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ž e l e

članovi Općinskog vijeća
i općinski načelnik

Goran Đanić

Predstavili smo Podgorač i 
Slavoniju u EU parlamentu
Na poziv i u organizaciji naše europarla-
mentarke Biljane Borzan, predstavnici 
HKD-a Podgoračani i izaslanstvo Općine 
Podgorač, na čelu s načelnikom Goranom 
Đanićem, posjetili su Europski parlament 
u Bruxellesu. I ne samo da su ga posjetili 
nego su svojim vrsnim glazbenim i folklor-
no-koreografskim kvalitetama sjajno pre-
zentirali kulturnu i tradicijsku baštinu, kao 
i dio uskrsnih običaja podgoračkog kraja i 
Slavonije.

Brojni europarlamentarni zastupnici, di-
plomati i novinari akreditirani u Bruxellesu 

uživali su u europskom izdanju popularne 
manifestacije »Uskrsni stol u Podgoraču«. 

Uz mirise kuhane slavonske šunke, hrena, 
orehnjače i makovnjače, domaćeg kruha, 
sira i vrhnja, te mnogih drugih slanih i slat-
kih delicija, prostranim holovima Europ-
skog parlamenta odzvanjali su i prepoznat-
ljivi zvuci slavonske pjesme.

O tome što se sve tim povodom događalo 
u Europskom parlamentu pročitajte na du-
plerici ovog broja Informativnog lista Op-
ćine Podgorač, te pogledajte kroz prigodnu 
foto-reportažu na posljednjoj stranici.

U OVOM BROJU DONOSIMO:

Obilježen 
Dan Općine 
Podgorač

Stranice 2-3

Zajednička fotografi ja uz našu 
posebnu etno-izložbu

Vatrogasci pomagali i 
Vukovaru 

Stranica 5

Veliko srce malih 
Budimčana

Stranica 8-9
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Već tradicionalno, uoči blagdana sv. Valen-
tina, zaštitnika općine Podgorač, svečanom 
sjednicom Općinskog vijeća, i ove je godi-
ne obilježen Dan Općine Podgorač.

Pozdravljajući zaista brojne i ugledne go-
ste – saborske zastupnike, zamjenika župa-
na Osječko-baranjske županije, kao i mno-
ge načelnike i donačelnike desetak općina 
s područja Slavonije i Baranje – sjednicu 
je otvorio i vodio Tomislav Moguš, pred-
sjednik Općinskog vijeća Podgorača.

Središnji dio ove svečane sjednice Općin-
skog vijeća bilo je godišnje izlaganje op-
ćinskog načelnika, Gorana Đanića:

- 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 kojima 
će biti ugodno živjeti, boraviti i raditi, a na 
radost i zadovoljstvo svih njezinih stanov-
nika. Unatoč napretku i poboljšanju uvje-
ta života unatrag 20-ak godina, otkako je 
samostalnosti općine, još je puno toga što 
se može i mora učiniti kako bi nam svima 
život bio ljepši i ugodniji – naglasio je u 
uvodu načelnik Đanić.

Inače, usprkos višegodišnjoj gospodarskoj 
krizi, koja je izravno utjecala ne samo na 
stabilnost općinskih prihoda i realizaciju 
planiranih projekata nego i na sam standard 
stanovnika te poslovanje i uspješnost po-
ljoprivrednika, trgovačkih društava i obrta, 
općinski proračun je stabiliziran pravilnim 
i neophodnim mjerama te provedenim ra-
cionalizacijama troškova i poslovanja. 

Nove investicije
- Uspješno je završen ili pokrenut čitav 
niz projekata i investicija te su izdvojena 
znatna fi nancijska sredstva za izradu pro-
jektnih dokumentacija koje će biti podloga 
za snažniji investicijski ciklus u godina-
ma koje su pred nama. Tako je dovedena 
do kraja plinofi kacija Podgorača. Te je 
pri kraju dovođenje vode u Bijelu Lozu 
te ishođena Potvrda Glavnog projekta za 
odvodnju otpadnih voda naselja Stipanov-
ci i Razbojište - rekao je načelnik Đanić, 
dodajući kako je prošle godine završena 

Načelnik Goran Đanić najavio je nove investicijeske projekte
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izgradnja Magistralnog cjevovoda »Pod-
gorač – Budimci», koja predstavlja osnovu 
za nastavak druge faze, a radi se o izgradnji 
sekundarnih cjevovoda u cijelom naselju, 
čime će se stvoriti pretpostavke za opskr-
bu pitkom vodom svih mještana naselja 
Budimci. Projekt su zajednički fi nancirali 
Hrvatske vode, Općina Podgorač i Našički 
vodovod.

Nitko nije zaboravljen

U Općini Podgorač su pojačana ulaganja 
i u komunalnu infrastrukturu u svih devet 
općinskih naselja tako što su rekonstruirani 
objekti javne rasvjete i nogostupi, obnov-
ljene su nekretnine u vlasništvu općine 
(mjesni društveni domovi i općinska zgra-
da), hortikulturalno su uređena središta ve-
ćih naselja i sva groblja. Za DVD Podgorač 
općina je fi nancirala adaptaciju i uređenje 
pomoćne zgrade Vatrogasnog doma te na-
bavu kombi vozila vrijednog više od sto 
tisuća kuna, a DVD–u Stipanovci sufi nan-
cirala je adaptaciju Vatrogasnog doma.

Osim izgradnje komunalne infrastrukture, 
Općina Podgorač značajna sredstva izdva-
ja za izradu projektne dokumentacije niza 
infrastrukturnih projekata: od Poduzetnič-
ke zone do sustava vodoopskrbe za preo-
stala naselja Kršinci, Ostrošinci i Poganov-
ci, kanalizacijskog sustava naselja Stipa-
novci i Razbojište. Svi nabrojeni projekti 

već imaju potvrde glavnih projekata te su 
spremni za realizaciju. 

Voda za sve
- Prošle godine počeli su radovi na vo-
dovodima Ostrošinci i Kršinci, a uskoro 
očekujemo početak radova na drugoj fazi 
vodoopskrbnog sustava naselja Budimci. 
Ako radovi budi tekli planiranom dinami-
kom, možemo očekivati da svih devet op-
ćinskih naselja do kraja 2016. godine budu 
pokriveni sustavima javne vodoopskrbe – 
istaknuo je Đanić.

