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U OVOM BROJU DONOSIMO:

INTENZIVNI NASTAVAK IZGRADNJE VODOOPSKRBNE MREŽE

Do ljeta 2013. –
voda u svaku kuću

Do kraja ove godine vodovod treba stići u Kršince, Ostrošince, Bijelu
Lozu i Budimce
MINISTAR GRADITELJSTVA IVAN VRDOLJAK
POSJETIO PODGORAČ

Jeftina i brza
legalizacija objekata
 Legalizacijom nezakonito izgrađenih
objekata sadašnji vlasnici i njihovi nasljednici imat će čiste i jasne papire o vlasništvu, ali i konkurirati za EU novce
Stranica 5

Iako su prve građevinske dozvole za izgradnju vodovoda u Podgoraču ishođene
još 2008. godine, usprkos stalnim zahtjevima i molbama općinskih vlasti o tome
da se ubrza proces izgradnje – na višim
razinama uporno nije bilo razumijevanja.
I tek kada se prošle godine dogodila katastrofalna suša i kada su presušili čak i
najdublji bunari, te kada je na intervenciju predsjednika Ive Josipovića u pomoć
stanovnicima priskočila Hrvatska vojska
s cisternama - napokon se krenulo s intenzivnim radovima izgradnje vodovoda.
Ambiciozni planovi

ODRŽANA MANIFESTACIJA »USKRSNI STOL
U PODGORAČU«

Njegovanje tradicijskih običaja
 HKD Podgoračani i Općina Podgorač po
četvrti put održali vrijednu manifestaciju
kojom se njeguju vrijedni običaji
Stranica 12

NASTAVLJENI PROGRAMI JAVNIH RADOVA

Podgorač je hrvatski rekorder
 U odnosu na ukupni broj stanovnika i
onih koji su angažirani na poslovima javnih
radova, općina Podgorač – hrvatski je rekorder sa 141 zaposlenom osobom
Stranica 3

Danas je, od devet naselja općine Podgorač, vodovodna mreža u cijelosti zastupljena u naseljima Stipanovci, Kelešinka, Razbojište i Podgorač. Prema sadašnjem ritmu
ishođenja potrebne dokumentacije, do kraja ove godine bi vodoopskrbnom mrežom
trebala biti pokrivena naselja Budimci i
Ostrošinci. Istovremeno bi mogli početi i
radovi prema Kršincima i Bijeloj Lozi, a
za sljedeću godinu se očekuje potpuni završetak izgradnje vodoopskrbnog sustava
dovođenjem vodovoda u Poganovce.
Inače, općinska uprava čini sve da maksimalno ubrza izradu potrebne dokumentacije, za što je iz općinske blagajne izdvojeno više od milijun kuna.
- Dobili smo građevinsku dozvolu za izgradnju magistralnog vodovoda do Budimaca, a u trenutku izlaska ovih novina očekujemo i građevinsku dozvolu za
izgradnju vodovoda u Ostrošincima. Do
kraja lipnja očekujemo i dobivanje građevinske dozvole za vodovod u naseljima
Kršinci i Bijela Loza – naglašava općinski
načelnik Goran Đanić, dodajući kako će
Općina u suradnji s Hrvatskim vodama
ustrajati na tome da najkasnije do ljeta
2013. godine sva mjesta u općini Podgorač imaju vodovodnu mrežu.

Prošle jeseni voda je napokon stigla u
podgoračke ulice

Odmah misle i na uličnu mrežu

A budući da u Općini inzistiraju na tome
da se uz poslove vezane za magistralni cjevovod paralelno radi na prikupljanju dokumentacije potrebne za izgradnju sekundarne mreže u svakom mjestu, realno je
očekivati da će potrebna građevinska do-

Najmanje
15 milijuna kuna
Cijeli projekt izgradnje vodoopskrbnog
sustava za općinu Podgorač vjerojatno
će premašiti iznos od 15 milijuna kuna.
Pri tome je samo za izradu potrebne projektne dokumentacije Općina Podgorač
iz svojih sredstava izdvojila nešto više od
milijun kuna.

zvola stići do kraja ove godine i za radove
na uličnoj mreži u naselju Budimci kako bi
voda stigla i do svake tamošnje kuće.
Prema onome što smo doživjeli u dosadašnjem dijelu 2012. godine, dugotrajna
suša na cijelom području kontinentalne
Hrvatske nastavlja se i dalje. Stoga je izgradnja vodovoda na području cijele općine Podgorač jedino kvalitetno rješenje
kako bi se riješili problemi mještana s opskrbom vodom.

Jeftiniji priključak, i to na rate
Prema novim odlukama Općinskog vijeća, priključak na vodovodnu mrežu stoji od 1.900
kuna (ovisno o veličini stambenog objekta). Pri tome je omogućena obročna otplata do
godinu dana, što znači da za stotinjak kuna mjesečno zaista mnogi sebi mogu priuštiti
priključak na vodovodnu mrežu.

VIJESTI IZ OPĆINE

Završni radovi
na groblju
u Razbojištu
Protekle godine obavljeni su brojni radovi na
općinskim
grobljima.
Završena je gradnja
posljednjih Kuća opro- Radnici našičkog
Građevinara
štaja na grobljima u na- postavljaju
seljima Budimci, Ostro- keramičke pločice
šinci, Kršinci i Poganovci u vrijednosti od oko 1.200.000 kuna.
Između ostalog, u svim mrtvačnicama na
području općine ugrađeni su klima-uređaji, a tamo gdje je bilo potrebno završeni su
i radovi na iskopu bunara i septičkih jama.
Iako svih devet groblja, kojima upravlja
općinski komunalni pogon, od prošle godine ima zavidnu razinu infrastrukturne
opremljenosti, još uvijek ima poslova koje
treba završiti. Zato je Općinsko vijeće, na
prijedlog načelnika Gorana Đanića, prihvatilo ponudu za ugradnju protukliznih
keramičkih pločica na ulaznim podestima
kod mrtvačnica u Podgoraču, Razbojištu
i Bijeloj Lozi. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 35,5 tisuća kuna. Radovi su
negdje već u poodmakloj fazi, u što smo
se uvjerili prilikom posjete radova na groblju u Razbojištu.

Donacije udrugama
Općina Podgorač, sukladno svojim financijskim mogućnostima, pomaže i rad brojnih udruga
s područja općine, ali i
grada Našice. Odlukom
Općinskog vijeća o rasporedu sredstava osiguranih u općinskom proračunu
za 2012. godinu za tekuće donacije,
rasporedila je ukupno 34,9 tisuća kuna
za 17 različitih udruga. Tako će po pet
tisuća kuna za svoje aktivnosti tijekom
ove godine dobiti Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata
Podgorač, Udruga hrvatskih braniteljadragovoljaca Domovinskog rata policije i
Vijeće srpske nacionalne manjine. Među
korisnicima proračunskih sredstava su
i Matica umirovljenika Našice, Udruga
slijepih osoba, Udruga gluhih i nagluhih
osoba, Udruga civilnih invalida rata, kao
i Moto klub “Lovci na šubare” iz Podgorača.

Nogostupi u Stipanovcima,
Razbojištu i Podgoraču
Na temelju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2012. godinu, između ostalog su
iz općinskog proračuna predviđena sredstva i za gradnju ili adaptaciju nogostupa
u Stipanovcima, Razbojištu i Podgoraču.
Za tu je namjenu u proračunu isplanirano
ukupno 150 tisuća kuna. Od toga je za
adaptaciju nogostupa u Stipanovcima i
Razbojištu planirano po 60 tisuća kuna,
dok je za gradnju nogostupa u Podgoraču planirano 36 tisuća kuna.
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OBILJEŽEN DAN OPĆINE

Općina Podgorač mjesto ugodnog življenja
Očekujemo još snažniji i ubrzaniji razvoj te se nadamo da ćemo u razdoblju koje je
pred nama biti sve bliže cilju što smo si postavili prije nekoliko godina, a to je da općina
Podgorač postane mjesto ugodno za život – rekao je općinski načelnik Goran Đanić

U povodu Dana općine Podgorač, koji se
tradicionalno obilježava na dan općinskog
zaštitnika sv. Valentina, održana je i svečana
sjednica Općinskog vijeća. Nakon što je minutom šutnje odana počast za sve poginule u
Domovinskom ratu, općinski načelnik Goran Đanić izvijestio je općinske vijećnike,
ali i brojne ugledne predstavnike iz Sabora,
županije, susjednih općina i grada Našica,
o radu općinske vlasti u protekloj godini,
najavivši još uspješniju ovu, 2012. godinu.
- 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
unatrag 20-ak godina, otkako je samostalnosti općine, još je mnogo toga što se može
i mora učiniti kako bi nam svima život bio
ljepši i ugodniji. Svih ovih proteklih godina
koliko obnašam dužnost načelnika općine,
bila je iznimna čast, ali i zadovoljstvo voditi
brigu o općini i svakom pojedinom naselju.
No, to nipošto ne znači da se nismo susretali
s nizom problema i izazova – izjavio je načelnik Đanić.
Kapitalna investicija

