Дочек Православне Нове године
на Тргу краља Милана
Поводом дочека Православне Нове године од 20:00 сати биће
затворене улице Вожда Карађорђа и Милојка Лешјанина. Прослава
почиње у 21:00 час, када ће наступити Дејан Петровић и “Биг
Бенд”. Након њиховог наступа од 22:30 сати уследиће наступ
Светлане Цеце Ражнатовић. Прославу Нове године по Јулијанском
календару уживо са Трга Краља Милана преносиће РТВ Пинк.

Дан ослобођења Ниша од Турака
Поводом 11.јануара,Дана ослобођења Ниша од Турака, делегације
Града,општина,војске,полиције и удружења грађана положиле су
венце на споменик ослободиоцима у центру Ниша.
Пре тачно 138 година српски барјак се после скоро пет стотина
година завијорио на бедемима нишке тврђаве.
После вишевековног ропства,стигла је слобода.
Српску заставу на Стамбол капију нишке трвђаве поставио је
Тодор Станковић, члан тајног комитета за ослобођење. Тада је
у борби за Ниш погинуло је 120 српских војника, а 791 је
рањено.
Ослободилац нашег града , књаз Милан Обреновић испред тврђаве
је са поносом рекао -„Ова застава за нас је знак, да сваки
грађанин, ма које вере био, може рачунати на благонаклону
заштиту кнеза. Ја вас поздрављам као заступник правде, као
бранилац слободе једнаке за све грађане, за све
вероисповести”.
Србија је већ тада наговестила да ће бити балкански пионир
демократије
и
да ће следити принципе модерних европских
друштава,што је касније
учињено проглашењем Сретењског
устава.
Данас централна улица и трг у Нишу с правом носе име славног
српског књаза,нашег ослободиоца. Али и даље од центра ,готово

на сваком кораку нашег града остало је знамење борбе и жеље
народа да буде слободан.

Додељене награде 11.јануар
На данашњи дан пре 138.година Ниш је ослобођен од Турака.Овим
поводом одржана је свечана седница Скупштине Града на којој
су додељена највиша градска признања награде 11.јануар.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић и председник
Скупштине Града проф.др Миле Илић уручили су награде
овогодишњим лауреатима.Награђени су основна школа Учитељ Таса
и вокална група Константин у категорији колектива,док су
појединачне награде припале генерал-потпуковнику Милосаву
Симовићу,Драгославу Михајловићу -Канаринцу и Марјану
Цветковићу.
Основна школа ”Учитељ Таса” у Нишу скоро два века негује
школску традицију. Из те традиције израња чињеница да је прва
основна школа у Нишу.
Школа је основана 1830. године, а први учитељ је ио Спиридон
Јовановић који је почео са шест ученика. Данашња школа ”Учитељ
Таса” названа је по једном од ученика првог учитеља Атанасију
Петровићу – Учитељу Таси.Ова школа својим дорим радом
истовремено промовише квалитет и праведност оразовања што су
два најважнија циља оразовне политике у Срији.
Вокална група ”Константин” је основана у Нишу октора 2008.
године од стране музичких ентузијаста и музичара у сврху
интерпретације музичких жанрова на поптуно нов начин.
Репертоар групе је разнолик и азира се на делима домаћих и
страних музичара у домену етно, поп, рок, џез, филмске и
црквене музике.
ГЕНЕРАЛ ПОТПУКОВНИК МИЛОСАВ СИМОВИЋ, Командант Копнене војске
Репулике Срије рођен је 3. новемра 1966. године у Рашкој.

На дужности команданта Копнене војске је од 29. децембра 2014.
године. Завршио је све војне школе с одличним успехом, а
Генералштано усавршавање са чистом десетком.
Марјан Цветковић, познатији као Доца, постаје у Нишу, а и
шире, незаоилазна карика омладинске политике и догађаја који
имају потреу за озиљним волонтерским менаџментом. Један је и
од оних који су учествовали у изради Закона о волонтеризму.
Драгослав Михајловић- Канаринац, истакнути музички уметник,
композитор, песник и вокални солиста, рођен је у Лукову код
Сврљига. Написао је више стотина песама које се темеље на
изворним принципима наше традиције а недавно је ојавио књигу
под називом ”Беле ноте – Извориште” у оквиру 50 година
уметничког и стваралачког рада.

