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KOJI RADOVI NAS OČEKUJU OVE GODINE

Od Poduzetničke zone  
do nogostupa i vodovoda

ODLUKOM OPĆINSKOG VIJEĆA PODGORAČ 

Uskoro isplata uskrsnica za sve umirovljenike!
Općinskim proračunom za 2017. godinu, planirana 
je isplata uskrsnica i božićnica za sve umirovljeni-
ke općine Podgorač 
Najavljena isplata uskrsnica za sve umirovljenike s područja 
općine Podgorač, a što je u prosincu prošle godine usvojeno 
na sjednici Općinskog vijeća, dogodit će se prvih dana travnja.

- Svaki umirovljenik s područja Općine Podgorač dobit će ove 
godine uskrsnicu u iznosu od 150 kuna, a svi umirovljenici će 
biti na vrijeme obaviješteni o mjestu i vremenu podjele uskrsni-
ca – ističe Goran Đanić, općinski načelnik.

Pravo na dodjelu uskrsnice imaju svi umirovljenici koji imaju 
prebivalište na području općine Podgorač. Kako saznajemo iz 
općinske uprave, svaki umirovljenik prilikom dolaska na mje-
sto preuzimanja uskrsnice mora ponijeti samo dva dokumenta. 
To je Rješenje o mirovini i osobna iskaznica. 

Pored niza radova koji se nastavljaju na proš-
logodišnje, kao što su izgradnje i obnove pje-
šačkih staza, odnosno nogostupa ili adaptacije 
i uređenja društvenih domova u naseljima op-
ćine Podgorač, svakako najznačajnije aktivno-
sti bit će u vezi početka izgradnje Poduzetnič-
ke zone u Podgoraču.

- Naravno da sam zadovoljan što će vrlo skoro 
započeti aktivnosti konkretne izgradnje Podu-
zetničke zone u Podgoraču. Uvjeren sam kako 
će izvođači iskoristiti već prve proljetne dane 
kako bi započeli s radovima. Pripreme za ove 
poslove smo davno započeli, prošli smo kroz 
pravu šumu birokratskih zavrzlama, a sada bi 
i taj posao napokon trebao početi. Nakon broj-
nih zahtjeva, izrađene su sve tražene i potrebne 
izmjene projektne dokumentacije i priskrblje-
ne preostale građevinske dozvole. Radi se o 
projektu koji je važan svakom našem mještani-
nu jer se time stvaraju preduvjeti za gospodar-
ski razvoj i povećava mogućnost zapošljava-
nja. Općinska uprava čini sve kako bi ubrzala 
taj posao, a sada su na potezu ostali sudionici 
toga projekta i čvrsto sam uvjeren kako će i oni 
dati svoj potrebni doprinos – naglašava Goran 
Đanić, načelnik Općine Podgorač.

Kao što smo već pisali, sukladno izmijenjenim 
uvjetima, investitor izgradnje trafostanice i ni-

skonaponske mreže bit će HEP, sustava vodo-
opskrbe i odvodnje Našički vodovod, plinovo-
da HEP-Plin, distribucijske telekomunikacijske 
kanalizacije, tzv. DTK mreže Hrvatski Telekom, 
a javne rasvjete, prometnica, javnih površina i 
oborinske odvodnje Općina Podgorač. 

(Nastavak na stranicama 4-5)

Svakog umirovljenika čeka uskrsnica u iznosu od 150 kuna

Načelnik Đanić očekuje skori početak radova u 
Poduzetničkoj zoni



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ ׀ 2 OŽUJAK 2017.

Broj 20, ožujak 2017. godine
IZDAVAČ: Općina Podgorač, Trg P. Pejačevića 
2, 31433 Podgorač, e-mail: opcinapodgorac@
podgorac.hr, www.podgorac.hr 
ZA IZDAVAČA: Goran Đanić, općinski načelnik
UREDNIK: Josip Mojzeš, zamjenik načelnika
PRIPREMA I OBRADA MATERIJALA: 
Pannonia Promo Media, Osijek,  
e-mail: info@pannonia-promedia.com
NAKLADA: 1.200 primjeraka
TISAK: Ortotisak, Osijek

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE PODGORAČ

Usprkos krizi i zaostacima 
prethodnika, vidljiv je napredak
Bez obzira na sve prednosti velikih gradova 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 stanovnika – naglasio je općinski načelnik Goran Đanić

Već tradicionalno, uoči Valentinova, sve-
čanom sjednicom Općinskog vijeća u Pod-
goraču je obilježen Dan općine. Najprije su 
kod spomen-obilježja na mjesnom groblju 
položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast 
poginulih branitelja, a molitvu je predvo-
dio podgorački župnik vlč. Željko Benko-
vić. 
Na svečanoj sjednici održanoj u Domu 
DVD-a Podgorač, nazočili su saborski 
zastupnik Domagoj Hajduković, župan 
osječko-baranjski Vladimir Šišljagić, pot-
predsjednik Gradskog vijeća Našica Hrvo-
je Šimić, te načelnici općina Donja Motiči-
na i Feričanaci, Željko Kovačević i Antun 
Glavaš. 
Općinski načelnik, Goran Đanić, u pri-
godnom je govoru istaknuo učinjeno u pro-
tekloj godini uz naznaku onoga što treba 
uraditi u predstojećem razdoblju i to u svih 
devet naselja općine Podgorač.
- Kao i ranijih godina, i tijekom 2016. go-
dine primarno smo se bavili komunalnim 
ulaganjima u svim naseljima. Dodatno su 
odrađene nove faze obnove društvenih do-
mova, hortikulturalno su uređena središta 
većih naselja i sva groblja. Nastavljena je 
obnova nogostupa i dječjih igrališta. Pojača-
na je prometna sigurnost izgradnjom kruž-
noga toka u Budimcima, a napokon je sve 
spremno za početak gradnje Poduzetnič-
ke zone u Podgoraču. Od ovog značajnog 
gospodarskog projekta očekujemo kako će 
ove godine biti završeni radovi na gradnji 
trafostanice i niskonaponske mreže u vri-
jednosti milijun kuna, te na gradnji sustava 
vodoopskrbe i odvodnje u vrijednosti oko 
1,5 milijuna kuna. Sve te radove financirat 
će Općina u suradnji s HEP-om i Našič-
kim vodovodom, a novac očekujemo apli-
ciranjem preko javnih natječaja nadležnog 
ministarstva i Osječko-baranjske županije. 

Nakon toga slijede radovi na izgradnji ceste 
i javne rasvjete – naglasio je općinski načel-
nik Đanić.
U svom obraćanju nazočnima, župan Šišlja-
gić je istaknuo dobru suradnju s Općinom 
Podgorač:
- Uz Poduzetničku zonu, Županija sudjeluje 
u uluganjima u vodooprskrbu i odvodnju, 
održavanje prometnica kao primjerice ne-
davno izgrađen kružni tok u Budimcima, 
gradnju nastavno sportske dvorane koja je 
otvorena prošle godine, a trenutno je u tije-
ku veliki broj javnih poziva kojima Župa-
nija podupire jačanje i razvoj komunalne i 
društveno povezane infrastrukture, podu-
zetništva, poljoprivrede, kulture i sporta za 
što će temeljem dosadašnjeg iskustva biti, 
siguran sam, veliki interes u ovoj Općini – 
rekao je župan Šišljagić čestitajući svim sta-
novnicima dan njihova zaštitnika – svetog 
Valentina.

