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Gradnja dvorane
i vodovoda do
Budimaca
 Raspisani natječaji za
odabir izvođača radova za
gradnju školske sportske
dvorane i vodovoda od
Podgorača do Budimaca
Stranica 3

Nova autocisterna podgoračkih vatrogasaca

Načelnik Đanić, pomoćnik ministra Milatić
i predsjednik DVD-a Mojzeš

DOBITAK ZA VATROGASCE I SVE STANOVNIKE OPĆINE PODGORAČ

Moderna autocisterna
stigla u Podgorač
Novu vatrogasnu autocisternu podgoračkim je vatrogascima i načelniku Općine
predao osobno Ivo Milatić, pomoćnik ministra gospodarstva i ravnatelj Ravnateljstva za robne zalihe

INVESTICIJE HEP-a U OPĆINI
PODGORAČ

Kreće serija
velikih radova
 Potvrđen skori početak
radova na plinofikaciji
općine Podgorač, i obnova
niskonaponske mreže u
Kršincima, Budimcima i
Poganovcima
Stranica 5

PROSLAVLJEN ROĐENDAN
DVD STIPANOVCI

80 godina uspjeha
i ponosa
 U godini obilježavanja 80.
rođendana, DVD Stipanovci
ima 114 članova, od kojih je
38 djece i mladih
Stranica 6-7

Jedno od najmodernijih vatrogasnih vozila kojima uopće
raspolažu hrvatski vatrogasci
odnedavno se nalazi u garaži
DVD-a Podgorač. Zahvaljujući prvenstveno velikoj potrebi
(protupožarna zaštita i osiguranje pitke vode), ali i silnom
zalaganju općinskog načelnika
Gorana Đanića (HNS), saborskog zastupnika Ivice Mandića (HNS) i ministra graditeljstva Ivana Vrdoljaka (HNS),
Ministarstvo gospodarstva i
pripadajuće mu Ravnateljstvo
za robne zalihe donijelo je odluku da se ovo vatrogasno vozilo vrijedno oko 2 milijuna kuna
– dodijeli upravo vatrogascima
općine Podgorač.
Novu vatrogasnu autocisternu
podgoračkim je vatrogascima i
načelniku Općine predao osobno Ivo Milatić, pomoćnik ministra gospodarstva i ravnatelj
Ravnateljstva za robne zalihe.
- Sredstva na korištenje raspoređujemo strateški ravnomjerno u svim hrvatskim regijama,
ali vodimo računa i o tome da

Đanić: Općina
Podgorač sad
je sigurnija
- Značaj ove vatrogasne cisterne za sva mjesta općine
Podgorač je iznimno velik, jer
se radi o modernom i funkcionalnom vozilu kakvo imaju i
veliki hrvatski i europski gradovi. Tom cisternom Podgorač je sigurniji što se tiče
opskrbe pitkom vodom, kao
i zbog preventive i zaštite od
požara. U cijeloj Hrvatskoj je
raspoređeno 20-ak takvih vozila, a jedno od tih mjesta je
upravo naša općina – ponosno je rekao načelnik Đanić.

se takva sredstva rasporede
gdje su objektivno i potrebna. Tamo gdje se preventivno
može djelovati, pomagati stanovništvu i rješavati nastale
probleme. Jedan od takvih
primjera je upravo općina Podgorač, gdje su prošle godine
zabilježene ozbiljne posljedice
zbog suše. Osim toga, jasno je
da takvo sredstvo kao što je ova

vatrogasna autocisterna ima
ozbiljne zadaće u protupožarnom smislu. Zato smo odlučili
staviti na raspolaganje takvo
višenamjensko vozilo stanovnicima općine Podgorač, odnosno njihovom vatrogasnom
društvu kako bi kvalitetnije i s
manjim posljedicama rješavali
moguće probleme suše ili pak
požara – izjavio je pomoćnik
ministra Milatić.
Zahvaljujući na primljenom
vozilu, Josip Mojzeš, predsjednik DVD-a Podgorač, nije
krio zadovoljstvo:
- Teško je riječima opisati koliko nam znači ovakvo jedno
vozilo. Ova autocisterna puno
će nam značiti u kvalitetnijoj
protupožarnoj zaštiti, ali još
će više biti dodatna motivacija osobito našim mladim članovima – rekao je predsjednik
DVD-a Podgorač, dodajući
kako je velik značaj ovoga vozila što može poslužiti i kao
cisterna za dovoz pitke vode
budući da ima kapacitet 7.000
litara.

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Potpora HEP-u za plinofikaciju
Za razliku od prošle sjednice Vijeća, kada
se pred vijećnicima našao dnevni red od
čak 24 točke, protekla lipanjska sjednica
Općinskog vijeća bila je prava “sitnica”
jer se raspravljalo i odlučivalo o “samo”
15 tema. Iako kraća, sjednica je obilovala
nizom tema izuzetno važnih za život mještana općine.
Tako su vijećnici najprije detaljno upoznati sa stanjem sigurnosti na području općine
za prva tri mjeseca ove godine, o čemu je
izvješće pripremljeno u PP Našice. I dok je
stanje sigurnosti ocijenjeno dobrim, mnogo se lošija ocjena čula o stanju obrtništva
na području djelovanja Udruženja obrtnika
Našice, budući da je unatrag dvije godine
broj registriranih s 542 krajem 2009. pao
na 526 obrta krajem 2011. godine. Što se
općine Podgorač tiče, na njezinom području sada radi 25 obrta, dok je prije dvije godine bio 31.
Vijećnici su nadalje usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za prošlu godinu, a donijeli su i Odluku
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Općinski vijećnici usvojili su niz odluka u cilju kvalitetnijeg života mještana

u vlasništvu Općine Podgorač, kao i izmjene/dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području općine kako bi općinska odluka bila
usklađena s novim zakonskim odredbama.
Osim toga, na prijedlog Povjerenstva za
izbor i imenovanja, vijećnici su većinom

Obnova ulica
u Budimcima
Općinski vijećnici prihvatili su
tri ponude za izradu projektne
dokumentacije i geodetskih
snimaka u cilju rekonstrukcija
ulica u naselju Budimci. Riječ
je o ulicama Lužak, Ive Lole
Ribara i Vukovarskoj. Iz općunskog proračuna će za te
namjene biti izdvojeno ukupno 85 tisuća kuna. Nakon
izrade potrebne dokumentacije, konkretnoj obnovi ulica pristupit će se u sljedećoj godini,
kada za te potrebe budu osigurana sredstva u proračunu.

glasova (protiv su bili oporbeni vijećnici
HDZ-a i HSS-a) razriješili vijećnika Ivicu
Lukačića (HDSSB) dužnosti člana Skupštine Našičkog vodovoda, kao i s dužnosti
člana Povjerenstva za predstavke i pritužbe, te Povjerenstva za popise birača. Nakon razrješenja, na ove je dužnosti imenovan vijećnik Nenad Kapetan (HNS).
Za svakodnevni život stanovnika općine
Podgorač vijećnici su raspravljali i usvojili
nekoliko odluka o daljnjem uređenju mjesnih groblja, o izradi projektne dokumentacije za obnovu tri ulice u Budimcima, za
uređenje oborinskih kanala u Kelešinki, a
pozitivno je riješen i zahtjev tvrtke HEP
Plin za ostvarivanje prava služnosti u cilju skorog građenja i kasnijeg održavanja
distribucijskog plinovoda za naselje Podgorač.
O sadržaju nekih od ovih odluka detaljnije
možete pročitati na stranicama ovog broja
Informativnog lista Općine Podgorač.

Podgorački HNS najbolji u potezanju konopa u Hrvatskoj
Broj 2, srpanj 2012. godine
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Na nedavnom tradicionalnom godišnjem
susretu članova Hrvatske narodne stranke u Svetom Martinu na Muri, održani su
i sportski susreti HNS-ovaca. Već uobičajeno, značajan doprinos dalo je i 40-ak
članova HNS-a s područja općine Podgorač. HNS-ovi sportaši natjecali su se u sedamnaest sportskih disciplina. Navijalo se
srčano i korektno, a potpuna kulminacija
je dostignuta u posljednjoj disciplini – potezenja konopa. A tu su uvjerljivo najbolji
bili upravo podgorački haenesovci osvojivši prvo mjesto. Nagrade i pehare uručili su
Radimir Čačić, Ivan Vrdoljak i Matija Posa-

vec. Nakon toga, oko 1.500 okupljenih fotografiralo se čuvenu milenijsku fotografiju
Šime Strikomana.

SRPANJ 2012.

