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ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA I U KRŠINCIMA

Još Poganovci i – gotovo!
Četiri godine nakon dugo iščekivanog početka intenzivne i brze izgradnje vodoopskrbnog sustava u općini Podgorač, napokon bi, do kraja sljedeće 2015. godine, svih
devet naselja podgoračke općine trebalo
imati mogućnost priključka na vodovodnu mrežu. Nakon što je voda prošle godine stigla u Budimce, do kraja ove godine
vodu bi uz stanovnike Bijele Loze, trebali
dobiti i stanovnici Kršinaca i Ostrošinaca.
Preostali su još Poganovci i dio Budimaca,
a do njih bi vodovodna mreža trebala stići
najkasnije dogodine u ovo doba.
Prema procjenama, čitav projekt izgradnje
vodoopskrbnog sustava na području općine Podgorač, ‘težak’ je najmanje 15 milijuna kuna. Sve su zajednički financirale
Hrvatske vode, Našički vodovod i Općina
Podgorač koja je samo za izradu projektne
dokumentacije uložila više od milijun kuna
proračunskih sredstava.

Više neće biti problema sa sušom

Nikad povoljnije do priključka

Kada se, kao krajem listopada u Kršincima,
pojave strojevi i radnici Našičkog vodovoda, ne čudi veliko zanimanje mještana koji
su u društvu općinskog načelnika Gorana
Đanića i direktora Našičkog vodovoda
Ota Dudjaka i općinskih vjećnika, nazočili početku radova na izgradnji vodovodne mreže u svom mjestu. Vodovod dužine
dva kilometra u Kršincima stajat će oko 1,2
milijuna kuna.
- Nakon Podgorača, Razbojišta, Bijele
Loze i većeg dijela Budimaca, a uskoro i
Ostrošinaca, i stanovnici Kršinaca su zaslužili vodu jer u vrijeme suše redovito
imaju velikih problema s opskrbom vode.
Ako vremenski uvjeti dopuste, vjerujem da
će radovi biti završeni do kraja studenog,
a potom stanovnici Kršinaca mogu svoja
domaćinstva priključivati na vodovodnu
mrežu – istakao je načelnik Đanić.

Mnogi nazočni mještani Kršinaca odmah su
se kod načelnika Đanića i direktora Dudjaka, zanimali za mogućnost priključka na vodovod. Dobili su i konkretne odgovore. Naime, budući da se više ne plaća naknada za
priključenje, nego samo priključna pristojba
Našičkom vodovodu, troškovi priključka
nikada nisu bili povoljniji. Radi se o iznosima između 1.700 i 2.000 kuna i pri tome
je moguća otplata na više rata. Troškovi su
minimalni jer se odnose samo na utrošeni
materijal i rad radnika Našičkog vodovoda.
Načelnik Đanić je pozvao stanovnike Kršinaca da odmah pripreme potrebnu dokumentaciju za priključenje kako bi spremni dočekali puštanje vode. Istovremeno,
direktor Dudjak je naglasio kako kvaliteta
vode ovisi i o tome koliko se troši, jer nije
isto da li voda stoji u cijevima neiskorištena ili se troši i stalno pritječe svježa.
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Prihvaćena
polugodišnja izvješća
ZASJEDALO OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE PODGORAČ

U prvom dijelu godine završeni su mnogi komunalni projekti i obavljene pripreme za ono što se u naseljima općine događa ove jeseni

Stipendije za studente
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Vijeća da Općina Podgorač i u studijskoj godini 2014./2015. studentima s područja Općine dodjeli 10 stipendija. Pet
stipendija namjenjeno je brucošima, studentima prve godine, a pet studentima
ostalih godina studija. Visina stipendije
iznosit će 600 kuna i jednaka je iznosima
koje su studenti dobivali ranijih studijskih
godina. Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje lista kandidata za dodjelu stipendija
su uspjeh na studiju, odnosno u srednjoj
školi za studente prve godine, rezultati
znanstveno-stručnog rada, te socijalni
status (prihod po članu obitelji).

Izvješće policije
Sjednica je počela izvješćem djelatnika
Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti Općine Podgorač u razdoblju od
travnja do početka srpnja ove godine. U
ta tri mjeseca zabilježeno je 6 kaznenih
djela, a ukupna materijalna šteta počinjenih kaznenih djela procijenjena je na
16.900 kuna. U istom razdoblju dogodile
su se tri prometne nesreće koje su prošle bez poginulih osoba. Ukupno stanje
sigurnosti na području Općine Podgorač
ocjenjeno je dobrim.

Općinsko vijeće Općine Podgorač održalo
je krajem rujna svoju 8. sjednicu na kojoj
su vijećnici prošli 9. točaka među kojima
su najznačajnije bile Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja ove godine te Izvješće o radu
Općinskog načelnika za isto razdoblje.
Obimno, na čak 44 stranice, Izvješće o
polugodišnjem izvršenju općinskog Proračuna vijećnicima je predstavio pročelnik
Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu Jurica Požega napomenuvši
kako je od planiranih 6,593 milijuna kuna
prihoda realizirano 3,059 milijuna kuna ili
46 posto planiranih. Pročelnik je istaknuo
kako su ostvareni povećani prihodi od poreza u odnosu na prošlu godinu za čak 20
posto, i to kroz porez na promet nekretninama i naknadu za legalizaciju. Rashodi su
ostvareni u iznosu od 1,593 milijuna kuna
što je 24 posto od godišnjeg plana. Veće
investicije ostvaruju se u drugom polugodišnjem razdoblju financiranjem radova
na vodovodnoj mreži i komunalnoj infrastrukturi.
U svom izvješću polugodišnjeg rada načelnik Općine, Goran Đanić, podsjetio je na
brojne radne sastanke i susrete s visokim
državnim dužnosnicima i predstavnicima
državnih tijela radi ostvarenja svih projekata planiranih na području Općine a s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete života
svih mještana.
Od važnijih komunalnih investicija u proteklom su razdoblju završeni radovi na prvoj fazi Magistralnog vodova »PodgoračBudimci«. Završeni su radovi na izgradnji
vodovoda u naselju Bijela Loza, a u tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbnog
sustava naselja Kršinci i Ostrošinci, te na

Općinski vijećnici usvojili su odluke kojima se
nastavlja razvoj Općine Podgorač

izgradnji Nastavno-sportske dvorane u
Podgoraču. U isto vrijeme izvršene su pripreme za odabir izvođača radova na rekonstrukciji i uređenju općinske zgrade i društvenih domova. Završen je i glavni projekt
za rekonstrukciju devet ulica u pojedinim
naseljima.