Vodoopskrba
S ponosom mogu istaknuti da se uspješno 
privodi kraju projekt izgradnje sustava jav-
ne vodoopskrbe u svih devet naselja. Nakon 
Podgorača, Razbojišta, Bijele Loze, Ostro-
šinaca i Kršinaca, završena je izgradnja ma-
gistralnog cjevovoda Podgorač – Budimci, 
te magistralnog cjevovoda Budimci – Poga-
novci, koje predstavljaju osnovu za nasta-
vak druge faze, a radi se o izgradnji sekun-
darnih cjevovoda po sporednim ulicama. 
Ako radovi budi tekli planiranom dinami-
kom, možemo očekivati da svih devet op-
ćinskih naselja do kraja 2017. godine budu 
pokriveni sustavima javne vodoopskrbe.

Komunalna infrastruktura
Pojačana su ulaganja u komunalnu infra-
strukturu u svih devet općinskih naselja 
gdje su rekonstruirani objekti javne rasvjete 
i nogostupi, obnovljene su nekretnine u vla-
sništvu općine (društveni domovi i općinska 

Načelnik Đanić najavljuje nove razvojne planove Općine Podgorač

Naglasci iz govora načelnika Āanića
- Bez obzira na sve prednosti velikih gradova 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 stanovnika. Unatoč napretku i poboljšanju 
uvjeta života unazad 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. Svih ovih proteklih godina koliko obna-
šam dužnost načelnika općine, bila je iznimna čast, ali i zadovoljstvo voditi brigu o općini, svakom 
pojedinom naselju. To ne znači da se nismo susretali sa nizom problema i izazova. Tu je posebno 
do izražaja došla nezavidna gospodarska i ekonomska situacija u proteklih sedam godina, koja 
je izravno utjecala ne samo na stabilnost općinskih prihoda i realizaciju planiranih projekata, već 
i na standard stanovnika, te poslovanje i uspješnost poljoprivrednika, trgovačkih društava i obrta. 
Usprkos svemu, općinski proračun je stabiliziran pravilnim i neophodnim mjerama te provedenim 
racionalizacijama troškova i poslovanja. Uspješno je završen ili pokrenut čitav niz projekata i inve-
sticija te su izdvojena znatna financijska sredstva za izradu projektnih dokumentacija koje će biti 
podloga za snažniji investicijski ciklus u godinama koje su pred nama. 
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VIJESTI IZ OPĆINE
Razgovori u Hrvatskim vodama o brojnim investicijama
Općinski načelnik Goran Đanić sa suradnicima je u Osijeku održao radni sastanak 
s predstavnicima Hrvatskih voda i tvrtke Našički vodovod. Razgovaralo se o su-
finaniranju sanitarno-fekalne odvodnje i vodoopskrbe buduće Poduzetničke zone, 
o nominiranim projektima izgradnje kanalizacijskog sustava za naselja Stipanovci 
i Razbojište, o završetku vodovodne mreže magistralnog pravca Poganovci-Bu-
dimci te sekundarne mreže u naseljima Budimci i Poganovci. Tema su također bili 
mehaničko-biljni pročistač za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Podgorač te 
projektiranje odvodnje za naselja Bijelu Lozu, Budimce i Poganovce. Kao najveći 
projekt istaknuto je projektiranje akumulacijskog jezera Breznica koje će se nala-
ziti između Stipanovaca, Kršinaca i Podgorača, a koja se privodi kraju. Značenje 
te akumulacije prvenstveno je u obrani od poplava i navodnjavanju, ali i kao bu-
dući potencijal za razvoj turizma na području općine Podgorač. Načelnik Đanić je 
izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorima oko ovih projekata čija vrijednost 
dostiže više desetaka milijuna kuna.

Javni radovi u Općini Podgorač
Budući da su javni radovi itekako značajni za mnoge stanovnike općinskih naselja, 
načelnik Goran Đanić je proteklih dana održao više sastanaka s mještanima Bu-
dimaca, Poganovaca, Stipanovaca, Razbojišta, Podgorača, Kršinaca, Ostrošinaca 
i Bijele Loze. Razgovaralo se o provođenju programa javnih radova na području 
Općine Podgorač dugotrajno nezaposlenih osoba, a koje se vode na Hrvatskom za-
vodu za zapošljavanje. Dva su osnovna cilja: poboljšanja uvjeta života stanovnika 
Općine i kvalitetnije komunalno uređenje svih općinskih naselja.

- U javnim radovima na području naše općine do sada je sudjelovalo više od 500 
nezaposlenih osoba. Očekujem kako će se i ove godine zaposliti velik broj ljudi 
registriranih u HZZ. Time bi oni dobili priliku popraviti svoju osobnu financijsku 
situaciju, ali i cijele općine. Općina je osigurala dio sredstava, ali ako bude potrebno 
opoćinskim vijećnicima ćemo predložiti i rebalans proračuna samo kako bi se zapo-
slilo što više ljudi. Želimo stanovnicima naše općine pružiti posao ovdje, kako ne bi 
morali odlaziti raditi na Jadran ili u inozemstvo – naglasio je načelnik Đanić.

Krajem ožujka velika vježba obrane od poplave
U cilju skorog održavanja do sada najveće i najobuhvatnije vježbe u općini Pod-
gorač, općinski načelnik Goran Đanić je održao radni sastanak s predstavnicima 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Crvenog križa Našice, dobrovoljnih vatro-
gasnih društava s područja općine, Gorske službe spašavanje i ambulante Podgo-
rač. Dogovaralo se o detaljima održavanja zajedničke vježbe obrane od poplave 
u Bijeloj Lozi. Vježba će biti održana 31. ožujka u cilju poboljšanja spremnosti 
svih službi u slučaju poplave. Načelnik Đanić izrazio je zadovoljstvo suradnjom 
na planiranju vježbe koja će po prvi puta biti održana na području općine koja je 
za vrijeme obilnijih oborina često bila pogođena poplavama. Načelnik također po-
ziva sve zainteresirane da nazoče vježbi koja počinje u 11 sati u petak, 31. ožujka.

Intervencija prigodom jedne od bujičnih poplava u Bijeloj Lozi

zgrada), hortikulturalno su uređena središta 
većih naselja i sva groblja. Za DVD Pod-
gorač općina je financirala adaptaciju i ure-
đenje pomoćne zgrade Vatrogasnog doma te 
nabavku kombi vozila, a za DVD Stipanov-
ci sufinancirana je adaptaciju Vatrogasnog 
doma. Osim toga, legalizirani su svi objekti 
u općinskom vlasništvu izgrađeni bez odgo-
varajuće projektne dokumentacije. Za sve 
nekretnine u općinskom vlasništvu izvršeni 
su energetski pregledi te izdani energetski 
certifikati, a u svih devet općinskih naselja 
postavljeni su »zeleni otoci« za razvrstava-
nje komunalnog otpada.