Nadalje, pri kraju je investicija Hrvatskih 
voda u području sustava obrane od popla-
va, a radi se o izgradnji retencije u Pod-
goraču. U dogledno vrijeme, plan je s Hr-
vatskim vodama i komunalnim poduzećem 
»Našički vodovod« krenuti u realizaciju 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 
Podgoraču te intenzivirati projekte Hrvat-
skih voda u smislu izgradnje dva akumula-
cijska jezera na području općine Podgorač, 

Javni radovi
Zahvaljujući partnerskoj suradnji s komu-
nalnim poduzećem Našički vodovod, ali 
u samostalnoj organizaciji Općine Pod-
gorač, samo prošle je godine zaposleno 
na određeno vrijeme oko 200 dugotrajno 
nezaposlenih osoba s područja općine.
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čijom bi se izgradnjom potaknuo razvoj 
sportsko–rekreacijskog turizma.

Općina je značajna sredstva uložila i u 
izradu nužne projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u nase-
ljima Bijela Loza, Budimci i Poganovci, a 
početak radova planira se u 2015. godini.

Nastavno-sportska dvorana
Načelnik je podsjetio i na iznimno važan 
projekt Nastavno–sportske dvorane u Pod-
goraču, za čije je projektiranje sredstva 
osigurala Osječko–baranjska županija, a 
uključila se i Općina Podgorač, jer je opći 
interes da općinsko središte dobije funkci-
onalan i višenamjenski sportski objekt, na-
mijenjen kako školskoj i predškolskoj djeci 

tako i sportskim udrugama, rekreativcima 
i svim mještanima općine. Radovi su po-
čeli prije dvije godine, fi nancira ih Osječ-
ko–baranjska županija, a Općina Podgorač 
uključila se kroz darovanje dijela zemlji-
šta, oslobađanje komunalnog doprinosa i 
sufi nanciranje natječajnog troškovnika.

Kulturni život
U svom izlaganju načelnik Đanić nije za-
boravio ni kulturni život općine, koji je 
također u posljednjih nekoliko godina do-
živio procvat. Osim tradicionalne smotre 
folklora »Oj, jesenske duge noći«, koja se 
održava svake godine u mjesecu listopadu, 
već 7. godinu kulturni život općine boga-
tiji je za još jednu manifestaciju. Riječ je 
o »Podgoračkim ljetnim noćima«, kultur-
no–zabavnom događaju koji se održava u 
nekoliko navrata tijekom ljetnih mjeseci. 
S obzirom na brojnu posjećenost, kao i na 
pozitivne reakcije sudionika i mještana, 
»Podgoračke ljetne noći« su postale tradi-
cija i sastavni dio društvenog života opći-
ne Podgorač. Nadalje, prije pet godina je 
u povodu blagdana Uskrsa prvi put odr-
žana prigodna manifestacija »Uskrsni stol 
u Podgoraču«, na kojoj su bila izložena 
tradicionalna uskrsna jela ovoga kraja uz 
sudjelovanje dvadesetak kulturno-umjet-
ničkih društava iz Slavonije. 

- Sve ove kulturne manifestacije Općina 
Podgorač će i dalje nastojati podupirati 
putem pokroviteljstva kako bi se sačuva-
la kulturna i narodna baština ovoga pod-
neblja. Sva ova događanja i manifestacije 
ne bi bili mogući bez velikog angažmana 
i truda naših brojnih kulturnih i sportskih 
udruga, čijim članovima ovim putem od 

srca zahvaljujem – naglasio je načelnik 
Đanić.

Socijalna politika

- Nadalje, nastojali smo voditi računa i o 
socijalno najosjetljivim slojevima našeg 
društva te osiguravamo fi nancijska sred-
stva za novorođenu djecu i sufi nanciramo 
prijevoz učenika srednje škole. Uz redo-
vito stipendiranje 10 najboljih studenata 
svake godine, nagrađujemo i učenike naše 
Osnovne škole Hinka Juhna koji na kraju 
školske godine poluče najbolji uspjeh. Isto 
tako, našim najmlađima nastojimo uljepša-
ti dan Sv. Nikole te im Općina osigurava 
prigodne poklone – rekao je, između osta-
log, općinski načelnik, Goran Đanić.

Brojni odaziv uglednih gostiju

Javna priznanja
Na svečanoj sjednici su dodijeljena i ovo-
godišnja javna priznanja Općine Podgo-
rač »Zahvalnica Općine Podgorač« za 
zasluge u promicanju humanitarnog dje-
lovanja na području Općine Podgorač. 

Ovogodišnji zaslužni laureati su Sanela 
Heiberger iz Razbojišta i Ilija Varga iz 
Stipanovaca.

Sanela Heiberger je ovo općinsko prizna-
nje dobila za nesebičnu pomoć koju je 
pružila u obnovi teško opožarene obitelj-
ske kuće u Razbojištu, dok je Ilija Varga 
priznanje zaslužio zbog svog predanog 
humanitarnog aktivizma kao dugogodiš-
nji darivatelj krvi.

Priznanja im je uručio predsjednik Općin-
skog vijeća Tomislav Moguš. 

Sanela Heiberger

Ilija VargaPoduzetnička zona
Načelnik je izrazio očekivanje da je pred 
realizacijom važan projekt Poduzetničke 
zone »Podgorač«, koji bi trebao biti kotač 
zamašnjak gospodarskog razvoja i pros-
periteta općine. Višegodišnja su se ula-
ganja općine u izradu prostornih planova 
zone, studije opravdanosti i projektne 
dokumentacije konačno isplatila, jer nam 
u narednom razdoblju predstoji izdavanje 
Potvrde glavnog projekta za izgradnju ko-
munalne infrastrukture u zoni, što znači 
prilazne ceste i ceste u zoni, trafostanice, 
niskonaponske mreže i javne rasvjete, 
sustava vodoopskrbe i odvodnje. Reali-
zaciju do sada odrađenoga potpomogla 
je Osječko-baranjska županija i resorno 
Ministarstvo, a vrijednost cijelog projekta 
već sada premašuje 5.000.000 kuna.

zvoju općine Podgorač
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ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Usvojen Plan zaštite od požara
Krajem veljače održana je 5. sjednica Općin-
skog vijeća Općine Podgorač, na kojoj su vi-
jećnici raspravljali o 23 točke dnevnoga reda, 
te prihvatili niz odluka i usvojili brojne pri-
jedloge programa različitih aktivnosti koje se 
tiču svakodnevnog života mještana u tekućoj 
godini.

