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U NASELJIMA OPĆINE PODGORAČ MNOŠTVO GRADILIŠTA

Gradi se 30-ak obiteljskih kuća
Možete li zamisliti da se u ovom trenutku u či-
tavoj Hrvatskoj gradi ili priprema za izgradnju 
između 45.000 i 50.000 obiteljskih kuća?
Teško!
Kada bi bilo tako, to bi značilo da se oko tri 
posto hrvatskih kućanstava intenzivno bavi iz-
gradnjom svoje nove obiteljske kuće. Naime, 
prema posljednjem popisu stanovništva Hrvat-
ske iz 2011. godine, u Hrvatskoj ima nešto više 
od 1,5 milijuna kućanstava.
Istovremeno, na području Općine Podgorač, 
upravo se toliko, odnosno oko tri posto ku-
ćanstava bavi izgradnjom vlastitog obiteljskog 
doma.
Naime, na temelju Programa stambenog zbri-
njavanja na područjima od posebne državne 
skrbi, trenutno je u izgradnji ili se priprema za 
izgradnju, čak tridesetak obiteljskih kuća u više 
naselja na području općine Podgorač.

Budući da je u podgoračkoj općini zapisano 
točno 1.010 kućanstava, podatak o aktualnoj 

izgradnji tridesetak obiteljskih kuća zaista je 
impresivan.

– Općina Podgorač je trenutno najveće gra-
dilište u Hrvatskoj u tom smislu. U različitim 
fazama izgradnje, trenutno je tridesetak obitelj-
skih kuća – potvrđuje općinski načelnik Goran 
Đanić.

(Opširnije na stranicama 2-3)

Sretne božićne 
blagdane i novu, 

2016. godinu 
svim stanovnicima 
općine Podgorač  

žele članovi  
Općinskog vijeća i 
općinski načelnik 

Goran Đanić

Uz ovaj 

broj dar 

čitateljima

POSEBAN POKLON ČITATELJIMA –  
KALENDAR ZA 2016. GODINU

 Ψ Uz ovaj broj Informativnog lista Općine Podgorač, 
općinski načelnik Goran Đanić svakom čitatelju daruje 
kalendar za 2016. godinu
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I OVE GODINE SU DODJELJENE STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ 

600 kuna mjesečne stipendije za 10 studenata

Božićno ukrašavanje 
u općini Podgorač
Kao i nekoliko godina unatrag, tako će i 
ove godine u danima božićnih blagdana, 
biti ukrašene najprometnije ulice dijela 
naselja u Općini Podgorač.

Zahvaljujući radovima koji su proteklih 
godina obavljeni na niskonaponskoj mre-
ži, i naselja općine Podgorač će biti pri-
godno ukrašena. Naravno, svi bi željeli 
da je to ukrašavanje još bolje i još inten-
zivnije, ali sve, pa tako i dodatno ukra-
šavanje košta. A, kako kaže ona stara 
narodna: Valja se pokriti onoliko koliko 
ti je dug prekrivač. Uostalom, pravi duh 
Božića i nije samo u pretjeranom ukra-
šavanju vanjštine. Puno je važnije koliko 
smo ‘ukrašeni’ iznutra, u našem svakod-
nevnom ophođenju s drugim ljudima.

Kako bilo, vrijedne radnike našičkog 
Elektro-Lovoševića, sredinom prosinca 
smo zatekli u radovima ukrašavanja u 
središtu Podgorača.

Nedostaje još jedino bijelog pokrivača, 
pa bi idilični ugođaj pravoga Božića bio 
potpun. Na žalost najmlađih i na sreću 
vozača i onih koji skrbe o održavanju 
cesta, prognoze meteorologa ne idu na 
ruku takvom – idiličnom Božiću. Prema dobro uhodanim pravilima, nakon 

što je na sjednici Općinskog vijeća odr-
žanoj 21. rujna 2015. prihvaćen prijedlog 
da Općina Podgorač i u studijskoj godini 
2015./2016. studentima s područja općine 
dodjeli deset stipendija, raspisan je natje-
čaj na koji se prijavilo 13 kandidata koji 
ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. 
Na temelju propisanih uvjeta, Povjeren-
stvo za dodjelu stipendija Općine Podgo-
rač utvrdilo je listu kandidata prema krite-
rijima dosadašnjeg uspjeha u školovanju i 
socijalnog statusa obitelji studenta.

Predložena lista kanditata i pripadajuća 
odluka, usvojena je na sjednici Općin-
skog vijeća održanoj 16. prosinca, a ugo-

vore s odabranim kandidatima potpisao 
je općinski načelnik Goran Đanić.

Prema tome, stipendije Općine Podgorač 
za studijsku 2015./2016. godinu, dodje-
ljene su sljedećim studentima s područja 
općine Podgorač: Katarina Zidar, Luci-

Gradi se ili priprema za izgradnju čak 30-ak obiteljskih kuća
Tridesetak obitelji podgoračke op-
ćine je pred rješavanjem ozbiljnog 
životnog pitanja – izgradnje vlasti-
tog doma, a riječ je o kućama u 
Podgoraču, Ostrošincima, Kršin-
cima, Stipanovcima i Budimcima

Ma koliko to nekome može zvučati ne-
obično, ali Općina Podgorač je trenutno 
najveće gradilište u Hrvatskoj. Konkretno, 
u različitim fazama izgradnje, trenutno je 
tridesetak obiteljskih kuća. 

- Uspoređujući broj kućanstava u Hrvat-
skoj s brojem kućanstva u naseljima Op-
ćine Podgorač, to je zaista tako. Naime, 
tri posto kućanstava u Hrvatskoj je oko 45 
tisuća kućanstava, a u našoj općini to je 
upravo tridesetak kućanstava. Dakle, tride-
setak naših obitelji je pred rješavanjem oz-
biljnog životnog pitanja – izgradnje vlasti-
tog doma. Riječ je o kućama u Podgoraču, 
Ostrošincima, Kršincima, Stipanovcima i 
Budimcima – ističe Goran Đanić, načel-
nik Općine Podgorač.