Pomoć mještanima
Među rashodima značajnu ulogu imaju i
naknade građanima i kućanstvima kojih
je ukupno dodjeljeno 86.125,00 kuna.
Sredstva su dodjeljena za pomoć kućanstvima, pomoć za novorođeno dijete, stipendije studentima te za sufinanciranje
prijevoza učenika srednjih škola.

Načelnik Đanić podsjetio je da je HEP Plin
završio radove na plinifikaciji naselja Podgorač Donio je i niz akata iz područja urbanizma, financija, gospodarstva te komunalnih, društvenih i socijalno-zdravstvenih
djelatnosti koji predstavljaju temelj za zadovoljavanje potreba mještana Općine.
Oba su izvješća vijećnici u cjelosti prihvatili i podržali, kao i izvješća o stanju provedbe provedbenog plana unaprijeđenja
zaštite od požara za područje Općine te
izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač.
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Usvojen je Operativni plan zimske službe
za 2014. / 2015. godinu kojim se utvrđuju
prioriteti čišćenja nerazvrstanih cesta na
području Općine Podgorač za predstojeću
zimu. Zimsku službu na nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač provodit će tvrtka »Tomislav i Slavko Uremović«
iz Našica, a planom je obuhvaćeno raljenje
i posipavanje cesta u ukupnoj dužini od približno devet kilometara. Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od
15. studenoga 2014. do 15. ožujka 2015.
godine i to 24 sata dnevno, a u skladu s
važećim stupnjevima pripravnosti. Čišće-

nje snijega na nerazvrstanim cestama vršit
će se kada snijeg napada 5 cm. Radovi na
osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u
roku od 5 sati od trenutka prestanka padalina, ovisno o vremenskim uvjetima i geografsko – klimatskim značajkama područja.

STUDENI 2014.

DIO ZAKUPACA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA KASNI S PLAĆANJEM ZAKUPA
VEĆ PET MJESECI

Općini duguju
1,1 milijun kuna
Koriste zemlju, obrađuju je, beru urod, dobivaju poticaje,
a ne plaćaju svoje obaveze. Zbog takvih neplatiša ozbiljno je ugrožen daljnji razvoj općine, a pogotovo općinska
ulaganja u poljoprivredu – kaže načelnik Đanić
Početkom studenog, čak pet
mjeseci nakon ugovorenog
roka, čak dvadesetak OPG-a i
jedan pravni subjekt, nisu ispunili svoje ugovorene obveze
o plaćanju zakupa za poljoprivredno zemljište koje koriste
i s kojega ubiru prihode i od
uroda, ali i od poticaja. Time se
čini direktna šteta općinskom
proračunu i ugrožava niz planiranih aktivnosti i općinskih
projekata.
Ovogodišnji proračun Općine
Podgorač se po nekim pozicijama puni dobro, ali veliki
problem predstavljaju prihodi planirani s pozicije zakupa
poljoprivrednog zemljišta. Dio
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i i pravnih subjekata, ne izvršavaju svoje ugovorne obveze na temelju dobivenih koncesija o privremenom
ili dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta. Budući da 65 posto tih sredstava
završava u općinskom proračunu, Općina Podgorač je zbog

takvih neodgovornih zakupaca,
prisiljena smanjiti dio sredstava namjenjena nekim drugim
proračunskim korisnicima kao
što su udruge, ali taj manjak će
utjecati i na manja ulaganja u
razvoj općine.
Opomena, pa raskid
ugovora

O čemu se radi, objašnjava općinski načelnik Goran Đanić:
- Mi smo mala općina i za nas je
to veliki problem. Više od milijun kuna duga, jako se osjeti
na općinskom proračunu jer je
to skoro trećina naših izvornih
prihoda. Znam da nije lako
onima koji se bave poljoprivredom jer i sam imam takvih

Koriste zemlju, a ne plaćaju zakup

iskustava, ali preuzete obaveze
se moraju ispunjavati. Svim
dužnicima smo poslali opomene i očekujemo da brzo plate
svoja dugovanja. U suprotnom,
Općina Podgorač će u dogovoru s Agencijom za plaćanja u
poljoprivredi i Ministarstvom
poljoprivrede
sankcionirati
neplatiše. Ako neće podmiriti svoja dugovanja, pokrenut
ćemo proces raskida ugovora o
zakupu zemljišta i zemlju dati
na obradu drugim poljoprivrednicima – kaže načelnik.

Što kažu brojke
Ukupan dug do 5. studenog 2014. godine iznosio je točno
1.087.000 kuna. Konkretno od 1.318 hektara u dugogodišnjem
zakupu, za 700 hektara nije plaćen zakup. Također, od 1.376 hektara u privremenom zakupu, za 624 hektara nije plaćen zakup.
Prema ugovorima, zakup se treba platiti do 1. lipnja.

Bili najglasniji, a sada ne
plaćaju

Radi se o dugovanjima koja
iznose od 45.000 kuna za
poljoprivrednike, pa do čak
397.000 kuna za jednog pravnog subjekta.
- Da stvar bude gora, radi se o
zakupcima koji su proteklih
mjeseci bili najglasniji u vezi
zakupa i prodaje državne zemlje. Takve stavove su iznosili
po medijima u poljoprivrednoj
emisiji, a istovremeno ne izvršavaju svoje obaveze. Nije u redu
da netko plaća zakup, a netko to
izbjegava i to na štetu svih u općini. Neki od njih su čak općinski vijećnici i umjesto da drugima budu pozitivan uzor, oni
naglas pričaju jedno, a iza leđa
javnosti, svojih susjeda i drugih
poljoprivrednika, izbjegavaju
preuzete obaveze – zaključio je
općinski načelnik Goran Đanić.

