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SVEČANO OBILJEŽEN DAN OPĆINE PODGORAČ

20 godina Općine Podgorač
Iako općina postoji već dva desetljeća, tek je nekoliko posljednjih godina donijelo dugo 
očekivane pozitivne promjene i pomake
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U svojoj bogatoj višestoljetnoj 
povijesti, mjesto Podgorač i okol-
na naselja često su bili podložni 
različitim pravnim sustavima i 
brojnim promjenama statusa i te-
ritorijalnog ustrojstva. Ono što je 
danas nedvojbeno jest činjenica 
da je Podgorač općinsko sjedište 
u čijem su sastavu naselja Po-
ganovci, Budimci, Bijela Loza, 
Razbojište, Ostrošinci, Kršinci, 
Kelešinka i Stipanovci. I tako je 
već 20 godina od kako je 1993. 
godine odlukom Hrvatskog sabo-
ra ustrojena Općina Podgorač.
Iako općina postoji već dva 
desetljeća, tek je nekoliko po-
sljednjih godina donijelo dugo 
očekivane pozitivne promjene 
i pomake. Zahvaljujući ljudima 
koji sada vode Općinu, kao što 
je općinski načelnik Goran Đa-
nić (HNS), te koji su uz potporu 
aktualne državne vlasti uspjeli 
pomaknuti predugo zaustavlje-
ni kotač razvoja, naselja Općine 
Podgorač tek sada ostvaruju ono 
što su mnoge hrvatske općine 
ostvarile davno prije. Tek sada 
se u djelo provode projekti kvali-
tetne vodoopskrbe za sva naselja 
Općine, izgradnje kvalitetnih ce-
sta i ulica, uvodi se kanalizacija 
i obnavlja niskonaponska elek-
troenergetska mreža. Tek sada 

se, nakon višegodišnjih zahtjeva 
i zamolbi općinske vlasti prema 
županijskim čelnicima, napokon 
gradi prva i jedina zgrada školske 
sportske dvorane. 

Obnavljaju se seoski društveni 
domovi, grade se i obnavljaju 
nogostupi, postavlja se kvalite-
tenija javna rasvjeta, pomaže se 
djelovanju kulturno-umjetničkih 
društava, potiče se razvoj, mo-
dernizacija rada i učinkovitije 
djelovanje dobrovoljnih vatroga-
snih društava, sportskih klubova 
i različitih udruga. Iz općinskih 
sredstava se subvencionira uče-
nički prijevoz i pomaže socijalno 
ugroženim sumještanima. Sti-

pendijama se potiču najbolji uče-
nici i studenti.

Usprkos krizi i recesiji, sadašnje 
općinsko vodstvo razmišlja i pla-
nira daljnje aktivnosti i projekte 
kao što je izgradnja niza akumu-
lacijskih sustava koji će spriječiti 
poplave i ublažiti suše, plinifi ka-
ciju svih naselja, ali i pokretanje 
poduzetničke zone koja bi treba-
la osigurati nova radna mjesta za 
mnoge stanovnike Općine Pod-
gorač.

U takvoj atmosferi i takvim raz-
mišljanjima proteklo je i ovogo-
dišnje obilježavanje Dana Opći-
ne Podgorač.
(nastavak na stranicama 2. i 3.)

Pred Općinom Podgorač
su novi razvojni projekti
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Priznanja humanitarcima

SVEČANOM SJEDNICOM OPĆINSKOG VIJEĆA OBILJEŽEN JE DAN OPĆINE PODGORAČ

Slijedi novi razvojni zamah
Općina Podgorač ubrzanim koracima ide naprijed, očekujemo još snažniji i ubrzaniji razvoj te se nadamo da ćemo u 
razdoblju koje je pred nama biti sve bliže cilju koji smo si postavili, a to je da općina postane mjesto ugodno za život 
– poručio je načelnik Đanić

U povodu sv. Valentina, zaštitnika općine 
Podgorač, i ove je godine obilježen Dan 
općine. Svečanosti su počele otkrivanjem 
spomen-ploče poginulim braniteljima Do-
movinskog rata s područja općine Podgo-
rač, te svečanom akademijom učenika OŠ 
Hinka Juhna (o tome opširnije pišemo na 
12. stranici).

Svečanoj sjednici Općinskog vijeća, održa-
noj u dvorani Vatrogasnog doma u Podgo-
raču, uz domaćine – općinskog načelnika 
Gorana Đanića (HNS), predsjednika Op-
ćinskog vijeća Zvonka Ladnjaka (HNS) i 
općinske vijećnike, nazočili su i brojni go-
sti. Među njima je bio saborski zastupnik 
Domagoj Hajduković, županijski vijećnik 
Stjepan Čuraj, te brojni predstavnici su-
sjednih općina, gospodarstvenici i ugledni-
ci niza institucija.

U svom obraćanju vijećnicima i gostima, 
načelnik Goran Đanić, između ostalog, je 
rekao:

- Bez obzira na sve prednosti velikih grado-
va koje privlače mlade i obrazovane ljude 
iz manjih mjesta, trudimo se da Podgorač 
i sva druga naselja postanu mjesta u koji-
ma će biti ugodno živjeti, boraviti i raditi. 
Unatoč napretku i poboljšanju uvjeta života 
unatrag 20-ak godina, otkako je samostal-
nosti općine, još je puno toga što se može 
i mora učiniti kako bi nam svima život bio 
ljepši i ugodniji. Svih ovih proteklih godi-
na koliko obnašam dužnost načelnika, bila 
je iznimna čast, ali i zadovoljstvo, voditi 

brigu o općini, svakom pojedinom naselju. 
No, to nipošto ne znači da se nismo susretali 
s nizom problema i izazova. Tu je posebno 
do izražaja došla nezavidna gospodarska i 

ekonomska situacija u protekle dvije godi-
ne, koja je izravno utjecala ne samo na sta-
bilnost općinskih prihoda i realizaciju plani-
ranih projekata već i na standard stanovnika 
te poslovanje i uspješnost poljoprivrednika, 
trgovačkih društava i obrta. Unatoč svemu, 
općinski proračun je stabiliziran pravilnim i 
neophodnim mjerama te provedenim racio-
nalizacijama troškova i poslovanja. Uspješ-
no je završen ili pokrenut niz projekata i in-
vesticija te su izdvojena znatna fi nancijska 
sredstva za izradu projektnih dokumentacija 
koje će biti podloga za snažniji investicijski 
ciklus u godinama koje su pred nama – re-
kao je Đanić.

Još lakše do legalizacije
Vijećnici su usvojili i odluku o tome kako 
se u postupku legalizacije nezakonito iz-
građenih zgrada, jedinična vrijednost ko-
munalnog doprinosa utvrđuje u iznosu od 
jedne kune po kubičnom metru građevi-
ne i to neovisno o zoni gdje se građevina 
nalazi.

Brojni gosti uveličali su obilježavanje Dana općine

Odlukom Općinskog vijeća, na svečanoj sjed-
nici dodijeljena su i javna priznanja »Zahval-
nica Općine Podgorač« za zasluge u promi-
canju humanitarnog djelovanja na području 
općine Podgorač.

Ovogodišnji laureati ovog vrijednog općinskog 
priznanja su Franjo Kelbas iz Zagreba, 

Brankica Petelin iz Osijeka, Ivica Moguš iz Sti-
panovaca, Ivan Horvat iz Razbojišta, Robert 
Hetrih iz Razbojišta, te Damir Varga iz Pod-
gorača.

Franjo Kelbas je rođen u Stipanovcima, ali 
već dugo živi i radi u Zagrebu, odakle je u 
više navrata pomogao DVD-u Stipanovci u 
nabavi vrijedne vatrogasne opreme, te je i 
osobnim radom pomogao razvoju vatroga-
stva, kako u Stipanovcima tako i u cijeloj op-
ćini, te ga je općinski načelnik Goran Đanić 
(HNS) predložio za dobitnika priznanja.

Ostali dobitnici priznanja su redom veliki hu-
manitarci jer su višestruki davatelji krvi, te ih 
je zbog toga Crveni križ Našica predložio za 
dobitnike općinskog priznanja. 

