета, док ће
преосталих 200 до корисника стићи у наредним данима. Она је
нагласила да од уторка почиње и испорука огревног дрвета, које
ће најсиромашнијим помоћи да лакше преброде предстојећу зиму.
Екипа Црвеног крста данас је обишла и помоћ уручила осмочланој
породици Јовановић у Лалинцу, коју чине седамдесетогодишња
старица, њена два сина, од којих је један тешко болестан и

петоро унучића узраста од 7 до 17 година, које одрастају без
мајке. У оближњој Сечаници, помоћ је уручена и петочланој
породици Младеновић, која такође живи у готово нељудским
условима, без икаквих примања, изузев осим социјалне помоћи.
Заједно са Црвеним крстом ове две породице посетила је и члан
Градског већа Тијана Ђорђевић Илић која је истакла да ће Град,
у сарадњи са Центром за социјални рад, учинити све да се овим
породицама помогне, пре свега најмлађима, кроз мере
Пронаталитетне политике за породице са децом у руралном
подручју. Такође, уз помоћ донатора Град ће, према њеним
речима, покушати да помогне и у поправљању услова у којима ови
људи живе, док је Црвени крст најавио помоћ у гардероби, преко
потребној у наступајућим хладним данима.