Pohvale Općini
Radi se o Programu stambenog zbrinjava-
nja na Područjima posebne državne skrbi 
(PSDS), a ono je provodi na područjima 
posebne državne skrbi provodi se radi po-
stizanja što ravnomjernijeg razvitka svih 
područja Republike Hrvatske, poticanja 
demografskog i gospodarskog napretka.

Taj program je u Općini Podgorač pred-
stavljen još 2009. godine, a riječ je o da-
rovanju građevnog materijala za popravak, 

Potpora Općine Podgorač
- Izrazito sam zadovoljan što će brojne 
naše obitelji time riješiti svoj veliki životni 
problem. Jer, imati svoj dom nad glavom, 
važno je za svakog od nas. Općina je 
aktivnom lobiranjem znatno pomogla da 
se to ostvari. Istovremeno, takva potpo-
ra države itekako pomaže sprečavanju 
iseljavanja ljudi. Uloga općinskih vla-
sti u takvom vrijednom programu je pr-
venstveno u tome da ljudima olakšamo 
realizaciju konačne izgradnje vlastitog 
obiteljskog doma – istaknuo je općinski 
načelnik Goran Đanić.

Tomislav Cvijanović na gradilištu  
svoje kuće u Budimcima
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U suradnji s kršćan-
skim vjerskim zajed-
nicama koje djeluju na 
području Općine Pod-
gorač, odnosno s rimo-
katoličkim župama iz 
Podgorača i Budimaca, 
te s pravoslavnom pa-
rohijom u Budimcima, 
ove su godine našim 
najmlađima mještani-
ma predškolske i dijela 
osnovnoškolske dobi, podijeljeni prigod-
ni poklon-paketi i čokolade u povodu 
blagdana svetog Nikole.

- Zahvaljujem našim svećenicima što su 
pomogli da taj dan dijelu naše djece uči-
nimo još ljepšim i radosnijim. U skla-

du sa svojim mogućnostima, u Općini 
smo se dodatno potrudili i pripremili 
skromne darove za taj dio naše djece. 
Vjerujem kako će u budućnosti biti još 
više prigode za ovakve vesele trenutke 
– poručio je općinski načelnik Goran 
Đanić.

I OVE GODINE SU DODJELJENE STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ 

600 kuna mjesečne stipendije za 10 studenata
ja Majačić, Mihaela Đurinski, Kata-
rina Klarić, Jasmina Orban, Zrinka 
Visković, Senka Banjac, Tonka No-
vaković, Marko Vračarić i Kristian 
Pavić.

Kao i do sada, pet stipendija je namje-
njeno brucošima, studentima prve go-
dine, a pet studentima ostalih godina 
studija. Visina stipendije iznosi 600 
kuna mjesečno, te će Općina Podgo-
rač iz svoga proračuna za tu namjenu 
izdvojiti 72 tisuće kuna na godišnjoj 
razini. Svi stipendirani studenti su s 
Općinom Podgorač zaključili ugovore 
o korištenju stipendija kojima su regu-
lirana međusobna prava i obveze.

Gradi se ili priprema za izgradnju čak 30-ak obiteljskih kuća

obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili 
stana te izgradnji obiteljskih kuća na gra-
đevinskom zemljištu u vlasništvu podnosi-
telja zahtjeva.

Već tada su pozvane zainteresirane osobe, 
koje ispunjavaju uvjete, da se jave i pod-
nesu zahtjev za stambeno zbrinjavanje. 
Nositelj toga programa je bilo tadašnje Mi-
nistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva 
i vodnog gospodarstva, a predstavljajući 
program, Nada Arbanas, tadašnja pročelni-
ca Regionalnog ureda u Osijeku, pohvalila 
je realizaciju programa upravo na području 
Općine Podgorač.

Od tada do danas, na području podgoračke 
općine tim je programom obuhvaćena iz-
gradnja čak 50-ak obiteljskih kuća.

Što je PSDS?
Područja posebne državne skrbi (PSDS) 
utvrđena su u Hrvatskoj radi postizanja što 
ravnomjernijeg razvitka svih područja Re-
publike Hrvatske, poticanja demografskog 
i gospodarskog napretka, završetka progra-
ma obnove, povratka prijeratnog stanov-
ništva i trajnog stambenog zbrinjavanja.

Područja posebne državne skrbi određuju 
se u tri skupine, i to prva i druga skupina 

prema okolnostima nastalim na temelju 
posljedica agresije na Republiku Hrvat-
sku, a treća skupina utvrđena je prema tri 
kriterija: kriteriju ekonomske razvijenosti, 
kriteriju strukturnih poteškoća, demograf-
skom kriteriju.

Općina Podgorač u ta je područja uvršte-
na upravo na temelju posljednjih kriterija. 
Naime, trećoj skupini područja posebne 
državne skrbi pripadaju područja općina 
i gradova koja su ocijenjena kao dijelovi 
Republike Hrvatske koji zaostaju u razvo-
ju prema tri kriterija razvijenosti: ekonom-
skom, strukturnom i demografskom.