OBNOVA BENZINSKE POSTAJE PODGORAČ

Otvorenje u prosincu
Jedina benzinska postaja na području čitave općine Podgorač,
ona smještena na državnoj cesti D515 nedaleko od osnovne
škole Hinka Juhna u Podgoraču, zatvorena je od 29. listopada. Umjesto kupaca različitih goriva, njome od tada gospodare
majstori brojnih djelatnosti.
Budući da je ova benzinska postaja važna i korisna mnogima
koji voze od Našica prema Đakovu ili Osijeku, a još više stanovnicima općine Podgorač, raspitali smo se o čemu se radi.
- Kako bismo kupcima osigurali ugodniji ambijent na benzinskoj postaji Podgorač provode se radovi na uređenju
zgrade, unutrašnjeg prostora, nadstrešnice i vanjskih površina. Navedeni radovi trebali bi biti završeni u iduća tri tjedna, nakon čega će kupcima opet biti dostupan kompletan
asortiman proizvoda i usluga ove benzinske postaje, u još

STUDENI 2014.

I radnici potvrđuju kako sve treba biti gotovo za 21 radni dan

boljem i ljepšem izdanju – rekli su nam u Sektoru korporativnih komunikacija kompanije INA koja je vlasnik ove
benzinske postaje.
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Mališan iz susjedstva već ‘trenira’ za novo igralište

Sprave koje će se nalaziti na novom dječjem igralištu u središtu Podgorača

ZAHVALJUJUĆI INICIJATIVI OPĆINE I POMOĆI MINISTARSTVA – RADOST ZA PODGORAČKU DJECU

Uskoro novo dječje igralište
Kako neki kažu, djeca koja su se igrala na
preostalim spravama sadašnjeg skromnog
dječjeg igrališta u središtu Podgorača, sada
su već gotovo odrasli ljudi. Naime, zaista
je puno vremena prošlo od kada je posljednji put napravljeno i opremljeno dječje
igralište u Podgoraču.
No, zahvaljujući inicijativi ljudi iz općinske uprave, vrlo brzo na parkovnom prostoru istočno od općinske zgarde, niknut
će novo i suvremeno opremljeno dječje

igralište. Sudeći prema pristiglim ponuda
za opremu, bit će to atraktivno i djeci vrlo
zanimljivo igralište.
- Ukupna vrijednost novog dječjeg igrališta
iznosi 70.000 kuna, od čega je čak 50.000
kuna pomoć koju je Općina dobila od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Javili smo se na natječaj za komunalno
opremanje javnih površina i odobrena sam
su nam sredstva za tu namjenu, tako da
Općina od svojih sredstava izdvaja samo

dodatnih potrebnih 20.000 kuna. Vjerujem
kako će naša djeca, ali i njihovi roditelji,
time biti zadovoljni – izjavio je općinski
načelnik, Goran Đanić.
Oprema i sprave koje će biti instalirane,
preporučene su uglavnom za dječju dob od
dvije do 12 godina, a omogućuju samostalnu igru jednog djeteta, ili interaktivnu igru
više djece. K tome, na nekim spravama će
se bez ikakve bojazni od naglih kretnji i
povreda, moći koristiti i djeca s poteškoćama u razvoju.

Obnova nogostupa u Stipanovcima i Razbojištu
Dotrajali i derutni nogostupi u Stipanovcima i Razbojištu i ove su godine došli na red za obnovu. Iz općinskog proračuna ove je godine izdvojeno 70.000 kuna
za njihovu obnovu koja se ovih jesenskih dana privodi
kraju. Povoljni vremenski uvjeti išli su na ruku graditeljima i sav bi posao trebao biti završen na vrijeme.
Kako saznajemo od općinskog načelnika Gorana Đanića, u općinskom će proračunu i sljedeće godine biti
planirani novci za nastavak obnove nogostupa u ta dva
mjesta podgoračke općine.

Radovi u Stipanovcima već su u
završnoj fazi
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- S ovim poslom ostajemo u Stipanovcima i Razbojištu sve dok u potpunosti ne saniramo sve tamošnje
nogostupe. Nemamo dovoljno novaca da istovremeno
‘napadnemo’ nogostupe u svim općinskim mjestima,
pa zato je bolje da najprije završimo posao u ta dva
naselja nego da se previše raštrkamo. Dakle, tek kada
potpuno saniramo nogostupe u Stipanovcima i Razbojištu, onda idemo dalje – poručio je načelnik Đanić.

Odmiču radovi i u Razbojištu

STUDENI 2014.

U Stipanovcima su ove godine došle na red i pomoćne vatrogasne
prostorije

Obavljena je i prva faza rekonstrukcije krova na Vatrogasnom domu u
Podgoraču

STALNA ULAGANJA U OBNOVU DRUŠTVENIH I VATROGASNIH DOMOVA

200.000 kuna za obnovu domova
Sve su to naši zajednički, javni objekti i oni moraju biti primjereno uređeni, ali i opremljeni kako bi mogli zadovoljiti
potrebe privatnih, a osobito većih javnih događanja – kazao je načelnik Đanić
Vatrogasni dom u Podgoraču, zgrada tzv.
stare škole u Kršincima, pomoćne vatrogasne prostorije u Stipanovcima, društveni
domovi u Ostrošincima, Bijeloj Lozi, Budimcima i Poganovcima, kao i djelomična
obnova općinske zgrade u Podgoraču – sve
su to investicije koje su u ovoj godini dostigle iznos od 200.000 kuna osiguranih u
općinskom proračunu.
- Iako i taj iznos zvuči puno, ali još uvijek
nismo uspjeli završiti sve što je potrebno
za koliko-toliko završno uređenje naših
općinskih društvenih i vatrogasnih domova. I sljedeće godine ćemo planirati uložiti
sličan financijski iznos kako bi mogli reći
da je obavljeno završno uređenje. Naime,
ne radi se samo o građevinskim poslovi-

Legalizacija
Dobra okolnost većine zgrada koje na
području općine Podgorač služe kao
društveni ili vatrogasni domovi je u tome
što za osnovne zgrade postoji potrebna
dokumentacija. Problem su bile pomoćne prostorije, sanitarni čvorovi ili svlačionice u nekim domovima i nogomentim
igralištima. Stoga su nadležne općinske
službe pokrenule postupak za njihovu legalizaciju u skladu sa zakonom.

Novi izgled doma, odnosno »stare škole«
u Kršincima

STUDENI 2014.

u priličnoj mjeri obnovljene i da ne propad – objašnjava općinski načelnik Goran
daju
Đ
Đanić.
O
Ovisno
o stanju u konkretnoj zgradi, rađ
đeni
su poslovi izgradnje ili rekonstrukcij kuhinja i sanitarnih čvorova, uređenja
je
u
unutrašnjosti
putem različitih soboslikarskih radova, ali i uređenja dotrajalih krov
višta.

