ГРАД
НИШ
ПОКРОВИТЕЉ
МЕЂУНАРОДНОГ ТУРНИРА У ГОУ
Поводом организовања Међународног турнира у гоу „Ниш ОПЕН 2017.“, 18. и
19. марта у Нишу, данас је у Градској кући конституисан почасни
организациони одбор. Овим турниром биће обележено 45 година од
оснивања првог Го клуба у Нишу.
Покровитељ овог турнира, који ће окупити више од 100 мајстора гоа
различитих категорија и из више европских земаља, је Град Ниш. Члан
Градског већа, ресорно задужен за спорт, Бранислав Качар, рекао је овом
приликом да гар подржава спорстке клубове и манифестације које окупљају
учеснике, како из земље, тако и из иностранства. Он је додао да је значајно
улагање, како у масовне, тако и у спортове који не спадају у ред популарних.

49.година Факултета заштите на
раду
Факултет Заштите на раду у Нишу свечаном академијом обележио је
49.година постојања и рада.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градски већник Бранислав Качар
присуствовали су овој свечаности и професорима и студентима честитали
овај вредан јубилеј. ФЗНР је један од 13 факултета Универзитета у Нишу,
који успешно функционише скоро пола века и који је до сада образовао
бројне генерације инжењера заштите на раду и других сродних дисциплина.
На иницијативу Заједнице Завода за заштиту на раду 1968. године је при
Техничком факултету Универзитета у Нишу основан Одсек заштите на раду.
Те године уписана је прва генерација студената. Када се Грађевински
факултет издвојио из Техничког факултета у самостални факултет Одсек

заштите на раду остаје у саставу Грађевинског факултета.
3. марта 1976. године одлуком Савета Грађевинског факултета и 14.
јула 1972. године одлуком Скупштине Социјалистичке Републике
Србије Факултет заштите на раду постаје самостална образовнонаучна установа.

„ИСТОРИЈА НИША“, СЕРИЈАЛ
КОЈИ ЋЕ БИТИ ПРИКАЗАН НА
ФИЛМСКИМ СУСРЕТИМА 2018.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа ресорно
задужена за културу примили су данас у Градској кући доајена српског
глумиша Танасија Узуновића и остале чланове екипе која ће у наредних
годину дана снимати телевизијску серију „Историја Ниша“, од праисторије до
данас.
Серијал, чији је покровитељ Град Ниш, састојаће се од 15 епизода, као и од
двосатног специјала који ће бити приказан на Филмским сусретима 2018.
године. Серијал реализује комплетно нишка екипа. Редитељ је Бобан
Рајковић, сценариста историчар Небојша Озимић, музику је писао Борислав
Младеновић Ћаба, а продуценти су Драган Виденовић и Миодраг
Стојадиновић. Наратор и промотер серијала је наш познати глумац, рођени
Нишлија, Танасије Узуновић. Он ће нас, својим гласом и појавом, водити кроз
векове славне историје Ниша.
Реч је о капиталном делу које ће Ниш и његову богату историју и традицију
представити у најбољем светлу и тако допринети даљој афирмацији града и
показати колико је културно наслеђе велики, а до сада недовољно
искоришћен, туристички потенцијал града.

Пријем за угледни
музички састав

кинески

У Градској кући уприличен је пријем за чланове кинеског ансамбла “Глас
Јунана”. Гости из Кине наступају на хуманитарном концерту у Нишу, а у ВИП
салону градске куће примили су их заменик градоначелника проф.др Милош
Банђур и градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
Претходно је овај угледни кинески састав наступио у Новом Саду и Београду.
Кинески ансамбл „Глас Јунана“ наступа у нишком Народном позоришту.
Концерт, који је под покровитељством Министарства културе и Удружења
„Уметност давања“ стигао у Ниш има и хуманитарни карактер, јер је новац од
улазница намењен НУРДОРУ за завршетак друге фазе изградње онколошког
дечјег одељења у Нишу.

ПОЧИЊЕ ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА ЗА
МЕЧЕВЕ
ТЕНИСКЕ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ И
РУСИЈЕ У ХАЛИ ЧАИР
После пет година тениска репрезентација Србије одиграће у хали
Чаир мечеве првог кола Светске групе против селекције Русије од 3.
до 5. фебруара ове године, рекао је члан Градског већа ресорно
задужен за спорт Бранислав Качар. Он је најавио продају улазница за
овај меч, која почиње данас у подне на продајним местима DD ticketsa и
преко web странице www.ddtickets.rs.

Улазнице се могу наћи на следећим продајним местима:
Win Win радње у Обреновићевој број 42 и број 80, као и број 109, и у улици
Војводе Мишића 58/14а. Такође, улазнице се могу купити и у радњи Emmi, у
улици Краља Сревана Првовенчаног број 6.
Од 30. јануара почиње и продаја карата на билетарници хале Чаир, у периоду
од 10 до 16 часова.
Иначе, меч против селекције Русије први је на ком ће Ненад Зимоњић
предводити нашу репрезентацију као селектор, рекао је Качар.

ОМАЖ ПАВАРОТИЈУ У ЧАСТ
У Нишу ће у недељу бити одржан традиционални Новогодишњи концерт који
је ове године уприличен Паваротију у част. Тим поводом, у Градској кући је
учеснике концерта, солисте из Италије и Мексика, Марка Фрусонија,
Алесандра Фантонија, Федерика Лепреа и Неиви Мартинез, примила чланица
Градског већа Јелена Митровски.
Она је са њима разговарала о значају оваквог догађаја и оценила да је
концерт који ће бити одржан у нишкој хали Чаир изузетно значајан догађај за
културу, не само града Ниша већ и читавог овог региона.
Иначе, концерт организује Омладинска филхармонија Града Ниша, под
диригентском палицом Зорана Андрића.