Sadržajno najopsežnija točka dnevnog reda – 
Procjena ugroženosti od požara za područje 
općine Podgorač – od vijećnika je zahtijevala 
dobru pripremu i maksimalnu koncentriranost 
jer se pred svakim od njih našao opsežan ma-
terijal od gotovo 150 stranica. Naime, nakon 
što je ovlašteni Zavod za unapređivanje si-
gurnosti iz Osijeka izradio temeljni dokument 
Procjene, o njemu su pozitivno mišljenje dali 
najprije Vatrogasna zajednica Osječko-baranj-
ske županije, a potom i Ministarstvo unutar-
njih poslova, odnosno PU osječko-baranjska. 
Nakon kraće rasprave i obrazloženja, vijećnici 
su usvojili predloženu Procjenu ugroženosti 
od požara, kao i Plan zaštite od požara za pod-
ručje općine Podgorač.

Najviše za socijalnu skrb
Nadalje, sukladno u prosincu prošle godine 
usvojenom Proračunu za 2014. godinu, općin-
ski vijećnici su na ovoj sjednici prihvatili niz 
programa javnih potreba. Konkretno, usvo-
jenim programom javnih potreba u sportu za 
2014. godinu, šest sportskih klubova s pod-
ručja općine iz općinskog će proračuna dobiti 
ukupno 140 tisuća kuna.

Za javne potrebe u kulturi, iz općinskog će se 
proračuna ove godine izdvojiti 98 tisuća kuna. 
Radi se o planiranim programima i manifesta-
cijama značajnim za Općinu Podgorač i njezi-
nu kulturnu tradiciju.

U segmentu javnih potreba, daleko najviše 
općinskog novca ove će se godine izdvojiti za 
javne potrebe u socijalnoj skrbi. Konkretno se 

radi o 310 tisuća kuna. Najveći dio toga novca 
izdvaja se za pomoć socijalno ugroženim obi-
teljima i kućanstvima, potom za fi nanciranje 
prijevoza učenika, za stipendiranje studenata, 
te za naknade za novorođenčad. Općina Pod-
gorač, sukladno svojim realnim mogućnosti-
ma, time iskazuje značajnu socijalnu osjetlji-
vost onima kojima je takva pomoć najnužnija.

Što sve treba platiti
Općinski vijećnici usvojili su i program grad-
nje objekata i uređaja komunalne i vodne in-
frastrukture za 2014. godinu. Tako će se ove 
godine, između ostalog, adaptirati nogostupi 
u Razbojištu i Stipanovcima, opremiti dječje 
igralište u Podgoraču, adaptirati mrtvačnice na 
grobljima u svim mjestima općine, adaptirati 
javna rasvjeta u Poganovcima, Bijeloj Lozi i 
Budimcima. Nadalje, općinskim novcem će 
se sufi nancirati i planirana izgradnja vodoop-
skrbnih sustava u naseljima Budimci, Poga-
novci, Ostrošinci i Kršinci.

Osim toga, Općina mora skrbiti i planirati 
sredstva za održavanje i troškove javne ra-
svjete, čistoće, održavanje nerazvrstanih cesta 
i poljskih puteva, za uređenje kanalske mre-
že, košnju zelenih površina, deratizaciju i de-
zinsekciju te čitav niz drugih javnih potreba 
važnih za svakodnevni život svih stanovnika 
općine.

Vatrogasci s područja općine 
Podgorač u ovu su godinu ušli 
opremljeniji nego ikada ranije. 
To je jedinstven zaključak re-
dovitih godišnjih skupština do-
brovoljnih vatrogasnih društa-
va općine Podgorač održanih 
početkom ove godine.

Prema riječima Josipa Mojze-
ša, predsjednika DVD-a Pod-
gorač, inače stožernog općin-
skog društva, sva vatrogasna 
društva u ovu su godinu ušla 
opremljenija nego prije.

- Naravno da svi težimo još no-
vijoj i bogatijoj opremi, ali je 
činjenica da su sva naša druš-
tva sada mobilna i mogu rea-
girati puno kvalitetnije i brže 
nego što je bilo ranije. Za pra-
vovremenu i kvalitetnu zaštitu 
od požara, to je zasigurno naj-
važnija činjenica. Uz to je sva-
kako važna dobra obučenost i 
kvalitetna pripremljenost sva-
kog našeg vatrogasca. Između 
ostaloga, to su zadaci kojima 
ćemo se ove godine baviti, 
kako u našem matičnom DVD-
u Podgorač tako, vjerujem, i u 
svim ostalim općinskim DVD-
ima – rekao je Mojzeš.

U odnosu na broj stanovnika 
naselja, jedno od najbrojnijih 

I Općina Podgorač je posta-
la dijelom velikog nacional-
nog preventivnog projekta 
Ministarstva unutarnjih po-
slova Republike Hrvatske 
»Zajedno više možemo«. 
Naime, zahvaljujući Spora-
zumu koji su krajem veljače 
ove godine potpisali općin-
ski načelnik Goran Đanić 
i Milan Baričević, načelnik 
Policijske uprave osječko-
baranjske, i učenici 4., 5. i 6. 
razreda Osnovne škole Hin-
ka Juhna u Podgoraču su-
djeluju u tom jedinstvenom 
preventivnom projektu.