Načelnik Đanić uručio je priznanje Damiru Vargi
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Radovi na kanalizaciji
U 2013. godine trebaju započeti radovi na izgradnji kanalizacije prema Razbojištu 
i u samom naselju Razbojište. Također, radit će se na kanalizacijskoj mreži u dijelu 
Stipanovaca i to u Strossmayerovoj i Reljkovićevoj ulici, kao i spoj na kanalizaciju 
prema Podgoraču.. U neselju Podgorač, radit će se završetak kanalizacijske mreže 
u Strossmayerovoj ulici i to desna strana od skretanja prema Ostrošincima u dužini 
od 500 metara.

RIJEČ NAČELNIKA

Što smo napravili i što 
planiramo
Dan općine prava je prilika da 
se vidi što smo napravili protekle 
godine, što nam je ostalo za ovu, 
te što nam valja napraviti u daljoj 
budućnosti. Ili, kako se to jedno-
stavnije kaže: po čemu pamtimo 
prošlu i neke ranije godine?
Volio bih da mogu napisati kako 
smo izgradili novu zgradu vrtića, 
obnovili biciklističke staze, zavr-
šili postavljanje nove, štedljive 
javne rasvjete u svim općinskim 
naseljima ili kako smo izgradili 
nove sportske centre. O takvim, ljepšim stvarima u našoj 
općini mogu razmišljati jedino stanovnici Podgorača i Sti-
panovaca jer ta naselja imaju izgrađen najveći dio osnovne 
komuinalne infrastrukture. Nažalost, to još uvijek ne mogu 
reći za cijelu općinu jer mi sada moramo misliti na poslove i 
investicije kakve su mnoge druge hrvatske općine odradile 
godinama prije. Mi se još uvijek moramo baviti vodovodom, 
kanalizacijom, plinofi kacijom, asfaltiranjem i sličnim rado-
vima jer sva naša naselja još uvijek nemaju te osnovne 
stvari. Kako je to nedavno izjavio ministar Vrdoljak kada 
je bio u Budimicima – sramota je da se početkom 21. sto-
ljeća moramo baviti izgradnjom vodovoda i kanalizacije. 
A, moramo se baviti jer prijašnja državna vlast nije marila 
za općine poput Podgorača, a ranije općinske vlasti nisu 
se dovoljno trudile oko rješavanja takvih stvari važnih za 
svakog čovjeka.
Dakle, mi smo prošle godine završili plinofi kacija u Stipa-
novcima i Kelešinki, izgrađen je magistralni cjevovod od 
Markovaca Našičkog do Razbojišta, a potvrđen je glavni 
projekt za odvodnju otpadnih voda u Stipanovcima i Raz-
bojištu. Nadalje, nedavno su završeni radovi izgradnja ma-
gistralnog cjevovoda Podgorač - Budimci, a očekuje nas 
izgradnji sekundarnih cjevovoda u budimačkim ulicama. 
Mnogo općinskog novca potrošeno je za izradu nužne 
projektne dokumentacije za mnoge investicije koje nas 
očekuju ove i sljedećih godina, a to je nastavak izgrad-
nje vodovoda za Poganovce, Kršince, Ostrošince i Bijelu 
Lozu, kao i konačno fi naliziranje kanalizacijskog sustava u 
Stipanovcima i Razbojištu. Osim toga, plaćena je i izrada 
dokumentacije za obnovu nekoliko uličnih cesta u Budimci-
ma, Poganovcima i Bijeloj Lozi. Konkretni radovi na obnovi, 
odnosno asfaltiranju takvih ulica, preveliki su troškovi za 
općinski proračun i zato planiramo natjecati se da novac 
za takve zahvate dobijemo iz europskih fondova. No, da 
bismo se uopće mogli prijaviti na takve natječaje, Općina 
mora imati spremnu projektnu dokumentaciju i zato smo 
ulagali novac u to kako bismo bili spremni.
Osim toga, vlastitim općinskim sredstvima prošle smo 
godine obnavljali javnu rasvjetu, popravljali stare ili izgra-
đivali nove nogostupe, nastavili s radovima na obnovi na-
ših društvenih domova kako bi oni bili još primjereniji za 
kvalitetnu upotrebu mještanima. Također, konačno je po-
čela dugo najavljivana gradnja sportske dvorane uz našu 
osnovnu školu u Podgoraču.
Ove godine nastavljamo s radovima na uređenju naših 
naselja, očekujemo da će Hrvatske vode i Našički vodo-
vod krenuti s izgradnjom vodovoda prema Bijeloj Lozi, 
Ostrošincima i Kršincima, te nastaviti izgradnju mreže u 
Budimcima i početak izgradnje vodovoda prema Poganov-
cima. S prvim ljepšim danima trebali bi početi i radovi na 
plinofi kaciji Podgorača. I, ono što je jako važno, konačno bi 
trebali početi radovi na gradnji poduzetničke zone jer smo 
osigurali najveći dio potrebne dokumentacije. Taj je projekt 
vrijedan nešto više od milijun kuna i, kada bude završen, 
očekujem da će poduzetnička zona biti velik poticaj za gos-
podarski rast naše općine i nova zapošljavanja.

Goran Đanić (HNS), 
općinski načelnik

POSLJEDNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U 
SADAŠNJEM SASTAVU

Zeleno svjetlo za 
mnoge radove
Općinski vijećnici odabrali su najpovoljnije ponuditelje za poslove adap-
tacije i izgradnje društvenih domova, nogostupa i fontana

Posljednjeg dana veljače održana je i 
posljednja sjednica Općinskog vijeća 
Općine Podgorač u sadašnjem sastavu. 
Naime, 19. svibnja nas očekuju lokalni 
izbori i tada će biti izabran i novi sastav 
Vijeća.

Kako bi općina mogla normalno funk-
cionirati i ostvarivati sve poslove i do-
govorene projekte u nadležnosti Opći-
ne, na protekloj je sjednici usvojen niz 
važnih odluka za daljnji razvoj općine i 
općinskih naselja. 

Uređenje društvenih domova
Tako su usvojene odluke o odabiru naj-
povoljnijih ponuditelja koji su se pri-
javili na ranije raspisane natječaje za 
izgradnju ili adaptaciju niza objekata. 
Između ostalog, nakon analize ponu-
da čak devet graditeljskih tvrtki, kao 
najpovoljnija ponuda odabrana je ona 
tvrtke »Rajković Gradnja« iz Našica, a 
vrijednost tih radova iznosit će ukupno 
blizu 312 tisuća kuna.

Nogostupi
Ova tvrtka će, odmah nakon isteka po-
trebnih rokova, početi s radovima na 
daljnjoj adaptaciji i uređenju društvenih 
domova u Bijeloj Lozi, Budimcima, 
Poganovcima, Ostrošincima, Kršinci-
ma i Stipanovcima, te rekonstrukciju 
vatrogasnog tornja i zgrade uz njega u 
Podgoraču.

Ista tvrtka je, između četiri ponuđene, 
odabrana kao najpovoljniji ponuditelj 
i za obavljanje poslova adaptacije i re-
konstrukcije nogostupa u Razbojištu, 
Stipanovcima i Kelešinki. Tako će se za 
obnovu nogostupa iz općinskog prora-
čuna izdvojiti ukupno 153 tisuće kuna.

Fontane
Nadalje, nakon obavljenog postupka 
javne nabave za posao opskrbe elek-

tričnom energijom, kao najpovoljniji 
ponuditelj odabrana je zagrebačka tvrt-
ka »Energija 2 sustavi« i to za ukupan 
iznos od 125 tisuća kuna. 

Sličan postupak obavljen je i za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja za gradnju 
fontana u središtu Podgorača i Stipa-
novaca. U konkurenciji dvije ponude, 
za izvođača radova odabrana je tvrtka 
»Zitex-ZB« iz Donjeg Miholjca. Pri 
tome će fontana u Podgoraču stajati 96 
tisuća kuna, a fontana u Stipanovcima 
115 tisuća kuna, a sredstva su osigurana 
općinskim proračunom za ovu godinu. 

Osim toga, vijećnici su usvojili niz od-
luka o rasporedu sredstava osiguranih u 
općinskom proračunu za vatrogastvo, 
za rad vjerskih zajednica, udruga i poli-
tičkih stranaka.

Slijede proljetni radovi u svim naseljima 
općine
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Naši novi 
sumještani

Do zaključenja ovog broj Informativnog lista Opći-
ne Podgorač, na području općine rođeno je osam 
naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz 
općinskog proračuna isplaćena pomoć za novoro-
đeno dijete u iznosu od tisuću kuna.

