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U OVOM BROJU DONOSIMO:

Dvorana do
listopada
 Projekt dugo očekivane izgradnje
nastavno-sportske dvorane u
Podgoraču, vrijedan sedam milijuna
kuna, trebao bi biti završen do kraja
listopada ove godine
Stranica 3

Mještani Kršinaca zadovoljno su promatrali otvaranje vodovoda u svom selu

PROJEKT VODOOPSKRBE OPĆINE PODGORAČ SE NASTAVLJA

Voda je stigla i u
Kršince i Ostrošince

Ukupna vrijednost ove investicije je oko 3,5 milijuna kuna, a izgrađeno je 11
kilometara cjevovoda za potrebe približno 220 domaćinstava

Čisti papiri svih
općinskih zgrada
 Legalizacija društvenih objekata
otvora prostor da se oni još
kvalitetnije urede sredstvima države i
Europske unije
Stranica 9

Za uređenje
9 cesta treba
15 milijuna kuna
 Imamo devet velikih projekata
uređenja nerazvrstanih cesta
vrijednih čak 15 milijuna kuna.
Izradili smo potrebnu dokumentaciju
i dobili građevinske dozvole, a
projekte nominirali za europska
sredstva – objašnjava načelnik Đanić
Stranica 12

Ono što je prije koju godinu mnogima izgledalo
nedostižno, pa i nemoguće,
ipak je ostvareno: vodoopskrbni sustav, vodovodna
mreža i pitka voda, stigla
je u Kršince i Ostrošince.
Usprkos mnogim skepticima, a zahvaljujući upornosti općinske uprave na čelu
s načelnikom Goranom
Đanićem, sada i mještani
tzv. brdskih naselja općine
Podgorač imaju mogućnost
svoje domove priključiti na
vodovodnu mrežu.
U Kršincima su 24. srpnja
2015. godine, općinski načelnik Goran Đanić i direktor tvrtke Našički vodovod
Oto Dudjak pustili u rad
glavni vodoopskrbni cjevovod Podgorač – Ostrošinci
– Kršinci i dio opskrbnih
cjevovoda naselja Ostrošinci i Kršinci. Ova investicija vrijedna 3,5 milijuna
kuna, zadovoljit će potrebe

za pitkom vodom oko 220
domaćinstava u ta dva naselja podgoračke općine.
Čitav projekt je ostvaren
zahvaljujući financiranju
od strane Hrvatskih voda
koji su izdvojili najveći dio
od 90 posto. Ostala potrebna sredstva osigurali su zajednički Našički vodovod,
Općina Podgorač i Osječko-baranjska županija.
Od kada su 29. listopada
prošle godine započeli zemljani radovi u Kršincima,
ukupno je izgrađeno oko
11 kilometara cjevovoda
od Podgorača do Kršinaca
te od Podgorača do Ostrošinaca.
Do sada je više od 80 posto
općine Podgorač pokriveno
javnim vodoopskrbnim sustavom, a prema procjenama, čitav projekt izgradnje
vodoopskrbnog sustava na
području općine Podgorač,
‘težak’ je najmanje 15 mi-

lijuna kuna. Preostalo je
napraviti drugu fazu vodovodne mreže u Budimcima,
te izgraditi opskrbni cjevovod do Poganovaca, kao i
sekundarnu mrežu u tom
naselju. Time će u cjelosti
biti izgrađen vodoopskrbni
sustav općine Podgorač u
svih devet općinskih naselja. Voda je najprije stigla
u Stipanovce i Kelešinku,
da bi tek prije nešto više
od dvije godine voda došla u Podgorač i Razbojište,
a prošle godine u Bijelu
Lozu i duž glavne ulice u
Budimacima. Sada je riješeno pitanje kvalitetne
vodoopskrbe za Kršince i
Ostrošince, a još ove godine se očekuje raspisivanje
natječaja za mjere iz Programa ruralnog razvoja na
koji će se aplicirati za izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Budimcima,
te u Poganovcima.
(Nastavak na 2. stranici)