POČETAK DVA VELIKA I ZNAČAJNA
PROJEKTA

Gradnja dvorane
i vodovoda do
Budimaca
Projekt
dvorane izradila
je zagrebačka
tvrtka Capital Ing

Raspisani natječaji za odabir izvođača radova za gradnju školske sportske dvorane i
vodovoda od Podgorača do Budimaca
Krajem lipnja u Općinu Podgorač stigle su
dvije dobre vijesti: raspisani su natječaji za
izvođenje radova na gradnji sportske dvorane pri OŠ Hinka Juhna u Podgoraču, te
za izgradnju glavnog opskrbnog cjevovoda
Podgorač – Budimci i dio opskrbnih cjevovoda naselja Budimci.
Teško je reći koja je od te dvije investicije važnija i koja je duže iščekivana, ali i
koja je više puta obećavana, da bi nakon
nekog vremena obećanje palo u zaborav.
Generacije i generacije podgoračkih učenika završavale su osnovnu školu, a da
nisu saznali prednosti sportske dvorane.
Za kišnih dana i zimskih mjeseci, nastavu
tjelesnog odgoja imaju u skučenim prostorima školskog hola, koji je i jedino mjesto
za školske priredbe, obilježavanje važnih
događaja, školske izložbe... Godinama su
vodstvo škole i općinska uprava ‘kumili i
molili’ odgovorne u Osijeku i Zagrebu da
se nekako iznađu sredstva, pa da škola u
Podgoraču ne bude jedna od rijetkih koja
još uvijek nema dvoranu.
Sada se napokon i tom problemu nazire
kraj. No, najmanje će još jedna školska godina proteći bez dvorane, a ako sve bude
išlo prema planu, u školskoj 2013./2014.
godini učenici ove škole imat će tjelesni u
pravoj dvorani. K tome će Podgorač i cijela općina biti bogatiji za vrijedan objekt
koji će se moći koristiti u brojne društveno
korisne svrhe.
6,2 milijuna za dvoranu

- Sada, kada je Županija raspisala natječaj
za izvođača radova, očekujem da će početkom jeseni napokon startati radovi na gradnji dvorane. Investitor je Županija, ali se
i Općina uključila tako što je riješila imovinsko-pravne odnose. Kada se dvorana
sagradi, Općina će se uključiti u sufinanciranje troškova održavanja. Dvorana se gradi za potrebe škole, ali i općine i udruga.
Investicija se procjenjuje na 6,2 milijuna
kuna, a naši učenici će konačno imati iste
mogućnosti obrazovanje kao i razvijenije
gradske sredine – komentirao je općinski
načelnik Goran Đanić (HNS).
Prema elementima navedenim u natječaju, dvorana će u tlocrtu biti veličine 27 x
19 metara, a svojim dinamičnim plohama
skladno će se uklopiti kako uz postojeću
školsku zgradu, tako i u ukupan prostor
koji će biti dodatno uređen.
SRPANJ 2012.

Parkirališni prostor (koji ujedno služi i kao
vatrogasni prilaz) asfaltirat će se uz osiguranje pristupa i operativni rad vatrogasnih
vozila. Pješački putevi bit će popločani
betonskim elementima teksture u skladu s
pročeljem zgrade. Zelene površine uokolo
dvorane uredit će se travnatim površinama i oplemeniti sadnjom stabala. K tome,
zgrada dvorane projektirana je u skladu s
Pravilnikom o projektima potrebnim za
osiguravanje pristupačnosti građevina oso-

12 kilometara cijevi
Za izgradnju vodovoda od Podgorača do Budimaca potrebno je ugraditi
devet kilometara vodovodne mreže,
a u ovoj fazi je predviđena izgradnja
još tri kilometra sekundarne mreže u
samom naselju Budimci.

bama s invaliditetom. Dvorana će ustakljenim hodnikom biti neposredno povezana s
postojećom školskom zgradom.
3,5 milijuna za vodovod

I dok mlađe članove naše zajednice zanima
kada će što prije okušati sportske vještine
u novoj dvorani, dio njihovih roditelja još
uvijek sa strahom zagleda u dubine bunara. Takva pitanja osobito su učestala u ovo
vrijeme velikih vrućina i nedostatka oborina. Naime, većini kućanstava na području
općine Podgorač još uvijek nije dostupna
sigurna i stabilna opskrba pitkom vodom.
Stipanovci i Kelešinka nešto ranije, a Podgorač i Razbojište od prošle godine su riješili taj problem i njihovi stanovnici imaju
mogućnost priključka na sustav vodoop-

skrbne mreže. No, Ostrošinci, Kršinci, Poganovci, Bijela Loza i Budimci još uvijek
nemaju tu mogućnost.
Stoga je pozitivno odjeknula vijest da je
Našički vodovod krajem lipnja raspisao
natječaj za izvođače radova za izgradnju
glavnog opskrbnog cjevovoda Podgorač –
Budimci.
Radi se o poslu čija je procijenjena vrijednost 3,5 milijuna kuna, a rok za dostavu
ponuda je 20. srpnja. Što slijedi nakon toga
i kada će početi radovi na terenu? - pitali
smo Damira Farkaša, rukovoditelja distribucije u Našičkom vodovodu:
- Očekujemo da će sve ići prilično brzo.
Nakon roka za dostavu obavit ćemo analizu pristiglih ponuda i prijedlog odabira
dostaviti Upravi na odlučivanje. Nakon
isteka žalbenog roka, planiramo vrlo brzo
krenuti u posao. To više jer je dio potrebnih
sredstava već osiguran i nema se što čekati. Prema normalnoj dinamici obavljanja
takvih poslova, potrebno je minimalno 150
radnih dana za dovršenje potrebnih radova.
Dakle, do kraja proljeća sljedeće godine
taj bi posao trebao biti završen i stanovnici
Budimaca imali bi mogućnost priključka
na vodovodnu mrežu – objašnjava Farkaš.
Izgradnja vodovoda prema Kršincima,
Ostrošincima, Bijeloj Lozi i Poganovcima
također je nominirana prema Hrvatskim
vodama. Općinska uprava Podgorača je u
suradnji s Našičkim vodovodom odradila
poslove u vezi s projektnom dokumentacijom i sada su na potezu Hrvatske vode.
Prema nekim najavama, ove se godine očekuje i konkretno pokretanje tih investicija
kako bi sljedeće godine svaka kuća na području općine Podgorač dobila mogućnost
priključka na vodovodnu mrežu.

Upornost HNS-a urodila plodom
Budući da nisu ispoštovana ranija obećanja trenutačnih županijskih vlasti o tome kako
će gradnja školske sportske dvorane u Podgoraču početi u proljeće ove godine, županijski vijećnici iz redova Hrvatske narodne stranke još su jednom bili prisiljeni pokrenuti to pitanje. Tako je na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, održanoj
početkom svibnja, vijećnik Stjepan Čuraj (inače, predsjednik HNS-a Osječko-baranjske županije) postavio upit županu o konačnome početku gradnje sportske dvorane
u Podgoraču te jesu li osigurana sredstva za ovaj projekt. Župan Vladimir Šišljagić
odgovorio je kako je za projekt osigurano šest i pol milijuna kuna, obećavajući da bi
radovi na gradnji sportske dvorane trebali početi u rujnu ove godine. Upornost i zalaganje HNS-ovaca očito je urodilo plodom jer je napokon raspisan natječaj za odabir
izvođača radova.
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HNS promovira projekte
Općine Podgorač u Saboru
U odnosu na kočenja i zanemarivanja općinskih projekata u vrijeme prošle HDZove vlade – ovo je svakako dobra vijest za sve stanovnike općine Podgorač

KELEŠINKA

Čišćenje i saniranje kanala
Višegodišnji problem s izlijevanjem vode iz kanala za stanovnike naselja Kelešinka uskoro će
biti riješen. Naime, na prijedlog općinskog načelnika Gorana Đanića (HNS), počet će radovi
na čišćenju i saniranju odvodnih uličnih kanala
u Kelešinki.
- U vrijeme poplava, ali i nakon većih kiša, dolazi do poplavljivanja i izlijevanja vode u okolna
dvorišta i kuće na području Kelešinke. Nakon
provjere konkretnog stanja na terenu, uvjerili
smo se kako su brojni kanali zatrpani, a mnoge
tzv. ćuprije nepropusne. Budući da je takva investicija planirana općinskim proračunom za ovu
godinu, vrijeme je da se ti poslovi obave kako
stanovnici Kelešinke ne bi strepjeli zbog svake
jače kiše – istaknuo je načelnik Đanić.
Ovlaštena tvrtka “Vučna služba Anđelić” iz Donje Motičine tako će obaviti poslove izmuljivanja
i prokopavanja kanala. Prikupljeni materijal će
se odvesti na planirani deponij, koji će nakon
obavljenog posla biti saniran.

Podgoračke ljetne noći
Pod pokroviteljstvom Općine
Podgorač, i ove će se godine po
sedmi put održati tradicionalne
Podgoračke ljetne noći.
Prva je na rasporedu u nedjelju,
29. srpnja, organizira je NK Sloga, a na programu je natjecanje u
kuhanju čobanca, potezanju konopa i nošenju pivskih gajbi, dok se djeca mogu
natjecati u disciplini skakanje u vreći. Prijave za
prvu večer mogu se obaviti do petka, 27. srpnja,
do 14 sati u prostorijama Općine Podgorač.
Druga večer će se održati 5. kolovoza, organizira je HKD Podgoračani, a na programu je natjecanje u kuhanju pilećeg paprikaša, plesu s balonom u paru i ručnom runjenju kukuruza. Djeca
će se nadmetati u nošenju jaja u žlici. Prijave za
drugu večer mogu se obaviti do petka, 3. kolovoza, do 14 sati u prostorijama Općine Podgorač.
Obje Podgoračke ljetne večeri će se održati na
parking-prostoru u središtu Podgorača s početkom u 18 sati, a trajat će do 23 sata. Uz bogatu
gastro ponudu, sve posjetitelje očekuje i zabavno-glazbeni program.