I doista, uspješno je završen ili pokrenut niz
projekata i investicija te su izdvojena znatna
financijska sredstva za izradu brojne projektne dokumentacije, što će biti podloga za
snažniji investicijski ciklus u godinama koje
predstoje.
Osim mnogih investicija i obavljenih radova iz proteklog razdoblja, svakako treba
istaknuti završene poslove na Magistralnom
cjevovodu “Markovac Našički – Razbojište”, projektu vrijednom oko 12 milijuna
kuna, koji bi trebao u velikoj mjeri ublažiti
posljedice sušnih razdoblja i nestašice vode,
te u konačnici podići kvalitetu življenja ne
samo općinskog središta već i naselja Razbojište. Dosadašnje radove, osim Općine
Podgorač, financirali su Hrvatske vode i

Dodijeljena i priznanja
Na svečanoj sjednici dodijeljena su i ovogodišnja javna
priznanja. Tako su “Zahvalnicu
Općine Podgorač” za zasluge u
promicanju kulture na području
općine dobili Višnja Huzjak,
Silvija Lučevnjak, ravnateljica
Zavičajnog muzeja Našice, i Damir Varga, tajnik
HKD-a Podgoračani, jer su svojim radom pridoni-

Čelnici Općine Podgorač

komunalno poduzeće Našički vodovod, a
određena sredstva izdvojila je i Osječko–
baranjska županija.
Budući projekti

Govoreći o predstojećim projektima, općinski načelnik je najavio kako će se u dogledno vrijeme, zajedno s Hrvatskim vodama i
komunalnim poduzećem Našički vodovod,
krenuti u realizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Podgoraču, te intenzivirati projekte Hrvatskih voda u smislu izgradnje retencije i dva akumulacijska jezera
na području općine Podgorač.
- Ne smijemo zaboraviti iznimno važan projekt Nastavno-sportske dvorane u Podgoraču, za čije je projektiranje sredstva osigurala
Osječko-baranjska županija, a uključila se i
Općina Podgorač. Interes nam je da općinsko središte dobije funkcionalan i višenamjenski sportski objekt namijenjen kako
školskoj i predškolskoj djeci, tako i sportskim udrugama, rekreativcima i svim mještanima općine. Početak radova očekujemo
već u prvoj polovini ove godine – istaknuo
je načelnik Đanić, zaključujući kako općina
Podgorač ubrzanim koracima ide naprijed:
“Očekujemo još snažniji i ubrzaniji razvoj
te se nadamo da ćemo u razdoblju koje je
pred nama biti sve bliže cilju koji smo si
postavili prije nekoliko godina, a to je da
općina Podgorač postane mjesto ugodno za
život”.
jeli da zapisi i fotografije koje je prikupljao nekadašnji
ugledni podgorački učitelj Tomo Huzjak, nakon više
od sedam desetljeća, ugledaju svjetlo dana, uobličeni u knjigu “Podgorač – crtice iz povijesti mjesta,
škole i župe”.
Nadalje, “Zahvalnice Općine Podgorač” za zasluge u
promicanju humanitarnog djelovanja dobili su Danica
Krajner, Nada Lovošević i Zvonko Flajšer iz Stipanovaca; Antun Mlinarić i Stanislav Varga iz Podgorača;
te Đuro Kezerle iz Kršinaca i Zlatko Šalamun iz Budimaca.

TRAVANJ 2012.

NASTAVLJENI PROGRAMI JAVNIH RADOVA

Podgorač je hrvatski rekorder
U odnosu na ukupni broj stanovnika i onih koji su angažirani na poslovima javnih radova, općina Podgorač – hrvatski je rekorder sa 141 zaposlenom osobom
Već tradicionalno, slavonske županije i te kako prednjače po zastupljenosti u
poslovima javnih radova u
koje se mogu uključiti nezaposlene osobe s najmanje
jednogodišnjim stažem na
Zavodu za zapošljavanje.
Prema aktualnim podacima HZZ-a, ovih je dana u
takve poslove uključeno
oko 1.400 Slavonaca i Baranjaca.
Šest godina tradicije

Vjerovali ili ne, ali svaki
deseti od njih - stanovnik
je općine Podgorač. Naime, kako saznajemo od općinskog načelnika Gorana
Đanića, sredinom travnja
na javnim radovima koji se
odvijaju u svim mjestima
općine bila je angažirana
141 osoba. I ne samo to. U
odnosu na ukupni broj stanovnika i onih koji su angažirani na poslovima javnih
radova, općina Podgorač –
hrvatski je rekorder.
Već šestu godinu zaredom,
Općina Podgorač provodi projekt javnih radova.
Sve je počelo skromno,
uključivanjem u nacionalni
program Vlade RH “Desetljeće za Rome”, da bi sada
došlo do razine masovne
uključenosti svih struktura
dugotrajno nezaposlenih

Iako su plaće skromne, one mnogo znače obiteljskim budžetima

osoba. Naravno, bilo bi
puno bolje kada bi nezaposleni mogli doći do kakvog
stalnog i primjerenog posla, no u ovim recesijskim
uvjetima svaki je plaćeni
posao dobro došao.

- Trenutno provodimo desetak različitih programa javnih radova i to na području
cijele općine. Radovima su
obuhvaćeni dugotrajno nezaposleni, mladi evidentirani na HZZO-u, pripadnici

Agilna općina
- Trenutno se najviše radi na ozelenjavanju javnih površina, sadnji cvijeća, uređenju groblja po mjestima, ali
i na saniranju terena poslije nekih prošlogodišnjih većih radova. Prema ranijim pravilima, ljudi su u javnim
radovima zapošljavani po šest mjeseci godišnje. Međutim, ovisno o zanimanju ljudi za takve poslove, angažiranje može biti kraće ili dulje – izjavila je Antonija
Čeme, referent općih poslova u Našičkom vodovodu.
Desetak različitih
programa

I ove se godine programi
javnih radova provode u
suradnji s Našičkim vodovodom, a općinski načelnik
ističe zadovoljstvo otvaranjem javnih radova.

nacionalnih manjina, kao i
hrvatski branitelji. Ukupno
je do sada godišnje oko 200
ljudi prolazilo kroz javne
radove pomažući time egzistenciju svojih obitelji –
istaknuo je načelnik Đanić.

Benzinska u Podgoraču ostaje
Otkako se još prošle godine pronio glas
o tome da će Ina zatvoriti jedinu benzinsku crpku na području općine Podgorač,
mnogi stanovnici zabrinuto su reagirali na
tu mogućnost. O tome se neslužbeno raspravljalo i na sjednici Općinskog vijeća.
S ciljem da razriješi tu neugodnu dilemu,
općinski načelnik Goran Đanić sredinom
travnja se u Zagrebu sastao s izvršnim direktorom za Trgovinu na malo Ine Darkom
Markotićem. Na tom je sastanku načelnik
Đanić čelnicima Ine objasnio značaj opstanka ove benzinske crpke za kvalitetnu
opskrbu svih mještana, a osobito poljoprivrednika s podgoračkog područja koji se
gorivom opskrbljuju upravo na benzinskoj
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►► RIJEČ NAČELNIKA
Poštovani mještani
općine Podgorač
Kada sam, zahvaljujući vašem povjerenju, preuzeo odgovornu dužnost općinskog
načelnika, obećao sam kako
želim ostvariti da svako od
devet naselja naše općine
ima podjednaku mogućnost
razvoja. Bio sam svjestan
kako je to u slučaju naše općine izuzetno složena
zadaća. S jedne strane imamo naselja poput Stipanovaca koji su dostigli zavidan stupanj razvijenosti
komunalne infrastrukture, dok su s druge strane
naselja poput Poganovaca ili Bijele Loze u koja su
potrebna brojna temeljna ulaganja. Pored tih naših
domaćih problema, našli smo se u vremenu ozbiljne
ekonomske krize i recesije.
Da bi što bolje razumjeli poteze općinske vlasti i
kako bi o svemu tome bili što bolje informirani, pokrenuli smo ove naše općinske novine. Informativni list općine Podgorač bit će besplatno dostupan
svakom kućanstvu naše općine, a planiramo ga
izdavati jednom u tri mjeseca. Nakon ovog prvog
travanjskog i proljetnog broja, ponovno izlazimo
početkom ljeta u lipnju, potom krajem rujna, te sredinom prosinca uoči Božića.
Ove novine, ovaj Informativni list općine Podgorač, koji držite u rukama, treba prvenstveno poslužiti tome da svi stanovnici općine budu kvalitetno
i pravodobno informirani o tome što se događa u
općinskoj vlasti, o čemu se odlučuje na sjednicama
Općinskog vijeća i kako o projektima i odlukama
glasuju vijećnici. Jer, kada dođe vrijeme izbora,
onda svi obećavaju med i mlijeko, a kada se donose konkretne odluke i kada se odlučuje o tome što
u ovoj općini treba napraviti i koje projekte pokrenuti, onda su neki uporno protiv svega što donosi
razvoj i boljitak. Najlakše je biti protiv ili suzdržan,
skinuti svaku odgovornost sa sebe i gledati samo
uske stranačke interese. Međutim, takav stav neće
donijeti bolje i kvalitetnije uvjete života nikome u općini Podgorač.
Kako ozbiljno shvatiti i vjerovati onima koji su protiv
projekta izgradnje gospodarske zone, koji su protiv
obnove seoskih domova, koji su protiv pomoći vjerskim zajednicama, koji su protiv financijske pomoći
sportskim klubovima, koji su stalno protiv nečega –
protiv. A, kada dođu izbori, onda će u svojim lecima
obećavati sve i svašta, a danas kada tome mogu
pridonijeti svojim konkretnim glasom, onda su protiv. Kako sutra na izborima vjerovati takvim ljudima?
Zato svima vama kroz ovaj Informativni list naše
općine, želimo omogućiti da znate što se događa na
sjednicama Općinskog vijeća i kakav stav o tome
zauzimaju oni kojima ste dali svoj glas i svoje povjerenje.
Vaš načelnik, Goran Đanić
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crpki u Podgoraču. Prihvaćajući načelnikove argumente, na sastanku je zaključeno
da benzinska crpka u Podgoraču ostaje
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PREDSTOJE VELIKI RADOVI

