208.година Чегарске битке
Град Ниш је свечаном церемонијом обележио 208. годишњицу
Чегарске битке. У капели Ћеле куле свештенство нишке епархије
одржало је помен чегарским јунацима, а код спомен комплекса
изнад града, венце су положили представници града,
министарства за рад и социјална питања, општине Пантелеј,
војске, полиције.
Једна од већих битки између Срба устаника и Турака одиграла се
пре више од два века. Вођа српске војске био је војвода Стеван
Синђелић, а турску војску је у боју предводио Хуршид-паша. Око
40.000 Турака било је стационирано у нишкој Тврђави, док је
малобројнија српска војска имала 18.000 људи.
Када су бројније турске снаге продрле у шанац Стеван Синђелић
је пуцао из кубуре у магацин барута. Тада су настрадали сви
српски војници и око 12.000 турских.

Помен чегарским jунацима
Поводом обележавања годишњице Битке на
у дворишту Ћеле-куле
служен је парастос страдалима српским јунацима.Велики број
свештеника епархије нишке најпре је служио Свету литургију у
порти здања Ћеле куле ,а затим је служен парастос.
Прво обележје места на коме је била Чегарска битка подигнуто
је 4. јула 1878. године са натписом: “Војводи Стевану
Синђелићу и његовим неумрлим јунацима, који овде славно
изгибоше 19. маја 1809. године нападајући Ниш. Књаз Милан М.
Обреновић ИВ и његова храбра војска покајаше их 29. децембра
1877. године освојивши Ниш.” Данашњи споменик у облику куле –
симбола
војног
утврђења
–
подигнут
је
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педесетогодишњице ослобођења Ниша од Турака 1. јуна 1927.
године. У полукружној ниши споменика на Чегру постављено је
1938. године бронзано попрсије Стевана Синђелића.

ЧАКАРЕВИЋУ УРУЧЕНА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“

НАГРАДА

Мајран Чакаревић, песник из Београда, добитник је 46.
престижног признања које носи име принца поезије Бранка
Миљковића.
Чакаревић је награђен за књигу „Ткива“ издавача Повеље из
Краљева. Њему је награду, у име Града Ниша, уручио
градоначелник Дарко Булатовић. Овогодишњи лауреат до сада је
издао пет књига поезије. На додели признања у Градској кући
стихове Бранка Миљковића и награђеног Чакаревића читао је
млади глумац из Ниша Милош Унић, док је у музичком делу
програма учествовала хорнисткиња Евица Радевска, уз клавирску
пратњу Марије Динов Васић.

САОПШТЕЊЕ
ЗА
МЕДИЈЕ:
„НЕПОШТОВАЊЕ ДРЖАВЕ И ЊЕНИХ
ЗАКОНА
НЕ
СМЕ
ДА
БУДЕ

НАГРАЂЕНО“
„Фудбалски клуб Раднички Ниш је градски клуб и стога смо
изузетно забринути због најновијих дешавања у вези са
добијањем евро лиценце. Као Град увек смо се трудили да
помогнемо ФК Раднички да превазиђе финансијске проблеме које
је имао у претходном периоду како би несметано могао да се
такмичи у домаћој фудбалској лиги и како би поштовао све
законе наше државе. Из тог разлога брине нас чињеница да
поједини фудбалски клубови, који су дугогодишњи рекордери у
дуговањима и чији су рачуни годинама у блокади, сада буквално
„преко ноћи“ проналазе новац и деблокирају рачун. Сматрамо да
не би било добро да се игноришу закони наше Републике и да је
потребно да се правила поштују у континуитету, а не само онда
када појединцима то одговара. Фудбал није само игра на терену
већ и резултат домаћинског пословања клубова и испуњавање
законом предвиђених обавеза.
Као Град забринути смо развојем ситуације и могућношћу да
лиценца припадне клубу који годинама ради „на црно“. Уколико
се то заиста буде догодило, дефинитивно ће се наградити
непоштовање државе и њених закона. Подаци којима располежемо
говоре да је нишки Фудбалски клуб Раднички само у последња два
месеца платио око 9 милиона динара на име пореза Републици
Србији, као и 30 милиона динара за заостала дуговања из
прошлости.
Град Ниш наставиће да подржава нишки спорт и спортисте и
искрено се надамо да ће поштовање закона ове државе бити нешто
што је изнад свега“, наводи се у саопштењу члана Градског већа
за спорт Бранислава Качара.

ПРИЈЕМ ЗА СТОНОТЕНИСЕРЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан Градског већа, ресорно задужен за спорт, Бранислав Качар
примио је данас у Градској кући чланове Стонотениског клуба за
особе са инвалидитетом Наис који су, такмичећи се за
репрезентацију Србије, освојили 6 медаља и четири пехара на
првом међународном турниру у Подгорици. Осим репрезентативаца
Србије на турниру су учествовале и репрезентације Хрватске,
Македоније и домаћини, репрезентативци Црне Горе. Према речима
стонотенисера, услови за тренинг у Нишу су добри, проблеми
којих је било у претходном периоду, су превазиђени.
Према речима члана Градског већа Бранислава Качара стекли су
се услови да стонотениски клуб за ОСИ Наис учествује на
конкурсу за средства која додељује град. Он је честитао
такмичарима на изврсном резултату и обећао да ће Град помоћи
да се још више побољшају њихови услови за тренирање и најавио
реконструкцију стонотениског дома наредне године, као и
прилагођавање тоалета особама са инвалидитетом, што је
тренутно проблем. Осим тога, преко Спортског савеза Ниша биће
им уручена спортска опрема, а Град ће им помоћи и да оду на
такмичење које се одржава јула месеца у Немачкој.

