Пријем за чланове етно састава

МЕДИЈАНИ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас археолошко налазиште
Медијана где је у току завршна фаза изградње заштитне конструкције и
наткривања виле са перистилом, чијим ће се окончањем стећи услови да се
локалитет уреди за посете туриста, а јединствени подни мозаици, који и
представљају највеће благо Медијане, коначно постану доступни и видљиви
за посетиоце. По пројекту, рок за завршетак ове фазе је 06. октобар.
”Овај пројекат је вредан 24 милиона динара и заједнички га реализују
Град и Држава. 50 одсто средстава издваја Град а 50 одсто Држава
бесповратно, а све у циљу промоције нашег културног блага и богатства.
Радови се коначно приводе крају, и после дуго времена моћи ћемо да
ставимо у функцију овај простор, да нам дођу є‰⸲㘹⁔挠㝑㸄㈄〄X простор ⠄㼄䄄䈄䌄㼄㴄㠩㌲⠀

допринети да у скорој будућности овај археолошки комплекс постане заиста

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

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. П⠀ 㘻ољне⤠ⴱ㐨 ⤠㔄㴄0 䈠раи

историјске 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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ШКОЛСКА

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
㠄
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
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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.
〄㴄䌄㌀

„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 ВојиновР‰ 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 предвР⁒еним 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

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.