Vodstvo HNS-a općine Podgorač, krajem
travnja, posjetio je regionalni predsjednik
HNS-a i saborski zastupnik Ivica Mandić,
regionalni tajnik Vinko Ručević i predsjednik županijske organizacije HNS-a Stjepan
Ćuraj. Sastanak s članovima HNS-a s područja općine Podgorač organiziran je u
cilju upoznavanja čelnika HNS-a s nizom
projekata započetih u općini, njihovom nastavku i daljnjem razvoju.
Nakon što su im podgorački HNS-ovci
predstavili projekte i potrebe na kojima se
već duže vrijeme radi u općini, čelni ljudi regionalnog HNS-a i zastupnik Mandić
iskazali su zadovoljstvo takvim ambicioznim planovima koji će donijeti veću kvalitetu života u općini Podgorač, pokrenuti
gospodarski razvoj općine i u konačnici
donijeti nova radna mjesta.
Zastupnik Ivica Mandić je naglasio kako
će se u Saboru zauzeti za ostvarivanje niza
infastrukturnih i razvojnih projekata značajnih za kvalitetniji razvoj općine Podgorač, ali i šireg područja Slavonije. Radi
se o nastavku plinofikacije svih naselja u
općini, ali i buduće Poduzetničke zone
Podgorač, što bi trebao biti kotač zamašnjak gospodarskog razvoja i prosperiteta
općine. Nadalje se radi o nastavku izgradnje vodoopskrbnog sustava i kanalizacije,
o temeljitoj obnovi niskonaponske mreže u
mjestima općine, kao i o početku realizacije projekata Hrvatskih voda.
Osim toga, podgorački HNS-ovci posebno su istaknuli važnost žurne nabave nove
kvalitetne vatrogasne cisterne za DVD
Podgorač. O tome koliko je takva cisterna važna za siguran život mještana općine
Podgorač najbolje svjedoče prošlogodišnja
događanja kada je u vrijeme velike suše
nedostajalo pitke vode. Inače, u aktivnost

Saborski zastupnik Ivica Mandić (HNS) obećao je
pomoć u ostvarivanju važnih općinskih projekata

nabave nove autocisterne već je uključeno
Ministarstvo gospodarstva, na čijem je čelu
prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić.
Na sastanku je zaključeno kako će Općina
Podgorač, uz HNS i rad Vlade Republike
Hrvatske, sigurno profitirati u predstojećem razdoblju i nadoknaditi zaostatke koji
su se dogodili u ranijem razdoblju. Ovako
predstavljeni projekti Općine Podgorač naići će na razumijevanje i potporu sadašnje
hrvatske Vlade. U odnosu na kočenja i zanemarivanja općinskih projekata u vrijeme
prošle HDZ-ove vlade – ovo je svakako
dobra vijest za sve stanovnike općine Podgorač.
Čelnici HNS-a su prigodom boravka u
Podgoraču još jednom naglasili kako će se
zalagati za ravnomjeran razvitak svih hrvatskih područja, odnosno svih slavonskobaranjskih općina.

SALAŠ U POGANOVCIMA

Turistički iskorak u općini Podgorač

Načelnik Đanić: Otvaranje salaša je poticaj
razvoju turizma u našoj općini

Sredinom svibnja, na ulazu u Poganovce
iz smjera Osijeka, otvoren je prvi salaš na
području općine Podgorač. Ne znamo da li
zbog toga ili nekih drugih razloga, ali salaš
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nosi jednostavan naziv “Salaš br. 1”. Vlasnik
salaša je osječki poduzetnik Zoran Leko, koji
je prilikom otvaranja salaša istaknuo kako je
za svoje prijatelje i poslovne partnere želio
imati mjesto poput ovog salaša. Mjesto koje
odiše mirnoćom i skladom kakav je nekada
vladao slavonskim ravnicama.

prethodna najava. Salaš je otvorio osječkobaranjski župan Vladimir Šišljagić.

Salaš se prostire na tri hektara, okružen je
s tri lovišta, na njemu je tradicionalna slavonska kuća s trijemom, uz koju su štagalj,
bunar i natkrivena ljetna kuhinja s terasom
i vinski podrum, a u ponudi su tradicionalna
slavonska jela. Za sada je salaš poluotvorenog tipa i za boravak na njemu potrebna je

- Ovom je investicijom vlasnik tvrtke Bel-Tel
Zoran Leko dao velik doprinos razvoju turizma na području općine Podgorač, ali i cijele
slavonske regije. Osim toga, daljnji razvoj
tog objekta vjerojatno će donijeti i poneko
novo radno mjesto našim stanovnicima –
istaknuo je načelnik Đanić.

Načelnik općine Goran Đanić (HNS) izrazio
je zadovoljstvo ostvarenjem takve investicije jer je riječ o jedinstvenoj turističkoj ponudi
na području općine Podgorač.
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ZNAČAJNE INVESTICIJE HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE U
OPĆINI PODGORAČ

Kreće serija velikih radova
Uskoro će ovakvi radovi početi u Kršincima,
Budimcima i Poganovcima

Dugoočekivane investicije i radovi Hrvatske elektroprivrede na području općine
Podgorač napokon su dobile zeleno svjetlo
i potvrdu čelnih ljudi HEP-a. Riječ je o poslovima potpune plinofikacije svih naselja
općine Podgorač (osim Stipanovaca i Kelešinke, koji već imaju plinsku mrežu), te
o temeljitoj rekonstrukciji niskonaponske
elektroenergetske mreže u naseljima Kršinci, Budimci i Poganovci.
- Predugo smo proteklih šest, sedam godina
slušali samo obećanja o plinofikaciji naše
općine, a da pri tome ništa konkretno nije
napravljeno. Sada sa zadovoljstvom i velikom sigurnošću mogu reći da će sredinom
sljedeće godine svaka kuća, svaki poslovni
ili javni objekt na cijelom području općine Podgorač imati pristup plinskoj mreži.
To je važno našim mještanima jer će time
imati mogućnost izbora zagrijavanja, ali je
važno i zbog buduće Poslovne zone koju
ćemo raditi u Podgoraču. Tako opremljena Poslovna zona, s ponudom kompletne
komunalne infrastrukture, sigurno će biti
kvalitetnija i atraktivnija budućim investitorima – objasnio je općinski načelnik Goran Đanić (HNS).
Plinofikacija cijele općine

Riječi načelnika potvrdio nam je i Zvonko
Ercegovac, član Uprave HEP-a:
- Projektna dokumentacija potrebna za
izgradnju plinske mreže je isporučena,
uskoro se očekuje građevinska dozvola, a
odmah potom i raspisivanje natječaja za
izvođenje strojarskih i građevinskih radova. Konkretni radovi bi počeli u proljeće
2013. godine – kaže Ercegovac.

Čelni ljudi HEP-a potvrdili su skori početak velikih radova na plinofikaciji cijelog područja općine Podgorač, te rekonstrukciju niskonaponske mreže u
Kršincima, Budimcima i Poganovcima
Što se rokova završetka radova tiče, Ercegovac ističe kako bi plinski priključci
trebali biti raspoloživi do početka sezone
grijanja u jesen 2013. godine.
Direktor HEP Plina Osijek, Nikola Liović,
na temelju dosadašnjih iskustava sa sličnim radovima na području slavonskih općina, pak ističe kako bi cijeli posao mogao
biti završen i prije jeseni.
- Kod nas su stvari prilično jasne. Na razini
cijelog HEP-a rade se detaljni planovi za
investicije u sljedećoj godini. Oni početkom jeseni idu na usvajanje, a po usvajanju planova, odmah slijedi raspisivanje natječaja za potrebne izvođače. Od početka
radova do završetka posla potrebno nam
je do šest mjeseci. Dakle, sami radovi u
pravilu su znatno brži od onoga koliko je
vremena potrebno za izradu potrebne dokumentacije – objasnio je direktor Liović.
Niskonaponska mreža

Tko bude želio, od jeseni sljedeće godine moći
će se grijati ‘na plin’

Velik problem mnogim stanovnicima predstavlja stara i loša niskonaponska elektroenergetska mreža. Nisu rijetki slučajevi da
mještanima zbog naglog pada napona stradaju različiti kućanski uređaji. Osim toga,
u takvim je uvjetima nemoguće osigurati
kvalitetnu i stabilnu javnu rasvjetu.

te poslove uglavnom je spremna i radovi
će početi još ove godine. Najkasnije u ovo
doba sljedeće godine, Kršinci, Budimci i
Poganovci bi trebali imati potpuno obnovljenu niskonaponsku mrežu. No, osobno
vjerujem da će to biti i znatno ranije – navodi Šerić.

