ПОЧЕЛО
СРЕЂИВАЊЕ
ПОЗОРНИЦЕ У ТВРЂАВИ

ЛЕТЊЕ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са својим сарадницима оишао
је данас радове на реконструкцији Летње позорнице у Тврђави. У
току је сређивање дела за публику, где ће, након извођења
комплетних грађевинских радова, бити постављене нове столице.
Према речима градоначелника ови радови биће завршени за 15-так
дана, а још ће се радити сређивање гардеробе и потпуна
реконсктрукција мокрих чворова. Како је рекао овом приликом
градоначелник Булатовић, после више деценија позорница у
Тврђави, на којој се одржава један од најпрестижнијих
глумачких фестивала, Филмски сусрети, биће напокон

септембра, а право на учешће имају све организације цивилног

заједницама у којима послује.

пића. Истовремено, грађанима се препоручује и да редовно
обављају вентилацију станова и других просторија у којима
бораве, на природан или вештачки начин, а у случају употребе
клима уређаја да исте подесе тако да разлика у температури
ваздуха у средини у којој бораве не буде нижа више од 10
степени у односу на спољашњу температуру ваздуха.

Реконструкција
спортских
терена у Нишкој бањи
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градски већник Бранислав
Качар обишли су данас спортске терене на локацији „Вртоп“ у
Нишкој бањи где је у току реконструкција објеката који су
подигнути почетком деведесетих година.
У току је комплетна реконструкција мултифункционалног терена
за мале спортове, тачније мали фудбал и кошарку, који ће бити
пресвучен новим асфалтом, обележен и опремљен новим спортским
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ће бити у ситуацији да за своје активности користе средства из
буџета Града.

дому у Нишу уручене новчане Видовданске награде и признања.
Награде је уручио градоначелник Дарко Булатовић. Ове године
чак 297 ученика освојили су престижне награде и показали да су
понос Града Ниша и његова будућност. Према речима Градског
већника за образовање Бојана Крстића који се у име града
обратио присутнима, ова награда је подстицај за даљи рад и
напредовање, а Град је ту да вредан рад и таленат препозна и
награди. Иначе, ове награде додељују се традиционално сваке
године.

НА ВИДОВДАН ПРЕ
ОТКРИВЕН
ОСЛОБОДИОЦИМА

80 ГОДИНА
СПОМЕНИК

На Видовдан, 28. јуна 1937. године у Нишу је, на Тргу Краља
Милана, свечано откривен Споменик ослободиоцима Ниша, вајарско
дело вајара из Загреба Антуна Августинчића, тачно 60 година
накона ослобођења Ниша од Турака. Споменик је откривен и

високо подигнуту леву руку, са заставом слободе у десној руци,
на којој су утиснути иницијали „СССС“ који представљају слоган
Само слога Србина спасава.
Ниже је фриз који представља борбу Стевана Синђелића на Чегру,
а на северној страни Коле Рашић диже Нишлије на устанак.
Источна и западна страна симболизују догађаје из периода од
1809. до 1918. Још ниже, налазе се четири рељефа: заклињање
устаника К. Рашића са протом Петром Икономовићем 1874., затим
улазак краља Милана и ослободилачке војске у Ниш 1877.,

дискриминације и хомофобије и повећа видљивост проблема са
којима се ЛГБТ заједница свакодневно сусреће.У оквиру недеље
поноса одржана је и конференција на тему“ Умрежени за
побољшање положаја ЛГБТ особа у Србији“ где су активисти
организација за заштиту људских права и представници надлежних
институција разговарали о начинима за превазилажење
дискриминације људи по питању сексуалног опредељења.
У име Града Ниша на скупу је говорио помоћник градоначелника
проф.др Небојша Ранђеловић који је рекао да је град преко
локалне мреже за борбу против дискриминације ЛГБТ
популације,заједно са осталим институцијама активно укључен у
борбу против хомофобичних и дискриминаторних иступа појединаца
или група.
“Ово за нас није само мртво слово на папиру или жеља да
пратимо светске трендове када је ЛГБТ популација у питању ,већ
желимо да се кроз дијалог и укључивање свих надлежних
институција на локалном нивоу и у пракси изборимо са сваким
видом дискриминације,којом се крше основна права грађана“,
рекао је
проф.Ранђеловић.

Видовданска академија
У порти Саборне цркве синоћ је одржана Видовданска акдемија у
част Видовдана и ђака који су успешно завршили школску годину.
Свечаности је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, који је заједно са његовим преосвештенством
владиком Теодосијем у Светосавском дому уручио награде
најбољим ученицима. После ове доделе у порти Саборног храма
одржана је традиционална академија, на којој је мотивациону
беседу талентованим ученицима држао проф. Драгиша Бојовић из
Центра за црквене студије.

Церемонији су присуствовали и председници градских општина, а
општине Палилула и Пантелеј даривале су ученике генерације у
основним школама са своје територије.

Отворене
нове
просториje
удружења
српскоруског
пријатељства “Наисус”
Пројекти који се реализују у Нишу, као и економско и авио
повезивање са Русијом и обрнуто, била су неке од тема састанка
градоначелника Ниша Дарка Булатовића и амбасадора Руске
Федерације Александра Васиљевича Чепурина, организованог у
Градској кући. Такође, свечано је отворен и нови простор
удружења српско – руског пријатељства Наисус, где је приређена
и изложба о историјским догађајима везаним за два народа. У
Официрском дому затим je уприличен мини саjaм руских
националних пића.