1. Ena Čukić, rođena 19. prosinca 2012., kćerka 
Ivana i Dragane iz Stipanovaca

2. Luka Cvijanović, rođen 28. prosinca 2012., 
sin Tomislava i Andrijane iz Budimaca

3. Ana Cvijanović, rođena 28. prosinca 2012., 
kćerka Tomislava i Andrijane iz Budimaca

4. Ena Franjković, rođena 19. prosinca. 2012., 
kćerka Krunoslava i Ivane iz Budimaca

5. Lana Foldi, rođena 19. prosinca. 2012., kćer-
ka Predraga i Danijele iz Stipanovaca 

6. Željka Bakunić, rođena 13. siječnja 2013., 
kćerka Damira Bakunića i Ruže Mišković iz 
Budimaca

7. Zoran Amić, rođen 17. siječnja 2013., sin Pre-
draga Džanija i Vesne Amić iz Budimaca

8. Vesna Gubić, rođena 26. siječnja 2013., kćer-
ka Željke Gubić iz Podgorača.

IZBORNE SKUPŠTINE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Nova vodstva

CROATIA OSIGURANJE

Zanimanje za osi
OSIGURANJE KVARNER

Razumno je osigurati usjeve

Krajem siječnja i početkom velja-
če održane su redovite skupštine 
DVD-a s područja općine Podgo-
rač. Donosimo popis novoizabra-
nih čelnika naših vatrogasaca, koji 
bi svoje dužnosti trebali obnašati 
sljedeće četiri godine.

DVD PODGORAČ
Predsjednik je Josip Mojzeš, a 
dopredsjednik Stevo Patajac. Za-
povjednik je Danijel Vidačić, a 
dozapovjednik Branko Greganić. 
Tajnik je Siniša Ivančić, a blagaj-
nik Petar Đanić.

Upravni odbor čine Ivan Đanić, 
Nurudin Hadžisejdić i Matej Fil-
ković. Nadzorni odbor će raditi u 
sastavu Željko Filković (predsjed-
nik), te Dragutin Božurić i Donald 
Hudorović (članovi).

Damir Orban zastupnik je osiguravatelj-
ske kuće Kvarner koja u svojoj paleti 
nudi sve vrste osiguranja, što podrazu-
mijeva životna osiguranja, osiguranja 
usjeva, autoodgovornost, osiguranje 
imovine... K tome, korisnicima su na 
usluzi različiti paketi osiguranja namije-
njeni tvrtkama, obrtnicima, OPG-ima ili 
privatnim osobama.

Orban ističe kako su stanovnici općine 
Podgorač u priličnoj mjeri zainteresirani 
za različite oblike osiguranja, a najvi-
še za osiguranja autoodgovornosti, i to 
kako osobnih automobila tako i traktora 
i motora. 

Koliko su se slavonski poljoprivrednici 
osvijestili o značaju osiguranja usjeva i 
nasada?

- Daleko je to još od onoga kako je, 
primjerice, u Mađarskoj ili Austriji, ali 
oni koji dižu kredite za proizvodnju ili 
za potrebne repromaterijale osiguravaju 
se. Radi se o velikim fi nancijskim kre-
ditinim obvezama koje moraju vratiti 
i ako na usjevima bude nekakva šteta, 
primjerice od ledotuče ili požara. Stoga 
je razumno osigurati usjeve kako bi se 
u slučaju takvih šteta ostvarila određena 
odšteta – objašnjava Orban.

Inače, kada je o osiguravanja usjeva ri-
ječ, podgorački poljoprivrednici uglav-
nom osiguravaju usjeve pšenice i sun-
cokreta, dok je osiguranje nasada malo 
zastupljeno. No, oni poljoprivrednici iz 
Bijele Loze koji su prije dvije godine 
osigurali svoje usjeve od ledotuče zna-
ju koliko je to korisno. Damira Orbana 
možete pronaći na broj 091 5653 716 ili 
u uredu u Razbojištu.

Damir Orban

Željko Balentić iz Podgorača je ovlašte-
ni agent za prodaju osiguranja s licen-
com. Predstavnik je Croatia osiguranja 
i agent za osiguranja imovine, usjeva, 
motornih vozila, nezgoda te životnih 
osiguranja.

Pitali smo ga koje vrste osiguranja naj-
više koriste stanovnici s područja općine 
Podgorač:

- Najzastupljenija su osiguranja od po-
žara, osiguranja usjeva, životno i osi-
guranje autoodgovornosti. Posljednjih 
desetak godina povećano je zanimanje 
za osiguranje usjeva jer država subven-
cionira premiju s 25 posto. Kada je o 
usjevima riječ, ljudi najčešće osigurava-
ju ratarske kulture poput pšenice, a sve 
češće i usjeve uljane repice, suncokreta 
i soje. Od nasada prevladava osiguranje 
voća, i to šljiva, bresaka i nektarina – 
kaže Balentić.

Kako saznajemo, isplata eventualnih od-
šteta korisnicima osiguranja ide prilično 
brzo. Što se tiče požarnih ili autoodgo-
vornosti i sličnih, isplata osiguranicima 
se ostvaruje u roku od 14 dana. Slično je 
i s usjevima, čim se obavi procjena, vrlo 
brzo ide isplata.
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TINA, OBRT ZA PEČENJE KOLAČA

Slavonski kolači 
na kućnom pragu

guranje usjeva

DVD STIPANOVCI
Predsjednik je Vlatko Gašić, a dopredsjed-
nik Ivan Moguš. Zapovjednik je Tomislav 
Moguš, a dozapovjednik Ivan Krajner. Taj-
nica je Martina Gašić, a blagajnik Damir 
Nađ. 

Upravni odbor čine: Maja Levačić, Vale-
rija Nađ, Tomislav Moguš (mlađi), Franjo 
Sili, Slavko Tavić, Filip Veber, Kruno-
slav Pelin, Zvonko Flajšer i Hrvoje Tavić. 
Nadzorni odbor će raditi u sastavu: Franjo 
Moguš (predsjednik), Mirko Gašić i Ivica 
Kerhat (članovi).

DVD KRŠINCI
Novi/stari predsjednik je Igor Kezerle. Za-
povjednik je Mirko Abramović, tajnik To-
mislav Kezele, a blagajnik Željko Maurac. 
Predsjednik Nadzornog odbora je Damir 
Štefančić, a spremištar Goran Kovačević.

DVD KELEŠINKA
Predsjednik je Josip Levačić, a zapovjed-
nik Ivica Zidar. Tajnik je Pero Levačić, 
a blagajnik Ivica Brnjak. Upravni odbor 
čine: Josip Levačić, Pero Levačić i Ivica 
Zadro, dok su u Nadzornom odboru Antun 
Brnjak i Mario Moguš.

Svi zainteresirani za usluge osiguranja 
i dodatne informacije mogu se javiti 
gospodinu Željku Balentiću na broj 091 
7903 010. 

Osim prodaje osiguranja, spreman je 
dati savjete i voditi brigu u slučaju na-
stanka štete, oko pravovremene prijave i 
ostvarivanja prava na odštetu, te izbora 
najpovoljnije cijene osiguranja. 

Željko Balentić

I dok mnogi, nažalost, obijaju pragove 
zavoda za zapošljavanje hineći »kako 
nisu dobili posao«, oni poduzetniji sami 
si pronalaze posao i stvaraju vlastito 
radno mjesto. Jedna od takvih osoba je i 
Branka Ivančić iz Podgorača. Obitelj-
sko, ali i vlastito desetgodišnje iskustvo 
u pravljenju raznih kolača, gospođa 
Branka je prije tri godine pretvorila u 
vlastiti posao osnivajući Proizvodno-tr-
govački obrt za pečenje kolača »Tina«.

Sve je počelo s izradom tzv. slavonskih 
svatovskih kolača iz kućne radinosti. A, 
kako se dobar glas brzo širi, počele su 
stizati narudžbe kolača za krstitke, za-
ruke, rođendane, krizme i slične prigo-
de. Tehnološki suvremeno opremljena 
radionica uz primjenu svih sanitarnih 
i zdravstvenih kriterija potrebnih za ta-
kvu proizvodnju, nalazi se u Podgoraču 
dok je mala prodavaonica smještena u 
središtu Našica. Međutim, u prodavao-
nicu se dnevno dostavlja samo dvije do 
tri tacne kolača za slobodnu prodaju. 