Certifikacija
Također u skladu sa zakonskim odredbama, Općina Podgorač je podnijela zahtjeve za obavljanje energetskog certificiranja svih zgrada u vlasništvu općine. Riječ
je o domovima, mrtvačnicama, sportskim
i poslovnim prostorima. Time će, uz legalizaciju, svi objekti u općinskom vlasništvu u potpunosti biti dokumentacijski
sređeni.

ma obnove, nego i o ulaganju u opremanje
domova a to su investicije koje zahtjevaju
dosta sredstava. Najvažnije je da su zgrade

Potpuno je rekonstruiran i objekt doma
u Bijeloj Lozi

N
Naravno,
stanovnici naselja čiji su društven domovi uređivani, zadovoljni su time jer
ni
sada u njima mogu ugodnije i lakše organiz
zirati
različita prigodna događanja. U to su
se, pored domaćina, mogli uvjeriti i brojni
g
gosti
kada su nedavno organizirana druženja i svečanosti u domovima u Kršincima
i Bijeloj Lozi.
- Sve su to naši zajednički, javni objekti i oni moraju biti primjereno uređeni,
ali i opremljeni kako bi mogli zadovoljiti
potrebe privatnih, a osobito većih javnih
događanja. Vjerujem kako ćemo sljedeće
godine u proračunu osigurati još sredstava
kako bi naše domove do kraja i opremili
potrebnom opremom i uređajima – rekao
je načelnik Đanić kada je nedavno, zajedno
sa zamjenikom, Josipom Mojzešom, obišao domove kako bi se uvjerili u kvalitetu
obavljenih radova.

I dom u Budimcima je dobio nove sadržaje
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Svoje slike izložio je Vilko Belak

Sve je bilo dobro...

... dok nisu zaprijetili oblaci i vjetar

PODGORAČKE LJETNE NOĆI 2014.

Kiša nas je oprala, ali
Na vremenske (ne)prilike ne možemo utjecati, ali zato možemo utjecati na što kvalitetniju pripremu
sljedećih jubilarnih 10. Podgoračkih ljetnih večeri – poručio je načelnik Goran Đanić
Iako je proteklo ljeto kalendarski daleko
iza nas, a s obzirom na česte kišne dane nismo ga baš ni doživjeli kao neko osobito
ljeto, ipak se valja prisjetiti manifestacije
koju već devetu godinu zaredom organizira
Općina Podgorač u suradnji s NK Sloga
i HKD Podgoračani. Naravno, riječ je o
Podgoračkim ljetnim noćima, manifestaciji druženja, radosti, sportskih i kulinarskih vještina koja se tradicionalno održava
zadnje nedjelje u srpnju i prve nedjelje u
kolovozu i na kojima se zna okupiti i više
od tisuću sudionika i gostiju iz svih mjesta
općine Podgorač, našičkog kraja, te iz Osijeka i Đakova.
Tako je trebalo biti i ove godine. Međutim,
olujni kišni oblaci naprasno su prekinuli

Najbolji kuhari su...
Najbolji čobanac skuhali su Tomislav
Ivančić i Pavica Ružička iz Čepina, dok
su drugo i treće mjesto osvojili Đurđica i
Zdenko Ostopanj iz Razbojišta te Ivica
Kovačević i Martin Uremović iz Koške.
U kuhanju pilećeg paprikaša najbolji su
se te podgoračke ljetne noći pokazali
Danijel i Stjepan Ričko iz Podgorača.
Drugo mjesto je osvojila ekipa Wells iz
Velimirovca, a treće Kristina Balentić i
Martina Vukomanović iz Podgorača.

sva planirana događanja prve večeri. Stiglo
se odraditi tek natjecanje u nošenju pivskih
gajbi. Zbog obilne kiše otkazano je natje-

canje u potezanju konopca, a nije održano
ni natjecanje u skakanju u vreći za djecu.
No, čobanci su ipak skuhani i - pojedeni,
a u Vatrogasnom domu je otvorena izložba
slika Vilka Belaka iz Markovca Našičkog.
Druga ovoljetna Podgoračka ljetna noć
započela je u puno opuštenijoj atmosferi
od prve. Kišno nebo opet je prijetilo, ali
uspješno su odrađene sve planirane aktivnosti i natjecanja. Skuhani su svi pileći paprikaši. Djeca su se natjecala u skakanju u
vreći i trčanju s jajetom u žlici, a veliki su
taman prije kiše do kraja izveli natjecateljski ples s balonom. Nažalost, veliki tulum
uz živu glazbu i ples na otvorenom, kiša
je i ovoga puta uspjela spriječiti. Ali, samo
dogodine.

NOVI VATROGASNI CENTAR U PODGORAČU

Investicija vrijedna pomoći EU
Stoljetna tradicija dobrovoljnog vatrogastva u podgoračkoj je
općini itekako cjenjena. No, kako se ne može živjeti i pri tome
zadržavati potrebnu razinu kvalitete samo od tradicije, nužno je
ulaganje u budući razvoj vatrogastva. Toga su svjesni i u podgoračkom općinskom vodstvu pa će stoga u proračunu za 2015. godinu pokušati uvrstiti projektiranje kapitalne investicije za izgradnju
Vatrogasnog centra u Podgoraču gdje se nalazi stožerni općinski
DVD. Ta se investicija procjenjuje na milijun kuna, a kako je to
veliki iznos za Općinu, zatražit će pomoć Europskog fonda za ruralni razvoj.
Kompleks novih garaža i prostorija za vježbanje treba uskladiti s
obnovljenim tornjem i pomoćnim prostorima
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pobjednički plesni par

Tko će brže...

idemo dalje...
a tko je bio najvještiji?
Prve, izrazito kišne večeri, održano je jedino natjecanje u nošenju pivskih gajbi, a prvo
mjesto osvojio je Franjo Sili, drugo Stjepan Kos, dok je treći bio Peter Kečkeš. Zbog kiše
je otkazano natjecanje u potezanju konopca kao i natjecanje u skakanju u vreći za djecu
Druge večeri, ipak se prije kiše uspjelo održati sve što je bilo planirano.
U skakanju u vreći za djecu do 14 godina najs(p)retniji su bili Josip Humlik, Marko Vinić
i Mislav Vukomanović. I u disciplini trčanja s jajetom u žlici najuspješniji su bili Mislav
Vukomanović i Marko Vinić, dok je David Kučić bio treći.
Odrasli su se dokazivali najprije u natjecanju u ručnom krunjenju kukuruza, a najbrži su
bili Ljubica Kolarić i Andrija Herceg, drugi su bili Anita Vinić i Franjo Sili, a treći su bili
Ana Pešut i Ivan Bertić.
Natjecateljski dio druge večeri tradicionalno je, nakon zaista dugog plesanja, završio u
plesu s balonom. Najupornij i najspretniji su bili Suzana Đanić i Ivan Horvat. Drugi su bili
Đurđica i Zdenko Ostopanj, a treći Jasna i Mario Nađ.