Velika ulaganja u
projektnu dokumentaciju
U cilju pripreme velikih radova, Općina Podgorač ulaže znatna sredstva u
izradu potrebne projektne dokumentacije
Kršinci su opremljeni kvalitetnom javnom
rasvjetom

Javna rasvjeta
Javna rasvjeta je u velikoj većini gotova
u Stipanovcima, Podgoraču, Razbojištu
i Kršincima. Djelomično je završena u
Ostrošincima i Bijeloj Lozi, a polovično
u Budimcima i Poganovcima. Rekonstrukcijom niskonaponske mreže koja
se treba raditi u Bijeloj Lozi, Budimcima
i Poganovcima, paralelno će se raditi i
nova javna rasvjeta. Naime, ta se mreža
i sada djelomično obnavlja, ali tek cjelovitom rekonstrukcijom niskonaponske
mreže stvaraju se preduvjeti za temeljitu
obnovu i postavljanje suvremene i dugoročno kvalitetne javne rasvjete.

Zašto su neki stalno
suzdržani?
Posljednjoj sjednici Općinskog vijeća,
održanoj 20. ožujka, nazočilo je 13 od 15
vijećnika. Pred njima je bila naporna sjednica jer su trebali raspraviti i odlučiti o čak
25 točaka dnevnog reda. Bilo je tu raznih
tema, ali gotovo sve i te kako se tiče kvalitete života stanovnika općine. Kao i inače,
raspravljalo se žustro, čuli su se argumenti i protuargumenti, što je i uobičajeno za
takve rasprave. Međutim, ono što je upalo
u oči i nazočnim novinarima jest činjenica
da vijećnici oporbe u pravilu glasuju suzdržano ili su protiv. Tako su, od 25 točaka,
samo dvije izglasane jednoglasno, dok su
o svim drugim temama i odlukama, iako
se i te kako tiču svake lokalne sredine, vijećnici oporbe iz redova HDZ-a i HSS-a
– ili protiv ili suzdržani.

Većina prolaznika kroz gotovo sva naselja
općine Podgorač često zaključuje kako se
radi o sredini gdje je većina komunalne
infrastrukture na zavidnoj visini. Velikim
dijelom to je i točno, osobito kada se radi
o naseljima zapadnog dijela općine kao što
su Stipanovci. Međutim, u cijeloj općini
još uvijek ima podosta “rupa” koje treba
popraviti kada se radi o cjelovitoj komunalnoj infrastrukturi. Stoga i ne čude veliki napori i sredstva koje općinska vlast,
na čelu s načelnikom Goranom Đanićem,
ulaže u izradu projektne dokumentacije
kao temeljne pretpostavke za ostvarivanje
nekog projekta.
Tako se, kada je riječ o Stipanovcima, radilo na dobivanju građevinske dozvole za
cjeloviti završetak tamošnjeg kanalizacijskog sustava.
- Iako su Stipanovci još od ranije gotovo
u cijelosti pokriveni kanalizacijom, za oko
15 posto mjesta bilo je potrebno izraditi
projektnu dokumentaciju koja zbog ugradnje nužnih pumpi zapravo pokriva cijeli
kanalizacijski sustav tog mjesta. Dakle,
kako bismo u cijelosti završili kanalizaciju
u tom mjestu morali smo financirati izradu
cijele projektne dokumentacije koja sada
uključuje dijelove Strossmayerove ulice
prema Vukojevcima i Reljkovićevu ulicu
prema Kršincima, gdje su zbog tamošnjeg
terena potrebne brojne pumpe. Taj smo
posao priveli kraju i dobili građevinsku
dozvolu, tako da sada taj projekt možemo
nominirati za konkretnu izgradnju. Taj će
se kanalizacijski sustav u Stipanovcima

Ovakve slike uskoro bismo mogli vidjeti i u
Razbojištu

kasnije spojiti precrpnim pumpama na planirani podgorački pročistač – objašnjava
načelnik Đanić.
Nadalje, Općina Podgorač financirala je
i potrebnu projektnu dokumentaciju, ali i
ishodovala građevinsku dozvolu za izgradnju sustava kanalizacije u Razbojištu. U
Općini očekuju da će, u partnerstvu s Hrvatskim vodama, uskoro početi ostvarivanje i tog projekta.

DVD STIPANOVCI

Pripreme za 80. rođendan
Nakon što su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Stipanovci krajem siječnja održali 80. godišnju izvještajnu skupštinu, pred njima je još jedan veliki događaj –
svečano obilježavanje 80. godišnjice Društva.
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Kako nas je informirao Vlatko Gašić, predsjednik DVD-a Stipanovci, ova značajna proslava održat će se 9. lipnja u poslijepodnevnim
satima. Očekuje se dolazak brojnih gostiju iz županije i Hrvatske, a
više od stotinu članova ovoga Društva već se priprema za organizaciju obljetnice. Inače, u tome očekuju pomoć i od Općine izražavajući zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Općinom i općinskim
načelnikom Goranom Đanićem.

Vrijedna obljetnica stipanovačkih vatrogasaca

Svi članovi Društva i prije toga dana imat će još jednu priliku biti
ponosni. Naime, dugogodišnjem aktivnom članu ovog DVD-a, gospodinu Franji Mogušu, početkom svibnja će u Osijeku, na svečanoj
sjednici Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice, biti uručeno naj-

više hrvatsko vatrogasno priznanje – Povelja i plaketa s likom Mirka
Kolarića. Osim gospodina Moguša, ovo vrijedno priznanje dobit će
još samo pet vatrogasaca u cijeloj Hrvatskoj. Čestitamo unaprijed
gospodinu Mogušu!
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MINISTAR GRADITELJSTVA IVAN VRDOLJAK POSJETIO PODGORAČ

Jeftina i brza
legalizacija objekata
Legalizacijom nezakonito izgrađenih objekata sadašnji vlasnici i njihovi nasljednici imat će čiste i jasne papire o vlasništvu, ali i konkurirati za EU novce
Veliku nacionalnu javnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s
nezakonito sagrađenim objektima ministar
graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak 13. travnja započeo je u Osijeku i –
Podgoraču. Zajedno s njim, u radni posjet
Podgoraču stigla je i Vesna Gantner Kuterovac, pomoćnica ministra za poljoprivredu, te saborski zastupnik Ivica Mandić.
Glavna tema njihovog posjeta Općini Podgorač, gdje im je domaćin bio općinski
načelnik Goran Đanić, bili su razgovori o
legalizaciji poljoprivrednih objekata. Prilikom razgovora u Općini, ministar Vrdoljak
je istaknuo kako je legalizacija postojećih
poljoprivrednih objekata važna iz više razloga. Prije svega, legalizacijom nezakonito izgrađenih objekata sadašnji vlasnici i
njihovi nasljednici imat će čiste i jasne papire o vlasništvu. Osim toga, legalizacijom
će svaki vlasnik, poljoprivredni proizvođač legalno moći konkurirati za novce iz
europskog fonda IPARD-a, a nakon ulaska
Hrvatske u EU samo vlasnici legaliziranih
poljoprivrednih objekata moći će sudjelovati u državnim poticajnim sredstvima.

POGANOVCI I BIJELA LOZA

Obnova ulica

Ministar Vrdoljak i načelnik Đanić nakon razgovora
u Općini

da su većinom ispod 50 četvornih metara,
troškovi njihove legalizacije iznosit će po
1.000 kuna za svaki objekt i to bez komunalnog i vodnog doprinosa. Taj će iznos
vlasnik moći platiti kroz 60 rata na pet godina, a rješenje o legalizaciji dobit će kada
bude plaćena prva rata. Za veće gospodarske objekte trebat će se platiti vodnu i komunalna naknada, ali vjerujem da će jedinice lokalne samouprave u tom dijelu izaći
u susret svojim građanima. Što se potrebne
dokumentacije tiče za ovakve je objekte
potreban jedino izvadak iz katastra, gdje će
se ucrtati sadašnji objekti i nakon mjerenja
upisati njihovu točnu površinu – izjavio je
ministar Vrdoljak.
Čuvši ministrove riječi, Stanislav Varga je
podržao takav način legalizacije rekavši
kako je prema dosadašnjim uvjetima legalizacija za većinu ljudi bila financijski preskupa i gotovo nemoguća. Međutim, ako
bude usvojen ovako predložen zakon, Var-

U obilasku gospodarstva Branka Greganića

Ministar je najavio da se prijedlog zakonskih izmjena i dopuna nakon javne rasprave na sjednici Vlade očekuje tijekom svibnja, dok bi Sabor o svemu trebao raspraviti
i donijeti novi zakon prije ljeta.
1.000 kuna po objektu

Nakon ragovora u prostorijama Općine
Podgorač, načelnik Goran Đanić goste
iz hrvatske Vlade i Sabora je odveo kod
podgoračkih domaćina Stanislava Varge
i Branka Greganića. Poslije obilaska gospodarskih objekata kod Varge i Greganića,
ministar Vrdoljak je izjavio:
- Na ovim konkretnim primjerima smo vidjeli da se radi o četiri ili pet manjih pomoćnih gospodarskih objekata. Budući
TRAVANJ 2012.