Poduzetnička zona
Posebno me raduje činjenica da je pred re-
alizacijom projekt Poduzetničke zone Pod-
gorač, koja bi trebala biti kotač zamašnjak 
gospodarskog razvoja i prosperiteta općine. 
Višegodišnja su se ulaganja općine u izra-
du prostornih planova zone, studije oprav-
danosti i projektne dokumentacije konačno 
isplatila, te su uspješno ishođene građevin-
ske dozvole za izgradnju komunalne infra-
strukture. Ove godine trebali bi biti započe-
ti, a nadamo se i završeni radovi na izgradnji 
trafostanice i niskonaponske mreže, te na 
izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje. 
Ako sve bude teklo planiranom dinamikom, 
za slijedeću godinu preostala bi posljednja 
faza, a to je izgradnja ceste i javne rasvjete. 
Realizaciju do sada odrađenoga uvelike je 
potpomogla Osječko – baranjska županija i 
resorno ministarstvo, čiju pomoć i partner-
stvo očekujemo i dalje. Vrijednost cijelog 
projekta već sada premašuje pet milijuna 
kuna – istaknuo je načelnik Đanić.

52 godine – 52 davanja krvi!
Pedesetdvogodišnji Đuro Veber iz Stipa-
novaca ovogodišnji je dobitnik Zahvalnice 
Općine Podgorač za zasluge u promicanju 
humanitarnog djelovanja.

Točno toliko koliko ima i godina – 52 puta – 
Đuro je do sada dobrovljno dao vlastitu krv 
iz humanitarnih razloga. Tomu ga je naučio 
vlastiti otac, a Đuro tako uči i svoga sina.

- Krv dajem dva, tri puta godišnje, a zapo-
čeo sam početkom devedestih godina. Vje-
rujem kako to pomaže i mom zdravstvenom 
stanju. Tako mislim nastaviti dok god mi 
zdravlje dopusti – kaže Đuro Veber.

Đuro Veber
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KOJI RADOVI NAS OČEKUJU OVE GODINE

Od Poduzetničke zone  
do nogostupa i vodovoda

Bijela Loza
U Bijeloj Lozi će biti obavljena 
zamjena starog igrališta novim uz 
hortikulturalno uređenje okoliša.

Stipanovci
U Stipanovcima se privodi kraju predzadnja 
faza pješačke staze u Ulici braće Radića, a 
sljedeće godine i završetak lijeve strane sta-
ze u Strossmayerovoj ulici prema Vukojev-
cima. Također, bit će izgrađeno parkiralište 
kod mjesnog groblja, a obavit će se i ličenje 
fasade Vatrogasnog doma.

Razbojište
U Razbojištu se nastavlja izgradnja no-
gostupa na obje strane glavne ulice, re-
konstrukcija parkirališta kod groblja, te 
uređenje kuhinje u Domu DVD-a Vuka.

Što će se i gdje raditi

Aktualnoj općinskoj vlasti dopalo 
je da se u 21. stoljeću bavi kru-
pnim i skupim zahvatima kao što 
je izgradnja vodovodne mreže 
kako bi svako kućanstvo imalo do-
stupnu pitku vodu. I dok su razvi-
jenije hrvatske sredine taj problem 
riješile davno prije, zbog nerada i 
nesposobnosti onih prije, taj po-
sao se mora odraditi sada

(Nastavak s 1. stranice)

Iako su proteklih godina učinjeni brojni 
poslovi i ostvareni mnogi projekti osobi-
to na području komunalne infrastrukture, 
u naseljima općine Podgorač još uvijek je 
dosta nezavršenih poslova. Sadašnjoj općin-
skoj vlasti zapalo je da odradi sve ono što 
se nije činilo kada se moglo i trebalo prije 
petnaest, dvadeset ili više godina. Tako su se 
nagomilali veliki i skupi zahvati kao što je 
izgradnja vodovoda i kanalizacije, temeljita 
obnova javne rasvjete ili plinofikacija. Ali i 
oni manji i jeftiniji, ali jednako važni poput 
izgradnje nogostupa, opremanja društvenih 
domova ili uređenja grobalja.

Aktualnoj općinskoj vlasti dopalo je da 
se u 21. stoljeću bavi krupnim i skupim 
zahvatima kao što je izgradnja vodovod-
ne mreže kako bi svako kućanstvo imalo 
dostupnu pitku vodu. I dok su razvijenije 
hrvatske sredine taj problem riješile davno 
prije, zbog nerada i nesposobnosti onih pri-
je, taj posao se mora odraditi sada. Najveći 
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KOJI RADOVI NAS OČEKUJU OVE GODINE

Od Poduzetničke zone  
do nogostupa i vodovoda

Poganovci
U Poganovcima bi već ovih dana treba-
lo nastaviti izgradnju magistralnog cje-
vovoda, a planirano je i uređenje proče-
lja na zgradi društvenog doma.

Ostrošinci
Slično će se dogoditi i u Ostrošinci-
ma gdje je planirano uređenje proče-
lja i unutrašnjosti zgrade društvenog 
doma, kao i popravak stolarije.

 Kršinci
U Kršincima slijedi nastavak ure-
đenja društvenog doma, izgradnja 
nogostupa do groblja, te izgradnja 
novog dječjeg igrališta.

Podgorač
Umjesto starih peći na drva, u podgo-
račkom Vatrogasnom domu će biti izvr-
šena ugradnja sustava grijanja na plin.

dio tih velikih zahvata je odrađen usprkos 
dugotrajnoj gospodarskoj krizi, ali ostao je 
manji dio koji će se vjerojatno riješiti tije-
kom ove godine. 

No, vrijeme nigdje ne staje pa tako niti u 
naseljima općine Podgorač. Ljudi opravda-
no traže više i bolje. Urbanizirane i uređene 
javne površine, cvjetnjaci i zelene oaze kao i 
fontane ili asfaltirana parkirališta, ne trebaju 
biti privilegija samo gradova. Ljudi ugodno 
žele živjeti i u selima. Ako im je ugodno i 
dobro, onda će tu ostajati i drugi se doselja-
vati. Uostalom, tko želi živjeti u naselju bez 
vode i kanalizacije, s blatnjavim ili prašnja-
vim nogostupima, parkiralištima uz groblja 
ili derutnim društvenim domovima u koji-
ma trebaju proslaviti neki lijepi događaj ili 
otugovati odlazak nekog bližnjeg?

Zbog svega toga u aktualnoj 2017. godi-
ni, općinska vlast vlastitim proračunskim 
sredstvima planira odraditi mnoge poslove 
u općinskim naseljima.

Uz početak izgradnje Poduzetničke zone 
koja bi trebala zaposliti barem stotinu sada 
nezaposlenih mještana općine Podgorač, 
sve su ovo aktivnosti zbog kojih bi naselja 
u općini Podgorač napokon trebala postati 
mjesta ugodna za život.