Za stanovnike tri općinska naselja taj bi
problem uskoro trebao biti prošlost. To
nam je potvrdio Tomislav Šerić, član
Uprave HEP-a:

U svakom slučaju, veći dio općine Podgorač već će od jeseni, a osobito u proljeće
sljedeće godine, biti obuhvaćen intenzivnim građevinskim i drugim radovima.
Kada se tome dodaju i poslovi u vezi s
daljnjom izgradnje vodoopskrbne mreže
i sustava kanalizacije, onda se s pravom
može reći kako će općina Podgorač uskoro
biti jedno veliko gradilište.

- Temeljita obnova niskonaponske mreže,
prema sadašnjem planu investicija, predviđena je za naselja Kršinci, Budimci i
Poganovci. Projektna dokumentacija za

Detalji o plinskom sustavu

Prema Prostornom planu Osječko-baranjske županije
utvrđeni su mnogi kriteriji u vezi s izgradnjom plinoopskrbnog sustava općine Podgorač. Tako je planirana izgradnja
mjerno-redukcijske stanice (MRS) Podgorač, iz koje će se
područje općine opskrbljivati zemnim plinom.
Na kartografskom prikazu prikazana je samo važnija plinoopskrbna mreža, a prikazane trase su orijentacijske, dok
će se stvarne trase utvrditi idejnim projektom. Planirani plinovodi na području općine su glavni distribucijski plinovod
i mjesna plinovodna mreža. Glavne distribucijske plinovode treba graditi uz prometnice ili uz njihov planirani koridor.
Mjesna plinoopskrbna mreža u naselju mora se planirati
na način da se vodovi dimenzioniraju tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika u naselju
na kraju planskog razdoblja.

Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina (PPOBŽ)
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Planirani distribucijski plinovodi se grade kao srednjotlačni
s tlakom plina od 0,1 do 0,3 Mpa (1 – 3 bara) i polažu
u pravilu na javnim površinama, po potrebi s obje strane
ulice.
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ODRŽANO 16. NATJECANJE VATROGASNE
ZAJEDNICE NAŠICE

Zapažen uspjeh vatrogasaca
općine Podgorač
Na nedavnom 16. natjecanju
VZ Našice, koje je održano na
igralištu NK Lila u Lili, sudjelovalo je 550 vatrogasaca iz 16
vatrogasnih društava s čak 55
natjecateljskih ekipa. Bila je to
odlična priprema za predstojeće državno natjecanje koje će
se krajem rujna održati u Zadru.
Zapaženu ulogu na ovom natjecanju imala su vatrogasna
društva s područja općine
Podgorač. Naime, osim činjenice da je sudjelovalo čak 13
natjecateljskih ekipa iz dobrovoljnih vatrogasnih društava
Stipanovci, Podgorač i Kršinci,

treba istaknuti da su natjecatelji iz DVD-a Stipanovci osvojili
jedno od prva tri mjesta u svih
osam kategorija. Od podgoračkih vatrogasaca, najboljom
se pokazala ženska “A” ekipa,
koja ja osvojila treće mjesto.
Svi sudionici su dobili medalje,
a tri najbolje plasirane ekipe iz
svake kategorije pehare u trajno vlasništvo.
S obzirom na ostvarene rezultate, na državnom natjecanju
za seniorske kategorije u Zadru, natjecat će se dvije vatrogasne ekipe s područja općine
Podgorač.
Natjecanje u Lili bilo je
dobra priprema za državno
natjecanje

Svečani mimohod kroz Stipanovce

Budućnost DV

PROSLAVLJEN 80. ROĐENDAN DOBROVOLJNOG VAT

80 godina u

U godini obilježavanja 80. rođendana, DVD Stipanovci ima 114 čla
Poslije siječanjske 80. Skupštine, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stipanovci svoj
su jubilarni rođendan svečano
obilježili 9. lipnja tradicionalnim postrojavanjem i svečanim
mimohodom kroz selo od nogometnog igrališta do Vatrogasnog doma, pokaznom vježbom
Javne vatrogasne postrojbe Našice, te svečanom sjednicom
Skupštine, uz dodjelu vatrogasnih odlikovanja i spomenica
zaslužnim članovima.
Rođendan su im došli čestitati
predstavnici, kolege i prijatelji
iz 25 vatrogasnih društava iz
susjednih općina, grada Našica i cijele Slavonije. Dvorana Vatrogasnog doma bila je
pretijesna od brojnih gostiju.
Čestitke i pozdrave stipanovačkim vatrogascima uputili su
osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić, načelnik Općine
Podgorač Goran Đanić (HNS),
gradonačelnik Našica Krešimir Žagar, zapovjednik županijske Vatrogasne zajednice

Boris Banjan, zapovjednik Vatrogasne zajednice Našice Zvonimir Ljubljanović, direktor
Vatroprometa Nenad Radojčić
te mnogi drugi gosti.
Gašić: Lijepa povijest, još
bolja budućnost

O povijesti i sadašnjem trenutku DVD-a Stipanovci govorio
je predsjednik Vlatko Gašić,
podsjećajući kako je za osnivanje Društva zaslužna grupa ambicioznih Stipanovčana, koji su
daleke 1932. godine skromnim
sredstvima i s puno dobre volje ustrojili DVD Stipanovci.
Sljedeća razvojna faza Društva
dogodila se početkom 50-ih godina prošloga stoljeća:
- U siječnju i veljači 1950. godine iskrčena je šikara, iskopano i rigolano 200 kubika zemlje
za proizvodnju 150.000 komada cigle. Kako u ono vrijeme
nije bilo dostupnih traktora i
kamiona, prijevoz je obavljan
konjskom zapregom, a svi radovi su obavljani dobrovoljno.

Novo vodstvo DVD-a Podgorač
Na izvanrednoj sjednici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podgorač izabrano je novo
vodstvo.

Josip Mojzeš,
novi predsjednik
DVD-a Podgorač
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Za novog predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva izabran je Josip Mojzeš. Dopredsjednik je Tomislav Balentić. Zapovjednik
je Danijel Vidačić, a dozapovjednik je Branko
Greganić. Za tajnika Društva izabran je Slavko Balentić. Članovi Upravnog odbora su:
Stevo Patajac, Nurudin Hadžisejdić, Dejan
Trakoš i Petar Đanić. Predsjednik Nadzornog
odbora je Željko Filković, a članovi su Dragutin Božurić i Ivan Đanić.
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Za rođendanski dar, načelnik Đanić stipanovačkim vatrogascima je donio
umjetničku sliku

SRPANJ 2012.

VD-a Stipanovci

Vatrogasni čelnici s načelnikom Općine G. Đanićem

Pokazna vježba u dvorištu Vatrogasnog doma

TROGASNOG DRUŠTVA STIPANOVCI

uspjeha i ponosa

anova, od kojih je 38 djece i mladih
Dom je otvoren 8. rujna 1952.
godine, u kojem su godinama
poslije organizirane brojne zabave, priredbe, kino-predstave i
druge manifestacije – podsjetio
je Vlatko Gašić.

sip Moguš, Milan Puhanić i
Franjo Varga) položili svoj život za slobodu, dolazi do novog
zamaha, a u rad Društva uključuju se djeca i mladež sela.
Dobar rad Društva najbolje se

Odlikovanja i spomenice
U povodu 80. obljetnice DVD-a
Stipanovci, na svečanoj sjednici održanoj u prepunom stipanovačkom Vatrogasnom domu,
dodijeljena su vatrogasna odlikovanja i spomenice zaslužnim
članovima.
Odlikovanje “Brončana plamenica” dobili su: Boris Levačić,
Ivica Moguš, Igor Prpić, Hrvoje
Tavić i Ivica Zidar.
Odlikovanje “Brončana medalja” dobili su sljedeći članovi
DVD-a Stipanovci: Valentina
Čutek, Jasmina Đurinski, Maja
Đurinski, Zvonko Flajšer, Martina Gašić, Enmir Ključić, Katarina Kolonić, Matija Krajner, Perica Levačić, Tomislav Moguš,
Krunoslav Pelin i Tea Štefančić.

Početkom sedamdesetih godina zgrada doma je obnovljena i
proširena te on postaje središnje
mjesto društvenog života u Stipanovcima. Osamdesete godine
ostaju zabilježene po gradnji
garaža i spremišta, nabavi nove
vatrogasne opreme, kombi-vozila i traktorske cisterne, a u rad
Društva uključuju se i žene. To
su i godine kada članovi Društva
sve aktivnije sudjeluju na brojnim vatrogasnim natjecanjima,
ostvarujući vrijedne rezultate.
Nakon Domovinskog rata, u
kome su tri člana Društva (JoSRPANJ 2012.