Doris i Branko Vidaković iz Podgorača

Darovi najmlađima
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Stigli golovi,  
stigli parketi
Sportsku dvoranu u Osnovnoj školi Hin-
ka Juhna svi s nestrpljenjem očekuju. 
Prema onome što se vidi izvana, a neki 
kažu i iznutra – čini se da će uskoro i kraj 
iščekivanjima. 
I dok učenici uzvikuju »Stigli golovi!«, 
ravnateljica jednako ushićeno kaže »Po-
stavljen je parket!«.
Jedno je sigurno: asfaltirano vanjsko 
školsko igralište davno je iscrtano, a za-
ista su stigli i postavljeni golovi i koševi. 
Eh, još kad bi vrijeme dopustilo da se 
malo zakotrljaju lopte i razmrdaju mre-
že...
Također, ovih dana je obavljen i »asfal-
tni glanc« pristupne ceste i pripadajućeg 
parkirališta.
A, što se događa iznutra?
E, to je još uvijek mala tajna. Kako ne-
službeno saznajemo, upravo se bruse 
parketi, a onda slijedi lakiranje, pa suše-
nje, pa opet brušenje, pa opet lakiranje, a 
onda malo blagdani...
Oprema za dvoranu je navodno također 
već stigla i samo čeka da bude raspaki-
rana i postavljena.
I nakon svega, onda slijedi tehnički pre-
gled i očekivanje uporabne dozvole.
U svakom slučaju, kako kažu učenici i 
učitelji: Radujemo se svakom koraku i 
pomaku koji pokazuje da ćemo uskoro 
zaigrati »tjelesni« u novoj sportskoj dvo-
rani.
Bilo bi sjajno kada bi se to dogodilo neka-
ko za Dan općine.

Proračun Općine Podgorač za 2016. godinu ‘težak’ je 13,3 miliju-
na kuna i trebao bi donijeti daljnji razvojni iskorak
Normalno je i logično da svaki stanov-
nik, svakog našeg naselja, sela ili grada, 
želi da njegovo mjesto ima svu potrebnu 
komunalnu infrastrukturu i sve sadrža-
je primjerene životu u 21. stoljeću. Isto 
takve želje imaju i mještani podgoračke 
općine. Međutim, puno je teže, skuplje 
i dugotrajnije kada se svi takvi sadržaji 
trebaju izgraditi, kako se kaže – iz nule. 
A, općina Podgorač i većina njegovih 
naselja, mnoge takve sadržaje trebala je 
započeti – bukvalno od nule. 

Još prije samo koju godinu, pitka voda iz 
sigurne vodovodne mreže bila je tek ne-
dosanjani san za stanovnike Podgorača, 
Kršinaca, Bijele Loze, Ostrošinaca, Bu-
dimaca... Niskonaponska elektromreža 
bila je više nego dotrajala, o plinovodu se 
nije ni pričalo, a asfaltne ceste bile su su 
samo one glavne. Groblja su bila zapu-
štena, mrtvačnice derutne, javna rasvjeta 
škiljava, a poljski putevi su bili blatne 
kaljuže.

Četiri milijuna izvornih sredstava
Danas je situacija bitno drugačija, ali op-
ćinski proračun još uvijek mora sadrža-
vati milijunske vrijednosti nužne za os-
tvarenje kapitalnih infrastrukturnih inve-
sticija kao što su ovoga puta – izgradnja 
nerazvrstanih cesta u naseljima općine 
Podgorač

Stoga je posljednjoj ovogodišnjoj, ina-
če 14. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Podgorač, prihvaćen općinski proračun 
za 2016. godinu kao i projekcije općin-
skog proračuna za razdoblje od 2016. do 
2018. godine. 

Konkretno, proračun Općine Podgorač 
za sljedeću godinu planiran je u iznosu 
13.300.000 kuna, od čega je izvornih 
sredstava oko 4.000.000 kuna. Ostalo 
su planirana sredstva pomoći iz progra-

U IŠČEKIVANJU SPORTSKE 
ŠKOLSKE DVORANE

Završno asfaltiranje okoliša

Golovi su stigli

Sa sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Usvojen proračun za 2016. godinu

Što sve ‘pokriva’ proračun
Pored niza redovitih troškova za održa-
vanje sustava prometa, javne rasvjete, 
čistoće i brojnih svakodnevnih usluga 
koje valja platiti iz općinskog proračuna, 
u proračunu su osigurana sredstva i za 
poljoprivredu poput analize tla, obrane 
od tuče, ali i umjetnog osjemenjavanja u 
govedarstvu. Mislilo se i na protupožarnu 
zaštitu, na sredstva za vjerske zajedni-
ce, kulturu i sport. Nisu zaboravljene niti 
udruge građana, počev od lovačkih dru-
štava do Crvenog križa.

Samo u dijelu socijalne skrbi planirana 
su sredstva za pomoć obiteljima i kućan-
stvima, naknade za novorođenčad, za 
sufinanciranje javnog prijevoza, stipen-
dije, pa čak i troškove pogreba socijalno 
ugroženih osoba.
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RIJEČ NAČELNIKA

