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Свети Сава у вртићу „Миломир“ на Берановцу
Малишани вртића „Миломир“ на Берановцу при Предшколској установи
„Олга Јовичић Рита“ дочекали су бројне госте поводом прослављања Светог Саве,
првог учитеља и просветитеља. Након што је свештеник пререзао славски колач,
славске званице су уживале у песми, игри, рециталима, глуми малих уметника који
су у јасленим, млађим, средњим и старијим васпитним групама вртића домаћина и
Предшколске установе.
Запослени у вртићу „Миломир“, који је име добио по нашем великом
добротвору и донатору Миломиру Главчићу, који је у изградњу овог објекта уложио
200.000 евра, захвални су на његовој хуманости и вери и вртићу који данас
користи 134 малишана. Како кажу, овим гестом Миломир Главчић их је задужио да
свакодневно, а не само на Савин дан, негују вредности као што су доброчинство,
заједништво, пожртвованост, истрајност и да у том духу васпитавају најмлађе
нараштаје.
„Захваљујући великом донатору и хуманитарцу Миломиру Главчићу, ми
овде имамо одличне услове за рад и наш задатак је да васпитавамо децу у духу
светосавља на путу који пре свега подразумева заједништво, хуманост и поштење.
Свети Сава је пре осам векова поставио темеље образовања, а ми ћемо се
трудити да будемо што бољи, успешнији и квалитетнији у свом раду и да овој деци
сваки дан буде испуњен радошћу и да им блиста осмех на лицу“, поручила је
Весна Нешовић, главни васпитач и руководилац објекта на Берановцу.
Руководилац Школске управе Бојана Маринковић је истакла да није случајно
што су се на дан школске славе у вртићу „Миломир“ окупили представници школа.
„Господин Главчић је својом племенитошћу задужио наш град и околину
својим доброчинствима, после чега су створени повољни услови за рад и за живот.
Морам да нагласим да је велика помоћ господина Главчића за образовне установе
– Основну школу у Јошаничкој Бањи, Гимназију из Рашке и за овај вртић. Велика
су то дела, а велики људи остају велики и када су далеко од свог завичаја“, рекла
је руководилац Школске управе Краљево.
Пријатељ и посредник Миломира Главчића, новинар Мирољуб Дугалић,
сматра да би овај хумани човек био презадовољан да види како вртић који носи
његово име изгледа – као један од најлепших вртића у Србији.
„Он би био задовољан и због тога што је вртић препун - 134 деце, а биће их
још више, и жеља је да се овај вртић прошири или изгради још један нов. Миломир
није имао срећно детињство. У најранијим годинама, дечјим данима, био је јако
сиромашан, без оца и мајке, сналазио се. Помагао му је један мештанин
Јошаничке Бање дозвољавајући да његов син седи поред Миломира и да му пружи
прилику да учи из његових књига. Памти то Миломир и због тога, увек када треба
за децу у Краљеву, Јошаничкој Бањи и Србији, он је спреман да помогне. Жели да
сва деца имају срећно детињство и, кад порасту, буду добри људи, и као одрасли
да буду срећни и успешни“, рекао је Дугалић захваливши колективу Предшколске
установе што су уприличили прославу баш у вртићу који носи име дародавца
Миломира Главчића.
За разлику од других градова и општина, који дан Светог Саве обележавају
само 27. јануара, град Краљево организује читаву светосавску недељу и, како

истиче градоначелник, у току претходних неколико дана различите манифестације
су организовале основне и средње школе са територије града Краљева, као и
установе града.
„Вртић „Миломир“ на Берановцу, изграђен уз помоћ нашег добротвора из
Канаде господина Миломира Главчића, данас са поносом јесте један од најлепших
вртића - не само у Краљеву, већ у овом делу Србије. И многи већи и богатији
градови могли би да се поносе оваквим здањем. Деца са територије Берановца,
Јовца, Кованлука, Метикоша, Драгосињаца, која похађају овај вртић, имају
могућност да у једном новом и лепом простору, заједно са својим васпитачицама
проводе детињство, а управо време које сте провели у вртићу, време вашег
детињства обележава човека за читав живот“, рекао је др Предраг Терзић,
градоначелник Краљева.
Он је истакао да град Краљево улаже у стварање што бољих услова за
образовање својих најмлађих.
„Ми смо заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
током претходне године много улагали у инфраструктуру. Завршена је
реконструкција фасаде на згради Гимназије и Економско-трговинске школе, укупне
вредности 12.000.000 динара, при чему је Министарство просвете обезбедило
7.000.000, а град Краљево преосталих 5.000.000 динара. Уз помоћ Министарства
енергетике завршили смо комплетну реконструкцију зграде Електро-саобраћајно
техничке школе „Никола Тесла“, предрачунска вредност ових радова износила је
19.000.000 динара. Средствима Министарства правде од одлагања кривичног
гоњења успели смо да извршимо значајне радове на неколико зграда основних и
средњих школа у Краљеву, а највише је добила школа „Јован Цвијић“ из Сирче,
читавих 4.000.000 динара. Као што грађани већ знају, започела је и градња нове
спортске хале у ОШ „Живан Маричић“ у Жичи, а вредност овог пројекта је читавих
45.000.000 динара. За неколико дана имаћемо извођача радова на новој згради
ОШ „Свети Сава“ у Рибници, вредност ових радова је 395.000.000 динара. Држава
и Влада Републике Србије обезбедили су овај новац и мислим да ће сви
становници Рибнице моћи да уживају у још једном лепом објетку, а пре тога нас
очекује отварање амбуланте у Рибници. Краљево је постало велико градилиште,
дан за даном отвара се још једно ново и ја сам апсолутно уверен да ћемо за
неколико година вратити Краљево на место великих градова у Србији, а сви
Краљевчани то и заслужују“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг
Терзић.