- Kod nas se ništa ne radi ‘za skladište’. 
Radimo prvenstveno po narudžbi. Tzv. 
slobodna prodaja neznatno je zastuplje-
na, tako da kolači koje dostavljamo u 
našu prodavaonicu u Našicama, vrlo 
brzo budu prodani – objašnjava Branka 
Ivančić, dodajući kako se kolači mogu 
naručiti u radionici u Podgoraču, u na-
šičkoj prodavaonici, ali i putem Face-
booka.

- Bila sam vrlo skeptična kada mi je 
kćerka Valentina savjetovala da otvo-
rimo Facebook profi l. Međutim, kada 
smo tim putem uoči prošloga Božića 
dobili preko stotinu narudžbi za kola-
če, bila sam ugodno iznenađena. No, 
još uvijek mi draže kada s naručiteljima 

kolača mogu lijepo popričati o tome što 
žele – kaže Branka.

Uz vlasnicu obrta Branku Ivančić, tre-
nutno su zaposlene još dvije osobe dok 
se ovisno o sezoni i potrebi posla, do-
datno angažiraju sezonski zaposlenici. 
Količina naručenih kolača također ovisi 
o sezoni, a prosječno se mjesečno izradi 
i do 500 kilograma raznih kolača i torti, 
ali sve ovisi o tome koliko je svatova i 
sličnih događaja. Obrt Tina kolači, pro-
izvodi isključivo tzv. svatovske kolače i 
torte, ali ne i proizvode od dizanog tije-
sta. Iako su imali mnoge upite za razne 
kifl ice, kao i za popularne orehnjače, 
makovnjače i slične kolače od dizanog 

tijesta, za sada ih ne žele uvrstiti u svoj 
asortiman budu da se radi o drugačijoj 
tehnologiji proizvodnje.

Pored toga što se mogu naručiti i pre-
uzeti u Podgoraču ili Našicama, Tina 
kolači se izravno dostavljaju na širem 
području Slavonije i dijela kontinental-
ne Hrvatske. Ima dosta narudžbi za Za-
greb, Rijeku i neka primorska mjesta, 
pa čak i za Njemačku. No, u tom sluča-
ju naručitelji sami organiziraju dostavu. 

Većina sastojaka 
za kolače je iz 
vlastite proizvodnje, 
a dostava je 
osigurana po 
većem dijelu 
kontinentalne 
Hrvatske
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OBRT PELIN

Kako se 
samozaposliti
Iako ima tri zanimanja, Branka Pelin je nakon 25 go-
dina staža ostala bez posla. Odlučila si je sama naći 
novi posao i – otvorila vlastiti obrt

Obrt za čišćenje i održavanje Pelin iz Stipanovaca jedan je od naj-
mlađih obrta na području općine Podgorač. Osnovala ga je sredi-
nom siječnja ove godine Branka Pelin, a nude se usluge čišćenja 
privatnih kuća i stanova, stubišta i okoliša zgrada, čišćenje i održa-
vanje ureda te poslovnih objekata i ustanova. Posebno je zanimlji-
va usluga održavanja grobnih mjesta. Naime, kako kaže gospođa 
Pelin, mnogo je ljudi, osobito mlađih, koji stalno žive daleko izvan 
područja gdje su im sahranjene neke drage osobe, te nisu u moguć-
nosti održavati takva grobna mjesta. Stoga Obrt Pelin nudi i takvu 
vrstu usluge.

Inače, ponuđene poslove ovaj je obrt voljan obavljati na širem po-
dručju Našica i okolnih općina. Radno vrijeme, kao i cijena uslu-
ga, je dogovorno, što ovisi prvenstveno o broju dolazaka i obujmu 
željene usluge. Sve poslove obavljaju vlastitom opremom i sred-
stvima za čišćenje. Za sada je gospođa Branka sama zaposlena, ali 
ako krene posao, bit će mjesta i za druge. 

Na samostalno pokretanje posla i osnivanje obrta Branka se od-
lučila nakon što je ostala bez posla, a kako kaže, s pedesetak go-

dina starosti teško može očekivati da će joj netko ponuditi radno 
mjesto. 

- Naučila sam raditi. Radim cijeli život, imam 25 godina radnog 
staža i nezamislivo mi je besposleno sjediti kod kuće. Mi jesmo na 
selu, ali nismo tipična seoska kuća budući da nemamo ni zemlje 
ni stoke. Zato sam uz potporu supruga i obitelji odlučila pokrenuti 
vlastiti posao i na taj način doći do posla, odnosno do radnog mje-
sta. Nisam od onih koji će samo kukati i čekati da mu netko drugi 
da posao. Mislim da su ta vremena iza nas – objašnjava Branka 
Pelin, dodajući kako joj je konkretnu ideju za bavljenje takvim 
poslom dao upravo općinski načelnik Goran Đanić, budući da na 
području općine nema takve djelatnosti.

Iako ima tri zanimanja, te je uz završenu tekstilnu školu još i tr-
govkinja i njegovateljica, nakon zatvaranja tvrtki u kojima je ra-
dila ostala je bez posla. Možda će upravo ova četvrta djelatnosti 
donijeti više sreće u poslu.

UŽARSKI OBRT ĐANIĆ

Zanat koji odumire
Podgorački užarski obrt obitelji Đanić danas je jedan od rijetkih preostalih užara u cijeloj 
Hrvatskoj

Jedan od najstarijih podgoračkih obrtnika, Franjo Đanić nedavno 
je otišao u mirovinu, a posao je djelomično preuzeo sin Stjepan. 
Ovaj školovani užar, koji je bio šegrt kod starog podgoračkog uža-
ra Stjepana Hranića, prva je iskustva stjecao u kudjeljari u Vla-
dislavcima, ali je vrlo brzo otvorio vlastiti užarski obrt u Podgo-
raču. Iako ga je bolest prikovala uz krevet, gospodin Đanić do 
u detalje se sjeća brojnih uspomena i zgoda iz višedesetljetnog 
bavljenja danas rijetkim obrtom.

- Nekada je za nas užare bilo posla koliko si htio. Gotovo svaka 
seoska kuća u Slavoniji i Podravini imala je bar po jednu kravu, 
a mnogi su držali i konje. Svima njima trebali su različiti užar-
ski proizvodi, a najviše štrange. Danas su prava iznimka oni koji 
imaju konje ili krave, a da to nisu velike farme ili ergele. Osim 
toga, tada nije bilo plastične užarije, nego se sve radilo na prirodan 
način od kudjelje – prepričava stari podgorački užar, sjećajući se 
brojnih većih ili manjih sajmova koje je često obilazio i prodavao 
svoje proizvode:

- Teško mi je nabrojati sva mjesta u kojima sam bio po tko zna 
koliko puta. Đakovo, Našice, Bizovac, Šljivoševci, Pleternica, 
Orahovica, Feričanci, Čaglin, Slatina... Nekada nas je na sajmo-
vima znalo biti i po deset užara i za svakoga bi se našao kakav 
posao. Nije bilo lako, težak je to bio kruh i nikada se nije živjelo 
u nekom obilju, ali moglo se raditi i normalno živjeti – priča užar 
Đanić.

Danas užarstvo, kao samostalna djelatnost, može biti tek dopuna 
nekog drugog posla. Većina seljaka ne drži stoku, a oni su nekada 
bili glavni kupci užarskih proizvoda. Rijetki veći kupci, poput pa-
stuharni u Đakovu ili Lipiku, takve proizvode nabavljaju jednom 
ili dva puta godišnje, a to nije prihod od kojega se može živjeti. 
Stoga i ne čudi podatak da su užari u Slavoniji, ali i cijeloj Hrvat-
skoj, danas prava rijetkost. 
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FRIZERSKI SALON »TKO TE ŠIŠA«

Na frizuru – u Podgorač!
Osim brojnih usluga za ljepši spol, jedini frizerski salon u Podgoraču nudi i klasične usluge 
muškog šišanja

Mlada frizerka iz Velimirovaca, Martina Bošković, koja je ško-
lovanje završila prije tri godine, nedavno se odvažila na hrabar 
poduzetnički potez. Naime, nakon što je tri godine u drugim salo-
nima kao pomoćnica uvježbala znanje stečeno u školi, otvorila je 
vlastiti frizerski salon i salon za uljepšavanje zanimljivog naziva 
»Tko te šiša«. 