O proračunu 
i razvoju
- Proteklih godina, 
puno toga smo na-
pravili, ali još je dosta 
takvih osnovnih sadr-
žaja koje valja izgraditi 
ili popraviti, a potom i 
održavati. Nije lako u 
samo nekoliko godina 
nadoknaditi sav onaj 
silni zaostatak u razvoju koji nije odrađen 
ranije. Stoga smo i u ovaj općinski pro-
račun morali ugraditi potrebna sredstva 
za one radove i investicije koje Općina 
Podgorač mora napraviti vlastitim izvor-
nim sredstvima, ali i ona višemilijunska 
sredstva koja su nam nužna za kapitalne 
investicije kao što je izgradnja nerazvr-
stanih cesta u našim naseljima.
Tako sljedeće, 2016. godine iz proračuna 
investiramo u projektnu dokumentaciju 
za izgradnju parkirališta uz čak sedam 
groblja u Kršincima, Budimcima, Razbo-
jištu, Stipanovcima, Poganovcima i Raz-
bojištu.
Nastavljamo s radovima na izgradnji i re-
konstrukciji nogostupa u Stipanovcima i 
Razbojištu, kao i nogostupa koji vodi do 
groblja u Kršincima. Moramo misliti i na 
naše najmlađe, pa ćemo nakon igrališta 
u Podgoraču i Stipanovcima, raditi i na 
dječjem igralištu u Poganovcima.
Idemo dalje i s vodoopskrbom, pa iz 
kapitalne pomoći očekujemo sredstva 
za nastavak vodopskrbe u Budimcima i 
dalje ka Poganovcima. Uz vodoopskrbu 
nismo zaboravili niti na poslove izgradnje 
sustava odvodnje u Podgoraču i Stipa-
novcima.
To je samo dio planiranih poslova koji 
nas očekuju u predstojećoj 2016. godini, 
jer pored onoga što se vidi očima, puno 
je toga o čemu Općina mora misliti i za 
što treba osigurati nužna sredstva. Tako 
za siguran rad i dobru opremljenost na-
ših vatrogasaca, za aktivnosti u sportu i 
kulturi, za troškove vezane uz obrazova-
nje, dakle za naše predškolce, osnovce, 
srednjoškolce i studente, te za socijalnu 
skrb, u idućoj godini valja osigurati nešto 
više od milijun kuna. To su stvari koje se 
nerijetko ne vide, ali valja sufinancirati 
troškove učeničkog prijevoza, student-
skih stipendija, boravka u dječjem vrtiću i 
mnogo toga drugoga.
Uvjeren sam kako ćemo i u predstojećoj 
2016. godini ostvariti većinu onoga što 
smo planirali, isto tako kao što je ova op-
ćinska vlast ostvarivala i do sada. Uosta-
lom, općina Podgorač već je sada puno 
ugodnije mjesto za življenje nego što je 
to bilo prije desetak godina. Polako, ali 
sigurno nadoknađujemo sve one silne 
zaostatke koji su me dočekali kada sam 
prvi puta postao općinski načelnik.
Uz želju za još brži napredak, još više 
posla, a naročito zdravlja i veselja, svim 
mještanima naše podgoračke općine, 
želim sretnu 2016. godinu!
Vaš općinski načelnik, Goran Đanić

ma ruralnog razvoja te drugih programa 
i fondova. Osim toga, oko milijun kuna 
se očekuje s pozicije tekuće pomoći po 
kategorijama nerazvijenih područja. 

Realan i ostvariv proračun

Pripremljeni projekti za nerazvrstane 
ceste u Bijeloj Lozi, Budimcima i Poga-
novcima iznose oko 7.500.000 kuna. K 
tome, za javne radove u sljedećoj se go-
dini očekuje oko 600.000 kuna. 

- Od kada sam općinski načelnik, trudim 
se da svaki godišnji općinski proračun 
bude temeljen na stvarnim potrebama, ali 

da bude i razvojan. Makar toliko da kra-
jem svake godine možemo ponosno reći 
kako smo napravili barem jedan korak 
naprijed u našem razvoju. Ne možemo 
ići iznad svojih mogućnosti niti stvarati 
ikakav manjak. Vjerujem kako je i ovaj 
proračun realan i da će kao takav biti i 
ostvaren – zaključio je na kraju sjednice, 
općinski načelnik Goran Đanić.

Zajedno s predsjednikom Općinskog vi-
jeća, Tomislavom Mogušem, načelnik 
je svim stanovnicima općine, kao i svim 
vijećnicima čestitao predstojeće blagda-
ne.

Goran Đanić, Tomislav Moguš i Jurica Požega

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Usvojen proračun za 2016. godinu

Znatna proračunska sredstva izdvajaju se za djelovanje vjerskih zajednica, ali i za prijevoz učenika
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U posljednja dva mjeseca, napustilo nas 
je 10 naših donedavnih sumještana:
  1. Milorad Mrvić, sahranjen 9. listo-

pada 2015. na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

  2. Branka Zambo, sahranjena 19. li-
stopada 2015. na groblju u Podgora-
ču (sv. Nikole),

  3. Reza Đurinski, sahranjena 21. listo-
pada 2015. na groblju u Kršincima 
(sv. Ane),

  4. Marija Magličić, sahranjena 21. 
listopada 2015. na groblju u Stipa-
novcima (Svih svetih),

  5. Miroslav Opačić, sahranjen 10. 
studenog 2015. na groblju u B. Lozi 
(Male Gospojine),

  6. Dušan Radojčić, sahranjen 14. stu-
denog 2015. na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

  7. Manda Vidačić, sahranjena 22. stu-
denog 2015. na groblju u Podgoraču 
(sv. Nikole),

  8. Zorica Jakupec, sahranjena 23. 
studenog 2015. na groblju u Podgo-
raču (sv. Nikole),

  9. Nedeljko Čortan, sahranjen 27. stu-
denog 2015. na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

10. Stevo Balaž, sahranjen 5. prosinca 
2015. na groblju u Razbojištu (sv. 
Ivana),

11. Tomo Mastanjević, sahranjen 19. 
prosinca 2015. na groblju u Podgo-
raču (sv. Nikole),

12. Kristina Greganić, sahranjena 20. 
prosinca 2015. na groblju u Podgo-
raču (sv. Nikole).

Do zaključenja ovog broja Informativnog 
lista Općine Podgorač, na području op-
ćine rođeno je samo dvoje naših novih 
sumještana. Njihovim je roditeljima iz 
općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću 
kuna.
1. Dora Augustinović, rođena 25. rujna 

2015., kćerka Josipa i Jelene iz Raz-
bojišta,

2. Teo Hanžek, rođen 29. listopada 
2015., sin Renata i Mateje iz Ostroši-
naca.

Preminuli sumještani

I dok na stranicama ispred, pišemo o pro-
računskim planovima za 2016. godinu i 
radovima koji će se obavljati, ovdje do-
nosimo kratki pregled radova koji su se u 
naseljima podgoračke općine događali od 
rujna do studenog ove godine.