Потписан меморандум о заштити
и
новим
истраживањима
културно-историјског наслеђа

града
У Градској кући данас је потписан меморандум о сарадњи Града
Ниша и Балканолошког и Археолошког института који функционишу
у оквиру Српске академије наука и уметности.
У име Града меморандум је потписао градоначелник Дарко
Булатовић који је истакао значај сарадње са институтима САНУ
како би се очувало и истражило културно-историјско наслеђе
Ниша.
Поптписивање меморандума представља почетак реализације идеје
да се кроз оснивање фондације „Наисус“ ради на очувању и
истраживању богатог археолошког наслеђа које поседује наш
град.
„Aнтичкo нaслeђe Нишa свe oбaвeзуje дa сe прeмa њeму oпхoдимo
сa oсoбитим пoштoвaњeм, стручнo и нeдeструктивнo. Oбaвeзуje
нaс и дa гa нa нeки нaчин oживимo, крoз нaучнe рaдoвe кojи
нeдoстajу aли и дa гa укључимo у приврeднe и туристичкe тoкoвe
грaдa Нишa“, речено је приликом потписивања меморандума.
Грaд Ниш ће крoз Фoндaциjу Нaисус, сaчувaти и валоризовати
трaгoвe свoje прoшлoсти у Tврђaви, нa Грaдскoм пoљу, нa
Meдиjaни и нa брojним другим мeстимa.
Пројекат би требало да окупи научнике из Србије, али и са
престижних европских универзитета
како би се спровело
значајно истраживање Градског поља, где би према наводима
стручњака требало да се налази вила са октагоном из римског
периода у којој су боравили значајни владари Рима укључујући и
Константина Великог.

КРЕЋЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА
МЕРА
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА И НЗС
На сајму запошљавања, одржаном данас у Официрском дому у Нишу,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор нишке филијале
Националне службе за запошљавање Бобан Матић потписали су
споразум о заједничкој реализацији мера Активне политике
запошљавања. За реализацију овог програма укупно ће бити
издвојено 54 милиона динара, од чега Град учествује у
финансирању мера активне политике запошљавања са 30 милиона
динара. Према речима градоначелника Булатовића мере обухватају
програм јавних радова, запошљавање незапослених лица из
категорије теже запосшљивих, мере самозапошљавања и стручну
праксу. Директор нишке филијале Националне службе за
запошљавање Бобан Матић истакао је да НЗС има дугу традицију
одржавања сајмова запошљавања и да је ово 30. Сајам. Он је
нагласио да се путем сајмова годишње у Србији запосли више
хиљада људи. Ове године на сајму запошљавања у Нишу
учествовало је око 30 успешних компанија из града и околине
које су понудиле близу 400 слободних радних места.

Међународни дан борбе против
хомофобије, лезбофобије и
трансфобије
Овај дан се обележава од 1990. године када је хомосексуалност
избачена са листе болести.

27 година касније припадници ЛГБТ популације и даље имају
проблема око остваривања основних људских права, као што су
она на здравствену заштиту и слободу изражавања.
Статистике показују да су често жртве њихових неистомишљеника
и оних који на различитост рагују агресивно.
Представници невладиног сектора подсећају да су дискриминација
и физичко насиље кључни проблеми којима су изложене ЛГБТ
особе.
Поводом овог дана у Официрском дому одржана je трибина на
kоjoj je у име града говорио помоцник градоначелника проф.др
Небојша Ранђеловић.
Град Ниш је почетком године потписао са релевантним
институцијама Меморандум о сарадњи локалне мреже за превенцију
дискриминације ЛГБТ особa.

Шаховско првенство у Нишу
Од 9. до 17. јуна Ниш ће бити центар шаха пошто ће се у нашем
граду одржати Европско аматерско шаховско првенство.
Место одржавања биће Конгресна сала хотела „Тами“, а укупан
наградни фонд турнира у Нишу износи 3000 евра.
Осим овог турнира од 27.јуна до 5.јула биће одржан и Ниш опен
у хотелу Зелени вир.
На конференцији за новинаре турнир је најавио градски већник
Бранислав Качар, који је изразио задовољство чињеницом да ће
Ниш предстојећих месеци бити град шаха. Недавно је у Градској
кући уприличен пријем за младе и успешне нишке шахисте.

НАША СЕЛА НЕ СМЕЈУ БИТИ
ПРАЗНА;
ПОРУЧИО
МИНИСТАР
МИЛАН КРКОБАБИЋ
Министар без портфеља у Влади Србије Милан Кркобабић поручио
је на састанку у Градској кући са представницима града Ниша,
околних општина и задруга да српска села не смеју остати
празна и да је Влада Србије, на предлог премијера Александра
Вучића донела одлуку о формирању нових и ревитализацији
постојећих пољопривредних и земљорадничких задруга. Кркобабић
је истакао да ће постојеће и новоосноване задруге добити по
12,5 односно 6,2 милиона динара. Он је појаснио да се новац
може искористити за подизање засада, јачање стада и куповину
механизације, али да се неће финансирати покривање дуговања,
уколико их задруга има. Циљ је да се у наредне три године,
почев од ове, у 500 великих села у Србији оформи 500 задруга
које ће воћарима, повртарима, сточарима, омогућити да лакше
дођу до тржишта.
Према речима заменика градоначелника Милоша Банђура Влада
Србије јуче је дефинисала програм, да нас очекује конкурс од
наредне недеље, као да ће локална самоуправа пружити сву
неопходну подршку за јачање задругарства у овом делу наше
земље. Циљ је, како је речено на скупу који је окупио велики
број људи, да се оживи српско село и да задржимо младе људе да
на селу раде и живе.