Cilj projekta je prevencija 
zloporabe opojnih droga, 
vandalizama, vršnjačkog na-
silja i drugih oblika rizičnog 
ponašanja djece i mladih, uz 
prikaz da policija kao jedan 
od bitnih čimbenika u za-
jednici zajedno s ostalim su-
bjektima društva pridonosi 
sigurnosti zajednice pri stva-
ranju pozitivnog okruženja 
u razvoju djece i mladih. 
Realizacija ovog projekta 

Općinski vijećnici usvojili su niz odluka i odobrili sredstva za brojne programe u 2014. godini

Vatrogasci, udruge i 
vjerske zajednice
Za tekuće donacije za vatrogastvo, Općina 
Podgorač ove će godine izdvojiti 200 tisuća 
kuna. Za 17 registriranih udruga u općin-
skom je proračunu osigurano 36,7 tisuća 
kuna, dok će za djelovanje vjerskih zajedni-
ca izdvojiti 50 tisuća kuna.
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ODRŽANE SKUPŠTINE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Vatrogasci – ponos 
općine Podgorač

društava svakako je DVD Kr-
šinci. Njihov plan je da ove 
godine završe ranije započetu 
sveobuhvatnu obnovu i uređe-
nje doma u Kršincima. Inače, 
i njihov vozni park se krajem 

prošle godine pomladio. Za-
hvaljujući Općini Podgorač, 
sada imaju mlađe kombi vozi-
lo, a time će znatno dobiti ne 
samo na mobilnosti u interven-
cijama, nego i na sigurnijim 

odlascima njihovih članova na 
vatrogasna natjecanja. U skla-
du s tim, ove godine namjera-
vaju još aktivnije sudjelovati 
na vatrogasnim natjecanjima i 
smotrama svih razina.

Uz DVD Podgorač, DVD Sti-
panovci su svakako najopre-
mljenije općinsko vatrogasno 
društvo. 

– Uz dobru uvježbanost i solid-
nu opremljenost, za pravovre-
menu i uspješnu intervenciju, 
mobilnost je najvažniji faktor 
– ističe Tomislav Moguš, za-
povjednik DVD-a Stipanovci.

Za brze intervencije to može 
biti odlučujuće – objašnjava 
Moguš i dodaje kako ih počet-
kom lipnja očekuje organiza-
cija značajnog područnog na-
tjecanja Vatrogasne zajednice 

Našice. Domaćin ovog velikog 
vatrogasnog natjecanja, gdje se 
očekuje 60-ak ekipa s oko 600 
sudionika, je Općina Podgo-
rač, a organizacija je povjerena 
upravo DVD-u Stipanovci, koji 
za ovo natjecanje priprema čak 
osam vlastitih ekipa u svim ka-
tegorijama.

Pomagali 
Vukovaru i na 
Karašici
Želim pohvaliti sve pripadni-
ke dobrovoljnih vatrogasnih 
društava s područja Općine 
Podgorač, a naročito vatro-
gasce iz DVD-a Podgorač, 
koji su prošle godine poma-
gali u obrani od poplava na 
području Vukovara i vikend-
naselja Karašica. Također, 
čestitam stipanovačkim va-
trogascima što su izborili još 
jedan nastup na državnom 
prvenstvu, a podgoračkim 
vatrogascima na uspjesima 
u gašenju požara i nizu teh-
ničkih intervencija, te svima 
koji sustavno ulažu u obra-
zovanje novog kadra i obuku 
– poručio je općinski načel-
nik Goran Đanić.

Stalna obuka i sudjelovanje na natjecanjima omogućava potrebnu 
spremnost vatrogasaca

ići će kroz nekoliko modula, 
odnosno radionica za učeni-
ke 4., 5. i 6. razreda. Projekt 
zajednički provode policijski 
službenici PU osječko-baranj-
ske u suradnji s predstavnici-
ma mjerodavnih institucija i 
udruga. Potpisanim sporazu-
mom s Općinom Podgorač, 

omogućena je izrada različitih 
edukativnih materijala koji se 
u sklopu projektnih aktivnosti 
koriste u radu s djecom i mla-
dima.

Općinski načelnik Goran Đa-
nić i osobno je dao potporu ta-
kvim aktivnostima, izražava-

jući zadovoljstvo što Općina 
sufi nancira cijeli projekt.

- Prema rezultatima relevan-
tnog istraživanja koji su nam 
prezentirani, krajnje je zabri-
njavajuća činjenica da čak i 
djeca već od 4. razreda osnov-
ne škole pripadaju tzv. kritič-
noj dobi onih koji su skloni 

zloporabi opojnih droga i dru-
gih oblika rizičnog ponašanja 
djece. To je bio razlog više 
da se i naša Općina aktivno 
uključi u ovaj vrijedni eduka-
tivni i preventivni projekt Mi-
nistarstva unutarnjih poslova i 
na našem području – izjavio je 
načelnik Đanić.

ZAJEDNIČKI PROJEKT OPĆINE PODGORAČ I POLICIJE

»Zajedno više možemo«
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Kada se prostranim holovima zgrade Eu-
ropskog parlamenta u Bruxellesu zapje-
valo i zasviralo »Podgoračke uske staze«, 
istoga su trena nestale sve višetjedne treme 
i nervoze o tome kako će ispasti izložba, 
nastup, uskrsni stol, učenički crteži, puto-
vanje, avioni, smještaj, doprema stotinjak 
izložbenih eksponata, hrane i nošnji i mali 
milijun drugih sitnica i krupnica koje su 
trebale činiti prvo predstavljanje Općine 
Podgorač i HKD-a Podgoračani u Europ-
skom parlamentu.

Zahvaljujući svim akterima ovog vrijed-
nog događaja koji će zasigurno ostati u do-
brom sjećanju, predstavljanje Općine Pod-
gorač kao i nastup HKD-a Podgoračani u 
prostorima Europskog parlamenta, svi su 
ocijenili vrlo uspješnim. Bila je to odlična 
promocija podgoračke tradicije, slavon-
skih vrijednosti i baštine, gastronomskih 
specijaliteta, ali i želje da se svi zajedno 
predstave u najboljem svjetlu upravo na 
globalnoj pozornici Europe.