Iako je naizgled riječ o »sitnim« rado-
vima, njihova ukupna vrijednost izno-

si nešto više od 570.000 kuna. Od toga 
najveći dio otpada na troškove adaptacija 
i uređenja općinske zgrade i društvenih 
domova po gotovo svim općinskim na-
seljima.

U listopadu je završena adaptacija no-
gostupa u Razbojištu i Stipanovcima, a 

Naši novi 
sumještani

ŠTO SMO RADILI OVE JESENI

Uređenje krovišta na društvenom domu u Bijeloj Lozi

Adaptirani su i poljski putevi

preostali dio posla je planiran i za sljede-
ću godinu. Također je završena i manja 
adaptacija sanacija pločnika kod fontane 
u Podgoraču.

U Stipanovcima je u listopadu isporuče-
no i montirano dječje igralište smješteno 
u središtu mjesta kod tamošnje crkve.

Nogostupi, dječja igrališta, 
domovi, poljski putevi...
Samo radovi obavljeni proteklih jesenjih mjeseci stajali su blizu 600 tisuća kuna, a dio tih projekata uređenja komunalne infra-
strukture nastavljaju se i slijedeće godine
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ŠTO SMO RADILI OVE JESENI

Novo dječje igralište u središtu Stipanovaca

Nastavak nogostupa u Razbojištu

Novo parkiralište u središtu Podgorača

preostali dio posla je planiran i za sljede-
ću godinu. Također je završena i manja 
adaptacija sanacija pločnika kod fontane 
u Podgoraču.

U Stipanovcima je u listopadu isporuče-
no i montirano dječje igralište smješteno 
u središtu mjesta kod tamošnje crkve.

Početkom studenog je završena izgradnja 
parkirališta u ulici P. Preradovića u Pod-
goraču.

Radilo se i na manje urbanim, ali izuzetno 
važnim zahvatima za naše mještane. Tako 
je početkom studenog završena adaptaci-
ja i uređenje poljskih puteva na području 
općine Podgorač.

Nogostupi, dječja igrališta, 
domovi, poljski putevi...
Samo radovi obavljeni proteklih jesenjih mjeseci stajali su blizu 600 tisuća kuna, a dio tih projekata uređenja komunalne infra-
strukture nastavljaju se i slijedeće godine
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najviše su osjetili Martin i Bre-
zik, koji su od Poganovčana 
primili svako po sedam golova, 
te stipanovačka Mladost čija se 
mreža u Poganovcima zatresla 
pet puta. 

I dok su Poganovci bili ugod-
no, Mladost je bila neugodno 
jesensko iznenađenje. U 13 
jesenskih utakmica su osvoji-
li samo 14 bodova i ovaj dio 
sezone završili u donjem dije-
lu tablice na 10. mjestu. No-
gometni analitičari kažu kako 
ovako loš plasman, Mladost 
treba pripisati čak trima doma-
ćim porazima. Tako su na svom 

travnjaku ‘darovali’ devet bo-
dova Poletu, Breziku i Omla-
dincu. Do proljetnog nastavka 
je dovoljno vremena da se ova-
kva gostoljubivost zaboravi.

Jesenski lider LNS Našice je 
podgoračka Sloga s uvjerlji-
vom gol-razlikom od čak 41 
gola (51:10). Jedini poraz zabi-
lježili su od Seone i to s malih 
2:1. Nažalost, to je bilo dovolj-
no da Slogašima za vrat puše 
Mladost iz Breznice Našičke. 
Slogaši su zabilježili i najuvjer-
ljiviju jesensku pobjedu ove 
lige kada su Lađansku pobije-
dili s rukometnih 12:0. Uz do-
bre zimske pripreme i proljetnu 
koncentriranost, Sloga ima sve 
uvjete da sljhedeću nogometnu 
sezonu ponovo zaigra u Drugoj 
ŽNL Našice.

Skromne nastupe i jednako 
takav učinak ostvarila su pro-
tekle jeseni i dva naša kluba 
koja se natječu u LNS Našice – 
Vuka iz Razbojišta i Dinamo iz 
Budimaca. Za razliku od svog 
zagrebačkog imenjaka, Budim-
čani su puno bliže dnu tablice 
sa skromnih sedam osvojenih 
bodova. 

Tek na jednom mjestu iznad, 
proljeće će dočekati Vuka iz 
Razbojišta. Njihovi rezultati 
pokazuju kako su oni ekipa 
koja ne zna za kompromise. 
To i nije loša logika kada se 

uglavnom pobjeđuje, međutim 
dečki iz Razbojišta su uz tri 
pobjede, odigrali čak sedam 
poraza.

U svakom slučaju, i Vuka i Dina-
mo imaju o čemu razmišljati ove 
zime kako bi proljeće ipak zavr-
šili na sigurnijim pozicijama.