Odlikovanje “Srebrna medalja”
dobili su: je Ivica Kerhat, Damir
Nađ, Ivica Pelin i Slavko Tavić.
Odlikovanje “Zlatna medalja”
dobio je Franjo Ratajac, dok je
vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge dodijeljeno Mirku Gašiću.
Spomenicu za 30 godina aktivnog članstva u DVD-u Stipanovci dobili su: Ivica Kerhat,
Mario Kruljac, Franjo Lovošević, Željko Lovošević, Željko
Novaković i Ivica Pelin.
Spomenicu za 40 godina aktivnog članstva u DVD-u Stipanovci dobili su: Ivica Đurinski,
Josip Feldi, Ivica Moguš, Tomislav Moguš, Franjo Sili, Franjo
Ratajac i Filip Veber.

ogleda u činjenici da je u proteklih petnaestak godina gotovo
50 ekipa u svim kategorijama
sudjelovalo na županijskim i
državnim vatrogasnim natjecanjima. Godine 2010. DVD Stipanovci bio je domaćin županijskog vatrogasnog natjecanja,
ugostivši pri tome oko 2.500
vatrogasaca.
- U godini obilježavanja 80. rođendana, DVD Stipanovci ima
114 članova, od kojih je 38 djece i mladih. Njima je na raspolaganju suvremeno opremljen
Vatrogasni dom, niz pomoćnih

prostorija, garaža i spremišta,
ali i solidna vatrogasna oprema,
vozila i cisterna - rekao je predsjednik Gašić, zaključujući svoj
govor vatrogasnim pozdravom
“Vatru gasi – brata spasi!”
Đanić: Suradnja donosi
rezultate

Inače, ova središna proslava 80.
obljetnice DVD-a Stipanovci održana je pod pokroviteljstvom načelnika Općine Podgorač Gorana Đanića (HNS), koji
je, sudjelujući na svečanosti,
uputio čestitke svim vatrogascima DVD-a Stipanovci u povodu
njihova vrijednog jubileja.
- Ovo Društvo je posljednjih
godina dobilo vjetar u leđa.
Dobrom suradnjom čelništva
DVD-a Stipanovci i Općine
Podgorač, jasno je vidljiv rezultat obnovljenog Vatrogasnog
doma, vidimo rezultat novog
kombija, a vidjet će se uskoro
rezultat i druge cisterne, nove
kuhinje i novog inventara cijelog Vatrogasnog doma – slikovito je najavio načelnik.
Općinski načelnik zahvalio je
stipanovačkim
vatrogascima
na odličnoj suradnji u svim
dosadašnjim
intervencijama,
kako u vrijeme velikih poplava
tako i u vrijeme prošlogodišnje
suše, kada su se među prvima
uključili u pomoć stanovništvu.
Osim toga, općinski načelnik je
posebne čestitke uputio svim
ekipama DVD-a Stipanovci
koje su ostvarile respektabilne
rezultate na nedavnom natjecanju Vatrogasne zajednice Našice u Lili.

Franjo Moguš
Doajen stipanovačkog,
ali i našičkog
i, slobodno
možemo reći
–
slavonskog vatrogastva, je i
član DVD-a
Stipanovci Franjo Moguš.
Budući da je rođen 1933.
godine, samo je godinu dana
mlađi od DVD-a Stipanovci.
Ovaj počasni vatrogasni časnik do sada je obavljao sve
odgovorne dužnosti u DVD-u
Stipanovci: tri mandata predsjednika DVD-a, pet mandata predsjednika Nadzornog
odbora DVD-a, dva mandata
tajnika Društva, dva mandata blagajnika DVD-a, kao i
tri četverogodišnja mandata
blagajnika Vatrogasne zajednice Grada Našica. Primio je
Povelju počasnog člana i doživotnog predsjednika DVD-a
Stipanovci. Poseban doprinos svojim radom u društvu
dao je za obrazovanje i odgoj mladih članova, voditelj
je muških i ženskih B ekipa
na državnim natjecanjima.
Sudjelovao je u gradnji vatrogasnog doma i spremišta u
Stipanovcima. Za svoj izvanredan rezultat na organizacijskim, promotivnim i preventivnim djelatnostima na
unapređivanju vatrogastva i
zaštite od požara nagrađen
je cijelim nizom vatrogasnih
odličja. Nadomak svojoj 80.
godini života primio je i jedno
od najviših hrvatskih vatrogasnih odlikovanja – Povelju
i plaketu s likom Mirka Kolarića, kao i vatrogasno odlikovanje “Vatrogasni veteran”.
Na svečanoj sjednici Skupštine DVD-a Stipanovci, primio
je i Spomenicu za 60 godina
aktivnog članstva u DVD-u
Stipanovci.
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NAŠI NOVI
SUMJEŠTANI
Do zaključenja ovog broj Informativnog
lista Općine Podgorač, na području
općine rođeno je četvero dvoje naših
novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena
pomoć za novorođeno dijete u iznosu
od tisuću kuna.
1. Biljana Gubić, rođena 12. veljače
2012., kćerka Gorana Gubića i Vesne Amić iz Podgorača,
2. Klara Pastvečko, rođena 25. travnja 2012., kćerka Davora i Marijane
iz Kršinaca,
3. Ivana Francuzović, rođena 12.
lipnja 2012., kćerka Ane i Darka iz
Razbojišta i
4. Antonija Filipović, rođena 13. lipnja 2012., kćerka Katarine Filipović
iz Budimaca.
Roditeljima čestitamo, a djevojčicama
želimo sretno i veselo djetinjstvo.

ODLUKA STOŽERA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA OPĆINE
PODGORAČ

Prijave za dovoz vode
Zbog učestalih bezooborinskih dana i
dugotrajne visoke temperature zraka,
načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić (HNS), sazvao je 14. sjednicu Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgorač. Sjednica je održana 5. srpnja i
zaključeno je kako će Općina Podgorač u suradnji sa DVD-om Podgorač
započeti aktivnosti koje se odnose
na opskrbu pitkom vodom mještana
na području Općine Podgorač u svim
naseljima. Pri tome je naglašeno kako
prioritet imaju ona naselja koja nemaju
izgrađenu vodovodnu mrežu.
Opskrba stanovništva pitkom vodom
obavljat će se novom vatrogasnom
autocisternom. Svi koji su zainteresirani za dovoz vode svoje potrebe mogu
prijaviti u prostorijama Općine Podgorač. Prijave za dovoz vode zaprimat će
se u Općini Podgorač svaki radni dan
u vremenu od 8.00 do 14.00 sati na
broj telefona 698-274. Domaćinstva će
DVD-u Podgorač na licu mjesta putem
opće uplatnice plaćati 70 kuna za pola
cisterne (3.500 litara).

OSTROŠINCI

Na budimačkom groblju će se ukloniti šest stabala

ODRŽAVANJE GROBLJA

Uklanjanje opasnih stabala
Kako bismo spriječili nepotrebne štete ili mogućnost da netko bude ozlijeđen, moramo ukloniti potencijalno opasna stabla na našim grobljima –
naglašava općinski načelnik Goran Đanić
Značajna sredstva – znatno
više od milijun kuna – uloženo je posljednjih godina u
uređenje svih devet groblja,
koliko ih ima na području
općine Podgorač i ona danas imaju zavidnu razinu
infrastrukturne opremljenosti. Međutim, budući da su u
godinama prije aktualne općinske vlasti izostale mnoge
mjere redovitog održavanja
na grobljima, sada na vidjelo
izbijaju mnogi zaostali problemi.
Jedan od takvih su mnoga
stara, oštećena ili bolesna
stabla na mjesnim grobljima.
Osim drastičnog primjera
samourušavanja jednog velikog drveta na groblju u Razbojištu koje, srećom, nikoga
nije ozlijedilo niti je nanijelo
veće materijalne štete, još je
više onih gdje starija i neodržavana stabla svojim korijenjem oštećuju nadgrobne spomenike i narušavaju
izgled groblja. U konzultaciji
s hortikulturnim stručnja-

Gdje će
rušiti stabla?
Planom sanacije predviđeno je rušenje dva stabla na groblju u Razbojištu, tri stabla u Stipanovcima, pet stabala u Kršincima, po šest stabala na
grobljima u Bijeloj Lozi i
Budimcima, te četiri stabla u Poganovcima.

cima u Općini su zaključili
kako je takva stabla nužno
ukloniti.
- Održavanje groblja je u
nadležnosti Općine, te svaka nastala šteta od samourušavanja starih i oštećenih
stabala ide na račun Općine.
Kako bismo spriječili nepotrebne štete ili mogućnost da
netko bude ozlijeđen, moramo takva stabla ukloniti i, uz
konzultaciju sa stručnjacima,
zasaditi nova – ističe općinski načelnik Goran Đanić
(HNS).
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No, uklanjanje starih i uglavnom velikih stabala definitivno nije jednostavan ni bezopasan posao.
- Riječ je o ozbiljnom poslu
koji trebaju obaviti stručne
osobe odgovarajućim alatima. To više jer se ne radi o
klasičnom rezanju drveta pa
gdje padne neka padne, nego
se uglavnom mora obaviti
pažljivo ručno rezanje kako
ne bi nastala nepotrebna materijalna šteta ili da netko ne
bi nastradao – upozorava načelnik Đanić.
Stoga je na sjednici Općinskog vijeća prihvaćena ponuda stručnog obrta iz Šaptinovaca, koji će u predstojećem
razdoblju ukloniti sporna stabla. Osim uklanjanja stabala,
ta će tvrtka obaviti i uništavanje drvne mase i granje, te
sanirati teren nakon obavljenih radova. Također, izvođač
radova je preuzeo obvezu
saniranja eventualnih šteta u
vrijeme izvođenja radova na
grobljima.