Zaštita Slavonije u EU
- Veliki dio svoga mandata sam posvetila 
zaštiti i promociji Slavonije. Upozoravala 

sam na njen poljoprivredni značaj, kako za 
Hrvatsku, tako i za regiju. Nastojala sam je 
očuvati od GMO te promicala i pomagala 
njen ekološki potencijal. Isto tako, radila 
sam na njenom prometnom povezivanju te 
pomagala projekte razminiranja - naglasila 
je Biljana Borzan ističući kako joj je čast i 
privilegija biti domaćin ovakvu događaju i 
ugostiti članove HKD-a Podgoračani i sve 
ostale goste. Valja dodati kako je cjeloku-
pni trošak puta i smještaja 30-ak Podgo-
račana, kao i organizaciju izložbe, snosio 
Ured zastupnice Biljane Borzan, odnosno 
Europski parlament.

Dostojno predstavljanje
- Uvjeren sam kako smo dostojno pred-
stavili ne samo našu općinu, nego i čitavu 
Slavoniju i Hrvatsku. Zadovoljstvo na li-
cima svih onih koju su zastali i poslušali 
pjesmu i ples naših folkloraša, koji su više 
puta kušali našu hranu i pića, koji su po-
mno razgledali našu izložbu i koji su čak 
zaplesali zajedno s nama – govori više od 
bilo kakvih usmenih pohvala – izjavio je 
općinski načelnik Goran Đanić, zahva-
ljujući istovremeno zastupnici Borzan na 
pozivu, te čestitajući članovima HKD-a na 
uloženom trudu.

Načelnik Goran Đanić zahvaljuje europarlamentarki Biljani Borzan Brojni zastupnici i euro-diplomati došli su vidjeti Podgoračan

Konačno je Slavonija ‘zadrmala’ Europski parlament Sve je bilo u znaku predstojećeg blagdana Uskrsa

PODGORAČKA EKSPEDICIJA U EUROPSKI PARLAMENT U BRUXEL

Vrhunska promoc
tradicije i gastrono
Bila mi je velika čast i zadovoljstvo pozvati u Europski parlament i u
račani i ostali iz ove slavonske općine koji su nas posjetili u Bruxelles
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Nove kombinacije
- Naša opuštenost i gostoljubivost dokazali 
su se i na tuđem terenu i mislim da je svima 
zastao dah kada smo prikazali naš uskrsni 
stol. Sve što smo donijeli i ponudili na na-
šem stolu, brzo je planulo, a europarlamen-
tarci su nam otkrili zanimljivu gastronom-
sku kombinaciju: Uz kuhanu šunku i hren, 
dobro idu slatke šape, pa čak i breskvice. 
Sve u svemu, suradnja HKD-a, Općine i 
drugih udruga poput našeg DVD-a, doni-
jela nam je odlične rezultate u Bruxellesu – 
naglasila je Zdenka Vukomanović, pred-
sjednica HKD-a Podgoračani.

Svi su zaslužni
Kombinaciju zadovoljstva i ponosa nisu 
krile niti Mirjana Potnar, koja je obogatila 
postavljenu izložbu eksponatima iz vlastita 
doma kao i slikama koje predstavljaju Pod-
gorač, te koreografkinja Mirjana Kučić, 
koja se brinula za odlično prihvaćeni umjet-
nički program.
I, naravno, ništa ne bi bilo tako uspješno i 
očaravajuće bez tamburaša (i tamburašice), 
ako niti bez svih onih koji su svojim radom 
i upornošću pridonijeli uspjehu još jednog 
međunarodnog iskoraka HKD-a Podgorača-
ni i predstavljanju čitave općine Podgorač.

ne Slavonske uskrsne delicije brzo su ‘planule’

Plesalo se uz Slavonsko kolo Ljepote Slavonije

LLESU

cija slavonske 
omskih mogućnosti
ugostiti tako vrijedne i ljubazne ljude kakvi su članovi HKD-a Podgo-
su – istaknula je naša europarlamentarna zastupnica Biljana Borzan 

Ništa bez 
vatrogasaca
I dok je 30-očlana ekspedicija iz Pod-
gorača, preko Osijeka autobusom stigla 
do Budimpešte, te nadalje do Bruxellesa 
udobno i brzo putovala avionom i natrag, 
dvočlana ekipa u sastavu Josip Mojzeš 
i Drago Božurić, čitav je put od 1.600 
kilometara prevalila u vatrogasnom kom-
biju. Njihov je zadatak bio: sigurna dopre-
ma nošnji, instrumenata i pripremljene 
hrane. Sudeći prema ostvarenom u Eu-
ropskom parlamentu, oni su svoj zadatak 
odlično obavili.
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KANONSKA VIZITACIJA NADBISKUPA ĐURE HRANIĆA U BUDIMCIMA

Značajna uloga općinske 
i vjerskih vlasti
Ovogodišnji kanonski pohod po župama đako-
vačko-osječki nadbiskup, mons. Đuro Hranić, 
počeo je 4. veljače u Čepinskom dekanatu i to 
upravo u župi na području općine Podgorač. Tako 
je, u pratnji svojih suradnika, mons. nadbiskup 
Hranić obavio kanonsku vizitaciju u župi Pre-
sveto Trojstvo sa sjedištem u Budimcima. Pored 
ovog središnjeg župnog naselja, župi Presveto 
Trojstvo pripada i naselje Poganovci, te naselja 
Čokadinci i Subotički Lug iz susjednih općina.

Domaćin mons. Hraniću i njegovim suradnicima 
bio je vlč. Božidar Petrović, župnik župe Presve-
to Trojstvo u Budimcima. Tom je prigodom u žu-
pnom stanu organiziran razgovor i susret s nadlež-
nim općinskim načelnikom Goranom Đanićem.

- Jedna od zadaća pastirskoga pohoda župi jest 
snažiti i produbljivati veze našega međusobnoga 
crkvenog zajedništva – rekao je tom prigodom 
đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hra-
nić, zahvaljujući istovremeno načelniku Đaniću 
na njegovu osobnom zalaganju i konkretnoj pot-
pori općinske vlasti vjerskoj zajednici u Budim-
cima i Poganovcima.

Naglašavajući kako na području općine Podgo-
rač aktivno djeluju tri kršćanske vjerske zajed-

nice – katolička, pravoslavna i adventistička 
– načelnik Goran Đanić je istaknuo da Općina 
iz svoga proračuna nastoji pomoći svima, i to ne 
samo fi nancijski nego i na druge organizacijske i 
logističke načine.