U središtu Podgorača, na uočljivoj lokaciji i s odličnim parkingom, 
od kraja veljače svakodnevno posluje jedini frizerski salon između 
Podgorača i Đakova te Podgorača i Osijeka. Iako je lokacija važan 
faktor za potencijalne mušterije, Martina naglašava nešto drugo:

- Očekujem da će ljudi dolaziti u moj salon, ne samo zato što sam 
im najbliža nego i zato što ovdje mogu dobiti sve frizerske usluge 
koje su im potrebne, kako za žene tako i za muškarce.

Salon nudi širok spektar usluga, sve osim ugradnje umjetnih ek-
stenzija. Nude se i usluge ugradnje umjetnih noktiju, a usluge de-
pilacije trebale bi krenuti uskoro, ovisno o zahtjevima. K tome, 
salon će nuditi usluge šminkanja i svih pratećih dekoracija, uklju-
čujući i masaže lica. Martina je za sada jedina stručno osposoblje-
na zaposlena osoba, a ovisno o zahtjevima klijenata moguća su i 
zapošljavanja dodatnih suradnika.

Osim brojnih usluga za ljepši spol, jedini frizerski salon u Podgo-
raču nudi i klasične usluge muškog šišanja, tako da je otvoren za 
svakoga kome je stalo do nužnih usluga šišanja.

Frizerski salon Martine Bošković maksimalno je prilagodio i svoje 
cijene usluga, tako da osnovno muško šišanje stoji 30, a žensko ši-
šanje 40 kuna. Kada se ovoj izrazito povoljnoj cijeni šišanja doda 
trošak odlaska do Našica ili čak do Osijeka, mnogi će uvidjeti 
prednost usluga novog frizerskog salona u Podgoraču. Podgorački 
frizerski salon »Tko te šiša« otvoren je ponedjeljkom, srijedom i 
petkom od 8 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 19 sati, te 
subotom od 7 do 12 sati.

OBRT ĐANIĆ

Rakijom 
osvajaju svijet
Obrt Julije Đanić za tradicionalnu proizvodnju i poljopri-
vredu zapošljava 17 osoba i nudi vrhunske proizvode, a 
gotovo polovinu proizvodnje izvoze

Nakon nepunih deset godina postojanja, Obrt Đanić za proizvod-
nju voćnih rakija postao je prepoznatljiv i tražen brend ne samo 
u Hrvatskoj nego i u inozemstvu. Prema riječima vlasnice obrta 
Julije Đanić, koja je po struci diplomirani inženjer prehrambene 
tehnologije, u paleti proizvoda je dvadesetak vrsta voćnih rakija 
i likera. Kvalitetni i originalno upakirani proizvodi prodaju se na 
više od 300 prodajnih mjesta po cijeloj Hrvatskoj, a čak 46 posto 
završava u izvozu u Njemačku, Sloveniju, Crnu Goru, Švedsku i 
Kanadu. Redovito su prisutni i izlažu na najvažnijim i najugledni-
jim svjetskim sajmovima u Berlinu, Parizu. Dusseldorfu, Novom 
Sadu, Cetinju, Tirani, Dublinu i Koelnu, a višestruko su nagrađi-
vani zlatnim medaljama i drugim priznanjima u Hrvatskoj i na me-
đunarodnoj sceni. K tome, imaju sve potrebne certifi kate, a među 
prvima u Hrvatskoj su dobili europski izvozni broj (EUR1) koji 
omogućava izvoz na tržišta Europske unije. No, pored europskog 
i sjevernoameričkog tržišta, proizvodi Obrta Đanić uskoro će se 
naći i na tržištima Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova.

Kako navodi Julija Đanić, osobito su ponosni na činjenicu da su 
prepoznati kao tradicijski hrvatski nacionalni proizvod. Naime, 
nedavno su na uglednoj opatijskoj izložbi Kvarner Expo osvojili 
drugo mjesto u kategoriji prehrambeni suvenir »za paletu lijepo 

dizajniranih i tekstualno dobro popraćenih na više svjetskih jezika 
domaćih alkoholnih pića«. Kao posebnu zanimljivost, valja izdvo-
jiti podatak da jedini u svijetu proizvode rakiju s gljivom tartufi  i 
izvoze je u Sloveniju, Švedsku i odnedavno i Kanadu.

Obrt Đanić uskoro će postati druga tvrtka po broju zaposlenih u 
općini Podgorač. Naime, uz sadašnjih 17 zaposlenih, uskoro plani-
raju otvoriti novih pet radnih mjesta. Također, jedini je proizvođa-
či na području općine Podgorač koji se bave temeljnom poljopri-
vrednom proizvodnjom koji tržištu nude završni proizvod. Do po-
trebnih sirovina za proizvodnju manjim dijelom dolaze iz vlastitih 
i unajmljenih voćnjaka, a veći dio potrebnih sirovina otkupljuju 
od kooperanata. Voće se prerađuje u najmodernijoj mini-destile-
riji u Hrvatskoj koja se nalazi upravo u Podgoraču, a koja radi na 
temelju najnovijih europskih tehnologija, poštujući pri tome sve 
vrijedne zasade tradicijske proizvodnje.
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U posljednja tri mjeseca napu-
stilo nas je čak petnaest naših 
donedavnih sumještana:
 1. Juraj Čalić, sahranjen 

23. prosinca 2012. godi-
ne na groblju u Razboji-
štu (sv. Ivana)

 2. Josip Kezele, sahranjen 
27. prosinca 2012. godi-
ne na groblju u Kršincima 
(sv. Ane)

 3. Milka Lešić, sahranjena 
10. siječnja 2013. godine 
na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj)

 4. Sava Beronja, sahranje-
na 16. siječnja 2013. go-
dine na groblju u Bijeloj 
Lozi (Male Gospojine)

 5. Sava Savatović, sahra-
njena 16. siječnja 2013. 
godine na groblju u Bijeloj 
Lozi (Male Gospojine)

 6. Olga Smiljanić, sahra-
njena 23. siječnja 2012. 
godine na groblju u Bijeloj 
Lozi (Male Gospojine)

 7. Josip Lovoković, sahra-
njen 26. siječnja 2013. 
godine na groblju u Pod-
goraču (sv. Nikole)

 8. Katica Milanović, sahra-
njena 10. veljače 2013. 
godine na groblju u Pod-
goraču (sv. Nikole)

 9. Verica Babić, sahra-
njena 17. veljače 2013. 
godine na groblju u Po-
ganovcima (sv. Ilije i sv. 
Ivana Nepomuka)

 10. Andrija Kolonić, sahra-
njen 19. veljače 2013. 
godine na groblju u Pod-
goraču (sv. Nikole)

 11. Franjo Kopi, sahranjen 
21. veljače 2013. godine 
na groblju u Podgoraču 
(sv. Nikole)

 12. Mirjana Javor, sahranje-
na 23. veljače 2013. go-
dine na groblju u Budim-
cima (Tihi gaj)

 13. Janja Brandalik, sahra-
njena 4. ožujka 2013. go-
dine na groblju u Budim-
cima (Presveto Trojstvo)

 14. Reza Mitrić, sahranjena 
5. ožujka 2013. godine 
na groblju u Razbojištu 
(sv. Ivana)

 15. Marija Mrak, sahranjena 
9. ožujka 2013. godine na 
groblju u Podgoraču (sv. 
Nikole).

Preminuli 
sumještani

NOGOMET – KREĆE PROLJETNI DIO SEZONE 2012./2013.

Snijeg odgodio i nogometno proljeće
Zbog vremenskih neprilika te 
promijenjenog termina proljet-
nih školskih praznika, Nogo-
metno središte Našice i Povje-
renik natjecanja izmijenili su 
raspored natjecanja Lige mla-
deži (pioniri i juniori). Kako 
saznajemo od Petra Đanića, 
sportskog direktora NK Sloga, 

većina natjecanja kreće 24., odnosno 24. ožujka, 
dok jedino seniori Lige NS Našice s proljetnim 
dijelom sezone počinju dva tjedna kasnije – 7. 
travnja.

Konkretno, najmlađa skupina – pioniri Lige mla-
deži – ovoproljetni dio sezone počet će u subotu, 
23. ožujka, kada će u 16. kolu podgoračka Sloga 
s početkom u 14 sati ugostiti pionire Lile, a Po-
ganovci Iskricu iz Šaptinovaca. Već sljedeće sri-
jede, 27. ožujka, igra se 17. kolo, u kome pioniri 
Sloge igraju u Đurđenovcu, a pioniri Poganova-
ca s FEŠK-om u Feričancima.