Tablica 2. ŽNL Našice

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Croatia 13 10 1 2 43 13 30 31
 2. Iskrica 13 9 2 2 40 9 31 29
 3. Polet 13 8 2 3 17 7 10 26
 4. Motičina 13 8 0 5 29 17 12 24
 5. Poganovci 13 7 2 4 32 14 18 23
 6. Lila 13 7 1 5 36 24 12 22
 7. Zoljan 13 6 2 5 31 26 5 20
 8. Omladinac (V) 13 5 3 5 20 24 -4 18
 9. Željezničar 13 5 1 7 25 33 -8 16
 10. Mladost (S) 13 4 2 7 26 36 -10 14
 11. Omladinac (N) 13 3 3 7 14 28 -14 12
 12. Brezik 13 3 2 8 15 34 -19 11
 13. Seljak 13 2 4 7 9 36 -27 10
 14. Martin 13 0 3 10 7 43 -36 3

Tablica LNS Našice

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Sloga  10 8 1 1 51 10 41 25
 2. Mladost (BN)  10 8 1 1 30 11 19 25
 3. Seona  10 7 2 1 26 10 16 23
 4. Šipovac  10 6 3 1 27 12 15 21
 5. Slavonac  10 5 1 4 28 15 13 16
 6. Zagorac 1952  10 3 3 4 11 13 -2 12
 7. Slavonija  10 3 3 4 15 25 -10 12
 8. Vuka  10 3 0 7 23 32 -9 9
 9. Dinamo  10 2 1 7 17 32 -15 7
 10. Lađanska  10 1 2 7 8 34 -26 5
 11. Lug  10 0 1 9 14 56 -42 1

ZAVRŠEN JESENSKI DIO NOGOMETNE SEZONE

Ugodna i neugodna iznenađenja

Jesenski dio nogometne natje-
cateljske sezone 2015./2016. 
davno je iza nas. Od pet na-
ših klubova koji se natječu u 
ligama Nogometnog središta 
Našice, svaki će s različitim 
ugođajima dočekati proljetni 
nastavak sezone. 

U onoj jačoj, Drugoj ŽNL Na-
šice, natječu su dva naša kluba 
– stipanovačka Mladost i Poga-
novci. A, upravo su ovi potonji 
– NK Poganovci – bili ugodno 
iznenađenje natjecanja. Naime, 
proljeće će dočekati na lijepom 
5. mjestu ove lige sa zalihom 
od 23 boda i izrazito pozitiv-
nom gol-razlikom od čak 18 
golova. Oštrinu njihova napada 

Nogometaši podgoračke Sloge

Proljetna sezona
Proljetni dio sezone za klu-
bove iz 2. Županijske nogo-
metne lige Našice započinje 
13. ožujka2016. godine.

Liga Nogometnog središta 
Našice prve utakmice će 
igrati 20. ožujka sljedeće go-
dine. 

Prvi će s proljetnim utakmi-
cama započeti mladi iz Lige 
mladeži NS Našice – pioniri i 
to već 12. ožujka, dok natje-
canja Lige mladeži NS Naši-
ce – juniori kreću 19. ožujka.

Najduže će se odmarati po-
četnici. Početak natjecanja 
Lige mladeži NS Našice – 
početnici, zakazan je za 2. 
travnja 2016. godine.

Preregistracija igrača 
U razdoblju od 18. siječnja do 29. veljače 2016. godine, prema 
odluci Hrvatskog nogometnog saveza obavljat će se preregistra-
cija igrača. Kako bi ovaj posao protekao bez probema u uredu 
Nogometnog središta je održan radni sastanak s predstavnicima 
klubova gdje su svi dobili detaljne informacije vezane za preregi-
straciju igrača, kao i upute o predradnjama koje mogu obaviti kako 
bi se sama preregistracija izvršila što jednostavnije i brže. 
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Weihnachten in unserer Schule – 
Božić u našoj školi
Završne provjere u punom su jeku, ali i pripreme za božićnu 
akademiju koja će se održati 23. prosinca 2015. u 10 sati. 
Učenici su mislima već na praznicima pa je teško održavati 
redovnu nastavu tjedan dana pred kraj. Na izbornoj nastavi 
njemačkoga jezika provjere su iza njih, a uslijedile su razli-
čite božićne radionice. Učenici 5. razreda izrađuju božićna 
drvca koja potom ukrašavanju prema uputama na njemač-
kom jeziku. U 6. razredu, učenici su izradili plakate kojima 
pozivaju učenike i sumještane na Božićnu akademiju. Učeni-
ci 7. razreda organiziraju putovanje, advent u Baselu, dok su 
učenici 8. razreda u pripremama točke na njemačkom jeziku 
za božićnu akademiju.

Radionicama u susret Božiću
Vrijeme je adventa i vrijeme kada se događa prava čarolija i u Po-
dručnoj školi u Budimcima. Održane su već tri božićne radionice. 
U jednoj su učenici izrađivali pingvina od jednostavnih materijala 
(poput sijalice) i ukrase za jelku. Na drugoj su pak radionici uče-
nici izrađivali ruskog patuljka kojemu ispod kape vire samo oči i 
nos! A treću radionicu obilježilo je mnoštvo adventskih vijenaca. 
Sve radionice bile su želje učenika kako bi sve napravljene radove 
mogli prodavati na tradicionalnom božićnom sajmu koji se održa-
va poslije božićne akademije u našoj skoli .

Info dan – Učimo zajedno
U ponedjeljak, 30. studenog, u našoj je školi održan info dan o 
inkluziji učenika s teškoćama u škole. Učenicima, roditeljima i 
učiteljima predstavljen je projekt Osječko-baranjske županije i 
Agencije za regionalni razvoj OBŽ, te naše škole kao partnera, 
Učimo zajedno 2 i asistentica u nastavi koja zahvaljujući tom 
projektu pruža podršku učenici naše škole. Nakon prezentacije 
projekta, uslijedila je rasprava i osvježenje uz grickalice i so-
kove.

Natjecanje u stolnom tenisu
U petak, 20. studenog, u Đurđenovcu je održano međuopćinsko 
natjecanje u stolnom tenisu za dječake i djevojčice osnovnih ško-
la. Ukupno je nastupilo osam ekipa u kategoriji dječaka i dje-
vojčica. Uz međusobno upoznavanje i druženje, odigrane su vrlo 
dobre igre, a svim sudionicima uručene su diplome kao poticaj 
za daljnji rad i rezultate. U kategoriji dječaka sudjelovalo je šest 
ekipa, dok su u kategoriji djevojčica sudjelovale dvije ekipe.