- Uvjeren sam kako je svima nama koji smo, s 
jedne strane, dio općinske, a s druge strane dio 
lokalne vjerske vlasti, zajednički cilj dobrobit 
svih naših stanovnika, kao i njihovo međusobno 
uvažavanje, ljudska i kršćanska suradnja. Ako mi 
svi ozbiljno i odgovorno obnašamo svoje dužno-
sti, onda sam uvjeren da ćemo zajednički prido-
nijeti boljem životu svakog našeg mještanina – 
rekao je tom prigodom načelnik Đanić.

Susretima i razgovoru u budimačkom župnom 
stanu nazočio je i sudjelovao i jerej Nemanja 
Klajić, paroh budimačke parohije. 

Prigodom kanonske vizitacije, đakovačko-osječ-
ki nadbiskup mons. Đuro Hranić posjetio je i OŠ 
Hinka Juhna, Područnu školu Budimci.

O obavljenoj vizitaciji vizitator će sastaviti iz-
vješće, koje će biti objavljeno krajem svibnja i 
pohranjeno u arhivu dijeceze ili provincije kao 
službeni spis.

Od kraja prosinca 2013. 
godine, napustilo nas je 
trinaest naših donedavnih 
sumještana:

1. Franjo Lovošević, 
sahranjen 24. prosinca 
2013. na groblju u 
Stipanovcima (Svih 
svetih),

2. Milija Rapaić, 
sahranjen 5. siječnja 
2014. na groblju u 
Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine),

3. Jovo Stambolija, 
sahranjen 15. siječnja 
2014. na groblju u 
Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine),

4. Boško Vajagić, 
sahranjen 18. siječnja 
2014. na groblju u 
Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine),

5. Ljuba Lovoković, 
sahranjena 28. siječnja 
2014. na groblju 
u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

6. Nada Sermek, 
sahranjena 31. siječnja 
2014. na groblju u 
Stipanovcima (Svih 
svetih),

7. Iva Augustinović, 
sahranjena 3. veljače 
2014. na groblju 
u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

8. Vladimir Jakupec, 
sahranjen 3. veljače 
2014. na groblju 
u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

9. Dušanka Viljanac, 
sahranjena 12. veljače 
2014. na groblju u 
Budimcima (Tihi gaj),

10. Ivo Andrijanić, 
sahranjen 22. veljače 
2014. na na groblju u 
Budimcima (Presvetog 
Trojstva),

11. Nikola Miljković, 
sahranjen 27. veljače 
2014. na groblju u 
Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine),

12. Anđelija 
Stanivuković, 
sahranjena 1. ožujka 
2014. na groblju 
(Sv. Ilije i sv. Ivana 
Nepomuka),

13. Đorđe Božičić, 
sahranjen 8. ožujka 
2014. na groblju u 
Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine)

Preminuli 
sumještani

Razgovori predstavnika općinske i vjerskih vlasti u Budimcima

Srdačni susret nadbiskupa Hranića i jereja Klajića Velečasni Petrović, nadbiskup Hranić i načelnik Đanić
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Učenici prvog i drugog razreda Osnovne 
škole Hinka Juhna Podgorač, Područne ško-
le Budimci, početkom veljače su u sklopu 
izvannastavnih aktivnosti posjetili Odjel pe-
dijatrije Kliničkog bolničkog centra Osijek. 

Povod ovom neuobičajenom posjetu bila je 
pozivnica koju je učenicima iz Budimaca 
i njihovoj učiteljici Patriciji Gavranović 
početkom godine uputila glavna sestra 
Odjela pedijatrije osječkog KBC-a Kata-
rina Kramarić. 

Djeca, a veliki humanitarci
Naime, najmlađi učenici budimačke ško-
le su i veliki humanitarci. Oni već godi-
nama uoči božićnih blagdana prikupljaju 
igračke, odjeću, školski pribor i druge po-
trepštine za djecu koja borave na osječkoj 
pedijatriji. Tako je bilo i ove godine, djeca 
su uz pomoć učiteljice, njihovih roditelja 
i sumještana, prikupili impozantan broj 
igračaka i drugih poklona, kojima su na 
Badnjak obradovali svoje vršnjake koji su 
blagdane proveli na liječenju. 

Kako bi djeca upoznala i uspostavila nova 
prijateljstva, glavna sestra Katarina Kra-

marić pozvala je djecu iz Budimaca u po-
sjet bolnici. 

Dogovorena nova druženja
Nikola, Luka, Dragan, Laua, Marko, 
Saša, Inga, Anamarija, Stefan, Lana, 

Marija, Tara, Monika, Josip, Ana Mari-
ja i Gabrijel nisu mogli skriti svoje zado-
voljstvo, a posebno su ih se dojmili igrao-
nica i zidovi bolničkih hodnika i soba osli-
kani likovima iz crtanih fi lmova i dječjih 
priča ili bajki. 

Svojim novim prijateljima mali su huma-
nitarci ostavili i pano pun crteža o svom 
mjestu i školi, pripremljenih upravo za 
ovu priliku. Posjet je djeci brzo prošao 
iako su mnogi željeli da potraje i duže. 
Stoga je dogovoreno je da će biti i novih 
druženja i susreta, kao i novih humanitar-
nih akcija.

BUDIMAČKI HUMANITARCI POSJETILI OSJEČKU BOLNICU

Veliko srce malih ljudi
Učenici škole u Budimcima su uz pomoć učiteljice, njihovih roditelja i sumještana, prikupili brojne igračke i 
druge poklone kojima su proteklog Badnjaka obradovali svoje vršnjake u osječkoj bolnici

Hvala svima!
U brojne projekte koji su ove školske 
godine organizirani u budimačkoj po-
dručnoj školi bila je uključena i učiteljica 
pripravnica volonterka Irena Mijatović. 
Velik doprinos uspjehu ove humanitar-
ne akcije budimačkih osnovaca dali su 
njihovi roditelji, ostali mještani, kao i 
ravnateljica OŠ Hinka Juhna, Zdenka 
Vukomanović.
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Istražujući narodne bajke u kojima se životinje 
preobražavaju u ljude, urednica emisije »Pučke 
predaje« Ljiljana Šišmanjec s Hrvatske radiotele-
vizije otkrila je da su učenici Osnovne škole Hinka 
Juhna iz Podgorača još prije tri godine uprizorili 
narodnu bajku »Babina Bilka«. Naime, učenici su 
na satu hrvatskog jezika obradili ovu bajku i ona ih 
je zainteresirala nešto više od uobičajenog učenič-
kog svladavanja gradiva. Tadašnji učenik 8.b ra-
zreda, Velibor Radivojac, dramatizirao je bajku, 
a učenici su je izveli na satima nastave hrvatskog 
jezika.