Nova kuhinja i sanitarni čvor
Posljednjih je godina sadašnja općinska
uprava podosta učinila na poboljšanju kvalitete života u Ostrošincima – izgradnja javne
rasvjete, obnova zgrade Vatrogasnog doma,
uređenje groblja i gradnja mrtvačnice. Za ovu
je godinu u planu završna obnova Vatrogasnog doma.

Bivši vatrogasni dom jedino je
okupljalište mještana

Posebno su opasna trula i bolesna stabla

- Zgrada doma je većinom obnovljena, ali
je preostala još gradnja kuhinje i sanitarnog
čvora, te završni radovi na pozornici. Nažalost, budući da već više od 20 godina u selu
ne djeluje vatrogasno društvo, zgrada doma
se najviše koristi za održavanje karmina –

kaže Drago Bošnjak, stanovnik Ostrošinaca, dodajući kako je prostor zgrade pogodan
i za svatove ili proslave krštenja.
Nažalost, takvi veseli događaji prava su rijetkost u ovom selu podgoračke općine. Naime, nakon Kelešinke, Ostrošinci su mjesto
s najmanje stanovnika. Prema podacima
prošlogodišnjeg popisa stanovništva, u selu
je tada živjelo 97 stanovnika. Čak 30 manje
nego deset godina ranije. Najmlađi stanovnik
Ostršinaca danas ima pet godina i od 2007.
godine u selu nije zabilježeno ni jedno novo
rođenje.

SRPANJ 2012.

PODRUČNA ŠKOLA BUDIMCI

Mala škola velikog zajedništva
Zahvaljujući trudu učitelja, učenika i roditelja - PŠ Budimci pravo je središte života ovoga sela
Povijest organiziranog školstva
u Budimcima ima stoljetnu tradiciju. Nekadašnja stara školska zgrada izgrađena je daleke
1920. godine i u to je vrijeme
bila središnji školski objekt za
učenike tadašnje općine Budimci. Tada je budimačku školu
pohađalo više od stotinu djece.
Naime, prema popisu stanovništva iz 1931. godine, na području općine Budimci živio
je čak 2.781 stanovnik. Nakon
Drugog svjetskog rata, kada je
pedesetih i početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća u
sklopu Kotara Našice ponovno
ustrojena Općina Budimci (zajedno s naseljima Poganovci
i Čokadinci), u Budimcima je
kontinuirano djelovala osnovna
škola sa svih osam razreda.
Kasnijim državnim ustrojstvom, Budimci su pripali Općini Našice, a rješenjem Skupštine općine Našice od 9. prosinca 1965. osnovana je Osnovna
škola “Bratstvo-jedinstvo” u
Podgoraču, nastala spajanjem
Osnovne škole Podgorač i
Osnovne škole Budimci (koja
je imala područnu školu u Poganovcima). Sve do 2007. godine, budimački učenici pohađali
su nastavu u derutnoj zgradi
škole izgrađene 1920. godine. I
konačno, te 2007. godine budimačkim je učenicima i njihovim
učiteljima na raspolaganje dana
nova zgrada Područne škole
Budimci, koja i danas djeluje u
sastavu matične Osnovne škole
Hinka Juhna u općinskom središtu Podgoraču.
Odlična veza s matičnom
školom

Budimačka škola danas ima četiri razredna odjela s ukupno 26
učenika, o čijem odgoju i obrazovanju skrbe učiteljice i učitelji razredne nastave Dragana
Novoselić, Ivan Ferenčak,
Patricija Gavranović i Sanela
Mužar. Uz njih, sastavni dio
školske ‘ekipe’ je i čistačica (a
po potrebi i domarka) Mihaela
Mrčela, te vanjski suradnici za
engleski jezik, vjeronauk i njemački jezik.
Nastava se za prva četiri razreda odvija u dvije smjene, a stariji učenici (od 5. do 8. razreda)
nastavu pohađaju u matičnoj
SRPANJ 2012.

Nova školska zgrada PŠ Budimci

školi u Podgoraču. Za njih je
organiziran redoviti prijevoz
školskim autobusom.
Učiteljice ističu odličnu suradnju i kontakt s matičnom školom, kao i vrlo dobru suradnju
roditelja sa školom, u čemu

Detalj s ovogodišnje završne priredbe za učenike i roditelje

znatno pomaže školska pedagoginja i ravnateljica škole.

Briga o starijim
sumještanima

- Ravnateljica se zaista trudi
povezati područne škole s matičnom, tako da se doista osjećamo kao dio jedne radne cjeline – navodi učiteljica Dragana
Novoselić.

Osim redovitih nastavnih aktivnosti predviđenih školskim
programom, učenicima su omogućene i organizirane izvannastavne aktivnosti poput likovne
i kreativne radionice, aktivnosti
mladih matematičara, te određene sportske aktivnosti.
Kako saznajemo od učiteljice
Patricije Gavranović, posebno
su ponosni na već tradicionalni
projekt pomoći starima i nemoćnima u Budimcima.

Nagrada za humano djelo
U prošlogodišnjoj akciji humanitarne udruge Plavi telefon “Nipetnišest”, upravo je Područna škola Budimci OŠ Hinka Juhna osvojila
vrijedno priznanje ove udruge u kategoriji humanog grupnog djelovanja. Dodjela nagrade “Nipetnišest” prvi put je organizirana 2003.
godine, s ciljem da se iz anonimnosti izdvoje i nagrade skromna i
samozatajna djeca te mladi od 8 do 18 godina, koji su učinili neko
hrabro i humano djelo, ne očekujući ništa zauzvrat. Prošlogodišnja
dodjela nagrade održana je 29. listopada u zagrebačkom kazalištu
Gavella, a među brojim laureatima ove vrijedne nagrade bili su i
mladi Budimčani. U obrazloženju ove nagrade stoji kako su učenici
PŠ Budimci OŠ Hinka Juhna, sa svojim učiteljicama, organizirali
razredni projekt “Jabukom do dobrog djela” i mini projekt pod nazivom “Uskršnji darovi i pisanice za naše stare i nemoćne”.

- U vrijeme blagdana poput
Božića ili Uskrsa, te u povodu
Valentinova, zajednički s roditeljima pripremamo kolače i
sitne darove za starije mještane. Kroz selo se tada organizira povorka učenika, njihovih
roditelja i nas iz škole, te s košarama idemo po kućama i dijelimo prigodne darove starijim
i nemoćnim osobama. Roditelji
se uvijek rado odazivaju, a najzadovoljniji budu ti stariji ljudi
i sama djeca, kod kojih se tako
razvija osjećaj solidarnosti i
pomaganja onima kojima je
pomoć potrebna – kaže učiteljica Patricija Gavranović.

KUD GIBARAC, POGANOVCI

Održana Smotra folklora
Agilni članovi KUD-a Gibarac
iz Poganovaca, uz potporu Općine Podgorač, 14. srpnja su
organizirali 2. Smotru folklora.
Kako saznajemo od predsjednika KUD-a, Marka Čikeša, uz
domaćine – KUD Gibarac – na
ovogodišnjoj su Smotri folklora nastupila brojna gostujuća
društva: KUD Kamešnica iz
Livna u BiH, KUD Dukat iz Vladislavaca, HKPD S. S. Kranjčević iz Bačkog Brega u Vojvodini,
HKD Podgoračani iz Podgora-

ča, KUD Ledina iz Gašinaca, te
KUU Suhopolje.
Smotra folklora je održana na
otvorenoj pozornici u središtu
Poganovaca, između crkve i
seoskog doma. Nakon službenog dijela smotre, nastupa društava i pokazanih koreografija,
održana je zabavna tamburaška večer uz nastup Tamburaškog sastava Garavi.
Zadovoljni organizatori kažu
kako im je uspjeh ovakve smotre dodatni poticaj za još ak-

tivniji rad KUD-a Gibarac, te
da odmah počinju razmišljati i
pripremati se za 3. Smotru folklora.
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ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA, BUDIMCI