- Iako nas je kiša dva puta oprala ovoga
ljeta, zadovoljan sam odazivom kako naših
ljudi, tako i brojnih gostiju iz svih kraje-

va. Bilo je puno plesa, smijeha, veselja,
dobrog raspoloženja, ukusnog čobanca i
pilećeg paprikaša. Zato sam zadovoljan

Tko je tu glavni kuhar?

ovom našom tradicionalnom manifestacijom. Već sada se počinjemo pripremati za
sljedeću godinu kada organiziramo desete
jubilarne Podgoračke ljetne noći – najavio
je općinski načelnik Goran Đanić.

ULAGANJA NA KOJA ČESTO
ZABORAVLJAMO

I otresnice su važne
Kada je riječ o izgradnji komunalne infrastrukture, većina
nas pomisli na vodovod, kanalizaciju, javnu rasvjetu i slične
projekte važne za kvalitetu života u nekoj sredini. Istovremeno, mnogi od nas vozača silno negodujemo kada se u kišnim
danima na cestama naiđe na nakupine zemlje koje na cestu
donose poljoprivredna vozila. Tek tada se sjetimo značaja
otresnica koje bi trebale biti između poljskih puteva i cesta.
Stoga upravo ovih jesenskih dana Općina Podgorač intenzivno ulaže u obnovu i izgradnju takvih otresnica. Općinskog
načelnika Gorana Đanića, zatekli smo nadomak Poganovaca gdje je nadgledao takve poslove.

STUDENI 2014.

Strojevi našičke tvrtke »Tomislav i Slavko Uremović« proteklih su dana
intenzivno radili na mnogim otresnicama na području općine Podgorač
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Preminuli
sumještani

Nova crkva je malena, ali zadovoljava potrebe mještana

Pravoslavni vjernici svečano dočekali episkopa Lukijana

MJEŠTANI BIJELE LOZE DOBILI CRKVU

U posljednja četiri
mjeseca napustilo
nas je osam
naših donedavnih
sumještana:
1. Andrija Blažić,
sahranjen 9. srpnja
2014. na groblju
u Podgoraču (sv.
Nikole),
2. Franjo Mihaljek,
sahranjen 23.
srpnja 2014.
na groblju u
Podgoraču (sv.
Nikole),
3. Sara Nikolić,
sahranjena 28.
srpnja 2014.
na groblju u
Budimcima (Tihi
gaj),
4. Ikervari Katica,
sahranjena 11.
kolovoza 2014.
na groblju u
Stipanovcima (Svih
svetih),
5. Savka Ožegović,
sahranjena 20.
kolovoza 2014.
groblju u Bijeloj
Lozi (Male
Gospojine),
6. Josip Miočević,
sahranjen 6. rujna
2014. na groblju
u Podgoraču (sv.
Nikole),

Nakon posvećenja,
uslijedilo i prvo krštenje
Svečano liturgijsko slavlje posvećenja pravoslavne crkve Presvete Bogorodice predvodio je osječko-poljski i baranjski episkop Lukijan
Trebalo je čekati pune 23 godine pa da mještani Bijele Loze
u svom naselju dobiju crkveni
hram. Zato je važno zapisati kako je Srpska pravoslavna
crkva u subotu, 12. srpnja ove
godine otvorila crkveni hram
Presvete Bogorodice. Ova nova
pravoslavna crkva pripada Budimačkoj parohiji na čijem je čelu
paroh jerej Nemanja Klaić.
- Ovaj novi hram pravi je ponos
Bijele Loze, ali i Srpske pravoslavne Crkve. Temelji ove crkve postavljeni su još 2. svibnja
1991. i mirovali su sve donedavno kada smo na inicijativu naše
crkve i naroda, ali i Županije i
Općine krenuli u gradnju – objasnio je paroh Nemanja, dodajući kako su pravoslavni vjernici
Bijele Loze, uz pomoć donatora
i sponzora, crkvu izgradili za
samo tri mjeseca.
A, kako smo doznali od Milorada Beronje, stanovnika Bijele
Loze i zamjenika načelnika općine Podgorač, radove je finan-

cirala Srpska pravoslavna crkva,
a novac su donirali i ljudi podrijetlom iz Bijele Loze, a koji
sada žive u Australiji i Njemačkoj. Potpora je stigla i iz Osječko-baranjske županije i Općine
Podgorač.

Općina kao servis
mještanima
Ovom značajnom događaju za
Bijelu Lozu, ali i čitavu multietničku općinu Podgorač, nazočio je i općinski načelnik Goran
Đanić i njegov zamjenik Josip
Mojzeš.
- Općina mora brinuti o ravnomjernom razvoju svih svojih naselja i Općina ne može
provoditi visoku politiku nego
biti servis svojim mještanima.
Tako smo posljednjih godina
u Bijeloj Lozi popravili javnu
rasvjetu, obnovili mjesni dom,
sagradili mrtvačnicu i vodovod,
a u planu je i uređenje nerazvrstanih cesta – poručio je načelnik Đanić.