Sličan raspored očekuje i juniore Lige mladeži. 
Mladost iz Stipanovaca u 15 sati gostovat će u 

Breziku. Sljedeće 15. kolo također se igra već 
u srijedu, 27. ožujka, kada mladi Stipanovčani 
dočekuju Omladinca iz Nize.

Najjače seniorsko nogometno natjecanje NS Na-
šice – 2. ŽNL Našice – proljetni dio sezone po-
činje u nedjelju, 24. ožujka, u 15 sati. Poganovci 
dočekuju Motičinu, Sloga je u Podgoraču doma-
ćin Omladincu iz Vukojevaca, dok stipanovačka 
Mladost gostuje u Beljevini kod Zagorca.

Najduže će se odmarati seniori Lige NS Naši-
ce, koji natjecanje nastavljaju tek u nedjelju, 7. 
travnja. Tako će budimački Dinamo gostovati u 
Seoni, dok Vuka u Razbojištu dočekuje Slavon-
ca iz Pribiševaca.

Svi su se već zaželjeli nogometa

EU RADIONICA U PODGORAČU

Kako do 
europskih novaca
U prostorima Općine Podgorač, udruga OGI (Or-
ganizaciji za građanske inicijative) iz Osijeka, 
održala je informativnu radionicu o mogućnosti-
ma i načinima korištenja sredstava EU fondova. 
Branko Vorkapić iz OGI-a je nazočne upoznao o 
potencijalima europskih fondova. Inače, u sklopu 
projekta koji vodi ova osječka udruga, otvoreni su 
Centri za informiranje o EU fondovima gdje za-
interesirani mogu dobiti informacije o raspisanim 
natječajima i tehničku pomoć pri izradi projektnih 
aplikacija.

Kako je to bila prva radionica održana u Općini 
Podgorač s temom predstavljanja EU fondova, 
općinski načelnik Goran Đanić (HNS), izrazio je 
zadovoljstvo prezentiranom radionicom, istaknuv-
ši kako sada i zainteresirani stanovnici, udruge i 
poduzetnici s područja podgoračke općine mogu 
kvalitetnije pristupiti ozbiljnom poslu apliciranja 
prema EU fondovima.

GLUMAC DAMIR MIHANOVIĆ-
ČUBI POSJETIO PODGORAČ

Humano prema djeci
Prilikom nedavne posjete Podgoraču, 
splitski glumac Damir Mihanović-Ču-
bi je na prijedlog općinskog načelnika 
Gorana Đanića (HNS), posjetio djecu s 
posebnim potrebama s područja Općine 
Podgorač, te su djeci zajedno uručili pri-
godne poklone. Damir Mihanović-Čubi je 
izrazio zadovoljstvo što je posjetio djecu 
i uveselio ih. Popularnom Čubiju ovo nije 
jedina humanitarna gesta, jer se često 
odaziva na pozive i posjećuje upravo dje-
cu, pa je boravak u Podgoraču iskoristio 
i za postu učenicima OŠ Hinka Juhna. 
Načelnik Đanić je izjavio zadovoljstvo 
što je od mnogih većih mjesta glumac 
Damir Mihanović-Čubi izabrao baš Pod-
gorač, te mu je na tome, i kao osobnom 
prijatelju – izrazio zahvalnost. Načelnik je 
pritom najavio da će se na području Op-
ćine Podgorač organizirati i druge akcije 
humanitarnog karaktera.
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OŠ HINKA JUHNA, PODRUČNA ŠKOLA RAZBOJIŠTE

Škola koja ima budućnost
Iako sada ima samo devet učenika, već ove jeseni stiže novih šest prvašića, a u jesen 2014. godine čak 11 naj-
mlađih učenika

Nakon što smo u prethodnim brojevima 
ovog općinskog informativnog glasila pred-
stavili područne škole iz Budimaca, Stipa-
novaca i Poganovaca, na red je došla i naj-
mlađa područna škola – ova u Razbojištu.

Iako je ova školska godina rekordno niska 
po broju učenika, budući da ima devetero 
djece u četverorazrednoj kombinaciji, ova 
područna škola ne brine za blisku buduć-
nost.

Već od jeseni se očekuje pet-šest novih 
učenika, dok bi u jesen 2014. godine treba-
lo biti upisano čak 11 prvašića.

Učiteljica Silvana Božučanin ističe iz-
vrsnu suradnju s roditeljima, kako prema 
odgoju vlastite djece tako i u neposrednoj 
suradnji sa školom.

- Roditelji su ovdje zaista odgovorni prema 
svojoj djeci i njihovim školskim obveza-

ma. Puno je lakše i učinkovitije biti učitelj 
u jednoj takvoj sredini kakva je Razbojište. 
Jedan od najboljih primjera lijepe suradnje 
s roditeljima i njihova odnosa prema ovoj 
školi, je običaj koji smo uveli prije nekoli-
ko godina, a to je da zadnjeg dana nastave u 
školskom dvorištu organiziramo veliku za-
jedničku roštiljadu za djecu i roditelje, ali 
i sve ostale zainteresirane mještane. Mame 
donesu kolače, tate brinu oko roštilja, a 

svi zajedno donesemo sve potrebno,onako 
kako se dogovorimo – navodi učiteljica 
Silvana, kojoj u nastavi, kao vanjski surad-
nici, pomažu kolege za engleski i njemački 
jezik, te za vjeronauk.

Nastava u prirodi
Osim organiziranja i provođenja redovitog 
školskog programa, u ovoj školi nastoje 
iskoristiti svaku priliku za nastavu u pri-
rodi. S obzirom na lijepi okoliš koji pruža 
rječica Vuka ili Bučansko brdo, te kada to 
omoguće vremenske prilike, ide se u pri-
rodu.

Osim toga, učenici redovito sudjeluju u 
svim aktivnostima koje se provode u mje-
stu. Posebno je zanimljiv običaj poklada 
u Razbojištu, kada se organizira pokladna 
povorka kroz selo u kojoj, naravno, sudje-
luju i učenici. Obilježava se i Valentinovo, 
a potom akcija »Pozdrav proljeću«. Nai-
me, nedaleko od mjesta je, kako kaže uči-
teljica, jedno prekrasno polje zvano Piva-
ra, koje bude prepuno različitog proljetnog 
cvijeća. Nakon toga slijede događanja uz 
Uskrs. Učenici već tradicionalno izrađuju 
prigodne uskrsne suvenire, koje potom na 
Veliki četvrtak iznose pred mjesnu crkvu i 
svoje uratke prodaju mještanima. Od zara-
đenog novca svake godine kupe neku sit-
nicu, kasnije korisnu u nastavi. Primjerice, 
prije koju godinu su kupili nekoliko jedno-
stavnijih glazbenih instrumenata. 

Mladi ekolozi
U ovu školsku godinu, učenici iz Razbo-
jišta imaju novi program izvannastavnih 
aktivnosti – ekolozi. 

- Kao pravi mali ekolozi, prvo smo odluči-
li urediti vlastiti okoliš u krugu škole. Mi 
smo imali ideju i dobru volju, a ravnatelji-
ca Zdenka Vukomanović nam je pomogla 
kupnjom sitnog cvijeća kako bismo još bo-
lje uredili prostor ispred školske zgrade i 
u školskom dvorištu. Također, vrijednu po-
moć smo dobili od Općine Podgorač i op-
ćinskog načelnika Gorana Đanića (HNS), 
od kojega smo dobili veće sadnice i time 
dodatno uredili okoliš. Osim toga, skuplja-
mo stare boce, a od prikupljenog novca 
djeca su željela kupiti jednog, ne kućnog, 
nego školskog ljubimca. Nažalost, taj naš 
mali hrčak nije dugo izdržao, pa smo sada 
bez ljubimca – kaže učiteljica.

A kako bi bili prepoznatljivi kada idu u ak-
cije, investirali su u kupnju radnih majica 
na koje su otiskali natpis »Mladi ekolozi«, 
što nam je demonstrirao Robert.

Složne i vrijedne učenike ove područne 
škole ostavili smo u njihovom pripremanju 
za izradu uskrsnih suvenira i ukrasa, koje 
će svojim sumještanima ponuditi opet na 
Veliki četvrtak. 