Izvedba se pokazala uspješnom i zanimljivom, te 
su učenici školskoj pedagoginji predložili da igro-
kaz uvježbaju kao scenski prikaz svim učenicima 
škole u povodu Dana smijeha, a kasnije i kao dio 
programa školske priredbe u povodu Valentinova. 
Tako je i bilo. Učenici, članovi dramske skupine, 

vođeni pedagoginjom Anom Ivanišić i nastav-
nicom Marijom Varga, igrokaz su uvježbali i 
predstavili svim učenicima škole. Naravno, bilo je 
puno smijeha i aplauza, a »Babina Bilka« je time 
postala poznata svim učenicima. Mali glumci, tada 
učenici 7. i 8. razreda, ubrzo su napustili školu. 
Međutim, taj je lijepi događaj ostao zabilježen i na 
školskoj internetskoj stranici.

I upravo pretražujući internetske stranice hrvat-
skih osnovnih škola, novinari HRT-a su otkrili 
ovaj vrijedni događaj i odlučili snimiti »Babinu 
Bilku« u izvođenju učenika Osnovne škole Hinka 
Juhna. Rečeno - učinjeno. Sredinom veljače tele-
vizijska ekipa HRT-a posjetila je školu i snimila 
izvođenje nastave hrvatskog jezika na kojem se 
obrađivala spomenuta bajka. Naravno, snimljeno 
je i izvođenje igrokaza »Babina Bilka« odigrano u 
školskom holu.

Učenici i nastavnici svoje su obavili. Sada je na 
redu HRT.

Do zaključenja ovog 
broja Informativnog lista 
Općine Podgorač, na 
području općine rođeno 
je trinaest naših novih 
sumještana.

1. Ivan Valenta, 
rođen 17. prosinca 
2013., sin Damira 
i Anamarije iz 
Stipanovaca,

2. Noa Puhanić, rođen 
2. prosinca 2013., 
sin Maria i Kristine iz 
Kelešinke,

3. Jakov Strelec, 
rođen 5. siječnja 
2014., sin Ivana i 
Josipe iz Podgorača,

4. Senad Stojčević, 
rođen 17. siječnja 
2014., sin Senada 
Stojčevića i 
Senade Džanija iz 
Budimaca,

5. Leo Kezerle, rođen 
31. siječnja 2014., 
sin Igora i Dijane iz 
Kršinaca,

6. Goran Džanija, 
rođen 16. veljače 
2014., sin Gorana 
Džanije i Svjetlane 
Amić iz Podgorača,

7. Mira Amić, rođena 
12. veljače 2014., 
kćerka Nebojše 
i Marijane iz 
Podgorača,

8. Ivano Udurović, 
rođen 24. siječnja 
2014., sin Nade 
Udurović iz 
Podgorača,

9. Leon Majačić, 
rođen 22. veljače 
2014., sin 
Darka i Marije iz 
Poganovaca,

10. Tena Majačić, 
rođena 13. veljače 
2014., kćerka 
Darka i Tatjane iz 
Ostrošinaca,

11. Fran Guljaš, rođen 
2. ožujka 2014., sin 
Hrvoja i Jelene iz 
Razbojišta,

12. Luka Marošević, 
rođen 1. ožujka 
2014., sin Antuna i 
Ivane iz Budimaca,

13. Emanuela Perović, 
rođena 20. studenog 
2013., kćerka 
Roberta i Ljubice iz 
Poganovaca.

Naši novi 
sumještani

Što je »Babina Bilka«
Bajka je navodno zapisana u mjestu Gorjani kod 
Đakova. Bajka priča o jednoj baki koja poželi da 
rodi makar prase, kad već nema nikakve potom-
ke. To se i dogodilo. Prase jednoga dana posta-
ne svinja, koju zajedno s ostalim svinjama čuva 
svinjar Jozo. Jednoga dana on kriomice sazna 
da se svinja Bilka povremeno preobražava u pre-
krasnu djevojku, te se odluči vjenčati sa svinjom. 
Na kraju se svinja trajno preobrazi u djevojku, a 
mladić je ponosno pokazuje svatovima.

Tko su glumci
U igrokazu nastupaju sadašnji i bivši učenici 7. 
i 8. razreda: Velibor Radivojac (svećenik), Lju-
bica Bošnjak (baba Bilkina ‘mama’), Marko Ku-
činac (djed), Jozo Barić (Jozo svinjar), Anama-
rija Ratajac (Bilka), Ines Borovićka (svinjareva 
mama), Patrik Godan (kum), Dora Kolarić i Do-
lores Brođanac (kumove pratilje), Josip Zidar 
(svirač) i Milana Dragić (pripovjedačica).

EKIPA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE SNIMALA IGROKAZ UČENIKA 
OSNOVNE ŠKOLE HINKA JUHNA U PODGORAČU

Babina Bilka 
dovela TV kamere

Kad se mlade glumačke ruke slože...
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Za razliku od prošle godine kada su produženi zimski uvjeti od-
godili početak proljetnog dijela nogometne sezone, ovogodišnje 
nogometno proljeće u svim ligama i natjecateljskim kategorija-
ma Nogometnog središta Našice počelo je nešto ranije. Srećom, 
ove je godine i klima išla naruku tako kreiranom natjecateljskom 
kalendaru, pa klubovi svih razina natjecanja redovno odigravaju 
planirane utakmice. Proljetni dio sezone 2013./2014. počeo je 15. 
ožujka, a završava 25. svibnja.