ЈУЛИЈА-ПРВА
2017.ГОДИНИ

БЕБА

У

Само један минут након доласка Нове, 2017. године,Ниш је постао богатији
за још једну становницу. На свет је дошла Јулија, девојчица тешка око два и
по килограма. Током ноћи маму, Јелену Шормаз обишли су Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић, заменик градоначелника Милош Банђур, члан
Градског већа Саша Живић и помоћник градоначелника Драгослав Павловић.
На Клиници за гинекологију и акушерство кажу да је порођај протекао без
икаквих проблема: „Добили смо здраву девојчицу. Јулија је прво дете маме
Јелене Шормаз и њеног супруга. Честитам родитељима, а грађанима Ниша
поручујем да су деца срећа и када имате срећу ништа друго вам није
потребно“, рекао је доктор Милан Стефановић.
Поносној мами Градоначелник Булатовић уручио је поклон Града-ручни сат и
50 хиљада динара.
„Ово је срећан тренутак за породицу Шормаз, али и за Град Ниш. Сазнали
смо да је у прошлој години у Нишу рођено нешто више деце него што је то
просек.Надам се да ћемо сви заједно помоћи да се повећа број
новорођенчади“, поручио је градоначелник.

Подела новогодишњих пакетића
У присуству градоначелника Дарка Булатовића, заменика градоначелника
Милош Банђура и градске већнице Тијане Ђорђевић Илић ресорно задужене
за социјална питања,данас су у градској кући подељени пакетићи деци са
дауновим синдромом и деци чији су родитељи социјално угрожена
категорија становништва.
Новогодишње пакетиће је обезбедило удружење „Љуби ближњег свога“, а у
холу Градске куће приређен је музичко-забавни програм.
Наступиле су чланице балетског клуба „Марија“ које су извеле део из балета

„Лабудово језеро“,затим је наступио виолиниста Дејан Далиповић и на крају
је свечаност улепшао хор „Грације“ чији су чланови ученици гимназија“
9.мај“ и“ Светозар Марковић“ под диригентском палицом Сузане Петровић.
Неизоставни део био је долазак Деда Мраза који се фотографисао са децом
,а затим и поделио новогодишње пакетиће.
Раније током дана у просторијама НУРДОР-а уручени су новогодишњи
пакетићи деци оболелој од малигних болести.Претходно је приређен програм
који су припремили глумци Позоришта лутака, током којег су деца могла да
уживају у причама Снежане,Пинокиа и наравно Деда Мраза.У име Града
додели пакетића је присуствовао заменик градоначелника Милош Банђур и
градска већница Тијана Ђорђевић Илић.

Ускоро вртић у Медошевцу
У Градској кући потписан је уговор између Фондације” Новак Ђоковић”,Града
Ниша и предшколске установе” Пчелица” о адаптацији старе школе за
потребе вртића у насељу Медошевац.
Уговор је у име Града Ниша потписао заменик градоначелника проф.др
Милош Банђур,док су испред фондације „Новак Ђоковић“ и установе
“Пчелица” уговоре потписали Горана Џуџа Јаковљевић и Зоран Јонић.
Реч је о једном од пројеката који су изабрани на конкурсу у периоду од 20.
новембра до 20. децембра прошле године. Средства ће бити уложена у
реконструкцију и адаптацију предшколских и школских објеката, као и
набавку неопходног намештаја и опреме намењене малишанима из 20
градова широм Србије.
Пројектима ће бити обухваћени и објекти у општинама које су биле погођене
поплавама у току 2014. и 2016. године, а у плану је и адаптација простора у
недовољно развијеним срединама, где ће бити отворене нове Школице
живота.
Пројекти који ће бити завршени међу првима су уређење игралишта у Новом
Бечеју и опремање дворишта у три вртића у оквиру ПУ “Радост” у Србобрану,
као и почетак адапатације у Медошевцу.

Најављен 38.”Спортски бал”
У Градској кући одржана је конференција за новинаре поводом избора
спортисте града Ниша.
38.Спортски бал је традиционално дружење спортиста, спортских новинара и
свих људи који се брину о спорту.
Тридесет осам година ове манифестације даје значајан кредибилтет секцији
спортских новинара ,која је кроз све техничке и финасијске недаће опстала
,као својеврсни надзорник нишког спорта.
” Година која ће ускоро бити за нама оставља простора за умерени
оптимизам. У колективним спортовима , Ниш има суперлигаше који су
солидно пласирани након јесењег дела. Може свакако и боље ,али у
постојећим околностима треба бити реалан.
У појединачним спортовим бележи се тренд добрих резултата поготово у
борилачким спортовима, стрељаштву и спортском пењању.
Желим нишким спортистима да поручим – да Град види шта радите, да сте
важни за овај град и да ћемо и у будућности пуно очекивати ,али и са наше
стране и више пружити спортистима. Желимо да наш Ниш не буде на
мапама обележен само као историјска раскрсница, него да буде и на
спортској мапи света, важно место за младе, да заинтересујемо Европу да
долази у Ниш и да заинтересујемо Европу да прими наше младе да покажу
колико су добри, паметни и квалитетни” рекао је градски већник Бранислав
Качар на конференцији за новинаре.
38.Спортски бал и уједно додела спортских признања, биће одржан у
понедељак 26.децембра у ресторану Бољи живот са почетком у 20 сати.