Budimci
Budimčane očekuje rekonstrukcija 
javne rasvjete u Ulici bana Jelači-
ća, ali i izgradnja fontane u sredi-
štu naselja na zelenoj površini iz-
među ambulante i katoličke crkve.
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PODGORAČKA PODRUŽNICA UDRUGE UMIROVLJENIKA ORGANIZIRALA VELIKU UMIROVLJENIČKU ZABAVU

U petak, 24. veljače iz zgra-
de podgoračkog Vatrogasnog 
doma cijelo poslijepodne odje-
kivao je veseli žamor mnoštva 
ljudi praćen pjesmom i taktovi-
ma žive glazbe. Jedan od slu-
čajnih prolaznika je dometnuo 
kako su to neki prilično veseli 
svatovi, ali da mu je čudno što 
se održavaju petkom. Među-
tim, izvor vesele atmosfere 
nisu bili svatovi, nego – zaba-
va umirovljenika.

Više od 200 umirovljenika iz 
Našica, naselja općina Podgo-
rač i Koška, te iz Jelisavca na-
punilo je obje dvorane Vatroga-
snog doma. Malo su se morali 
stiskati za stolovima jer jedan 
od uvjeta umirovljenika je bio 
da im ostane dosta prostora za 
ples. Naime, kako kažu: ka-
kva je to zabava ako nemamo 
dosta prostora za plesanje! Uz 
bogatu trpezu koju su pripre-
mili podgorački domaćini, živu 
glazbu i pjesmu članova HKD-
a Podgoračani, zabava je potra-
jala skoro do večere. 

Uz Boška Dundovića, pred-
sjednika Gradske udruge umi-
rovljenika Našica i Suzane 
Đanić, predsjednice podružni-
ce Udruge umirovljenika op-
ćine Podgorač, sve goste po-
zdravio je i općinski načelnik, 
Goran Đanić.

- Kada sam nekima govorio 
gdje idem, pitali su me što ću 
raditi s umirovljenicima. Što 
ću tamo, s njima je dosadno? 
Međutim, da vide i čuju kako 
se vi zabavljate, plešete i pje-
vate, uvjeren sam kako bi se 
postidjeli – rekao je načelnik 
i zaslužio veliki pljesak pri-
sutnih umirovljenika. Đanić 
je umirovljenicima čestitao 
na njihovoj aktivnosti i obe-
ćao daljnju pomoć Općine.

- Drago mi je što cijela Udru-
ga, a osobito podgoračka op-
ćinska podružnica okuplja sve 
veći broj umirovljenika. To što 
radite na planu druženja i izle-
ta, a osobito na planu humani-

Kako do članstva
Članovi Udruge umirovljenika 
mogu biti svi koji to žele. Nije 
uvjet da je osoba umirovljenik. 
Dapače, članovi mogu biti čak 
i maloljetne osobe uz uvjet da 
imaju pristanak roditelja.

- Primjerice, ove godine pla-
niramo organizirati jedno dru-
ženje u prirodi gdje će naši 
članovi dovesti svoje unuke. 
Uvjereni smo kako je svako 
druženje mladih i starih dobro-
došlo – naglašava Dundović.Boško Dundović

tarnog i socijalnog djelovanja, 
za svaku je pohvalu – istaknuo 
je načelnik Đanić.

70 godina im je tek!
Gradska udruga umirovljenika 
Našice, prošle je godine obilje-
žila 70 godina od osnivanja i 
jedna je od najstarijih u Hrvat-
skoj. Okuplja umirovljenike u 
svoje četiri podružnice: Našice, 
Podgorač, Koška i Jelisavac.

- Osnovni program rada Udruge 
umirovljenika najjednostavnije 
rečeno se sastoji u tome da naši 
umirovljenici shvate da nisu 
sami i da nisu zaboravljeni, te 
da im ne dopustimo da se uvuku 
u svoje kuće i samuju. Upravo 
suprotno, želimo da osjete kako 
su još uvijek itekako potrebni 
članovi ovoga društva. Stoga 
se najveći dio naših aktivno-
sti sastoji od druženja, izleta, 

Više od 200 umirovljenika iz Našica, naselja općina 
Podgorač i Koška, te iz Jelisavca napunilo je obje 
dvorane podgoračkog Vatrogasnog doma. Malo su 
se morali stiskati za stolovima jer jedan od uvjeta 
umirovljenika je bio da im ostane dosta prostora za 
ples. Naime, kako kažu: kakva je to zabava ako ne-
mamo dosta prostora za plesanje!

Kako penzići tulumare
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Godišnjica
Upravo početkom ožujka ove 
godine, sadašnja predsjednica 
podgoračke podružnice Udru-
ge umirovljenika Našice, Su-
zana Đanić, zaključila je prvu 
godinu svoga predsjedanja. 
Godišnjicu zaključuje s točno 
116 članova s područja opći-
ne Podgorač (32 ih je bilo prije 
samo godinu dana) i s prvom 
organizacijom velike umirovlje-
ničke zabave. 

PODGORAČKA PODRUŽNICA UDRUGE UMIROVLJENIKA ORGANIZIRALA VELIKU UMIROVLJENIČKU ZABAVU Planovi za 2017.
Za ovu godinu planiraju broj-
ne susrete i druženja, izlete 
po zemlji i inozemstvu, probe 
i nastupe Zbora umirovljeni-
ka, organizirane odlaske na 
koncerte i u muzeje, sudjelo-
vanje na festivalu Dani sla-
vonske šume, obilježavanje 
Dana starijih osoba te Dana 
sjećanja na žrtve Vukova-
ra. U prostorijama Udruge 
tijekom cijele godine bit će 
organizirano druženje u ša-
hovskoj sekciji, plesne veče-
ri, rad u radionici o zdravoj 
ishrani, a bit će organizirane 
i rekreativne radionice i kvi-
zovi. 

iz općine Podgorač organizira-
li ovo druženje, a financira ga 
kompletna Udruga s donacija-
ma samih umirovljenika. S tim 
što domaćini, a u ovom slučaju 
su to bili Podgoračani, finan-
cijski ništa ne plaćaju. Doma-
ćini sve organiziraju uz pomoć 
donacija i vlastita rada, a gosti 
su ti koji sudjeluju financijski 
svojim donacijama. Umirov-
ljenička zabava u Podgoraču 
bila je početak naših ovo-
godišnjih druženja koji smo 
upravo u Podgoraču, tematski 
vezali uz Valentinovo. Nada-
lje, ove godine smo u našem 
programu zacrtali kako ćemo 
posjetiti područje Posavine, 
potom područje papučkog gor-

ja, te dio Mađarske. Proteklih 
godina smo posjetili Baranju 
i Srijem. Obilazimo lokalne 
muzeje, park-šume, seoske 
OPG-ove i slična mjesta koja 
su zanimljiva našim umirov-
ljenicima. Osim toga, svake 
godine posjetimo Vukovar i 
odamo poštovanje branitelji-
ma – ističe Dundović.

Inače, odaziv na izlete je takav 
da uvijek napune dva autobu-
sa, a na lokalnim druženjima 
bude i do 200 članova. Ne-
davno održana zabava u Pod-
goraču s 215 sudionika, jedna 
je od najposjećenijih. O dobroj 
kondiciji članova Udruge umi-
rovljenika Našice, najbolje 
svjedoči podatak kako je proš-
le, 2016. godine, organizirano 
ukupno 17 različitih događa-
nja – zabava, druženja i izleta.