Inače, svečano liturgijsko slavlje predvodio je osječko-poljski
i baranjski episkop Lukijan, uz
tenjskog paroha Nenada Lazića
i protođakona Dragana Serdara iz Borova, a oko crkve se
okupilo mnoštvo pravoslavnih
vjernika iz Bijele Loze i šire
okoline iščekujući kraj službe
radi poklonjenja relikvijama i
pričesti.
Kako je najavio paroh Nemanja,
bogosluženja će u ovoj crkvi
biti prema redovitom rasporedu
jednom ili dva puta mjesečno,
te o svakom blagdanu. A, koliko
je ova nova crkva značajna stanovnicima Bijele Loze, svjedoči i podatak kako je odmah dan
poslije, u nedjelju, u novoj crkvi
održano i prvo kršetnje

7. Branko Ježovita,
sahranjen 19. rujna
2014. na groblju u
Poganovcima,
8. Nikola Dobrijević,
sahranjen 17.
listopada 2014.
na groblju u
Budimcima (Tihi
gaj).
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Svi su željeli sudjelovati u liturgiji

STUDENI 2014.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI
I dio ulica u
Budimcima je dobio
novi sloj tucanika

Do asfalta preko
EU fondova
S obzirom na činjenicu da se općina Podgorač sastoji od čak devet naselja, logično je da su potrebna silna sredstva najprije za
izgradnju potrebne komunalne
infrastrukture, a potom i za njihovo održavanje. Pri tome je dio
općinskih naselja poput Stipanovaca, Kelešinke, te Razbojišta i
Podgorača, dostigao razinu pristojne komunalne infrastrukture,
dok se u većini ostalih naselja tek
ostvaruje razina željene kvalitete
života. Počev od vodoopskrbe,
sustava odvodnje, javne rasvjete
ili plinofikacije.
Osobito je financijski zahtjevan
projekt izgradnje asfaltiranih
lokalnih cesta po općinskim naseljima. U nekim selima, poput
Budimaca i Poganovaca, danas
su nerijetko asfaltirane jedino glavne prometnice. K tome,
upravo ta dva naselja imaju silno

razvijenu mrežu malih brojnih
ulica.
Asfaltiranje ulica i obnova nogostupa preveliki su troškovi za
općinski proračun i zato se pla-

bojištu i Ostrošincima. Naime,
općinska vlast je svjesna da je
projektna dokumentacija temeljna pretpostavka za ostvarivanje
nekog projekta i dobivanje financijskih sredstava.
- Nažalost, još uvijek imamo
dosta nerazvrstanih cesta i ulica
po naseljima koje nemaju asfalt.
Iz općinskog proračuna financiramo izradu potrebne projektne
dokumentacije, a sve kako bismo takve projekte nominirali
za EU fondove – ističe općinski
načelnik Goran Đanić.

nira sudjelovanje na natječajima
za novac iz europskih fondova.
Pripremajući se kvalitetno sudjelovanje na takvim natječajima, Općina Podgorač je već do
sada uložila značajna sredstva u
projektiranje rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Bijeloj Lozi,
Budimcima, Poganovcima, Raz-

Do tada je nužno povremeno obnavljati postojeće ceste i ulice
posipavanjem tucanika, saniranjem većih oštećenja i sličnim
postupcima koji ne traže tako
velika sredstva. Stoga su i ove
jeseni sanirane neke od nerazvrstanih cesta i ulica koje su bile u
najlošijem stanju.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCIMA

Općina pomaže svoje učenike
Prepoznavajući potrebe stanovnika, Općina Podgorač i nadalje sudjeluje u sufinanciranju troškova
javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja podgoračke općine. Naime, temeljem ovlasti iz
Statuta Općine Podgorač, općinski načelnik Goran
Đanić, početkom rujna je donio odluku o nastavku
sufinanciranja prijevoza naših srednjoškolaca za
razdoblje od rujna do prosinca 2014. godine.

Do zaključenja ovog
broja Informativnog lista
Općine Podgorač, na
području općine rođeno
je devet naših novih
sumještana. Njihovim je
roditeljima iz općinskog
proračuna isplaćena
pomoć za novorođeno
dijete u iznosu od tisuću
kuna.
1. Tin Markanović,
rođen 17. travnja
2014., sin Dinka
Markanovića i
Mateje Horvat iz
Stipanovaca
2. David Jurišić,
rođen 14. lipnja
2014., sin Ivana i
Marine iz Budimaca
3. Tesa Gašić, rođena
16. srpnja 2014.,
kćerka Maria i Tanje
iz Stipanovaca
4. Maksim Milanko,
rođen 14. srpnja
2014., sin Duška i
Nataše iz Budimaca
5. Patrik Maglica,
rođen 28.
kolovoza 2014.,
sin Ive i Antonije iz
Budimaca
6. Mihael Moguš,
rođen 23. kolovoza
2014., sin
Miroslava i Mirele iz
Stipanovaca
7. Ines Udurović,
rođena 1. rujna
2014., kćerka
Davora Udurovića i
Romele Bogdan iz
Budimaca
8. Anastazija
Stojčević, rođena
27. kolovoza 2014.,
kćerka Dražena
Stojčevića i Marije
Džanija iz Budimaca
9. Tin Visković, rođen
7. travnja 2014., sin
Stipice i Valentine iz
Podgorača

Konkretno, Općina Podgorač tako sudjeluje s 10
posto potrebnih sredstava, odnosno iznosa cijene
mjesečne karte. Budući da je na javnom natječaju
to pravo ostvarila prijevoznička tvrtka Panturist,
potrebna sredstva se isplaćuju na njihov račun.

Autobusi Panturista prevoze i podgoračke srednjoškolce

Inače, podgorački srednjoškolci najčešće se školuju u Našicama, ali dio njih pohađa i neke od sred-

njih škola u Osijeku i Đakovu. Svima njima Općina
Podgorač ‘pokriva’ dio troškova prijevoza.

STUDENI 2014.

Naši novi
sumještani

Roditeljima čestitamo,
a mališanima želimo
sretno i veselo
djetinjstvo.
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Gotovo svi od pet nogometnih klubova
koji se s područja općine Podgorač natječu
u različitim razinama Nogometnog središta Našice, pamte neke bolje nogometne
jesenske sezone.
U Stipanovcima se igra dobar
nogomet

Časnu iznimku svakako predstavljaju juniori stipanovačke Mladosti koji su uvjerljivo završili na
prvom mjestu ovojesenske tablice Lige mladeži u svom rangu. Oni su na
to već navikli jer su i prošlogodišnju jesen
završili kao prvaci. Uostalom, što reći kada
se polusezona završi s 12 pobjeda, bez
ijednog remija, a kamoli poraza. Pri tome
su 70 puta zabili protivničku mrežu, a primili samo osam golova.
Nisu loši ni njihovi stariji kolege koji su
nakon 12 jesenskih kola čvrsto na 4. poziciji i drže dobar priključak za vodećima.
Slično kao i prošlogodišnje jeseni.
Napredak podgoračke Sloge

NOGOMET – OSREDNJA JESEN KLUBOVA PODGORAČKE OPĆINE

Velika očekivanja od
nogometnog proljeća
Nisu daleko od ‘zlatne sredine’. Očito da im ne treba puno
da se uzdignu na tablici, ali
zabrinjava i to što im ne treba
previše da zarone ka dnu tablice.