Gotovo idealni dosadašnji proljetni vremenski uvjeti, međutim, 
nisu svima baš ‘legli’. Od pet klubova s područja općine Podgorač, 
koliko ih se natječe u obje ‘našičke lige’, najlošiji proljetni start za 
sada bilježe upravo oni koji su imali najbolju jesen – seniori stipa-
novačke Mladosti. Jesen su završili na zavidnom trećem mjestu sa 
samo pet bodova zaostatka za jesenskim prvakom Iskricom. 

‘Šareni’ proljetni start

- Pripreme smo počeli nikad ranije, već 9. veljače. Pojačali smo se 
igrački, odigrali nekoliko pripremnih utakmica, doduše sa šaroli-
kim rezultatima, ali ni u najlošijem snu nismo očekivali tako loš 
proljetni start – kaže Mario Gašić, tajnik NK Mladosti iz Stipa-
novaca. I doista, nakon pet odigranih proljetnih kola, Mladost za 
vodećim sada zaostaje ogromnih 16 bodova. Doduše, s utakmicom 
manje od vodećeg Đurđenovca. Međutim, đurđenovački nogome-
taši ovoga proljeća djeluju kao zahuktala lokomotiva budući da su 
od pet odigranih utakmica ostvarili pet pobjeda s impozantnom 
gol razlikom 26:0.

Ni nogometaši Poganovaca ne blistaju ovoga proljeća, ali se ipak 
i dalje drže ‘zlatne sredine’. I, valjda po onoj staroj – dok neko-
me ne smrkne, drugome ne svane – nogometašima podgoračke 
Sloge ovoga je proljeća doista svanulo. Jesen je za njih zaista bila 
tmurna i završili su na posljednjem mjestu, ne računajući odusta-
lu Lađansku, sa samo tri boda na svom kontu. Međutim, ovoga 
su proljeća, nakon Đurđenovca, najbolja proljetna ekipa. Od šest 
odigranih utakmica, četiri su puta pobijedili i dva puta remizirali. 
Još uvijek ne znaju za poraz i stoga su se zasluženo popeli na 10. 
mjesto dosadašneg dijela sezone.

Slična je situacija i u dosadašnjem dijelu proljetne sezone u seni-
orskom natjecanju Lige Nogometnog središta Našice kada se radi 
o klubovima s područja podgoračke općine. Tako se Dinamo iz 
Budimaca očito ‘probudio’ ovoga proljeća pa su, s jesenskog pret-
posljednjeg mjesta na tablici, sada dogurali do 5. pozicije. Gotovo 
da su zamijenili mjesta s nogometašima Vuke iz Razbojišta, koji 
ovoga proljeća za sada još uvijek ne znaju za pobjedu.

Mlađe kategorije
Što se mlađih kategorija tiče, juniori stipanovačke Mladosti ovoga 
proljeća nisu tako uspješni kao protekle jeseni, ali su i dalje u utrci 
za prvo mjesto Lige mladeži - juniori. Istovremeno, juniori Sloge, 
pak, i dalje nižu poraze i sve su bliže ‘fenjeraškoj’ poziciji.

U Ligi mladeži – pioniri, obje općinske ekipe – Poganovci i Sloga, 
za sada su u donjem dijelu tablice. 

II ŽNL Našice - Seniori 2014

Poz. Klub OU P N P POS PRI GR Bod

1 Đurđenovac 17 14 2 1 64 9 55 44

2 Iskrica 17 11 5 1 47 13 34 38

3 Lila 17 10 5 2 33 10 23 35

4 Šipovac 18 10 2 6 30 21 9 32

5 Mladost (S) 16 9 1 6 32 17 15 28

6 Omladinac (V) 18 9 0 9 32 24 8 27

7 Zoljan 18 7 2 9 24 40 -16 23

8 Poganovci 18 5 4 9 18 24 -6 19

9 Željezničar 18 6 1 11 26 49 -23 19

10 Sloga 18 5 2 11 17 61 -44 17

11 Martin 18 4 4 10 18 29 -11 16

12 Zagorac 17 4 4 9 18 37 -19 16

13 Mladost (BN) 17 3 2 12 16 35 -19 8 (-3)

14 Lađanska 0 0 0 0 0  0  0 -6(-6)

LIGA NS Našice - Seniori 2014

Poz. Klub OU P N P POS PRI GR Bod

1 Polet 12 8 4 0 42 12 30 28

2 Omladinac (N) 12 8 4 0 29 7 22 28

3 Slavonija 10 6 3 1 24 11 13 21

4 Lug 12 5 2 5 24 32 -8 17

5 Dinamo 12 4 2 6 20 23 -3 14

6 Brezik 12 3 3 6 20 24 -4 12

7 Vuka 11 3 2 6 22 30 -8 11

8 Slavonac 11 3 1 7 16 27 -11 10

9 Seona 12 1 1 10 15 46 -31 4

Juniori Mladosti u novim dresovimaMladostašima ovoga proljeća treba nešto više zagrijavanja

POČELO I NOGOMETNO PROLJEĆE

Mladost zastala, a Sloga se diže



Odmah po slijetanju na Charleroi (»mali« bruxelleski aerodrom 
kroz koji godišnje prođe 6,5 milijuna putnika), uslijedilo je 
‘čašćenje’ pripadajućih teleoperatera s porukama najbližima 
»Živi smo sletjeli. Sve je OK!«. Osmero »sretnika« tada još nije 
znalo kakve ih muke čekaju na istom mjestu, ali u podzemnoj 
garaži u povratku. 

Općinski čelnici hvataju daha u kafi ću Europskog 
parlamenta

I likovni radovi osnovaca 
našli su svoje mjesto na 
izložbi u Bruxellesu Nikad kraja tim silnim parlamentarnim hodnicima Čekanje taxija ispred hotela Aqua

Dio izložbe 
kojom smo 
predstavili 
našu tradicijsku 
baštinu

Prva i jedina 
kava tokom 
briselskog 
‘marša’

Eto nas ispred glavnog ulaza u Europski parlament

Zajednički ples eurozastupnice Borzan 
i načelnika Đanića

Tamburica i pjesma defi nitivno je 
najbolja priprema za nastup pred 
europarlamentarcima