Kako penzići tulumare

Suzana Đanić

putovanja i sličnih događanja. 
Dakle, da uživaju u onome što 
si možda nisu mogli omogućiti 
u vrijeme kada su radili i imali 
mnoštvo svakodnevnih obveza 
– kaže Boško Dundović.
Udruga trenutačno ima zavidan 
broj od gotovo 750 članova, a 
svoj rad financira dijelom od 
članarina, te od pomoći grada 
Našice, općine Podgorač i Koš-
ka, te mjesnog odbora Jelisavac. 
Kako ističe Dundović, »po-
krivaju« se s onim što i koliko 
imaju.

»Gosti u svome selu«
Jedna od prvih ovogodišnjih 
aktivnosti Udruge bilo je upra-
vo događanje, odnosno druže-
nje u Podgoraču. 

- Mi takvo druženje nazivamo 
»Gosti u svome selu«. To kon-
kretno znači da su naši članovi 
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ODIGRANE PRVE UTAKMICE NOGOMETNOG PROLJEĆA

Pobjede Mladosti i Poganovaca
Nogometno proljeće započelo je utakmicom općinskog derbija između 
Mladosti i Sloge, a sva tri boda su ostala u Stipanovcima

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista 
Općine Podgorač, na području općine rođeno je 
pet naših nove sumještana. Njihovim je roditelji-
ma iz općinskog proračuna isplaćena pomoć za 
novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Korina Feldi, rođena 14. siječnja 2017. godi-

ne, kćerka Damira i Natalije iz Stipanovaca,
2. Lara Apati, rođena 18. siječnja 2017. godine, 

kćerka Damira i Jelene iz Poganovaca,
3. Anita Kovačević, rođena 3. veljače 2017. 

godine, kćerka Dragana Amić i Ranke Kova-
čević iz Podgorača,

4. Alen Nađ, rođen 27. siječnja 2017. sin Maria 
i Jasne iz Stipanovaca,

5. Željana Amić, rođena 4. veljače 2017. kćer-
ka Željka i Željke iz Podgorača.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i 
zdravo djetinjstvo. 

U posljednja tri zimska mjeseca, napustilo nas 
je čak dvadeset naših donedavnih sumještana:

1. Milan Delić, sahranjen 18. prosinca 2016. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

2. Eva Blažević, sahranjena 21. prosinca 
2016. na groblju u Razbojištu ( Sv. Ivana),

3. Milan Đumić, sahranjen 31. prosinca 
2016. na groblju u Bijeloj Lozi ( Male Gos-
pojine),

4. Ivan Moguš, sahranjen 4. siječnja 2017. 
na groblju u Stipanovcima ( Svih svetih),

5. Ljubica Nikolić, sahranjena 9. siječnja 
2017. na groblju u Budimcima ( Tihi gaj),

6. Marija Gajčević, sahranjena 13. siječnja 
2017. na groblju u Budimcima (Presveto 
Trojstvo),

7. Anica Rekaš, sahranjena 15. siječnja 
2017. na groblju u Podgoraču ( Sv. Nikole),

8. Đuro Balažić, sahranjen 22. siječnja 2017. 
na groblju u Razbojištu( Sv. Ivana),

9. Nikola Pinjušić, sahranjen 28. siječnja 
2017. na groblju u Stipanovcima ( Svih 
svetih)

10. Zdravko Šimić, sahranjen 2. veljače 2017. 
na groblju u Podgoraču ( Sv. Nikole),

11. Franjo Kotriš, sahranjen 3. veljače 2017. 
na groblju u Podgoraču ( Sv. Nikole),

12. Jelica Gajčević, sahranjena 4. veljače 
2017. na groblju u Budimcima ( Presveto 
Trojstvo),

13. Valter Veindlih, sahranjen 15. veljače 
2017. na groblju u Podgoraču ( Sv. Nikole),

14. Marica Živadinović, sahranjena 23. velja-
če 2017. na groblju u Stipanovcima ( Svih 
svetih),

15. Jagoda Mrvić, sahranjena 28. veljače 
2017. na groblju u Budimcima ( Tihi gaj),

16. Anđelka Katić, sahranjena 1. ožujka 
2017. na groblju u Poganovcima ( Sv. Ilije i 
sv. Ivana Nepomuka),

17. Đorđe Delić, sahranjen 3. ožujka 2017. na 
groblju u Bijeloj Lozi ( Male Gospojine),

18. Nevenka Tomić, sahranjena 7. ožujka 
2017. na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

19. Ružica Radić Vinkešević, sahranjena 8. 
ožujka 2017. na groblju u Podgoraču (Sv 
Nikole),

20. Kata Vidačić, sahranjena 15. ožujka 2017. 
na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana).

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

POTPISANI UGOVORI O FINANCIRANJU UDRUGA S 
PODRUČJA OPĆINE PODGORAČ 

382 tisuće kuna za udruge

Nakon duge zimske stanke napokon je 
započeo proljetni dio nogometne sezone 
2016./2017. Na, manje-više zelene trav-
njake prvi su istrčali nogometaši koji se 
natječu u seniorskoj kategoriji Druge ŽNL 
Našice. Dakle, riječ je o našim općinskim 
klubovima NK Sloga iz Podgorača, NK 
Mladost iz Stipanovaca i NK Poganovci iz 
Poganovaca.

Prema ranije određenom ždrijebu, u prvom 
proljetnom kolu (14. kolo ukupne sezone) 
19. ožujka, zajednički susret odigrali su 
stipanovačka Mladost i podgoračka Sloga. 
Ovaj tradicionalni općinski derbi završio je 
domaćom pobjedom Mladosti od 2:0. Go-
love za domaće postigli su Dinko Ivanović 
i Renato Kuric.

U istom kolu ekipa NK Poganovci gosto-
vala je u Nizi i igrala protiv tamošnjeg 
Omladinca. Ostvarili su vrijednu gostujuću 
pobjedu s uvjerljivih 3:0. Sva tri gola posti-
gnuta su u drugom poluvremenu. Najprije 
je Ivan Apati ‘zabio’ iz penala u 53. minuti, 
a potom je dvostruki strijelac za Poganov-
čane bio Davor Stanivuković.

Nakon tog kola, Motičina je prestigla Slo-
gu na drugom mjestu tablice, a Mladost i 

Poganovci su zadržale svoje pozicije u sre-
dini tablice.

Nogometaši NK Dinama iz Budimaca i NK 
Vuke iz Razbojišta (Liga NS Našice) svoj 
dio proljetne sezone nastavljaju 26. ožujka. 

Juniori Lige mladeži NS Našice (NK Mla-
dost i NK Poganovci) sezonu počinju 1. 
travnja isto kada i početnici (NK Mladost), 
dok su pioniri (NK Sloga) startali 25. ožuj-
ka.