Ulica Ivana Meštrovića u Poganovcima vapi za
rekonstrukcijom

Đanić: I Općina
će pomoći
- O tome koliko je to dobar projekt
sadašnje hrvatske Vlade i ministra
Vrdoljaka najbolje svjedoči zadovoljstvo domaćina koje smo posjetili.
Pojednostavljena i jeftinija procedura
legalizacije objekata naravno da zadovoljava ljude. Uostalom, kako ne bi
bili zadovoljni kada će za samo 80tak kuna mjesečno moći riješiti legalizaciju svojih gospodarskih objekata.
Tome će pomoći i Općina Podgorač
tako da ćemo i mi maksimalno pojednostaviti i skratiti rješavanje papirologije koja je u nadležnosti Općine. Bit
ćemo koristan servis građanima – rekao je načelnik Đanić.

Iako se u komunalnu infrastrukturu u naseljima općine Podgorač posljednjih godina intenzivno ulaže, još je uvijek mnogo
posla. Osobito u nizinskim selima. Stoga
je Općinsko vijeće na posljednjoj sjednici
većinom glasova (devet vijećnika je bilo
"za", a ostali su suzdražni vijećnici HDZ-a
i HSS-a) prihvatilo ponude projektantskih
tvrtki iz Osijeka i Našica o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica Ante Starčevića i Ivana Meštrovića u
Poganovcima, te Slavka Kolara u Bijeloj
Lozi. Troškovi izrade projektne dokumentacije za sve tri ulice iznose nešto više
od 123 tisuće kuna. Tim je poslovima
obuhvaćena i izrada geodetskih snimaka
ulica što će poslužiti kao podloga za projektiranje. Nakon izrade potrebnih projekata, zatražit će se potrebne dozvole, a
konkretni radovi i završetak rekonstrukcije očekuju su sljedeće godine.

ga vjeruje kako će mnogi legalizirati svoje
objekte.
Jeftinije i do vode

Potom je ministar Ivan Vrdoljak posjetio i
kuću podgoračkog domaćina Branka Greganića. I njegov je problem legalizacija
postojeće staje, svinjca i sličnih pomoćnih
objekata koji su izgrađeni još osamdesetih godina prošlog stoljeća, a koji su sada
u funkciji obiteljskog gospodarstva, što je
i temeljna djelatnost koja čitavoj obitelji
omogućava egzistenciju.
- Prema sadašnjim zakonima, nama je legalizacija financijski potpuno nedostupna.
Možemo jedino srušiti sve što imamo. Ali,
ako bude ovako kako nam je rekao ministar
Vrdoljak, onda ćemo svakako ići u postupak legalizacije. Ako ne zbog sebe, onda
svakako zbog svoje djece. Također, sada
nam je, nakon novih odluka Općinskog
vijeća, i priključak na vodovodnu mrežu
puno dostupniji – zadovoljno je izjavio
Branko Greganić.
Na kraju svojeg posjeta Podgoraču, ministar Vrdoljak je zahvalio obiteljima Varga
i Greganić na gostoprimstvu. Istovremeno
je općinskom načelniku Goranu Đaniću
izrazio punu potporu u nastojanjima da
upravo Općina Podgorač prednjači u predstojećem procesu legalizacije poljoprivrednih objekata.
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Fontane u Podgoraču i
Stipanovcima
U skladu s načelom kako svakom naselju u
općini treba biti omogućen razvoj sukladno
njegovim potrebama i dostignutom stupnju
urbanizacije, općinski čelnici tako i postupaju. Stoga u naseljima gdje još nisu riješene
elementarne potrebe, kao što je vodovod,

Stipanovci i Podgorač uskoro će dobiti još
ljepši izgled

investira se upravo u izgradnju vodoopskrbne mreže. Istovremeno, naseljima koja imaju
riješenu komunalnu i društvenu infrastrukturu
valja omogućiti ljepši i urbaniji izgled.
Tako će u središtu Podgorača biti uređeno
područje oko Trga Pavla Pejačevića, gdje
će biti postavljena fontana, a zelene i cvjetne površine na trgu obnovit će se. Slično će
se dogoditi i sa središtem Stipanovaca. Osim
hortikulturalnog uređenja središta sela, Stipanovci će također dobiti svoju fontanu. A, kako
ističe načelnik općine Goran Đanić: "Uz novi
urbaniji izgled, uređenjem prostora u središtima tih naselja dobit će se primjereno mjesto
za okupljanje ljudi".

CRNA KRONIKA

Krađe, nesreće i nasilja
Nažalost, ni naselja općine Podgorač nisu
imuna od pojava kriminaliteta, prometnih nesreća, prekršaja i sličnih događaja. Prema informaciji načelnika Policijske postaje Našice
Ivice Bukvića, o stanju sigurnosti na području općine Podgorač za prošlu, 2011. godine,
evidentirano je ukupno 47 kaznenih djela. Od
toga je najviše zabilježeno teških krađa (12),
koje su najčešće počinjene na štetu trgovačkih radnji, a materijalna šteta time nastala procjenjuje se na gotovo 83 tisuće kuna. U tom
segmentu je evidentirano i šest prijetnji, nekoliko nanošenja tjelesnih ozljeda, četiri slučaja
nedozvoljenog držanja oružja, pa čak i jedan
slučaj zadovoljavanja pohote pred djetetom,
dva slučaja zapuštanja i zlostavljanja djeteta,
kao i jedan slučaj bludne radnje. Od 47 kaznenih djela za njih 38 počinitelj je otkriven,
dok je za devet kaznenih djela počinitelj još
nepoznat.
Nadalje, na području općine prošle se godine
dogodilo 28 prometnih nesreća u kojima su tri
osobe zadobile teške, a devet osoba lake tjelesne ozljede.
Zabilježeno je i 20 slučaja različitih prekršaja,
od čega je najviše – čak deset – iz kategorije
nasilja u obitelji. Osim toga, evidentirana su i
tri pokušaja samoubojstva, pet požara i dvije
nesreće na radu.
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ

Vrijedni rezultati

Školu trenutno pohađa 271 učenik, od kojih mnogi postižu zapažene rezult
Prema nekim nepotvrđenim navodima,
prva škola u Podgoraču osnovana je
1812. godine. Da je tomu tako, ove bi
godine obilježavali zavidnu obljetnicu
– dva stoljeća škole u Podgoraču. Nažalost, ti navodi nikada nisu dokazani, te se
kao prva godina organiziranog školstva
u Podgoraču navodi 1823. godina. Dakle, do proslave takve vrijedne obljetnice valja pričekati još 11 godina.
Današnji naziv - Osnovna škola Hinka
Juhna – ustanovljen je je na temelju referenduma provedenog u veljači 1991.
godine (do tada se zvala OŠ "Bratstvo
i jedinstvo"). Sadašnja školska zgrada
matične škole u Podgoraču stavljena je u
uporabu 1986. godine, a osim te matične
škole u sastavu OŠ Hinka Juhna nalaze se i područne škole u Poganovcima,
Budimcima, Razbojištu i Stipanovcima.
Inače, školsko područje obuhvaća svih
devet naselja općine Podgorač, ali i naselja Podgorje Bračevačko i Bučje Gorjansko, koja pripadaju općini Drenje.
20 razrednih odjela

Kako saznajemo od Zdenke Vukomanović, ravnateljice škole, prema posljed-

njem stanju, OŠ Hinka Juhna pohađa
271 učenik, a unatrag pet godina prilično
je stabilan broj upisanih učenika. U matičnoj školi se nastava održava od 1. do
8. razreda, dok je u područnim odjelima
nastava organizirana za učenike od 1. do
4. razreda.
Cijela škola ukupno ima 20 razrednih
odjela, od kojih je 12 u matičnoj školi u
Podgoraču. Četiri su razredna odjela od
1. do 4. razreda, dok ih je osam od 5. do
8. razreda. O ukupno 20 razrednih odjela skrbi 12 učitelja razredne nastave, te
23 učitelja predmetne nastave. U sklopu
stručne službe, u podgoračkoj osnovnoj
školi radi pedagoginja i knjižničar.
Stručni učitelji i...

