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У оквиру манифестације „Дани Републике Српске у Србији“

5. септембра 2018. Године у 20.00 сати у дворишту Студентског културног
центра Ниш (двориште Бановине) ДИС театар из Бања Луке извешће
представу „Неизговорени гласови“
6. септембра 2018. године у 20.00 сати у Великој сали Клуба Војске Србије у
Нишу, певачка етно-група „Траг“ одржаће бесплатан концерт за грађане
Ниша.
Етно група „Траг“ је вокално-инструментални
састав који негује традиционалну музику Балкана.
Делује од 2003. године. Групу чини десет чланова:
четири женска вокала и шест инструменталиста.
Акценат је на традиционалним инструментима
(фруле, гајде, кавал, тарабуке, тапан), али у
саставу су и класични инструменти – гитара и
виолина, као и модерни– клавир и бас-гитара.

На репертоару групе су песме из Републике Српске, Србије, Црне Горе,
Македоније и Бугарске. С обзиром на то да “Траг” често наступа у Русији, у
репертоар су уврстили и руске песме. Група Траг је наступала на многим
значајним манифестацијама у БиХ и иностранству.
Улаз на оба догађаја је слободан.

РАДОВИ НА БУЛЕВАРУ ЦАРА
КОНСТАНТИНА У ПУНОМ ЈЕКУ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је градилиште фабрике Цумтобел у
индустријској зони Воћни калем као и радове на реконструкцији Булевара
Цара Константина код Брзог брода.
Градоначелник је истакао да је задовољан динамиком радова и рекао да је
уверен да ће све бити завршено у планираном року, односно до 28.
септембра када би најновија нишка фабрика требало и званично да почне са
радом.
У разговору са извођачима, Градоначелник је информисан о току радова и
тешкоћама са којима се грађевинари суочавају, и добио уверавања да
радника на свим деловима градилишта има довољно и да ће сви радови бити
окончани у предвиђеном року.
Иначе, на потезу од скретања за Суви до ради се комплетна реконструкција
коловоза на обе стране Булевара, као и замена ивичњака. Паралелно са тим,
убрзано се граде и пешачка и бициклистичка стаза на истој деоници, а у
пуном јеку је изградња новог кружног тока код Брзог брода и приступних
саобраћајница до самог комплекса Цумтобел.
Одмах по завршетку ове фазе, наставиће се реконструкција Булевара и
изградња бициклистичке стазе до Насеља Никола, и то ће, како је речено,
бити окончано до краја грађевинске сезоне.

Отворена ликовна колонија у
Сићеву
Ликовна колонија “Сићево 2018” свечано је отворена синоћ у овом
пикторесном селу надомак Ниша. Ликовна колонија Сићево је најстарија
уметничка колонија на Балкану. Основана је 1905. године по идеји и уз
залагање српске сликарке Надежде Петровић.
Током непрекидног организовања од 1964. године до данас у раду Колоније
учествовало је готово 500 академских уметника различитих генерација и
стилских опредељења из свих крајева некадашње Југославије и из
иностранства.
Овогодишње издање ликовне колоније званично је отворила градска већница
ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
Селектор овогодишње Ликовне колоније је Миодраг Даја Анђелковић,
магистар графике из Ниша. Организатор Колоније је Галерија савремене
ликовне уметности Ниш.
Током трајања Колоније уметници ће имати прилике да посете културноисторијске споменике града Ниша, неки од манастира у близини и саму
Сићевачку клисуру која је редак природни феномен.
Овогодишња Ликовна колонија Сићево окупила је 12 сликара региона, а међу
учесницима су Мирољуб Ђорђевић и Ђуро Радоњић из Ниша, потом Маја
Тодић, Косовска Грачаница, Соња Спироска Остојић, Босна и Херцеговина,
Весна Беговић, Црна Гора, Александра Ракоњац, Београд, Зоран Граовац,
Београд, Милош Милосављевић, Македонија, Ана Видмар, Словенија, Росен
Тошев, Бугарска, Габриела Урбан, Мађарска и Лајош Вегх, Мађарска.
У избору учесника Ликовне колоније Савет Колоније се укључује и у
обележавање значајног јубилеја Уметничке школе: 70 година постојања, па
ће у раду Колоније учествовати дугогодишњи професори Уметничке школе