Ukupni poredak ekipa u kategoriji dječaka bio je sljedeći:
1. OŠ Hinka Juhna, Podgorač
2. OŠ Dore Pejačević, Našice
3. OŠ kralja Tomislava, Našice
4. OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac
5. OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac
6. OŠ Vladimira Nazora, Feričanci

Konačni poredak ekipa u kategoriji djevojčica bio je sljedeći:

1. OŠ Hinka Juhna, Podgorač
2. OŠ kralja Tomislava, Našice
Ekipu naše škole činili su: Lana Horvat, Kristina Kovač, Tama-
ra Metikoš, Vlatka Ćutek, Zvonimir Štefančić, Josip Humplik, 
Luka Zidar, Marko Vinić, te učitelj Mario Gajski kojima ovim 
putem čestitamo na postignutom rezultatu. 

IZ AKTIVNOSTI U NAŠOJ ŠKOLI
Protekla jesen, a osobito dani koji su sve bliži božićnim 
blagdanima, bili su prepuni različitih školskih aktivnosti. 
Neke od njih donosimo zahvaljujući vrijednim kreatorima 
službene školske internetske stranice Osnovne škole 
Hinka Juhna
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Blagdansko 
uživanje uz 
raskošan 
božićni stol
Božićni blagdani donose mno-
ge radosti, a svečani ugođaj 
kojim se ti dani blještavila i 
veselja razlikuju od svakodne-
vice uvijek je upotpunjen za-
mamnim mirisima koji se šire 
iz kuća, a u potpunosti je zao-
kružen uživanjem u ukusnim 
jelima. Uživanje počinje već u 
pripremi tradicionalnih speci-
jaliteta bez kojih je božićni stol 
nezamisliv. 

Tako Badnjak provodimo uz 
najfinija jela od ribe bez obzi-
ra odlučimo li se za bakalar ili 
šarana, poštujući tradiciju, ali i 
pripremajući se za raskošne de-
licije s božićnog stola koje nas 
čekaju za božićni ručak što je 
središnji gastronomski doga-
đaj. 

Prema tradiciji, ručak započi-
nje juhom s domaćim rezanci-
ma ili okruglicama i priprema 
nas za divote koje zatim dola-
ze. A kraljica božićnog stola 
svakako je purica, patka ili gu-
ska, pripremljena s mlincima. 
Od tog dijela tradicija malo će 
se tko odmaknuti, a svoju će 
kreativnost i spretnost kuharice 

naglasiti isprobavanjem novih 
jela, neobičnih priloga i mašto-
vitih salata. 

Ukusni kompromisi 
Božićni kolači kao kruna obje-
da i obvezan dio blagovanja 
velika su radost svim sladokus-
cima. Neizbježni su medenjaci, 
šape, vanilin roščići, ali i razne 
torte, rolade, pjenice i kreme. 
U slatkom dijelu blagdanskog 
objeda najviše je prostora za 
inovacije pa je to prigoda i za 
isprobati nove recepte. 

Uživanje u blagdanskim jelima 
ne mora nužno biti i sinonim za 
pretjerivanje, ako mudro radite 
neke kompromise i svoje tra-
dicionalne recepte malo pro-
mijenite, čime nećete naštetiti 
njihovom okusu, ali ćete pri-
donijeti zdravlju. Primjerice, 
umjesto dodavanjem masnoća, 
jelu dajte poseban okus raznim 
začinima, s mesa uklonite vid-
ljivu masnoću, a meso podlije-
vajte nemasnim temeljcima. 

U kolačima, gdje je to moguće 
koristite smeđi šećer. Dodaj-
te na vašu blagdansku trpezu 

Koliko kalorija pojedemo za božićni ručak
Britanski internetski portal treated.com ovih je dana objavio rezul-
tate svoga istraživanja o tome koliko kalorija stanovnici pojedinih 
država unesu u sebe samo za božićni ručak. Prema njihovim po-
dacima, prosječni hrvatski božićni ručak sadržava čak 2.760 kalo-
rija što nas svrstava na deseto mjesto svjetske top liste nezdravih 
obroka za ovaj blagdan.

Podjednak broj kalorija kao i Hrvati konzumirat će i Nizozemci, 
Talijani, Španjolci, Srbi, Rumunji, Poljaci i Belgijanci. No, to i dalje 
nije niti blizu vodećim Amerikancima koji će za Božić, samo za 
ručak, u organizam unijeti 3.291 kaloriju.

Među top deset zemalja koje će pojesti najobilnije obroke za Bo-
žić, nalaze se još Britanci i Irci na drugom mjestu pa slijedom: 
Francuzi, Portugalci, Nijemci, Brazilci... Iza Hrvatske se nalaze 
Australci, Česi, Mađari, Ukrajinci, Austrijanci...

Prema tom istraživanju, prosječni božićni ručak u Hrvatskoj se 
sastoji od pečene janjetine i prasetine, sarme, punjene paprike, 
salate, božićnog kruha, orehnjače, kroštule, piva i vina. Nije baš 
jasno na temelju čega su sastavili takav »hrvatski božićni ručak«, 
no sigurni smo da su zaboravili na patku, gusku ili puricu s nei-
zbježnim mlincima, kao i mnoštvo različitih kolača. Koliko bi tek 
onda imali kalorija da su nam i to zbrojili?

Inača, valja podsjetiti kako dnevna potrebna za kalorijama pro-
sječnog muškarca je otprilike 2.500, a za žene 2.000 kalorija uk-
ljučujući i doručak i večeru. 