Jedna od temeljnih karakteristika podgoračke škole je u tome što već dugi niz godina imaju u potpunosti zastupljen stručni
kadar učitelja. Ili, jednostavnije rečeno,
svaki je predmet 'pokriven' stručnim učiteljem i nema nikakvih 'šaranja'.
- Stručnost učitelja izuzetno je važna jer
se trudimo uvesti djecu u život koji im
slijedi u srednjoj školi i kasnije na fakul-

Briga o učenicima putnicima
Točno polovina od ukupno upisanih učenika, njih 136, su učenici putnici. Za njihov
prijevoz svakodnevno se brinu dva autobusa. A o tome da nemaju tzv. prazni hod, u
vremenu između završetka nastave i dolaska autobusa, organizirano i umješno skrbe
sami učitelji.
- Svaki učitelj tjedno ima zaduženje za djecu koja čekaju autobus. To vrijeme djeca
provode u knjižnici, gdje mogu čitati, pisati zadaću, gledati TV ili koristiti internet. Dio
tog vremena učenici provode i u informatičkoj učionici, a vrlo često učiteljica likovne kulture za djecu organizira zanimljive sadržaje i animira ih za izradu elemenata
estetskog uređenja korisnih za različite predstojeće školske sadržaje. Uglavnom, ta
su djeca stalno pod nadzorom uz mogućnost korištenja različitih sadržaja, sukladno
našim skromnim prostornim mogućnostima. A, kada to vremenski uvjeti i raspored
nastave omogućavaju, mnoga djeca to slobodno vrijeme provode na sportskim igralištima uz loptu.

Učenički likovni radovi

Ivana Pavić, 8.b

Adrijana Hibik, 8.b

TRAVANJ 2012.

učenika i učitelja

tate na županijskim i državnim natjecanjima, ali i u izvanškolskim aktivnostima

NAŠI NOVI SUMJEŠTANI
Od siječnja ove godine do kraja ožujka,
na području općine Podgorač rođeno je
devetoro naših novih sumještana, čijim
je roditeljima iz općinskog proračuna
isplaćena pomoć za novorođeno dijete u
iznosu od tisuću kuna.
1. Marija Prišć, rođ. 31.siječnja 2012.,
kći Dejane i Vlade iz Podgorača,
2. Snježana Amić, rođ. 12. veljače
2012., kći Željke i Željka iz Stipanovaca,
3. Lucija Jakupec, rođ. 19.veljače
2012., kći Dijane i Dražena iz Stipanovaca,
4. Finka Maglica, rođ. 28. veljače 2012.,
kći Antonije i Ive iz Budimaca,
5. Zdravko Francuzović, rođ. 25. veljače 2012., sin Ane i Andrije iz Podgorača,

Školska dvorana
Zanimljivo je da učenici postižu zapažene rezultate u sportskim aktivnostima,
čak i na županijskoj razini, unatoč tome
što ova škola još uvijek nema sportsku
dvoranu, nego se nastava tjelesnog odgoja u hladnom dijelu godine odvija u
školskom holu.
Prema najavi općinskog načelnika Gorana Đanića, ovaj veliki problem podgoračke škole uskoro će napokon biti
riješen. Naime, sva potrebna projektna
dokumentacija, uključujući i građevinsku
dozvolu, je riješena. Očekuje se raspisivanje natječaja za izbor izvođača i početak konkretnih radova na gradnji školske
sportske dvorane.

tetu. Provodimo različite kvizove znanja
pismenog oblika kako bi naučili rješavati
problemske zadatke kakvi ih čekaju u srednjoj školi, pa čak i na fakultetima. Pismenost je izuzetno važna, pa se trudimo na
različite načine dostići što veći stupanj pi-

smenosti naših učenika. Određenih problema imamo kod djece koja dolaze iz obitelji
čiji roditelji nemaju završenu ni osnovnu
školu i gdje se malo radi kod kuće, te je cijeli proces odgoja i obrazovanja prepušten
isključivo školi.
... aktivni učenici

Osim toga što škola ima vrijedne učitelje,
ponos su i vrijedni učenici. Naime, jedna
od karakteristika OŠ Hinka Juhna je i u
tome što dosta djece sudjeluje u izvanškolskim aktivnostima i to osobito kroz rad u
dobrovoljnim vatrogasnim društvima kao
podmladak pojedinog društva. Nadalje,
mnogi dečki su aktivni u nogometnim klubovima, a jedan dio učenika posljednjih je
godina aktivno uključen u rad Glazbene
škole "Kontesa Dora" u Našicama. K tome,
zavidan uspjeh djeca ove škole ostvaruju u
likovnim aktivnostima jer gotovo u pravilu
po nekoliko njihovih radova završi na državnom natjecanju iz likovne kulture. Nadalje, ove su godine učenici išli na županijsko natjecanje iz matematike, geografije,
povijesti, vjeronauka...

6. Ida Filković, rođ. 9.ožujka 2012., kći
Magdalene Tuksar i Mateja Filkovića
iz Podgorača,
7. Lara Retich, rođ. 16.ožujka 2012., kći
Katice i Ivice iz Razbojišta,
8. Petra Humplik, rođ. 17.ožujka 2012.,
kći Marije i Danijela iz Podgorača, te
9. Nikola Filipović, rođ. 30. ožujka
2012., sin Džanije Sanele i Zdenka
Filipovića iz Budimaca.

KOLIKO NAS IMA
Prema podacima popisa stanovništva
koji je obavljen prošle, 2011. godine, sve
nas je manje. Tzv. bijela kuga zahvatila
je našu općinu, ali i Osječko-baranjsku
županiju i Hrvatsku. To se najbolje vidi
prema usporednim podacima iz 2001.
godine. Usporedba je još drastičnija
kada se pogledaju rekordne godine. Naime, 1931. godine na području današnje
općine Podgorač živjelo je 7.114 osoba,
dok nas je 2011. bilo samo 2.916. Što
se tiče samog naselja Podgorač, najviše
stanovnika je zabilježeno prije stotinu godina, kada su u Podgoraču 1910. godine
živjela 1.672 stanovnika.
MJESTO

207

154

Budimci

723

680

67

57

Kršinci

138

127

Ostrošinci

129

97

Podgorač

956

873

Poganovci

295

238

Razbojište

354

286

Stipanovci

449

404

3.314

2.916

Općina Podgorač
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2011.

Bijela Loza
Kelešinka

Milana Dragić, 5.a

2001.

Petra Miknić, 7.a
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BOGATSTVO VJERNIČKOG ŽIVOTA

Gotovo osam stoljeća
podgoračke katoličke župe
Kada je riječ o vjerničkom životu, općina Podgorač može
se pohvaliti pravim bogatstvom. Naime, na području
općine djeluju čak tri kršćanske crkve – katolička, pravoslavna i adventistička. Katolička ima dvije župe sa sjedištima u Podgoraču i Budimicima, pravoslavnoj je sjedište
također u Budimcima, dok
kršćanska adventistička crkva
djeluje u Stipanovcima. S obzirom na strukturu stanovništva, najbrojnija je skupina katoličkih, potom pravoslavnih,
te adventističkih kršćana.
Najdužu tradiciju i najbogatiju povijest ima rimokatolička župa u Podgoraču, koja je
postojala u vremenima i prije
Turaka. Tako je zabilježeno
da je 1239. godine postojala
samostalna podgoračka župa
pri tadašnjem požeškom arhiđakonatu u biskupiji Pečuh. Nakon odlaska Turaka,
Podgorač je proglašen župom
1789. godine i pripadao je
našičkom dekanatu, upravo
kao i danas. Sve do nedavnog
proglašenja Požeške biskupije, podgoračka župa bila je
najistočnija župa Zagrebačke
nadbiskupije. S obzirom na tu
činjenicu, podgoračku župu
u nekoliko je navrata posjećivao i kardinal Kuharić, a
ostalo je zapisano kako je
Podgorač u ljeto 1939. godine
posjetio i tadašnji zagrebački
kardinal Stepinac, te je tom

Crkva sv. Nikole Biskupa u
Podgoraču

prigodom osobno posvetio
podgorački Vatrogasni dom.
Sadašnji podgorački župnik,
velečasni Stjepan Vuk, skrbi
za katoličke vjernike većeg
dijela podgoračke općine,
kako u sjedištu župe u Podgoraču, tako i okolnim selima:
Stipanovcima,
Kršincima,
Kelešinki, Razbojištu, Ostrošincima i Bijeloj Lozi.
Župna crkva sv. Nikole Biskupa izgrađena je 1806. godine. Za njezine povelike gabarite (dugačka je 35, a široka
10 metara s tornjem visokim
26 metara), zaslužan je grof
Sigismund Pejačević.
Osim te župne crkve, službe
Božje održavaju se i u crkvi
Svih svetih u Stipanovcima, u
crkvi sv. Ane u Kršincima, u
crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Razbojištu, te u crkvi
sv. Josipa Radnika u Ostrošincima.