Srijemski korijeni
stasali u Slavoniji
Već smo pisali o bogatom vjerničkom životu na području općine Podgorač u kojoj aktivno
djeluju tri kršćanske crkve –
katolička, pravoslavna i adventistička. Pri tome katolički vjernici imaju dvije župe (Podgorač i Budimci), od kojih svaka
djeluje u različitim biskupijama.
Naime, upravo kroz područje
općine Podgorač prolazi granica dviju biskupija – Požeške i
Đakovačko-osječke.
Najzapadnija župa Đakovačko-osječke nadbiskupije ima
sjedište u Budimcima i naziva
se župom Presvetog Trojstva,
a obuhvaća katoličke vjernike iz Budimaca, Poganovaca,
Čokadinaca i Subotičkog Luga,
kojih ukupno ima nešto manje
od 800.
Prema riječima župnika, velečasnog Božidara Petrovića,
župa je osnovana 25. kolovoza 1994. godine, a pretežiti dio
sadašnjeg katoličkog stanovništva u Budimcima i Poganovcima doselio je iz srijemskih sela Kukujevci i Gibarac,
kao posljedica tragičnih ratnih
događanja. Mnogi od njih su
svoje višestoljetne srijemske
domove zamijenili s nekadašnjim pravoslavnim stanovnicima Budimaca i Poganovaca.
Nedugo nakon njihova doseljavanja ustanovljena je župa
i izgrađene su katoličke crkve
Presvetog Trojstva u Budimcima i sv. Ivana Nepumuka
u Poganovcima. Crkve nose
iste nazive kakve su imale u
mjestima ranijeg življenja ovih
vjernika. Kako kaže velečasni
Petrović, u uspomenu na svoj

Župna crkva Presvetog Trojstva
u Budimcima

nekadašnji zavičaj, vjernici su
iz kukujevačke crkve u Budimce donijeli čak i veliku sliku
koja danas krasi prostor nove
crkve Presvetog Trojstva u Budimcima.
Temeljni kamen župne crkve
u Budimcima blagoslovio je
tadašnji đakovačko-srijemski
biskup Ćiril Kos, 29. srpnja
1995, godine, a zgradu crkve
je projektirao arhitekt Julije
Domanovac. Nedugo poslije župne crkve u Budimcima,
izgrađena je i filijalna crkva u
Poganovcima, koju je 28. listopada 2000. godine blagoslovio
đakovački i srijemski biskup
Marin Srakić. Kum nove crkve bio je tadašnji predsjednik
Sabora Zlatko Tomčić, a projektirao ju je također arhitekt
Julije Domanovac iz Našica.
Zanimljivo je istaknuti da su
u toj svečanosti sudjelovala i
četvorica svećenika rodom iz
Gibarca: Mirko Novak, Đuro
Ćuraj, Petar Šokčević i Berislav Petrović.

PREMINULI SUMJEŠTANI
U posljednja tri mjeseca, napustilo nas je osam naših donedavnih sumještana:

5. Ana Zorić, pokopana 14.
svibnja 2012. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole),

1. Ivan Zenko, pokopan 28.
travnja.2012. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole),

6. Jelena Zdjelarević, pokopana 31. svibnja. 2012. na
groblju u Poganovcima (sv.
Ilije i sv. Ivana Nepomuka),

2. Mato Borković, pokopan
12. svibnja 2012. na groblju u Budimcima (Presveto
Trojstvo),
3. Dragica Barać, pokopana
13. svibnja.2012. na groblju u
Bijeloj Lozi (Male Gospojine),
4. Marija Krstić, pokopana
14. svibnja 2012. na groblju u Budimcima (Presveto
Trojstvo),
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NOGOMETNI KLUB POGANOVCI

Povijesni
Uvjerljivim igrama u protekloj sezoni, nogometaši
NK Poganovci ostvarili sjajan uspjeh i plasirali se u
Drugu ŽNL Našice
U protekloj nogometnoj natjecateljskoj sezoni 2011./12.,
igrači Nogometnog kluba Poganovci ostvarili su jedan od
najvećih klupskih rezultata u
dugoj povijesti poganovačkog
nogometa. Naime, natječući
se u Ligi Nogometnog središta
Našice, uvjerljivo su osvojili
prvo mjesto i time se plasirali
u viši rang natjecanja, u 2. ŽNL
Našice. Od 14 utakmica, samo
jednom su remizirali osvojivši
40 od maksimalno moguća 42
boda i to s više nego respektabilnom gol-razlikom 48:6.
Takve sjajne rezultate valjat će
potvrditi i u višem rangu natjecanja što ih očekuje u predstojećoj
nogometnoj sezoni 2012./13. u
2. ŽNL Našice. No, bez obzira
na buduće rezultate, stanovnici
Poganovaca, a osobito njihova
navijačka skupina koja se naziva “Ekipa 694” – ponosni su na
svoje nogometaše.
82 godine nogometne
povijesti

Kako saznajemo od Aleksandra Lazića, predsjednika NK
Poganovci, u tom se slavonskom selu nogomet organizirano igra još od daleke 1931. godine, kada je zabilježeno osnivanje Nogometnog kluba Orao
iz Poganovaca. U različitim
ligama na području nekadašnje
općine Našice, klub se natječe
od 1971. godine. Devedesetih

godina prošloga stoljeća zamro
je rad kluba, a pod imenom NK
Poganovci ponovno nastupa od
2001. godine.
- Klub okuplja 40-ak članova,
a od sljedeće sezone će, osim
prve ekipe, ustrojiti i rad pionirske sekcije kako bi osigurali
kvalitetnu budućnost kluba.
Inače, za prvu ekipu igraju i
dečki iz Osijeka, Čepina i Podgorača. Budući da zajedno igraju već treću, četvrtu godinu,
očekivali smo ovakav rezultat
i plasman u viši rang natjecanja. Mislim da igraju dobar
nogomet. Igru smo testirali i u
nekoliko prijateljskih utakmica
s klubovima s osječke strane i
ni jednu utamicu nismo izgubili. Vjerujem da u Drugoj ŽNL

Živnuo klub –
živnulo i selo
Oživljavanjem rada nogometnog kluba, stalnim utakmicama, treninzima, uređivanjem klupskih prostora
i svim aktivnostima koje idu
uz ovakvu sportsku, ali i
društveno korisnu aktivnost
– živnulo je i cijelo selo. Natjecanje kluba u Drugoj ligi
donijet će još više događanja
i zasigurno još veće zanimanje mještana. To više jer će
klub uskoro postati i okupljalište mlađih, koji će se angažirati u pionirskoj sekciji.

7. Dušan Danilović, pokopan
1. lipnja 2012. na groblju u
Budimcima (Tihi Gaj).
8. Dragica Zarić, pokopana
18. lipnja 2012. na groblju u
Budimcima (Tihi Gaj).
9. Rozika Ričko, pokopana
30. lipnja 2012. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole).

Pobjednička postava NK
Poganovci nakon plasmana u
Drugu ŽNL Našice
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uspjeh kluba
Fešta na poganovačkom “Stadionu Berečak” nakon osvajanja prvog mjesta

Našice sigurno nećemo ‘plesati
samo jedno ljeto’ – kaže Lazić.
Značajna pomoć Općine

Osim kvalitetnog igračkog kapaciteta, uoči natjecanja u Drugoj ligi, Poganovčane očekuje i
pregled stanja igrališta, svlačionica i ostalih prostora nužnih za
uredno održavanje ligaškog natjecanja. Budući da je proteklih
godina dosta urađeno na obnovi klupskih prostora i samoga
igrališta, Lazić ističe uvjerenost
kako imaju potpuno zadovoljavajuće uvjete.
Ulaskom u viši rang natjecanja, povećavaju se i potrebe za
financiranjem rada kluba. Već
samo obvezno pokretanja rada
još jedne klupske sekcije (pioniri) zahtijeva dodatna sred-

stva. K tome, u Drugoj ligi
je više klubova, što zahtijeva
više putovanja na gostovanja,
ali i organizaciju više domaćih utakmica. Stoga u klubu
kažu kako će, osim dosadašnjih
sredstava, koje dobivaju za rad
kluba iz općinskog proračuna,
pokušati osigurati i sponzorska
sredstva.
- Sadašnja općinska vlast na
čelu s načelnikom Goranom
Đanićem znatno je podigla
razinu kvalitete života u Poganovcima, a redovito iz proračuna dobivamo određena sredstva
kao i ostali nogometni klubovi
iz naše općine. Do sada nam je
to bilo dovoljno, ali odsad ćemo
tražiti pomoć i od mogućih
sponzora – naglašava predsjednik kluba Aleksandar Lazić.

NK Sloga: Na jesen – juriš na prvo mjesto!
“Da je sezona potrajala još koje kolo,
sigurno bi bili prvaci” – tako su nakon
završetka natjecanja govorili mnogi
podgorački ljubitelji nogometa. Naime, NK Sloga iz Podgorača proteklu je natjecateljsku sezonu u Drugoj
županijskoj nogometnoj ligi Našice
završila na drugom mjestu, što predstavlja najbolji plasman od kada se
natječe u ovoj ligi. K tome, Sloga je
najefikasnija momčad lige sa 69 postignutih golova.

