Улица отвореног срца у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас фестивал
“Ниш у срцу” у оkвиру којег је одржана Улицa отвореног срца
која је угостила преко 20 коситмираних јунaка.
Принцезе и принчеви на тргу Стевана Сремца упознали су се и
дружили са великим бројем нишких малишана. Неки од гостију
карневала поред Деда мраза и његових помоћника, били су и
Снежана и Пепељуга, снешко белић Олаф, Вини Пу, Спајдермен и
Бетмен као и многи, многи други.
У оквиру обелажавања Улице отвореног срца, на фестивалу је
одржана и представа за децу по имену “Пут око света”, док је
касније наступио и бенд Јаyус јазз.
Улица отвореног срца је манифестација чије одржавање у
Београду траје преко 40 година. Ниш је први град који
организује овакву манифестацију и који ће се као град гост
наћи на овогодишњој Улици отвореног срца у престоници

Прва беба у 2019.години
Град Ниш је у 5 и 15 минута постао богатији за свог првог
суграђанина у 2019.години.
Малишана је на свет донела породиља Стефановић Неда, ово јој
је иначе друго дете.
Како је званично саопштено из породилишта дете је мушког пола
рођено у 5.15 сати,дужине 49 цм и тежине 2350 гр.
Раније у току ноћи градоначелник је традиционално даривао
породиљу која се нешто касније породила и на свет донела

дечака.
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Неколико хиљада Нишлија Нову годину дочекало је на Тргу краља
Милана уз Жељка Васића и Лексингтон бенд.
Традиционалним ватрометом обележен је почетак 2019. године.
Жељко Васић, који је први наступао, свим грађанима је пожелео
добро здравље,а затим је заједно са Бојаном Васковићем колегом
из Лексингтон бенда отпевао песму Пукни зоро.
Лексингтон бенд је окупљене на централном тргу забављао до два
часа иза поноћи.“Нека се Нова година познаје по овој вечери”,
рекао је Бојан Васковић пожелевши Нишлијама срећнију и
веселију Нову годину.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је током новогодишње
ноћи дежурне екипе Јкп Медијана,затим дежурне у полицији и
хитној помоћи и екипе ватрогасаца, који су се током ноћи
старали о чистоћи,безбедности и здрављу грађана.Ноћ је
протекла релативно мирно,а у нишком породилишту чекала се
прворођена беба у 2019.години,али до раних јутарњих сати се то
није десило па ће се прва беба родити вероватно током првог
дана нове године.
После поноћи градоначелник је обишао са дежурним лекарима
повређене у тешкој саобраћајној несрећи код Доњег Међурова
који се опорављају у Клиничком центру и пожелео да се успешно
опораве од последица ове несреће.