Ђуро Радоњић и Мирољуб Ђорђевић.
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Данас је и званично почела нова школска година. У 36 нишких основних
школа организован је свечани дочек за око 2500 седмогодишњака који су
кренули у први разред, а малишани ће добити и симболичне поклоне од
Града и представника градских општина, уз жељу за срећан почетак
школовања.
Градоначелник Дарко Булатовић и секретар Секретаријата за образовање
Марина Костић присуствовали су пријему првака у школама Учитељ Таса,
Радоје Домановић и Јован Јовановић Змај у Малчи и малишанима пожелели
много петица, знања и лепих школских дана.
Градоначелник Булатовић је поручио да је свако дете важно, да то нису само
ђаци прваци, већ људи који ће сутра, по завршетку школовања, постати
лекари, полицајци, судије, медицинске сестре, официри или инжењери, и да
се према свакоме од њих треба опходити са пажњом, поштовањем и помно
бринути о њиховом одрастању и школовању.
Град ће се старати да сва деца буду једнака и да имају једнаке услове за
образовање, без обзира где живе и где иду у школу, рекао је Булатовић.
Он је, обилазећи Основну школу у Малчи у коју је ове године уписано свега
пет нових ђака, рекао да ће Град учинити све да створи једнаке услове у
школама, без обзира да ли се оне налазе на градском или сеоском подручју.
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Град Ниш је кроз конкурс Канцеларије за младе ове године су подржали
реализацију 18 пројеката невладиних организација намењених побољшању и
унапређењу положаја младих у Нишу, и за те намене је из Буџета издвојено 3
милиона динара. Поред тога, још милион динара опредељено је за помоћ
неформалним удружењима, и то кроз формирање Ресурс центра при
организацији Млади амбасадори.
Градоначелник Дарко Булатовић је на свечаној додели Уговора уприличеној у
Градској кући поводом Дана младих Града Ниша рекао да је Ниш град
младих и да ће и даље наставити да на сваки начин, и у што већој мери
помаже младима. Он је подсетио да је највећи проблем, не само младих, у
Нишу недостатак посла и радних места, и нагласио да је у Нишу за само две
године број незапослених смањен са преко 37 000 на око 26 000, а да је
истовремено број запослених нишлија повећан са 61 000 на око 77 000 и да је
међу новозапосленима управо и највећи број младих, образованих људи.
Први човек Канцеларије за младе Стеван Живковић истакао је да је у време
оснивања Канцеларије, 2012. године, Град из буџета за пројекте за младе
издвојио 500 000 динара, а да је ове године тај износ осам пута већи, уз
обећање градоначелника да ће у наредној години новца за пројекте за младе
бити још више.
Живковић је истакао да је прихваћено укупно 18 пројеката исто толико
невладиних организација и удружења грађана, а да се одобрена средства
крећу у износу од 100 000 до 200 000 динара по пројекту.
Ове године конкурсом није била одређена тематика пројеката, а највећи број
пристиглих идеја била је, према Живковићевим речима, везана за
унапређење безбедности младих, подизања свести младих о екологији,
медијима и информисању, ЕУ интеграцијама и запошљавању младих.

САОПШТЕЊЕ
Град Ниш је чланицама Скупштине Регионалне развојне агенције ЈУГ д.о.о.
Ниш, упутио иницијативу за разрешење Бојана Аврамовића са функције
директора Агенције, јер Регионална развојна агенција после два пропала
јавна позива за нову регионалну депонију „Келеш“, од 2015. године до данас,
ништа није предузела.
Истовремено четири општине (Куршумлија, Прокупље, Бабушница и
Алексинац) су у току мандата садашњег директора Агенције иступиле из
чланства, уз образложење да чланство у Регионалној развојној агенцији „Југ“
доо Ниш њима производи само трошкове плаћања чланарине, без повратне
користи за чланове друштва.
С обзиром на то да су из истог разлога поједине локалне самоуправе
најавиле нова иступања из чланства, град Ниш, као највећа и најодговорнија
локална самоуправа у Скупштини РРА ЈУГ, сматра да је кадровска промена на
челу Агенције неопходна.

„У кола без алкохола“
У најпрометнијим нишким кафићима , Агенција за безбедност саобраћаја
заједно са локланом самоуправом спровела је иновативну активност под
називом „Казнене карте“, са слоганом „У кола без алкохола“ а у оквиру
кампање „Ум на друм“.
Циљ ове активности је смањење вожње под утицајем алкохола самим тим и
смањење ризика од страдања у саорбаћајним незгодама.Овај пилот пројекат
се спроводи у пет локалних самаоуправа: Сокобања, Кикинда, Ниш, Бечеј и
Врбас.