II. ŽNL Našice – Seniori 2016/2017

  Poz.  Klub OU   POB  NER   POR  POS  PRI GR Bod

 1 Seljak     14 9 5 0 44 10 34 32
 2 Motičina (-4)   14 9 4 1 42 12 30 27
 3 Sloga     14 8 3 3 39 18 21 27
 4 Željezničar     14 8 2 4 37 23 14 26
 5 Iskrica     14 7 2 5 28 21 7 23
 6 Lila     14 7 2 5 28 28 0 23
 7 Mladost (S)     14 6 3 5 30 27 3 21
 8 Poganovci     14 6 2 6 31 35 -4 20
 9 Omladinac (V) 14 6 1 7 24 26 -2 19
 10 Šipovac     14 5 1 8 31 35 -4 16
 11 Omladinac (N) 14 4 3 7 15 27 -12 15
 12 Croatia     14 3 4 7 20 38 -18 13
 13 Zoljan     14 2 2 10 20 45 -25 8
 14 Polet     14 0 2 12 15 59 -44 2

Početkom ožujka u službenim prosto-
rijama Općine Podgorač bilo je uprili-
ćeno svečano potpisivanje Ugovora o 
financiranju institucionalne podrške za 
provedbu projekata i/ili programa rada 
za udruge sa područja Općine Podgorač. 

Naime, Općina Podgorač je objavila jav-
ni natječaj za prijavu projekata i insti-
tucionalnu podršku udrugama za 2017.
godinu i Javni poziv za dodjelu jedno-
kratnih financijskih potpora za 2017 go-
dinu. Programi i projekti koje su udruge 
mogle prijaviti odnose se na aktivnosti 
od interesa za opće dobro, odnosno ak-
tivnosti koje doprinose zadovoljavanju 
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta 
definiranih strateškim i planskim doku-
mentima Općine Podgorač i Republike 
Hrvatske koje podižu kvalitetu života 
građana Općine Podgorač. 

Općinski načelnik Goran Đanić obećao 
je podržavati rad udruga te materijalnu i 
financijsku pomoć kao i prethodnih go-
dina. 

Za financiranje udruga u 2017.godini, iz 
općinskog je proračuna izdvojenotočno 
382.900 kuna, od kojih se 135.000 kuna 
dodjeljuje na ime sportskih udruga, 
180.000 kuna vatrogasnim udrugama, 
50.000 za kulturna društva i događaje te 
17.900 kuna na ostale udruge. 
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PROJEKT »UČIMO ZAJEDNO« U OSNOVNOJ ŠKOLI HINKA JUHNA

Općinski načelnik Goran Đanić: Pomažemo svakom projektu koji 
pozitivno utječe na cijelu zajednicu

Veliko zanimanje učenika, roditelja i učitelja

Asistenti su velika pomoć 
djeci, ali i učiteljima
U okviru projekta u Osječko-baranjskoj županiji zaposleno je 66 pomoćnika u 
nastavi, a u podgoračkoj se školi osam pomoćnika brine za 29 učenika s poteš-
koćama integriranim u redoviti obrazovni sustav

Početkom godine, učitelji 
Osnovne škole Hinka Juhna u 
Podgoraču pred učenicima, ro-
diteljima, stručnim suradnicima 
i predstavnicima općinske vlasti 
predstavili su projekt »Učimo 
zajedno 3« kao važan i koristan 
projekt za učenike s poteškoća-
ma koji bez odgovarajuće struč-
ne potpore nisu u mogućnosti 
samostalno usvojiti predviđene 
nastavne programe. Iz tog ra-
zloga, učenicima su osigurani 
pomoćnici u nastavi. U tom 
vrijednom projektu podgoračka 
škola sudjeluje već treću godina 
zajedno s još četrdesetak osnov-
nih i srednjih škola s područja 
Osječko-baranjske županije.

Na ovogodišnjem info danu 
okupilo se čak 60-ak uzvanika, 
među kojima su bili učenici, 
roditelji, učitelji, stručni su-
radnici i naravno pomoćnici u 
nastavi.

Pozdravljajući sve prisutne u 
ime Općine Podgorač, općin-
ski načelnik Goran Đanić je 
istaknuo zadovoljstvo velikim 
odazivom na info dan, pohva-
ljujući ovakav projekt kao i rad 
škole. Načelnik Đanić je nagla-
sio kako će i osobno, ali i Op-
ćina Podgorač, rado sudjelovati 
i pomoći u ovom, ali i svakom 

drugom projektu koji pozitivno 
utječe na cijelu zajednicu.

Odlična integracija
Projekt je predstavila ravnatelji-
ca škole Zdenka Vukomano-
vić, iskazujući zadovoljstvo nje-
govim ponovnim provođenjem. 
Naglasila je kako je u okviru 
projekta u Osječko-baranjskoj 
županiji zaposleno 66 pomoć-
nika u nastavi, a u podgoračkoj 
se školi osam pomoćnika brine 
za 29 učenika s poteškoćama 
integriranim u redoviti obrazov-
ni sustav. Projekt su jako dobro 
prihvatili i učitelji i učenici.

- U svijetu je oko 200 milijuna 
djece s poteškoćama. Primarni 
cilj je uključiti djecu s poteš-
koćama u redovnu nastavu, a 
pomoćnici u nastavi uvelike po-
mažu da se ta integracija ostvari 
na najbolji mogući način. Ovim 
projektom zaposleno je u žu-
paniji 66 pomoćnika, a u našoj 
školi dva. Osim ovog projekta, 
preko Hrvatskog zavoda za za-
pošljavanje još je jedan pomoć-
nik, a preko Udruge invalida 
grada Našica pet pomoćnika. 

Tako u našoj školi tako imamo 
osam pomoćnika u nastavi, koji 
skrbe o 29 učenika s poteškoća-
ma – istaknula je ravnateljica.

Pedagoginja Elena Kljajić 
Lončarević predstavila je koje 
su to sve poteškoće koje imaju 
učenici kojima je potreban po-
moćnik u nastavi. To su odstu-
panja u rastu i razvoju, teškoće 
u razvoju i ponašanju, pretjera-
no kontrolirano ponašanje, inte-
lektualno poteškoće, autizam i 
senzoričke poteškoće kao ošte-
ćenje vida i (ili) sluha.
Vidljiv napredak
Učiteljica engleskog jezika Je-
lena Baričević Momčilović u 
projektu Učimo zajedno je od 
osnutka i naglašava kako je na-
predak u radu vidljiv od samih 
početaka. Navela je kako je sa 
svim dosadašnjim asistentima 
razvila dobru komunikaciju 
te navela prednosti u radu za-
hvaljujući radu s pomoćnici-
ma. Prema njezinim riječima, 
pomoćnici ostavljaju učitelju 
više prostora za rad s ostalom 
djecom, pomoćnik je osoba od 
povjerenja cijelom razredu i na-