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO PODGORAČANI

Kultura opet stan
HKD Podgoračani djeluje više od dvadeset godina,
a članovi aktivno djeluju kroz tri sekcije i vrijedno nastupaju na brojnim događanjima
Matica kulturnog djelovanja u
Podgoraču, a sve više i na području cijele općine, svakako
je Hrvatsko kulturno društvo
Podgoračani. Posljednjih šest
godina HKD Podgoračani vodi
predsjednica Zdenka Vukomanović, a prema njezinim riječima Društvo danas ima i djeluje
kroz tri sekcije: ženska pjevačka skupina, folklorna plesačka
skupina, te tamburaška skupina.
- Posljednjih godinu dana dodatna pažnja se ponovno posvećuje podmlatku, pa je organiziran rad mlade skupina. Riječ je
o djeci iz nižih razreda osnovne škole, koji bi jednoga dana
trebali biti budućnost HKD-a
Podgoračani – kaže predsjednica Vukomanović, dodajući
kako zbog nedostatka vlastitih
prostorija,članovi Društva rade i
vježbaju u školskim prostorima.
Osim nje, središnje osobe ovoga Društva su Mirjana Kučić,

Podgorača zadire daleko u prošlost. Tako je još u godinama prije Drugog svjetskog rata u Podgoraču djelovao pjevački zbor
i kulturno-umjetničko društvo
Mladost, i to na inicijativu tadašnjeg uglednog podgoračkog
učitelja Tome Huzjaka.
Tako je bilo sve do Drugoga
svjetskog rata, nakon čega je
kulturni život u Podgoraču dugo
bio bez vidljivih znakova života.
Tek osamdesetih godina prošloga stoljeća, kulturne aktivnosti
učestalije se organiziraju kroz
tadašnje društvo Naša djeca,
koje je tih godina bilo aktivno u
Podgoraču. Upravo iz tih aktivnosti stvorena je jezgra aktivista
koji su došli na ideju osnivanja
kulturnog društva. Nakon više
mjeseci pripreme i prikupljanja potrebne dokumentacije,
napokon je 13. siječnja 1991.
i službeno osnovano Hrvatsko
kulturno društvo Podgoračani.

Koncert u Berlinu
Svojevrsna kruna dosadašnjeg djelovanja ovog Društva svakako
je prošlogodišnje gostovanja u Berlinu. Naime, na poziv Hrvatske
zajednice u Berlinu, te uz veliku potporu Općine Podgorač i općinskog načelnika Gorana Đanića, Društvo je sudjelovalo na berlinskoj manifestaciji Slavonska večer 2011. pod sloganom “Slavonijo, ponos si Hrvata!”
- Ne treba ni spominjati tko je bio zadovoljniji i sretniji našim gostovanjem u Berlinu: mi koji smo imali priliku biti na prvom inozemnom gostovanju ili pak naši domaćini – Hrvati u tom dijelu naše
dijaspore - koji su doista iskreno uživali u našem koncertu – kaže
Zdenka Vukomanović, prisjećajući se tog dalekog gostovanja.

Pravoslavna tradicija
Dugu tradiciju organiziranog vjerničkog
života na području općine Podgorač imaju i kršćanski vjernici Srpske pravoslavne
crkve. O tome najbolje svjedoče dva pravoslavna božja hrama – parohijska crkva
sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Budimcima
i crkva sv. Proroka Ilije u Poganovcima –
koje su izgrađene još u 18. stoljeću.
Crkva sv.
Vaznesenja

Naime, Budimci su sjedište istoimene pa- Gospodnjeg u
rohije (župe) koja, uz općinu Podgorač, Budimcima
skrbi i o pravoslavnim vjernicima s područja općina Čepin, Drenje i Koška. Budimačka parohija prema
ustrojstvu SPC-a pripada Osječkopoljskoj i baranjskoj eparhiji
(biskupiji). Vjernički život pravoslavnih kršćana u općini Podgorač bitno je poboljšan ponovnim oživljavanjem budimačke
parohije i imenovanjem svećenika Nemanje Klajića parohom,
što je učinio episkop (biskup) osječkopoljski i baranjski Lukijan, rujna 2008. godine.
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S nastupa u Berlinu

voditeljica sekcija, prof. Mirjana Potnar, koreografkinja, te –
kako to slikovito kaže gospođa
Vukomanović – Damir Varga,
tajnik Društva i "živa enciklopedija HKD-a Podgoračani".
Nismo "tikva bez korijena"

Upravo od njega saznajemo
kako današnji HKD Podgoračani definitivno nije "tikva bez
korijena". Naime, tradicija kulturnog djelovanja stanovnika

Društvo danas ima više od 60
članova, od kojih tridesetak
aktivno djeluje i nastupa kroz
sve tri sekcije HKD-a. Logično,
najveći dio članova čine sami
Podgoračani, ali danas HKD
ima članove i iz Razbojišta, Stipanovaca i Feričanaca.
U planu i godišnji koncert

Tijekom više od dva desetljeća djelovanja, članovi Društva,
naravno, najviše su nastupali i
TRAVANJ 2012.

nuje u Podgoraču
Ovakva istraživanja uskoro
će se voditi i u Podgoraču

Arheološka istraživanja
S prošlogodišnje manifestacije “Oj, jesenske duge noći”

sudjelovali u svom Podgoraču,
gdje je Društvo i neposredni
organizator najstarije kulturne manifestacije "Oj jesenske
duge noći", te "Uskrsnog stola
u Podgoraču", a posljednjih godina i Ljetnih podgoračkih noći.
Također, u Društvu ozbiljno
razmišljaju o organiziranju svojevrsne 'krune' cjelogodišnjeg
djelovanja – svečanog godišnjeg koncerta – koji bi se mogao
organizirati u zimskim mjesecima. Takvim velikim godišnjim
koncertom članovi Društva bi
svojim mještanima, ali i gostima, mogli prezentirati svoj cjelogodišnji rad. Također, time bi
i Podgorač u zimskim mjescima
dobio vrijedan kulturni događaj.
Inače, u svojoj povijesti, o čemu
vrijedno skrbi tajnik Varga,
HKD Podgoračani su nastupali
u mnogim mjestima i gradovima kontinentalne Hrvatske.
Tako se podgoračka glazba,
pjesma i ples mogla slušati i

gledati od Varaždina do Iloka, a nastupalo se i u Zagrebu,
Slavonskom Brodu, Osijeku...
Sudjelovali su Podgoračani i na
Đakovačkim vezovima, Orahovačkom proljeću, Valpovačkom
ljetu, na LIDAS-u (Lipanjski
dani amaterskog stvaralaštva) u
Pleternici...
Naravno, kao i svaka slična
udruga koja djeluje u manjim
mjestima, i HKD Podgoračani
boluje od problema česte fluktuacije članstva. Naime, brojni
mladi članovi, upravo kada stasaju za najbolje nastupe, odlaze
na školovanje ili studiranje u
Osijek ili Zagreb i time se gubi
kontinuitet u radu Društva. No,
članovi Društva ne posustaju,
stvaraju novi podmladak. A,
kada jednoga dana i njih život
povede u nekom drugom smjeru, naći će se već neki vrijedni
Podgoračani koji će i dalje skrbiti o svom Hrvatskom kulturnom društvu Podgoračani.

Nova zastava
Prošle jeseni, dan uoči lanjske manifestacije “Oj, jesenske duge noći”, blagoslovljena je nova zastava
HKD-a Podgoračani. Kuma zastavi je bila prof. Mirjana Potnar, koja je i osmislila njen izgled. Zastavu
je blagoslovio vlč.Stjepan Vuk, župnik podgoračke
Župe svetog Nikole u župnoj crkvi u Podgoraču.

Prošloga ljeta stručnjaci zagrebačkog Instituta za arheologiju i Zavičajnog muzeja Našice započeli su pripremna
istraživanja na lokalitetu u Podgoraču. Kako saznajemo od
gospođe Silvije Lučevnjak, ravnateljice Zavičajnog muzeja,
ovisno o financijskim sredstvima, ozbiljni radovi na arheološkim istraživanjima trebali bi početi ove godine. Inače,
prvi nalazi ovdje su otkriveni 1975. godine, potječu iz neolitika, odnosno mlađeg kamenog doba. Ono što predstavlja
osobitu zanimljivost svakako je činjenica da su prvi keramički nalazi pronađeni u šljiviku koji pripada, ni manje ni
više, nego upravo jednom – arheologu. Naravno, riječ je o
dr.sc. Zorku Markoviću, Podgoračaninu koji je danas znanstveni suradnik Instituta za arheologiju u Zagrebu.

PREMINULI SUMJEŠTANI
Od početka ove godine pa do prvih dana travnja, napustilo nas je
19 naših donedavnih sumještana:
1. Drago Siber, pokopan 6.
siječnja na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
2. Jozo Borovička, pokopan
29. siječnja na groblju u
Razbojištu (Sv. Ivana),
3. Mato Bilkić, pokopan 29.
siječnja na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
4. Ilija Vidačić, pokopan 31.
siječnja na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
5. Radivoj
Prekodravac,
pokopan 7. veljače u Poganovcima (sv. Ilije i sv.
Ivana Nepomuka),
6. Marija Mastanjević, pokopana 18. veljače na
groblju u Razbojištu (Sv.
Ivana),
7. Ivan Gajčević, pokopan
18. veljače na groblju u
Budimcima
(Presveto
Trojstvo),
8. Ljubica Štefančić, pokopana 26. veljače na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole).
9. Nikola Vujčić, pokopan 1.
ožujka na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

TRAVANJ 2012.