Саветник директора Агенције за безбедност саобраћаја Милан Илић, који
прати овај пројекат, изјавио је за локалне медије да се први пут код нас
реализује кампања за смањење вожње под утицајем алкохола на местима
где се конзумирају алкохолна пића. Додатну вредност овим активностима
даје и активно учешће Савета за безбедност саобраћаја у општини или граду
где се кампања спроводи као и угоститељских објеката у оквиру друштвеноодговорног доприноса локалној заједници.
У име Града Ниша медијим се обратио градски већник Игор Војиновић који је
истакао значај овакве акцију у смислу утицања на савест возача који седају у
ауто под дејством алкохола.
Гости, који су конзумирали алкохолона пића, могли су да измере количину
алкохола у организму и да помоћи „Казнене карте“ која стаји на столу
заједно са ценовником пића, добију информације о предвиђеним казненим
мерама. Власници угоститељских објеката, запослени и гости су током
спровођења анкетирања износили своје ставове и мишљења о овој врсти
кампање а сви учесници су добили промотивне поклоне са слоганом
кампање.
Сви гости у локалима где је спроведена кампања добили су флајере са
„Казнемом картом“ на којој су прецизно наведене санкције и казне за
одрђену количину алкохолисаности, као и кључне поруке кампање.
Основна идеје је да гости имају могућност да након конзумирања алкохола
на основу прецизне информације о количини алкохола у организму,
предвиђеним новчаним казнама, негативним бодовима, заштитним мерама и
забранама управаљања, донесу исправну одлуку да ли се поред ризика од
страдања исплати ризиковати и друге последице.

ЛИВАДСКА УЛИЦА У НОВОМ
СЕЛУ ДОБИЛА УЛИЧНУ РАСВЕТУ
Свега десетак дана је радницима ЈКП Паркинг сервис било потребно за
реализацију договора Градоначелника Дарка Булатовића и житеља Ливадске
улице у Насељу 9. Мај, која је постала позната као једна од последњих на
територији Града Ниша која нема уличну расвету.
У тих неколико дана постављене су нове бандере, доведена струја и
прикључене уличне сијалице, тако да мештани овог дела Новог села више
неће морати да пут до својих кућа проналазе уз помоћ светиљки и
батеријских лампи.
Градоначелник је нагласио да је ово почетак отклањања годинама
нагомилаваних комуналних проблема који муче становнике, не само ове, већ
и великог броја других улица у овом приградском насељу, и за чије
решавање нико, у претходних тридесетак година, није имао ни воље ни
разумевања. Он је рекао да ће за неколико недеља бити завршени и
пројекти реконструкције водоводне мреже у овој и још двадесетак улица у
насељу, и да ће радови на замени цеви почети са првим лепим данима
наредне године.
Вршилац дужности директора нишког водовода Игор Вучић, који је заједно
са директором Паркинг сервиса Дејаном Димитријевићем и Градоначелником
Булатовићем синоћ обишао радове и разговарао са житељима ове улице,
рекао је да ће уместо једног заједничког водомера завршетком тог пројекта,
сва домаћинства добити сопствене водомере у дворишту, и да ће брига о
одржавању секундарне мреже, као и отклањање евентуалних хаварија и
губитака на водоводнј мрежи прећи у надлежност ЈКП Наисус.
Мештани Ливадске улице, презадовољни су, како кажу, брзином којом је
решен проблем са уличним осветљењем. Они су се захвалили се
Градоначелнику и његовим сарадницима на труду који су уложили да и у овај
део града стигну основни стандарди, што улично осветљење и свакако јесте,
уз наду да ће и обећање везано за замену водоводне мреже бити врло брзо
испуњено.

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
глумцима дајете подршку, снагу, гледате нас и по киши, у шта сам се
уверила пре неколико година. Ви сте ти који дајете разлог глумцима
да сваке године дођу у Ниш. Хвала вам на томе”.

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.
Као други приказан је филм „Границе кише“ аутора Николе Мијовића и
Владимира Судара.

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА
Улица Александра Медведева од сутра ће поново бити отворена за саобраћај,
након двомесечне обуставе због реконструкције.
,,Завршено је асфалтирање завршног, хабајућег слоја коловоза, а сутра
ујутру ће бити обележена и хоризонтална сигнализација, након чега ће улица
моћи да се користи за саобраћај”, рекао је директор Дирекције за изградњу
града Небојша Ловић која је и била надлежна за надзор над радовима.
Ловић је истакао да су радови, који су започели 6. јуна, трајали двадесетак
дана дуже него што је било планирано, јер је морала бити реконструисана и
водоводна мрежа. Ловић је нарочито нагласио да је све урађено максимално

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,
заједно са новим платоом испред техничких школа, учинити много лепшим и
савременијим.