Petoro učenika prvog, drugog i četvrtog razreda s učiteljicom 
Silvanom

Učenici trećeg razredaRobert ponosno pokazuje 
majicu »Mladih ekologa«

Uređeni prostor ispred ulaza u školsku zgradu

Uporna djeca
- Većina djece s kojom sam radila u pro-
teklih 15 godina u ovoj školi nastavila je 
školovanje i danas su neki od njih kuhari, 
medicinske sestre, konobari i zanatlije. 
Imamo studenata ekonomije i mađar-
skog jezika, kao i već diplomirane mlade 
ljude. Iako su iz malog mjesta kakvo je 
Razbojište, djeca su ambiciozna i uporna 
– kaže učiteljica Silvana.

Najbolji prvašić u općini
I sadašnja generacija učenika Područne 
škole Razbojište pokazuje odlične rezul-
tate na školskim natjecanjima u znanju. 
Tako je prvašić Marko na nedavnom 
školskom natjecanju u kategoriji učenika 
svih prvih razreda matične škole u Pod-
goraču i sve četiri područne škole osvo-
jio uvjerljivo prvo mjesto sa stopostotnim 
učinkom. 
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KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO GIBARAC, POGANOVCI

Tradicija Srijema živi i u Slavoniji
Nekolicina mladih entuzijasta zaljubljenika u svoje nekadašnje srijemsko selo i običaje prije četiri godine osnovala je 
KUD Gibarac, a sada okupljaju 50-ak članova

Nedugo nakon što su zbog nesretnih ratnih 
okolnosti bili prisiljeni napustiti svoje domove 
i svoja sela u Srijemu, te ih najčešće zamijenili 
slavonskim kućama hrvatskih Srba, vojvođan-
ski Hrvati nastavili su njegovati svoje običaje i 
tradiciju. Među onima koji su svih ovih godina 
ustrajavali u tome svakako su bivši Gibarčani, 
sada nastanjeni u Poganovcima.

- Prije 17 godina, nekako u vrijeme poklada, ne-
kolicina naših roditelja, djedova i baka osniva 
Zavičajnu udrugu Gibarac i to u Poganovcima. 
Od te se ideje stvorila velika udruga koja nepre-
stano radi, u udruzi postoji više grana djelova-
nja, folklorna sekcija, nogometaši i slično. Sa-
stav tadašnje folklorne sekcije činilo je nekoliko 
baka, naših mama, djedova i očeva, te s godina-
ma polako prestaju djelovati i odustaju od toga. 
Prije četiri godine opet u pokladno vrijeme, ne-
kolicina mladih entuzijasta zaljubljenika u svo-
je nekadašnje selo i običaje, koji su već skoro 
bili zaboravljeni, pokreće folklornu skupinu s 
početnih pet članova. Tada smo u Poganovcima 
registrirali KUD Gibarac Poganovci, a danas u 
KUD-u imamo čak 50-ak članova – priča Mar-

ko Čikeš, predsjednik KUD-a, dodajući kako je 
stalno aktivno 30-ak članova, koji djeluju kroz 
tri sekcije: tamburaši, starija folklorna sekcija i 
mlađa, dječja folklorna sekcija. Voditelj KUD-
a je Igor Majačić, a tajnica Marijana Šajvan.

U KUD-u okupljaju članove, naravno, najviše iz 
Poganovaca, ali ima aktivnih članova iz Budima-
ca, Čokadinaca i Osijeka. Zajedničko im je da su 
svi rodom iz srijemskog mjesta Gibarac ili im je 
podrijetlo iz Gibarca. Kao i u većini KUD-ova, i 
ovdje je nedostatak muških članova, ali zato, bar 
za sada, u KUD-u ne moraju brinuti za buduće 
djelovanje jer prevladavaju upravo mlađi člano-
vi. Što se programa tiče, njeguju se isključivo 
izvorne pjesme i plesovi s područja Srijema.

- Na probama radimo plesove cijele Hrvatske 
kako bismo naučili nešto više, ali na nastupi-
ma imamo samo naš izvorni gibarački program. 
Srećom, prilikom doseljavanja iz Vojvodine, 
sačuvana je velika većina izvornih notnih i ton-
skih zapisa. Također, prilično je dobro zadržana 
autentičnost nošnji, od kojih je većina u vlasniš-
tvu voditelja KUD-a – objašnjava Čikeš, nagla-
šavajući dobru suradnju s Općinom Podgorač i 
osobito općinskim načelnikom Goranom Đa-
nićem (HNS). Istovremeno, Općina je i najveći 
fi nancijer KUD-a.

Inače, u protekle četiri godine, vratili su na sce-
nu 90 posto zaboravljenih običaja. Jedna od po-
sebnosti ovoga KUD-a je i činjenica da su odu-
stali od uniformiranih nošnji i na scenu vratili 
sve moguće kombinacije i dijelove nošnji, tako 
da ih imaju više od stotinu. 

Nastupi
KUD Gibarac godišnje ima do 20 nastupa. 
Od toga su središnje manifestacije koje or-
ganiziraju u Poganovcima - Smotra folklora 
»Sremica sam govor me izdaje« i godišnji 
koncert »Srem u Slavoniji«. Osim toga, re-
dovito nastupaju na smotrama u Suhopolju 
i Bogdanovcima, a s osobitim zadovoljstvom 
se sjećaju zagrebačkog nastupa u tamošnjoj 
Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

»Uskrsni stol« u 
Podgoraču
Tradicionalna manifestacija »Uskrsni stol« 
ove će se godine održati već po peti put. 
Pod pokroviteljstvom Općine Podgorač 
i načelnika Gorana Đanića (HNS), ma-
nifestaciju organizira HKD Podgoračani 
uz sudjelovanje kulturno-umjetničkih dru-
štava iz Slavonije i Baranje. Organizacija 
i aranžiranje stolova s jelima od šunke i 
ostalim uskrsnim delicijama, te ukraša-
vanje uskrsne košare za blagoslov jela, 
kao i ukrašavanje pisanica, održat će se 
u podgoračkom Vatrogasnom domu u 
nedjelju, 7. travnja, s početkom u 18 sati. 
Kao i svake godine, stručni žiri će ocijeniti 
i nagraditi najbolje aranžiran uskrsni stol, 
košaru i ukrašena jaja. I, naravno, svi za-
interesirani su dobrodošli!
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USKRSNI OBIČAJI

Od Cvjetnice do šarenih jaja
Neki su uskrsni običaji ostali tek zapisani, neke i danas poštujemo i njegujemo, a neki su i previše komercijalizirani

Kao i o Božiću, tako su i o Uskrsu mnogi 
tradicionalni običaji i nepisana pravila po-
našanja vrlo slični u većini slavonskih sela. 
Međutim, gotovo svako mjesto, pa tako 
i ona u općini Podgorač imaju neke svoje 
specifi čnosti proizašle iz vlastite tradicije. 
O tome kako je nekada bilo u Podgoraču i 
okolnim selima, saznajemo iz zapisa pod-
goračke vjeroučiteljice Marijane Černava.

»U nedjelju prije Uskrsa slavi se Cvjetni-
ca, odnosno blagosolov grančica. Kao što 
se budi priroda i cvijeće i voćke procvje-
taju, tako se bude vjernici te se na taj dan 
okupi u crkvi velik broj i mladih i starih 
s grančicama cica-maca i drijenka u ruci. 
Blagoslov grančica obavlja se ispred cr-
kve, zatim se krene u procesiji oko nje, a 
nakon procesije slijedi misa. Dolaskom 

kući, posvećene grančice stavljaju se za 
gredu, gdje se i osuše, a vjeruje se da su 
one sigurna obrana od groma i tuče. Stari 
ljudi vjeruju da će ono što je posađeno u 
Velikom tjednu biti veliko. Zbog toga se do 
četvrtka nastojalo što više posaditi u vrtu 
kako bi sve poprimilo veliki oblik«.

Sve po redu
Točno se znalo što se radi kojega dana, pa 
je to pravilo vrijedilo i za tzv. kuhinjske 
poslove.