šene. Tako je i u rangu Lige Nogometnog
središta Našice. E, upravo u tom su rangu
naši klubovi zabilježili najlošije rezulatate.
Vuka iz Razbojišta je zacementirana na posljednjem mjestu s groznom gol-razlikom
od minus 30 golova i dva negativna ‘brojanja’. Dečki iz Razbojišta prošle su jeseni
imali znatno bolji učinak.

U odnosu na prošlu jesen,
napredak je vidljiv i kod nogometaša podgoračke Sloge.
Ne računajući tada odustalu
Lađansku, ‘Slogaši’ su prošlogodišnju jesen bili čvrsto prikovani za
dno najboljeg ligaškog natjecanja našičkog
područja. Ove jeseni su pak bliže sredini,
nego dnu tablice.

No, Mladosti, Slogi i Poganovcima u tom
su rangu preostale još dvije, tri utakmice
do kraja ove polusezone pa su još uvijek
moguće određene korekcije. Naime, jesenska polusezona 2. Županijske lige Našice
završava odigravanjem 15. kola što je planirano za 23. studenog.
Razbojište ‘zaboravilo’
igrati nogomet?

Budimački Dinamo je očito
ove jeseni igrao bolji nogomet, ali rezultati su ga ipak
prikovali na neslavno 6. mjesto od osam klubova koliko ih je ove sezone u tom rangu natjecanja.

Dečki iz Poganovaca su tu negdje kada se
uspoređuje prošlogodišnja i aktualna jesen.

Sve ostale razine nogometnog
natjecanja za ovu su jesen zavr-

Svima valja pametno prezimiti i što spremnije dočekati proljetnu polusezonu.

Tablica Lige NS Našice
Poz. Klub
1
2
3
4
5
6
7
8

Brezik
Seona
Slavonija
Slavonac
Lađanska(-6)
Dinamo
Lug
Vuka (-2)

OU
11
11
11
11
11
11
11
11

POB NER POR POS
9
7
6
5
5
3
3
1

1
1
0
2
2
2
1
1

1
3
5
4
4
6
7
9

21
23
36
22
19
20
22
10

Tablica – Liga mladeži – juniori
PRI

GR Bod

15
18
14
18
9
27
32
40

6
5
22
4
10
-7
-10
-30

PRI

GR Bod

6
18
17
15
29
25
23
18
27
32
27
17
28
30
23

25
22
19
15
3
-7
1
5
-9
-14
-10
-5
-11
-20
-14

28
22
18
17
11
11
10
2

Tablica 2. ŽNL Našice
Poz. Klub

OU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
12
12
12
12
12

10

Omladinac (V)
Lila
Iskrica
Mladost (S)
Željezničar
Zoljan
Polet
Seljak
Omladinac (N)
Sloga
Poganovci
Martin
Zagorac
Mladost (BN)
Šipovac
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POB NER POR POS
10
9
9
8
7
6
5
5
4
3
4
3
2
2
0

2
1
1
3
1
0
2
1
2
5
1
3
1
1
4

0
2
2
1
4
6
5
6
7
5
7
6
9
9
8

31
40
36
30
32
18
24
23
18
18
17
12
17
10
9

32
28
28
27
22
18
17
16
14
14
13
12
7
7
4

Poz. Klub
1 Mladost (S)
2 Croatia
3 Seljak
4 Vihor
5 Željezničar
6 Zagorac
7 FEŠK
8 Omladinac(V)
9 Polet
10 Đurđenovac
11 Motičina
12 Mladost(BN)
13 Martin

OU
12
11
12
11
11
12
12
12
12
11
11
10
11

POB NER POR POS
12
0
0
70
10
0
1
73
9
1
2
51
7
1
3
53
7
0
4
47
7
0
5
43
6
0
6
39
5
0
7
48
2
2
8
27
2
1
8
19
2
0
9
25
1
1
8
15
0
2
9
16

PRI
8
23
23
22
22
39
28
45
50
82
59
73
52

GR Bod
62
36
50
30
28
28
31
22
25
21
4
21
11
18
3
15
-23
8
-63
7
-34
6
-58
4
-36
2

Tablica – Liga mladeži – pioniri
Poz. Klub
1 Đurđenovac
2 Motičina
3 FEŠK
4 Vihor
5 Željezničar
6 Papuk
7 NAŠK
8 Šipovac
9 Poganovci
10 Omladinac(N)
11 Seljak (-2)
12 Sloga
13 Iskrica
14 Lila

OU
13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13
13
13

POB NER POR POS PRI GR Bod
13
0
0
82
13
69
39
10
0
3
85
29
56
30
9
1
3
63
31
32
28
9
0
4
70
35
35
27
9
0
4
59
34
25
27
8
0
4
97
36
61
24
8
0
5
51
24
27
24
4
2
7
37
60 -23
14
4
1
7
36
36
0
13
3
2
8
36
70 -34
11
3
3
7
19
39 -20
10
3
1
9
40
68 -28
10
1
0
12
13 104 -91
3
1
0
12
23 132 -109
3
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ODRŽANA PROMOCIJE KNJIGE »FOLKLOR NAŠIČKOG KRAJA I OKOLICE«