U prijašnjim predbožićnim izdanjima Informativnog lista Općine Podgo-
rač, pisali smo o tradicijskim običajima podgoračkog i našičkog kraja o 
Božiću. Ovoga puta ćemo se pozabaviti dvama temama koje, u posve-

svježe i suho voće te orašaste 
plodove. Pripremite i tradicio-
nalne kaše od žitarica: pšenice, 
ječma, heljde, kukuruza, jela s 

povrćem i mahunarkama i što 
veći izbor salata. 

Uživanje u hrani, sasvim će si-
gurno biti zajamčeno.
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Kako djetetu kupiti pravu igračku

mašnjoj komercijalizaciji ovoga kršćanskog blagdana, dobivaju sve više na značaju. Radi se o tzv. božićnim jelima, 
te o darivanju djece. Iako je temeljni smisao Božića kao velikog kršćanskog blagdana, bitno drugačiji i puno duhovniji 
od prepunog božićnog stola ili kupovanja (pre)skupih dječjih darova, to su činjenice koje su danas itekako prisutne.

U vrijeme blagdanskog dariva-
nja mnogi roditelji bivaju bom-
bardirani atraktivnom ponudom 
igračaka na policama trgovina, 
ostajući pri tome zbunjeni što 
odabrati za svoje dijete. 

O čemu roditelji trebaju povesti 
računa pri odabiru igračaka po-
jasnila je Katica Pecnik pedago-
ginja iz nekadašnjeg osječkog 
Centra za predškolski odgoj. 

- Tržište je orijentirano isklju-
čivo na profit, a roditelji popu-
štaju tom potrošačkom men-
talitetu. Treba voditi računa 
da su igračke primjerene dobi 
djeteta, sigurne i da imaju edu-
kativnu stranu bez obzira jesu 
li skupe ili jeftine. Mnoge sku-
pe igračake osim što isprazne 
roditeljima novčanike ili one 
jeftinije koje čak znaju biti vrlo 
upitne kvalitete u pravilu ne-
maju nikakvu vrijednost za nji-
hovo dijete, kaže pedagoginja. 

Igračke za cijelu obitelj
- Pri kupovinama bi se trebalo 
više misliti na igračke s koji-
ma će se dijete moći igrati sa 
svojom mamom, bakom ili 
tatom… i ne kupovati igrač-
ke s nakanom da se dijete igra 
samo. Dijete se takvoj igrački 
trenutno obraduje jer su atrak-
tivne, blještave... No, dugoroč-
no one nemaju svoju vrijednost 
završavajući u kutijama na or-
marima, kaže Pecnik. 

Neki roditelji vodeći se moder-
nim trendovima često kupuju 
igračke neprimjerene uzrastu 
svog djeteta. 

- Najčešće se griješi pri kupo-
vini mobitela, kompjuterskih 
igrica, Play stationa…. jer se 
se ne vodi računa o uzrastu 

djeteta. Stoga bih savjetovala 
roditeljima da razmisle o igrač-
kama koje se prodaju na mno-
gim policama. No, i danas kao 
i prije 20 godina, roditelji brzo 
zaborave sve savjete nastavlja-
jući kupovati osluškujući iskl-
jučivo želje svoje djece, kaže 
pedagoginja. 

Gdje je nestao »Čovječe, 
ne ljuti se«

Pecnik ističe da se najmanje 
kupuju drvene kocke, društve-
ne igre, slikovnice, knjige...

- Iako nas one uče socijalnim 
vještinama i potiču pravila, 
uključjući cijele obitelji u igru, 
rijetko čujemo od djece da su 
im roditelji kupili, naprimjer 
»Čovječe ne ljuti se«, iako nas 
ova vječna igra uči da možemo 
dobivati, gubiti, kako podnijeti 
poraz, ići dalje… a da ne spo-
minjem vrijednost zajedničkih 
trenutaka – čitanja slikovnica 
ili knjiga koji se pamte za cijeli 
život, kaže Pecnik. 

Primjerene igračke
Za predškolarce poželjno je darivati razne konstruktivne igre, au-
tiće, posuđe, lutke svih vrsta... Dok je školarcima najbolje darivati 
razne knjige, društvene igre, edukativne igrice…. 

- Želim apelirati na razum roditelja kojima treba biti cilj kupi-
ti igračku koja će usrećiti dijete na duži rok, a koju će čak moći 
koristiti budući brat ili sestra. Za sve one koji sada poklanjaju želim 
savjetovati da igračke kupuju razumom i srcem, poručuje peda-
goginja.



Naši ljudi 2015.

Šetali djecu...Radovali se novom vodovodu...Pripremali uskrsni stol...

Vrijeme leti jer se Zemlja sve brže okreće oko Sunca – kažu neki stariji ljudi.

Teško da će se s takvim navodima složiti ozbiljni znanstvenici. Međutim, vrijeme kao 
da zaista leti. Iza nas je još jedna godina. Nude nam se neki novi zidni ili stolni kalen-
dari, a ovi sadašnji još nisu niti požutjeli. Za koji dan nas napušta 2015. i stiže 2016. 
godina.

Htjeli li ili ne, ali tako je i u našem podgoračkom kraju.

Dogodile su nam se mnoge lijepe, ali i one manje lijepe stvari. Pjevalo se i plesalo, pri-
premali uskrsni stolovi, uređivala se naselja, otvarali vodovodi, iščekivali javni radovi, 
gradila igrališta... rađalo i umiralo...

U svim tim žurbama, događanjima i trkom za vremenom, ponekad kao da zaboravimo 
na one koji to sve rade i zbog kojih se to i radi – na naše ljude.

Stoga, evo kratkog foto-spomenara na naše ljude...

I djeca su trčala... Javno smo radili... Išli smo u crkvu...

Igrali smo se...

Pričali uz fontanu...Uživali u folklorašima...

Dobijali smo i priznanja... Maskirali smo se i ludirali...Kuhali smo i veselili se...