stava je bitno napredovala. Od 
prvotnog straha, kako će izgle-
dati nastava s trećom osobom 
u razredu, te hoće li utjecati na 
autonomiju, danas sa zadovolj-
stvom ističe pozitivan uzmak 
zahvajujući pomoćnicima u na-
stavi. 
Pomoćnica u nastavi Jasmi-
na Glavaš Antolović u školi 
od ove školske godine, ali ima 
iskustva u radu s djecom iz još 
jedne škole. Ona ističe kako nije 
jednak posao svih asistenata jer 
svako dijete je drugačije kao 
što je i svaka poteškoća druga-
čija. Pomoćnici u nastavi pišu 
dnevnike rada i predaju ga kao 
mjesečno izvješće. Osobno ju je 
bilo strah jer nikoga u školi nije 
poznavala, ali brzo se uklopila. 
Navodi kako je najveća plaća 
uspjeh djeteta, odnosno osjećaj 
da je dijete uspjelo jer ste mu vi 
pomogli.
Iako učenica Tamara Metikoš 
nema poteškoća, izvrsna je uče-
nica, ali ide u razred u kojem je 
jedan od učenika s poteškoćom, 
te radi uz pomoć asistenta. Ta-
mara navodi kako je taj učenik 
bitno napredovao od kada ima 
pomoćnika. Prema njezinim ri-
ječima, takav učenik lakše pra-
ti nastavu, bolje je uklopljen u 
razred, vidljiv je i napredak u 
uspjehu i češće se javlja na satu. 
K tome, asistent je dio razreda 
i svi ga učenici prihvaćaju kao 
dio razreda.

Proljetni praznici
Ovogodišnji školski proljetni praznici počinju od četvrtka, 13. trav-
nja 2017. godine, a završavaju s petkom, 21. travnja 2017. godine. 
K tome, redovita nastava započinje od ponedjeljka, 24. travnja. 
Ukupno, učenici će imati lijepih 11 dana odmora kako bi ‘napunili 
baterije’ i pripremili se za završnicu aktualne školske godine.
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ODRŽANO SVEČANO MISNO SLAVLJE U ČAST SV. VALENTINU

Proslava Svetog Valentina u Podgoraču
Središnje misno slavlje u čast Sv. Valentinu predvodio je velečasni Odilon Gbenoukpo Singbo, kapelan Hr-
vatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, inače svećenik iz afričke države Benin

POZIVAMO VAS NA USKRSNI STOL U PODGORAČU

Deveti Uskrsni stol održava se 23. travnja
Već tradicionalno, devetu godinu zaredom, HKD Podgoračani 
u suradnji s Općinom Podgorač i pod pokroviteljstvom načel-
nika Gorana Đanića, organizira manifestaciju »Uskrsni stol 
u Podgoraču«. Ove godine, manifestacija se održava točno na 
Mladi Uskrs, u nedjelju, 23. travnja.

Zajedno s domaćinima, HKD Podgoračani, svoje uskrsne deli-
cije i običaje, predstavit će pet kulturno-umjetničkih društava.

- Na ovoj manifestaciji svoju uskrsnu tradiciju i običaje pred-
stavilo je do sada više od 30 različitih društava iz našičkog kra-
ja, iz Osječko-baranjske županije, ali i kontinentalnog dijela 
Hrvatske. Uskrsni stol u Podgoraču time je prevazišao općinske 
karakteristike i postao je važan događaj za očuvanje tradicije 
uskrsnog blagovanja, ali i za kulturni život ne samo na područ-
ju općine Podgorač, nego i čitave Osječko-baranjske županije 
– podsjeća Zdenka Vukomanović, predsjednica HKD Podgo-
račani.

Deveti Uskrsni stol u Podgoraču, održat će se u prostorima Va-
trogasnog doma DVD-a u Podgoraču.

Župa Podgorač proslavila je 
svoga drugoga nebeskog za-
štitnika Sv. Valentina. Vjernici 
župe pripremili su se za pro-
slavu Valentinova trodnevnom 
pripravom. 

- Prvi dan trodnevnice predvo-
dio je velečasni Oliver Krnjčić 
kapelan u Kutjevu, a na misi je 
pjevao zbor mladih iz Razboji-
šta. Drugog dana u goste nam je 
došao Dražen Zrile zajedno sa 
svojim župnim zborom iz Bok-
šića, dok je treći dan trodnevni-
ce predvodio Augustin Tašić iz 
Sopja, a na misi je pjevao zbor 
iz istoimene župe – saznajemo 
od velečasnog Željka Benko-
vića, župnika župe Sv. Nikole 
Biskupa u Podgoraču.

Na poziv velečasnog Benko-
vića, središnje misno slavlje u 

čast Sv. Valentinu na Valenti-
novo u zajedništvu sa svećeni-
cima iz dekanata, predvodio je 
velečasni Odilon Gbenoukpo 
Singbo, kapelan Hrvatskog ka-
toličkog sveučilišta u Zagrebu, 
inače svećenik iz afričke države 
Benin.

Naime, velečasni Odilon veliki 
je prijatelj Hrvatske, a s našim 
župnikom Benkovićem upo-
znao se za vrijeme studija u 
Zagrebu.

Inače, mnoštvo vjernika iz 
okolnih župa pohodilo je kroz 
trodnevnicu, a onda i na sam 

blagdan Sv. Valentina župnu cr-
kvu u Podgoraču moleći njemu 
za nebeski zagovor. Na samoj 
svetoj misi velečasni Odilon 
pozvao je sve prisutne na vjer-
nost i odanost Kristu i njegovoj 
Crkvi povjeravajući sve prisut-
ne zagovoru sv. Valentina. 

Donacija za 
nezbrinutu djecu u 
Beninu
Na kraju središnjeg misno-
ga slavlja, članica Župnog 
pastoralnog vijeća, Katica 
Babić, u ime podgoračke 
župe predala je novčani dar 
velečasnu Odilonu u iznosu 
od 4.000 kuna. Župljani su 
dar namijenili za sirotište Sv. 
Ivana Pavla II. koje velečasni 
Odilon vodi u svome rodno-
me mjestu u Beninu. 
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OSNOVANA KONJOGOJSKA UDRUGA KRŠINCI

Članovi Konjogojske udruge Kršinci već su se pokazali na nekim aktivnostima

Opet se čuje topot konja 
u podgoračkim selima
Konjogojstvo je dio slavonske seoske tradicije i baštine koju ne treba zaboraviti. Stoga je jedan od temeljnih 
ciljeva naše Udruge upravo promicanje i njegovanje takvih vrijednosti. Želja nam je da se Udruga uključi u 
neke od općinskih manifestacija kao što su to Podgoračke ljetne noći i slično – ističe Miroslav Štefančić

Općina Podgorač, a napose naselje Kršinci, 
odnedavno su bogatiji za jednu zanimljivu 
i vrijednu udrugu. Naime, početkom ove 
godine je osnovana Konjogojska udruga 
Kršinci.

Višegodišnja razmišljanja nekolicine zane-
senjaka i zaljubljenika u konje, konjogoj-
stvo i konjički sport iz Kršinaca konačno 
su urodila plodom. Uz potporu Općine, 
Udruga je i formalno utemeljena. Iako je 
tek na samom početku djelovanja, već sada 
okuplja 45 članova s desetak konja, prete-
žito lipicanske pasmine.