Plesna povijest
zaustavljena u knjizi
Zapisivanje ove knjige Josip Vinkešević je započeo još početkom 90-ih godina prošlog
stoljeća tijekom brojnih posjeta mjestima našičkog kraja
U sklopu programa najstarije podgoračke
kulturne manifastacije, ovogodišnje smotre folklora »Oj, jesenske duge noći«, u
prostorima Osnovne škole Hinka Juhna u
Podgoraču, održana je svečana promocije
knjige »Folklor našičkog kraja i okolice«.
Kako je istaknula predsjednica HKD-a
Podgoračani, Zdenka Vukomanović, autor ove vrijedne knjige je Josip Vinkešević, kome je presudnu pomoć u realizaciji
knjige pružio Stjepan Klasić.
Radi se o pjesmama i plesovima s plesnim
koracima i notnim izvedbama zabilježenim
i izvođenim u mjestima našičkog kraja.
Tako su u knjizi pažljivo predstavljena i od
mogućeg zaborava otrgnuta lokalna glazbena, plesna i opjevna ostvarenja iz mjesta
kao što je Donja Motičina, Koška, Vukojevci, Šaptinovci i, naravno – Podgorač.
Pored teksta i očekivanih prikaza plesnih
koraka, knjiga obiluje i vrijednim fotografijama, a knjiga je ugledala svjetlo dana
zahvaljujući privatnoj nakladi gospodina
Klasića.
Iako mnogi Josipa Vinkeševića predstavljaju primarno kao etnologa (što on ovim
dijelom svoga stvaralašta i jeste), ovaj da-

Zanimljiva rasprava na promociji

Tko je Josip Vinkešević
Za svoj dugogodišnji rad i doprinos kulturi, Josip Vinkešević je prošle godine
dobio i javno priznanje Nagradu Osječko-baranjske županije koje se dodjeljuje
za izuzetna ostvarenja postignuta na području županije.
Tim je povodom Šokački portal o Vinkeševiću zapisao sljedeće:
- Zaljubljenik u narodno stvaralaštvo Josip Vinkešević iz Đakova folklorist je već
kao gimnazijalac. Bisernicom se druži i
kao student, upoznaje ljepotu plesa koa
očarava idućh desetljeća. Gotovo cijeli
svoj zivot, Vinkešević je posvećen folklornoj i građanskoj baštinskoj kulturi. Ne kao
konzument, kao promatrač tek, već dugogodišnji istraživač i zapisivač folklornih
i starogradskih napjeva i plesnih koraka.
Obilazi sela i zaseoke svoje Slavonije,
Đakovštine osobito, bilježi i snima, obrađuje opisuje i prikazuje narodne plesove
grafičkom tehnikom kinetograma.

našnji Đakovčanin rođen upravo u našičkom kraju, zapravo je agronom. Svoj radni
vijek proveo je upravo tako i umirovljenje
dočekao u nekadašnjem poslovnom gigantu ovih prostora – PIK-u Đakovo.

Kako u šali kaže, životni i stvaralački put
mu se kretao upravo od agronoma do etnologa. Iza njega je gotovo desetak knjiga
sličnoga sadržaja kao i ova. Njegov stvaralački opus zabilježio je folklornu baštinu
od Đakova do Virovitice. Jedna od želja
mu je da u jednom izdanju objedini plesnu
i pjevanu tradiciju čitave Slavonije.
Inače, kako sam kaže, sa zapisivanje ove
knjige započeo je još početkom 90-ih godina prošlog stoljeća tijekom brojnih posjeta
mjestima našičkog kraja.
- Bio sam svjedokom brojnih tradicijskih
zabava, manifestacija, smotri folklora, pa
i svatova. Kad sam god mogao, zapisivao
sam, a ponekad i fotografirao pjesme, note,
opis nošnje, a naročito plesne korake. Tako
je nastala i ova knjiga. Ona nikako nije –
od jučer – slikovito je ispričao Josip Vinkešević.
Promociji je nazočio i općinski načelnik
Goran Đanić, te je tom prigodom zahvalio
autoru knjige na uloženom trudu i njegovu
doprinosu očuvanju i promociji folklorne baštine i podgoračkog kraja. Također,
načelnik Đanić je u ime Općine naručio
knjige za potrebe školske knjižnice i Općinskog vijeća.

Promocija nije mogla proći bez HKD Podgoračani

Objavljeni rezultati arheološkog istraživanja
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je
tijekom srpnja 2013. godine arheološka istraživanja neolitičkog naselja sopotske kulture
na lokalitetu Ražište u Podgoraču. Istraživanja su provedena na južnoj strani parcele i
predstavljaju nastavak istraživanja započetih
1975. godine. Na istraženoj površini od 100
četvornih metara djelomično je ispražnjena
velika jama, rov i dio manje jame, a u potpunosti samostojeća ograda te nekoliko
desetaka stupova unutar i izvan objekata.
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Definirani su, ali neistraženi, dijelovi veće
zemunice, peći i jame okružene stupovima
jer svojim većim dijelom izlaze iz istražene
površine. Pokretni nalazi potvrđuju prijašnje
pretpostavke o Ražište tipu sopotske kulture.
Brojni stručni detalji ovog istraživanja važnog za Podgorač mogu se pronaći u najnovijem izdanju Godišnjaka Instituta za arheologiju iz Zagreba. Autori su Zorko Marković
i Katarina Botić.

Istražena površina s objektima

INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ  ׀11

Kolonu je smjelo povela mala Lucija

Nema ništa bez veselog Brice

Opet su ‘sletjele’ vukovarske golubice

Gdje su oči zdenačkim momcima kad ih nema
pored ovakvih djevojaka

Dvorana Vatrogasnog doma
opet je bila pretijesna

Dječja skupina HKD-a Podgoračani

Već 24. put jesen u Podgoraču zaista se
može nazvati zlatnom. I ove je su je godine svojim pjesmama, plesom i nošnjama
pozlatili brojni čuvari slavonske narodne
kulturne baštine. Pored vrijednih domaćina HKD-a »Podgoračani«, na ovogodišnjoj
smotri »Oj, jesenske duge noći« nastupili su
Udruga »Bijela Golubica« Vukovar, KUD
»Hrvatska čitaonica« Đakovački Selci, KUD
»Zdenac« Zdenci, MPS »Baće« Tenja, KUD
»Drenjanci« Drenje te neizbježni did Tunja
i bač Roka.

Nestrpljenje pred nastup

Otvarajući ovogodišnju smotru, općinski načelnik Goran Đanić, je zahvalio članovima
HKD-a »Podgoračani« što ulažu veliki trud
u organizaciju ove manifestacije koja je postala jedan od prepoznatljivih simbola Podgorača. Zahvaljujući i gostima na dolasku
i sudjelovanju, načelnik Đanić je podsjetio
kako nas sljedeće jeseni čeka jubilarna, 25.
smotra za koju se valja posebno pripremiti.

Načelnik Đanić:
Vidimo se na
jubilarnim
25. Jesenima