»U četvrtak dopodne pekli su se kolači po-
put medenjaka, gužvara, lincera, šapa ili 
štangica od oraha. Budući da se u to vrije-
me postilo, kolači se nisu jeli do nedjelje. 
U četvrtak se pripremalo i posno jelo za 
petak – pogača i bivolski sir, što je zapra-

Straža uz »Isusov grob«
Među Podgoračanima je ranije vladao 
običaj kako se »Isusov grob« nalazi u 
župnoj crkvi sv. Nikole, te se uz njega 
postavljala straža. Kraj groba su stajali 
vatrogasci, a kada su oni prestali s tim 
običajem, naslijedili su ih mještani iz 
Razbojišta. No, i kod njih je zamro obi-
čaj čuvanja ‘groba’. Svi bi vjernici okolnih 
mjesta tada dolazili na poklon Isusu Kri-
stu, ostavljajući na dar novac ili gusje jaje 
– zapisala je Marijana Černava. 

Veliku subotu i na sam Uskrs... Kod kuće 
se veći dio vremena posvetio molitvi.«

Blagoslov jela
Poseban je značaj imao i običaj blagoslova 
jela, koji se održao i danas. Kako je to ne-
kada bilo u Podgoraču Marijana Černava 
je zapisala zahvaljujući kazivanju gospođe 
Eve Lang:

»U nedjelju ujutro nosila se blagdanska 
korpa na svetenje. U korpu se stavljalo 
priređeno jelo za taj i naredne dane, i to 
kuhanu šunku, kobasicu, kuhana jaja, luk, 
ren, kolače i sol. Korpa se pokrivala belim 
vezenim otarkom koji se prije blagoslova 
odgrne. Korpu je bilo važno znati izabrati 
jer se po njenom vanjskom izgledu ocje-
njivalo koliko je tko pripremio za taj dan. 
Ukoliko je netko donio veliku korpu, a kad 
se odgrne otarak bude malo jela, posta-
je tema razgovora narednih dana. Obično 
su siromašniji više nosili i s više ljubavi 
pripremali korpu za svetenje. Blagdanske 
korpe nosile su snaše i, nakon blagoslova, 
žurile su se iz crkve jer se govorilo u koju 
se prvu kuću unese svetenje da će prvi za-
vršiti žetvu. Ukućani koji nisu išli na jutar-
nju misu izlazili su na ulicu da bi vidjeli 
koja će snaša prva stići.«

Kao i danas, i tada su djeca s nestrpljenjem 
ujutro razgledavala gnijezda koja su od tra-
ve napravila dan prije. Sve ih je zanimalo 
što je ‘zec’ donio. U to su vrijeme djeca bila 
silno sretna kada bi, uz šareno jaje, u gnijez-
du pronašla jabuku ili naranču. A, danas...? 

vo kuhani gnječeni grah u koji se dodavao 
izrezani bijeli luk. Na Veliki petak nije se 
ložila vatra i nije se radilo u čast Isusove 
smrti... Na Veliku subotu kuha se šunka, na 
koju se stavi malo grančica koje su posve-
ćene na Cvjetnicu. Kada je šunka gotovo 
kuhana, stavljaju se kuhati kokošja jaja. 
Ako je u kući bilo više ukućana ili ako je 
bila manja šunka, stavljala se kuhati i ko-
basica. Pripremao se ren, te mladi crveni i 
bijeli luk...

Na Veliku subotu se u crkvenom dvorištu 
palio oganj na kojem su dečki palili gubu, 
koju su zatim na žici nosili kući. Istoga 
dana predvečer, limena glazba je svirala 
svete uskrsne pjesme. K tome, u Podgora-
ču je postojao uskrsni običaj gromoglasnog 
odjeka mužara, koji su pucali uz oganj na-
suprot crkvi u vrijeme svečane večernje na 

Kiša na Veliki petak
Na Veliki petak onoga tko ujutro zadnji 
ustane naziva se klisnicom. Toga dana 
muškarci se kite koprivama. Postoji vje-
rovanje da, ako na Veliki petak pada kiša, 
tog će ljeta voće biti crvljivo.

Šarena jaja
Kuhana jaja su bojana prirodnim bojama 
dobivenim od ljuske crvenog luka i kore 
drveća (šljiva, orah, dud) ili od cvijeta tek 
procvjetale ljubičice, koje skuhane u vodi 
puste plavoljubičastu boju. Prije toga na 
jaje se stavljao listić neke trave koji se 
čvrsto zavezao gazom i stavio kuhati, 
ostavljajući nakon kuhanja svijetli trag 
stavljene biljke. Oni vještiji jaja su šarali 
voskom. Sve je završavalo lištenjem ku-
hanih jaja suhom slaninom kako bi dobila 
poseban sjaj.



OBILJEŽEN DAN OPĆINE PODGORAČ

Časna prošlost i lijepa budućnost
Nakon odavanja dužne počasti časnim danima i časnim ljudima podgoračke prošlosti, mladi su pokazali svu 
raskoš podgoračke budućnosti

Počast poginulim braniteljima dragovoljcima Općine Podgorač U spomen svim hrvatskim braniteljima, dragovoljcima Domovinskog 
rata 1991. – 1996. godine s područja Općine Podgorač

S puno lijepe simbolike počelo je ovogo-
dišnje obilježavanje Dana Općine Podgo-
rač. Naime, prvi dan obilježavanja počeo 
je na podgoračkom groblju sv. Nikole, 
gdje je svečano i s puno pijeteta otkrivena 
spomen-ploča u čast poginulih branitelja 
Domovinskog rata s područja općine Pod-
gorač.

Spomen-ploča poginulim 
braniteljima
- Danas je veliki dan za Općinu Podgorač 
jer se nakon dugih godina postavlja ploča 
u spomen svim poginulim hrvatskim brani-
teljima, svim dragovoljcima. Ovim činom 
odajemo veliko priznanje i zahvalnost svim 
poginulim hrvatskim braniteljima drago-
voljcima, a također obiteljima poginulih, 
kao i svim onim hrvatskim braniteljima i 
dragovoljcima koji su danas ovdje s nama 
i prisjećaju se svojih poginulih prijatelja – 
izjavio je tom prigodom općinski načelnik 
Goran Đanić (HNS).

Biranim riječima nazočnima se obratio i 
Tomo Bogović, načelnik sektora u Mini-
starstvu branitelja, podsjećajući na veliku 
žrtvu koju su za slobodu svoje domovine 
podnijeli upravo branitelji i dragovoljci 
Domovinskog rata. Gospodin Bogović se 
tom prigodom obratio i preživjelim bra-
niteljima, istaknuvši kako je upravo Mi-

nistarstvo branitelja ona institucija koja 
danas nastoji skrbiti o braniteljima i čla-
novima njihovih obitelji te pomoći im i u 
ovim teškim gospodarskim i socijalnim 
prilikama.

Nakon otkrivanja spomen-ploče, prve 
svijeće zapalili su upravo načelnik Goran 
Đanić i gospodin Tomo Bogović, zajedno 
s gospodinom Vladimirom Maurcem, 
predsjednikom podgoračkog ogranka 
UHBDDR-a, koji je ponosnim vojničkim 
pozdravom odao počast svojim nekadaš-
njim poginulim prijateljima. Prije toga, 
budimački župnik, svećenik Božidar Pe-
trović, blagoslovio je spomen-ploču pogi-
nulim podgoračkim braniteljima.

Svečanost podgoračke budućnosti
Svečanost obilježavanja Dana općine po-
tom se premjestila u dvoranu podgorač-
kog Vatrogasnog doma, gdje su učenici 
Osnovne škole Hinka Juhna pripremili 
svečanu akademiju. Upravo u tome jest i 
dobra simbolika. Naime, nakon odavanja 
dužne počasti časnim danima i časnim lju-
dima podgoračke prošlosti, na red je došla 
podgoračka budućnost. S radošću i vese-
ljem kakva je svojstvena upravo mladosti i 
nadolazećim generacijama, učenici matič-
ne škole iz Podgorača, zajedno sa svojim 
vršnjacima iz područnih škola Razbojišta, 

Budimaca, Stipanovaca i Poganovaca, u 
prepunoj dvorani Vatrogasnog doma, pje-
smom, plesom, sviranjem i glumom su 
prezentirali svoja brojna umijeća stečena 
uz pomoć i strpljenje svojih učitelja.

Time su na najbolji način pokazali kako, 
osim svijetle i časne prošlosti, Općina Pod-
gorač ima i te kako lijepu budućnost.

U ritmu Divljeg zapada...

Radost djece...

Odavde se bolje vidi... Ipak je Valentinovo dan zaljubljenih... Nestrpljenje uoči nastupa...