Veliko zanimanje mladih
O čemu se radi, kako je sve počelo i ka-
kvi su im planovi, objašnjava Miroslav 
Štefančić, predsjednik Udruge i općinski 
vijećnik iz redova HNS-a:

- Sve je zapravo počelo iz ljubavi prema 
tim plementim životinjama. Nekoliko lju-
di u naselju ima konje, odlučili smo se 
udružiti i organiziranije se baviti konjogoj-
stvom. Konji su nekada bili sastavni dio 
života svakog slavonskog sela. Naravno, u 
ta davna vremena konji su imali značajnu 
ulogu u poljoprivredi. Svaki ozbiljniji seo-
ski gazda koji se bavio ratarenjem imao je 

bar jedan par konja. Ta vremena su davno 
prošla i dostupna mehanizacija je potisnula 
konje s polja. No, i to je dio slavonske se-
oske tradicije i baštine koju ne treba zabo-
raviti. Stoga je jedan od temeljnih ciljeva 
naše Udruge upravo promicanje i njegova-
nje takvih vrijednosti. Želja nam je da se 
Udruga uključi u neke od općinskih ma-
nifestacija kao što su to Podgoračke ljetne 
noći i slično. Također, želimo tradicional-
no organizirati pokladna jahanja ne samo u 
Kršincima nego i u drugim mjestima naše 
općine u cilju promicanja takvih aktivno-
sti. Uostalom, od 45 članova naše Udruge 
većina su ljudi iz Kršinaca, ali ima članova 
iz drugih općinskih mjesta, ali i iz Koške, 
pa čak i Osijeka. Ono što je osobito vrijed-
no za istaknuti, mnoštvo mladih je uklju-
čeno u Udrugu, a to je najbolji pokazatelj 
koliko takva aktivnost zanima i mlade lju-
de. K tome, to je i jamstvo da Udruga ima 
budućnost – kaže Štefančić.

Korisna iskustva drugih
Ubrzo nakon osnivanja, već krajem veljače 
je održana i svečana sjednica Konjogoj-
ske udruge Kršinci na kojoj je predsjednik 
Miroslav Štefančić podsjetio na ciljeve 
udruge, a to je aktivno uključivanje u sve 

općinske manifestacije, pokladno jahanje 
na području Općine Podgorač te izgradnja 
manjeg vježbališta za konje u Kršincima. 
Svečanoj sjednici bili su nazočni i pred-
stavnici konjogojskih udruga s područja 
županije s ciljem razvoja buduće suradnje 
i razmjene iskustava onih sredina koje od 
ranije imaju slične udruge. 

Općinski načelnik Goran Đanić pohvalio 
je osnivanje i rad ovakve udruge te najavio 
potporu udruzi, kao i njeno uključivanje u 
Podgoračke ljetne noći i druga događanja.

Vještine jahača i konja česti su sadržaj mnogih uglednih manifestacija kao što su Stanarski 
susreti u Babinoj Gredi ili Kulinijade u Jagodnjaku

Zametak buduće  
turističke ponude
- Općina će pomoći u izgradnji terena 
za jahanje i vježbanje, a u sljedećoj fazi 
i izgradnju jahačih staza. Iako to sada 
može izgledati kao nešto nedostižno, ali 
takve aktivnosti i njihova ponuda, mogu 
biti itekako zanimljivi u razvoju budućeg 
turizma koji planiramo na području opći-
ne Podgorač. Naročito nakon izgradnje 
planiranih akumulacijskih jezera na pote-
zu Podgorač, Stipanovci i Kršinci. Stoga 
ova Udruga može biti zametak konjičkog 
turizma. Osobito s obzirom na bogatstvo 
ravničarskih i brdskih, šumovitih terena u 
općini, ali i bližoj okolici s jezerima Bo-
rovik i Lapovac – navodi Goran Đanić, 
načelnik općine Podgorač.

 Mogući budući tereni konjičkog 
vježbališta na ulazu u Kršince



OBILJEŽAVANJE MAŠKARA U OPĆINI PODGORAČ

Maškare u Razbojištu
U vrijeme maškara, Razbojište je središte općine, svijeta i bliže okolice

Prije dvije godine izaslanstvo Ancikredle je posjetilo i općinskog načelnikaDežurna policajka budno je motrila da atmosfera ne izmakne kontroli

Najvjerojatnije se razvio iz ne-
kih rimskih običaja, ali je ute-
meljen i na magijskom vjero-
vanju u gonjenje zlih sila, kao 
i protjerivanje zime. Ima i soci-
jalno značenje jer se kroz lakr-
dijašenje često očituje i društve-
na kritika.

U svijetu je najpoznatiji brazil-
ski karneval u Rio de Jeneirou, 
Europljanima je glavni karneval 
u Veneciji, a u Hrvatskoj je naj-
veći karneval u Rijeci koji po-
sljednjih godina posjećuje i više 
od sto tisuća gostiju.

U našoj podgoračkoj općini obi-
lježavamo maškare, a već neko-

liko godina unatrag to najbolje 
rade u Razbojištu. Tamošnja 
Udruga za očuvanje starih obi-
čaja »ANCIKREDLA« osno-
vana je 2011. godine, ali maš-
kare se u Razbojištu i drugim 
naseljima općine Podgorač, na 
različite načine obilježavaju 
puno, puno više godina una-
trag.

Tako je bilo i ove godine kada 
je organizator maškarane zaba-
ve bila Udruga Ancikredla i to 
u prostoru zgrade Doma DVD 
Vuka u Razbojištu.

- Već tradicionalno maška-
re se u Razbojištu održavaju 

svake godine zadnji dan maš-
kara-utorkom, dan prije Čiste 
srijede. Na zabavi je bilo go-
tovo stotinjak odraslih i djece 
– objašnjava Robert Hetrih u 
ime Udruge Ancikredla, doda-
jući kako se i ne zna točno ko-
liko dugo se održavaju ovakve 
zabave budući da se i najstariji 
mještani sjećaju kako je to uvi-
jek bilo utorkom, dan prije Či-
ste srijede.

Kako bilo, važno je da se ova 
zanimljiva manifesticija održa-
va i dalje na radost malih i veli-
kih mještana Razbojišta i ostalih 
naselja općine Podgorač

Veliko veselje za najmlađe

Noćni čuvari Tko li je najljepša princeza?

Pobjednice izbora najboljih frizura

Poklade je svečano razdoblje 
prije korizme u kojem se pri-
ređuju povorke maškara, kosti-
mirani i maskirani plesovi. U 
Hrvatskoj se uz karneval rav-
nopravno spominju mesopust, 
poklade, fašnik ili maškare. 
Pokladni ophodnici također se 
nazivaju raznovrsnim nazivi-
ma poput maskara, mačkara, 
fašenka, pusta, dida, pesnika i 
ostalih naziva koji se razliku-
ju od mjesta do mjesta, kao i 
skupina poput zvončara, baba, 
pokladara, maškara i drugih, 
a pokladni nazivi ponekad 
označavaju nekoliko pojmova. 
Karnevalske svečanosti obično 
uključuju maskirane povorke i 
plesove, bakljade, vatromete, 
obasipanje cvijećem i konfe-
tima, te na kraju svečano spa-
ljivanje ili pokapanje velike 
lutke, personifikacije »princa 
karnevala«.