10. Marija Jovanović, pokopana 6. ožujka na groblju
u Budimcima (Tihi gaj),
11. Stjepan Rekaš, pokopan
14. ožujka na groblju u
Podgoraču (Sv. Nikole),
12. Vitomir Vujčić, pokopan
16. ožujka na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
13. Ruža Knežević, pokopana 19. ožujka na groblju u
Razbojištu (Sv. Ivana),
14. Franjo Jazbec, pokopan
20. ožujka na groblju u
Kršincima (Sv. Ane),
15. Eva Ralbovski, pokopana 24. ožujka na groblju
u Budimcima (Presveto
Trojstvo),
16. Mirko Ostopanj, pokopan
25. ožujka na groblju u
Razbojištu (Sv. Ivana),
17. Ivan Magličić, pokopan
30. ožujka na groblju u
Stipanovcima (Svih svetih),
18. Petar Dragić, pokopan 2.
travnja na groblju u Bijeloj
Lozi (Male Gospojine),
19. Dražen Cesar, pokopan
3. travnja na groblju u Budimcima (Tihi gaj).
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KONJIČKI KLUB PODGORAČ

Zahtjevan, ali
koristan sport

Zahvaljujući silnom entuzijazmu Nikole i Mirka Vidačića, Podgorač je vjerojatno
najmanje mjesto u Hrvatskoj
koje se može pohvaliti činjenicom da ima i – konjički
klub. Osnovan je 2010. godine s namjerom da se ide u organizaciju konjičkog turnira,
čime bi se pomoglo razvoju
ove vrste konjičkog sporta, te da takav turnir bude u
funkciji kvalitetne promocije
Podgorača. Naravno, organizacija turnira pretpostavlja
gradnju odgovarajućih objekata i terena, ali desetak ekipa iz Hrvatske ili još više iz
Mađarske, Slovačke i drugih
zemalja ako je turnir međunarodni – svakako donosi
niz prednosti mjestu gdje se
turnir održava. Osim financijske koristi, radilo bi se i o
velikoj pozitivnoj promidžbi

gelama u Đakovu, Popovači,
Lipiku, Slavonskom Brodu,
Zagrebu... Osim činjenice da
se radi o disciplini konjičkog
sporta koja postoji tek 35, 40
godina, velik problem šire
zastupljenosti ovoga sporta
svakako je u tome što je to
– skup sport. Godišnje je za
održavanje, njegu, hranu i
treninge za dva konja potreb-

Pripreme za svjetsko prvenstvo
Velika ulaganja, svakodnevna njega i šest, sedam sati dnevnoga treniranja s konjima, naravno, donose i određene rezultate. Tako je Nikola Vidačić dugogodišnji hrvatski državni
prvak, iza njega je mnogo međunarodnih natjecanja i jedno
sudjelovanje na svjetskom prvenstvu, 2007. godine u Varšavi. Godine 2009. nije sudjelovao zbog financijskih problema,
dok je prošle godine konj ozlijeđen. Stoga sada velike nade
polaže oko sudjelovanja na svjetskom prvenstvu sljedeće
godine kod Bratislave.

Podgorača, koji bi time bio
ucrtan na konjičku kartu Europe. Nažalost, vrijeme recesije za sada nije pogodno za
takva ulaganja.
Inače, Nikola Vidačić kao
predstavnik KK Podgorač
ove godine planira sudjelovati na tri turnira: na Croatia
kupu u Đakovu, na nacionalnom prvenstvu u Pleternici, a
ako bi na ta dva turnira sve
prošlo u redu, Nikola planira
sudjelovati i na pokalu AlpeDunav u Mađarskoj, što je
neslužbeno europsko prvenstvo. Ujedno to su i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo
koje se sljedeće godine održava u Slovačkoj.
Budući da se radi o vrlo specifičnom i zahtjevnom sportu (natjecanje dvoprega) i
relativno mladoj disciplini,
u Hrvatskoj je samo 10-12
dvoprega koji aktivno rade u
konjičkim klubovima ili er-
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no osigurati oko 150 tisuća
kuna.
Kako ističe Nikola Vidačić,
klubu u manjem dijelu pomažu Grad Našice i županija, a posebno je zahvalan
Općini Podgorač i općinskom načelniku Goranu Đaniću koji je znao prepoznati
značaj individulanog sporta.
Nadalje, vrijedna je pomoć
našičke tvrtka Skating, ali
ipak se najviše radi o osobnim sredstvima.
Ako se stanje uskoro ne popravi, Vidačić strahuje da bi
se klub mogao i ugasiti. To
bi doista bilo šteta, jer uz
ogromni entuzijazam koji
se ulaže i dobru osnovu što
je postignuta u Podgoraču,
uz dodatnu pomoć cijelo bi
područje dugoročno višestruko moglo profitirati postojanjem kluba i mogućim
organizacijama podgoračkih
konjičkih turnira.

NOGOMETNI KLUB SLOGA

90 godina nogo
U Slogi su zadovoljni sadašnjim sportskim rezultatima, a osobito činjenicom
da se u klubu okuplja pedesetak mladih ljudi
Najstariji sportski klub s područja podgoračke općine – Nogometni klub Sloga – prošle je
jeseni obilježio 90 godina rada.
Za razliku od mnogih sportskih
klubova koji su tijekom desetljeća svoga postojanja mijenjali
naziv, podgorački nogometaši
sve to vrijeme s ponosom nose
naziv Sloga. Službena boja
kluba je plavo-bijela. Klub se
natječe u Drugoj županijskoj
ligi Našice i već je nekoliko sezona stalno pri vrhu prvenstvene tablice.
Prema riječima Petra Đanića, direktora NK Sloga, klub
ukupno okuplja gotovo stotinu
članova, od kojih je pedesetak
registriranih igrača svrstanih u
pionirsku i seniorsku sekciju.
Igrači imaju zadovoljavajuće
uvjete treniranja i rada, a sadašnje igralište zajedno s pripadajućim prostorijama izgrađeno
je početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća. O tome
svemu skrbi klupski oružar.

Svi su
dobrodošli!
Bez obzira na određene nesuglasice od prije dvije godine, direktor Petar Đanić uputio je javni poziv svim bivšim
igračima i članovima Kluba
da su dobrodošli i da su im
vrata kluba otvorena. Uostalom sport, pa tako i nogomet,
trebao bi biti područje isključivo sportskog nadmetanja i
pozitivnog druženja.

Ljudi kluba
Pored direktora Petra Đanića, klub vodi i predsjednik
kluba je Željko Filković. Trener pionirske i seniorske ekipe je Stjepan Petrunić. U klubu s ponosom navode svog
člana i bivšeg igrača Maurac
Luku, koji je u svoje vrijeme
bio najstariji registrirani nogometaš na našičkom području.
Mjesto okupljanja mladih

S obzirom na konfiguraciju terena, igralište ima prirodnu zatravnjenu tribinu. Utakmice NK
Sloga u prosjeku okupi osamdesetak gledatelja. Nedavni derbi
s prvoplasiranom ekipom Croatije iz Velimirovaca gledalo je
nešto više od 150 gledatelja.
U razgovoru sa školskom ravnateljicom, saznali smo kako
je nogomet jedna od vodećih
izvanškolskih aktivnosti. Što
postojanje i rad ovakvog kluba
znači za mjesto poput Podgorača? - pitali smo direktora Đanića:
- Da ne postoji ovaj klub, kao i
sve ono što klub svojim postojanjem nosi, zaista ne znam gdje
bi se okupljao dobar dio naših
mladih ljudi.
Kao i u većini sportskih klubova, i u Slogi je mnogo toga
zasnovano na entuzijazmu članova Kluba i samih igrača. S
obzirom na obveze koje imaju
kao učenici i studenti, većina
igrača prve ekipe uspije trenirati
tek uoči samih utakmica. Unatoč tome, Sloga postiže odlične

Ekipe NK Sloge iz sezona 1932/33, 1951/52, te 1975/76. godine
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ometne tradicije

Slavljenička momčad koja je prošle jeseni obilježila 90 godina kluba

rezultate i trenutačno je treća na
prvenstvenoj tablici. To je razina natjecanja koja u potpunosti
zadovoljava potrebe kluba.
Klupska realnost

- U situaciji igranja u Prvoj županijskoj ligi bilo bi potrebno
imati dva, tri jača sponzora koji
bi pokrili veće financijske troškove sudaca, same organizacije
utakmica, kao i troškove putovanja momčadi na gostujuće
utakmice. I, naravno, ono što
je temeljno – igrači bi morali znatno više trenirati, a time
i više vremena odvajati na tu
aktivnost. U suprotnom, bili bi
jednu sezonu prava ‘kanta za

napucavanje’. Takvih primjera
smo vidjeli u našem susjedstvu
– kaže Đanić.
Iako u Nogometnom klubu
Sloga, kao i u sličnim sredinama, uvijek postoji ambicija
višeg ranga natjecanja, želje su
jedno, a realnost nešto drugo.
Stoga su u Slogi zadovoljni sadašnjim sportskim rezultatima,
a osobito činjenicom da se u
klubu okuplja pedesetak mladih ljudi koji na taj način kvalitetno provode svoje slobodno
vrijeme. U podgoračkom nogometnom klubu tako razmišljaju
i djeluju već gotovo cijelo stoljeće.