Željko Filković,
predsjednik NK Sloga

- Čestitam momcima na uspjehu. Sa sigurnošću mogu reći
da u posljednjih 30-ak godina nismo imali tako složnu ekipu. Dečki su prava klapa. Ako ostanu zajedno u klubu, uz
možda poneko pojačanje, od jeseni jurišamo na prvo mjesto i
plasman u Prvu županijsku ligu – kaže Željko Filković, predsjednik NK Sloga.
2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA NAŠICE
Završna tablica sezone 2011./12.
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
Croatia
Sloga
Motičina
Martin
Mladost (st)
Mladost (bn)
Željezničar
Omladinac (vu)
Zoljan
Zagorac
Iskrica
Šipovac
Lađanska (-6)
Omladinac (ni)

Ut Pob Ner Por G+
26 20
4
2 59
26 16
5
5 69
26 13
7
6 55
26 15
1
10 57
26 12
5
9 46
26 10
6
10 43
26 10
6
10 41
26
9
6
11 52
26
9
5
12 46
26
9
4
13 38
26
9
3
14 32
26
7
6
13 42
26
7
7
12 30
26
2
3
21 17

G16
32
27
44
32
45
41
43
61
57
49
61
47
72

B
64
53
46
46
41
36
36
33
32
31
30
27
22
9

LIGA NOGOMETNOG SREDIŠTA NAŠICE
Završna tablica sezone 2011./12.

R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
Poganovci
Brezik
Slavonac
Dinamo (-2)
Vuka (-2)
Lug
Seona (-2)
Polet (-7)

Ut Pob Ner Por G+
14 13 1
0
48
14
9 2
3
36
14
5 2
7
27
14
5 2
7
23
14
5 1
8
25
14
3 3
8
18
14
4 2
8
18
14
4 3
7
26
Zadovoljni navijači
poganovačkih nogometaša

G6
16
25
33
41
35
34
31

B
40
29
17
15
14
12
12
8

Kup NS Našice – 2012/13
Krajem srpnja započinje novi
ciklus Kup natjecanja Nogometnog središta Našice za natjecateljsku sezonu 2012./13.
U natjecanju sudjeluje ukupno
26 klubova, od kojih je pet s
područja općine Podgorač: NK
Sloga iz Podgorača, NK Mladost iz Stipanovaca, NK Poganovci, NK Vuka iz Razbojišta i
NK Dinamo iz Budimaca.
U 1. kolu, koje je na rasporedu u srijedu, 25. srpnja, u 18
sati, sastaju se Polet (Bokšić)
– Dinamo, Zagorac (Beljevina) – Sloga, Šipovac (Našice)
– Vuka, Mladost – Motičina
(Donja Motičina) i Željezničar
(Markovac Našički) – Poganovci.
Ako klubovi s područja općine
Podgorač pobijede, u drugom
kolu će Dinamo iz Budimaca
biti domaćin NK Đurđenovcu,
stipanovačka Mladost će ugostiti nogometaše NK Lila, a NK

SRPANJ 2012.

Poganovci će igrati s pobjednicima susreta Lug – Martin.
U zanimljivoj situaciji bi se u
slučaju pobjede u prvom kolu
mogli naći nogometaši podgoračke Sloge i Vuke iz Razbojišta. Naime, ždrijeb je odredio
da će, ako pobijede, upravo
ova dva kluba odmjeriti snage
u 2. kolu kup-natjecanja. A, budući da su oba kluba u 1. kolu
gosti, tko će biti domaćin njihova moguća susreta – također
će odrediti ždrijeb. Ono što je
sigurno to je činjenica da će se
2. kolo, odnosno osmina finala,
igrati u srijedu, 1. kolovoza, s
početkom u 18 sati.
Svim klubovima želimo puno
sreće i uspjeha, a klubovima s
područja općine Podgorač što
dulji ostanak u ovosezonskom
Kup natjecanju NS Našice.
Najbolji će se ogledati u finalnoj utakmici koja je na rasporedu u drugoj polovini kolovoza.
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Posljednje pripreme školskog zbora pod
vodstvom učiteljice Mirjane Kučić

Podgorački osmaši – njihovi posljednji školski dani

Podgorački vrtićarci – njih tek očekuju
školski dani

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Obilježen Dan škole
Uz svečanu akademiju i izložbu učeničkih radova, Dan škole je obilježen i nagrađivanjem najuspješnijih
učenika i njihovih učitelja
Već tradicionalno u povodu dana rođenja Hinka Juhna, znamenitog hrvatskog
umjetnika - kipara i keramičara – inače
rođenog Podgoračanina (9. lipnja 1891.),
Osnovna škola Hinka Juhna u Podgoraču
obilježava kao svoj Dan škole. Svake godine toga je dana vrlo živo i svečano ne
samo u matičnoj školi u Podgoraču nego
i u svim područnim školama. U Poganovcima, Budimcima, Razbojištu i Stipanovcima. Tako je bilo i ovoga lipnja, kada su
učenici, učitelji i sve školsko osoblje zajednički dali svoj doprinos najsvečanijem
školskom danu u godini. Naravno, svoj
obol su dali i roditelji, koji su došli i sa
zanimanjem pratili što su im njihova djeca
pripremila u bogatom programu svečane
akademije i prateće izložbe učeničkih radova.
Svoja recitatorska, pjevačka, glazbena i
druga umijeća te vještine predstavili su
učenici od prvog do osmog razreda matične škole, a program su obogatili i učenici
Područne škole iz Budimaca. Kao ‘gostujući’ izvođači, njima su se pridružila djeca
iz podgoračkog dječjeg vrtića. Uostalom,
neki od njih već će ove jeseni postati i
punopravni članovi podgoračke školske
zajednice. Cijeli program svečane akademije aplauzom su pozdravili ostali učenici,
učitelji i brojni gosti, među kojima je bio i
općinski načelnik Goran Đanić.
Inače, Dan škole je sjajna prigoda da se
istaknu oni koji su protekle školske godine

Najbolja od najboljih
Posebnu nagradu škole, ali i Općine
Podgorač, ove je godine s punim pravom
zaslužila učenica Martina Pavić. Naime,
u svih osam godina osnovnoškolskog
obrazovanja Martina Pavić je ostvarila
prosjek ocjena 5,0. A, nastavljajući višegodišnju tradiciju sadašnje općinske
uprave, načelnik Goran Đanić, uručio joj
je novčanu nagradu u iznosu 500 kuna.
Čestitamo Martini, ali i njezinim učiteljima i roditeljima!

svojim znanjem i umijećem na brojnim natjecanjima promovirali ime Osnovne škole
Hinka Juhna. Kako je izjavila ravnateljica
škole, Zdenka Vukomanović, takvih je
učenika, ali i njihovih učitelja i mentora,
protekle godine na županijskim natjecanjima bilo zaista mnogo.
Prigodne nagrade, priznanja i zahvalnice dobili su učenici i njihova mentorica
Marijana Černava iz vjeronauka. Iz područja matematike nagrađena je učenica
5. razreda Željana Marinković i njezina
mentorica Anka Kovačević.
Vrijedan rezultat na županijskom natjecanju iz povijesti su ostvarile učenice Petra
Miknić i Nikolina Carka, a njihov je
mentor bio Kristijan Pavlić. Petra Miknić
je, zajedno s Mladenom Radojčićem, su-

Đanić:
Najesen kreće
izgradnja
dvorane

Ravnateljica čestita svima nagrađenima

Uz čestitke za postignute uspjehe, općinski načelnik Goran
Đanić (HNS) u svom
je obraćanju najavio skori početak radova na izgradnji školske dvorane. Kako je
rekao, uz potporu ministra graditeljstva
Ivana Vrdoljaka, radovi bi trebali početi
u rujnu.

djelovala i na natjecanju iz geografije, a
mentori su im bili Kristijan Pavlić, odnosno Mira Pavlić.
Zapaženi rezultat su na županijskom natjecanju ostvarili podgorački učenici njemačkog jezika, a mentorica im je bila Božena Miser Kovačić. Učenica 8.b razreda
Ivana Pavić bila je druga na županijskom
natjecanju, peta je bila Martina Pavić, a
deveto mjesto je ostvario Dominik Marinković.
Nagrade su primili i učenici likovne kulture Elena Fišer i Izabela Černava, a njihova mentorica je bila Mirjana Potnar.
Osim njih, s područja likovne kulture su
nagrađeni i učenici 5. razreda Matej Milković i Mihael Odurović, koji su svojim
radovima sudjelovali na smotri Tradicija i
suvremenost.
Podgorački učenici ostvarili su i vrijedne rezultate na županijskom natjecanju u
krosu, gdje je u pojedinačnoj kategoriji
Nikolina Čiček osvojila drugo mjesto. A
zajedno s Anamarijom Kos, Izabelom
Černava i Martinom Pavić, ove četiri učenice kolektivno su ostvarile četvrto mjesto. Njihov mentor i trener bio je Ivan Hideg. Na sportskom planu vrijedan rezultat
su prošle godine zabilježili i učenici tadašnjeg četvrtog razreda, koji su na Sportskim
igrama mladih u Bjelovaru osvojili drugo
mjesto u graničaru, a mentor im je bila učiteljica Marija Patača.

Nije lako nastupati pred tolikom publikom