Tablica 2. ŽNL Našice (stanje od 22. 04. 2012.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
Croatia
Motičina
Sloga
Mladost (st)
Martin
Željezničar
Mladost (bn)
Iskrica
Zoljan
Omladinac (vu)
Zagorac
Šipovac
Lađanska (-1)
Omladinac (ni)

Ut Pob Ner Por
20 16
2
2
20
11
5
4
20
11
4
5
20
11
4
5
20 12
0
8
20
9
5
6
20
8
4
8
20
8
3
9
20
6
4 10
20
6
3
11
20
6
3
11
20
5
4
11
20
4
6 10
20
2
3 15

G+
47
48
40
37
43
35
30
26
32
40
31
34
21
15

G12
22
24
21
32
25
35
36
51
36
46
49
38
52

B
50
38
37
37
36
32
28
27
22
21
21
19
17
9

IZ NAŠIH NASELJA

Bijela Loza: Obnova elektromreže
Osim rekonstrukcije Ulice Slavka Kolara, jedna od preostalih
investicija u naselju Bijela Loza
je i završno opremanje tamošnjeg
Društvenog doma. Dugoročno,
kako saznajemo od Milorada
Beronje, potpredsjednika Općinskog vijeća, jedan od važnijih
poslova je temeljita obnova zastarjele niskonaponske mreže u
selu. Posljednjih godina, ističe
Beronja, dosta je toga investirano i izgrađeno u Bijeloj Lozi
pa je time znatno poboljšana kvaliteta života. Naravno, da bi
se dostigla razina komunalne infrastrukture ostalih općinskih
naselja, preostalo je još dosta posla, a sve će se rješavati sukladno onome koliko bude sredstava u općinskom proračunu.

Kršinci: Najvažniji je vodovod
Osnovni problem stanovnika Kršinaca svakako je izgradnja
vodovoda i to je ono što nestrpljivo očekuje velika većina Kršinčana, jer već sada se osjećaju posljedice suše. K tome, kako
kaže Damir Štefančić, općinski vijećnik, očekuje se dovršetak izgradnje, odnosno opremanja Društvenog doma u selu.
Potrebno je još srediti sanitarni čvor i opremiti kuhinju, te
obnoviti fasadu Doma. Uz pomoć općinskih sredstava, dio te
investicije riješit će se u suradnji s tamošnjim DVD-om. Nadalje, kao i u nekim drugim mjestima u općini, i u Kršincima
je potrebna temeljita obnova niskonaponske mreže.

Kelešinka: Uređenje autobusnog stajališta
Iako je uvjerljivo najmanje naselje u općini Podgorač, prema
komunalnoj opremljenosti, Kelešinka je među kvalitetnijim općinskim naseljima. Ivica Zidar iz
Kelešinke s ponosom ističe rad
DVD-a Kelešinka, koji blisko
surađuje s kolegama iz Stipanovaca.
- Uredili smo unutrašnjost našeg
Vatrogasnog doma, a očekujemo financijsku pomoć oko završnih radova uređenja krovišta
same zgrade. Zajedno s uređenjem autobusnog stajališta, to je
investicija čije rješenje očekujemo ove godine. Stalno se nešto
radi i to je dobro – naglašava Ivica Zidar, svestrano aktivni
stanovnik Kelešinke.

Stipanovci: Sređivanje kanalizacije
I naoko, ali i prema funkcionalnosti, Stipanovci su svakako
najuređenije mjesto općine Podgorač. No, kao i svuda, i u Stipanovcima treba neke stvari popraviti, a neke izgraditi. Prema
riječima Nenada Kapetana, općinskog vijećnika iz Stipanovaca, nužno je u cijelosti srediti sustav kanalizacije na način da
se izgrade potrebni pročistači, te da kanalizacijska mreža bude
sastavni dio jednog kvalitetno uređenog sustava. Nakon toga,
valja izgraditi nogostupe u nekim ulicama da pješaci mogu
sigurnije hodati.
- Za pohvalu je ideja dodatnog hortikulturalnog uređenja središta sela, te planirana gradnja fontane najvjerojatnije ispred
Vatrogasnog doma ili Crkve – izjavio je Nenad Kapetan.
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ODRŽAN 4. USKRSNI STOL U PODGORAČU

Najljepše pisanice
stigle iz Osijeka

Čuvari tradicije i
kulturne baštine

Pravo malo bogatstvo narodnog stvaralaštva ‘prodefiliralo’ je ovom manifestacijom u protekle četiri godine
dakle, bio da našem mjestu i svim gostima
koji dođu u Podgorač pokažemo kako to
ljudi o Uskrsu priređuju u drugim mjestima. I mogu reći da smo, na temelju do sada
održanih Uskrsnih stolova, vidjeli i čuli za
doista mnogo različitih i zanimljivih tradicija – kaže Vukomanović.

Kada je prije četiri godine HKD Podgoračani, na inicijativu općinskog načelnika
Gorana Đanića, pokrenuo manifestaciju
“Uskrsni stol u Podgoraču”, malo je tko
mogao misliti da će ona nakon samo četiri
godine polučiti tako veliko zanimanje. Naime, uz domaćine koji svake godine sudjeluju kao izlagači, tradiciju i baštinu svoga
kraja prezentiralo je 16 udruga ili društava
iz isto toliko slavonskih mjesta uključujući
i predstavnike nacionalnih manjina Slova-

“Uskrsni stol u Podgoraču” redovito se
održava na Mladi Uskrs, pa je tako bilo i
ove godine. Svoja umijeća, tradiciju, ali i

Tko su najbolji

Čestitke domaćinima

Stručni ocjenjivački sud ocjenjivao je tri
kategorije: najljepša pisanica, uskrsna
košarica i najuređeniji uskrsni stol. Skromne nagrade domaćina za najljepše pisanice dobila je “Šokačka grana”, dok
je najzanimljiviju uskrsnu košaricu predstavilo društvo iz Habjanovaca. Najimpresivniji uskrsni stol svoga kraja, prema
stručnom mišljenju, predstavili su gosti iz
Bapske.

Sve manifestacije koje podržavaju autentičnu slavonsku kulturu izuzetno su
važne, pogotovo kada se one događaju
u manjim mjestima gdje nema mnogo
kulturnih događanja. Zato organizatorima
treba čestitati što, unatoč ovim kriznim
vremenima, uspijevaju ne samo održavati nego i unapređivati ovakvu vrijednu
manifestaciju – objasnila je Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice, koja redovito prati takva događanja,
a radom u ocjenjivačkom sudu i osobno
pridonosi kvaliteti “Uskrsnog stola”.

ka i Makedonaca. Pravo malo bogatstvo
narodnog stvaralaštva tako je ‘prodefiliralo’ ovom manifestacijom, a više od 200
članova tih udruga i društava, s velikom
motivacijom i puno ljubavi, pripremalo
je da upravo u Podgoraču predstave svoje
uskrsne stolove i kulturnu, gastronomsku,
pa i umjetničku tradiciju svojih mjesta.
Osim toga, prepuna dvorana Vatrogasnog
doma najbolji je dokaz kako “Uskrsni stol”
izaziva zanimanje brojnih posjetitelja,
kako samih Podgoračana tako i gostiju iz
Našica, susjednih sela, pa i iz Osijeka.

Najbolja košarica iz Habjanovaca

- Htjeli smo postići nešto u smislu da ljude vide malo i ruha i kruha, a mislim da je
uskrsno vrijeme prava prigoda za tako nešto. Naime, svako mjesto, čak i unutar jedne općine, ima neke svoje specifičnosti u

glazbene vrijednosti, osim redovitog nastupa domaćina – HKD-a Podgoračani –
predstavila su i društva “Šokačka grana” iz
Osijeka, “Izvor” iz Donje Motičine, “Sloga” iz Bapske kod Iloka, te “Ravnica” iz
Habjanovaca kod Valpova.

O tome što se zapravo željelo postići ovom
manifestacijom pitali smo predsjednicu
HKD-a Podgoračani, gospođu Zdenku Vukomanović:

tome kako je izgledao tradicionalni uskrsni
stol. Počevši od toga kako je izgledao i što
je sadržavao sam stol, preko toga kako je
izgledala i kakvi su običaji vezani uz uskrsnu košaricu koja je nošena na posvetu, te
kako su ukrašavane pisanice. Cilj nam je,

Naime, s obzirom na ograničeni prostor
podgoračkog Vatrogasnog doma, svoje tradicije koje se odnose na uskrsne običaje i
sadržaj uskrsnog stola za sada može predstavljati samo po pet različitih društava.
Međutim, kada Podgorač dobije sportsku
dvoranu, vjerojatno će se otvoriti nove mogućnosti za još kvalitetniju i sadržajniju organizaciju ove vrijedne manifestacije.

Veliko zanimanje posjetitelja

Pobjednici – uskrsni stol iz Bapske

Vesele i raspjevane snaše iz Habjanovaca

Ponosni načelnik Đanić ispred podgoračkog
uskrsnog stola