TRADICIJA I SIGURNOST

Vatrogascima od Općine
180.000 kuna
Tradicija vatrogastva i dobrovoljnog vatrogasnog udruživanja u Podgoraču traje
već više od jednog stoljeća. Vatrogasna
društva prava su središta okupljanja i organiziranja u mnogim mjestima općine
Podgorač.
No, pored njegovanja ove vrijedne tradicije, vatrogasna društva imaju i te kako
važnu sigurnosnu ulogu u svakodnevnom životu mještana općine. K tome,
dobra organiziranost i uvježbanost često
su posljednjih godina dokazivana na vatrogasnim natjecanjima u županiji, ali i na
razini Republike Hrvatske.

Voda je sada dostupna i mještanima Ostrošinaca

Voda je stigla i u Kršince i Ostrošince
(Nastavak s 1. stranice)
Prigodom otvaranja vodovoda u Kršincima,
okupilo se mnoštvo zainteresiranih mještana. Obraćajući se prvenstveno njima, ali i
prisutnim općinskim vijećnicima, te predstavnicima tvrtke Našički vodovod, načelnik Goran Đanić još je jednom naglasio odlučnost i volju općinske vlasti u nastojanju
kako bi svaka kuća na području svih devet
naselja općine Podgorač imala mogućnost
priključenja na vodovodnu mrežu.

Povoljno do priključka

Toga su svjesni i članovi općinske vlasti
pa će se tako prema odluci Općinskog
vijeća Podgorač, za vatrogastvo u 2015.
godini izdvojiti 180.000 kuna iz općinskog proračuna. Ta su sredstva raspoređena svim društvima, počev od stožernog društva DVD Podgorač, te DVD-u
Stipanovci, DVD-u Kršinci, DVD-u Vuka
Razbojište i DVD-u Kelešinka.
Također, i Vatrogasnoj zajednici Našice
dodjeljena su odgovarajuća sredstva iz
podgoračkog proračuna.

- U želji da se što više domaćinstava priključi na vodoopskrbni sustav, Općina
Podgorač se odrekla svih naknada s tim
u vezi – poručio je općinski načelnik Goran Đanić, pozivajući mještane Kršinaca
i Ostrošinaca da se priključe na izgrađeni vodovod. Potrebno je platiti samo priključnu pristojbu Našičkom vodovodu, a
to su troškovi rada i utrošenog materijala.
Radi se o iznosima između 1.800 i 2.100
kuna što je moguće platiti na više rata.
Zajednička suradnja

- Kada sam voljom većine birača u općini Podgorač prvi puta došao u poziciju obnašanja izvršne vlasti, tada su samo
dva od ukupno devet općinskih naselja,
imali vodovod. Dolaskom na vlast zacrtali smo dovesti vodu ispred svake kuće, a
ovaj pothvat nastavak je zajedničke surad-

nje Hrvatskih voda, Našičkog vodovoda,
Osječko-baranjske županije i Općine Podgorač u ostvarivanju važnih infrastrukturnih projekata. Ova je investicija značajna
zbog toga što će mještani Kršinaca i Ostrošinaca riješiti problem vodoopskrbe u sušnim razdobljima. Neće se više u cisternama
dovoziti pitka voda, a što nije mali trošak
za domaćinstvo. Osim toga, izgradnjom
vodovodne mreže u tim su općinskim naseljima otvorene nove perspektive razvoja
i za poljoprivrednu djelatnost – poručio je
načelnik Đanić.
Pohvala Općini

Prvi čovjek Našičkog vodovoda, direktor
Oto Dudjak je pak naglasio kako će ova
tvrtka nastaviti dobru suradnju s Općinom
Podgorač ne samo u cilju unapređenja i razvoja vodoopskrbe, nego i još zahtjevnijeg
projekta odvodnje na području općine Podgorač.
- Nakon što je sada voda potekla u Kršincima i Ostrošincima, imamo situaciju da je
više od 80 posto područja općine Podgorač
pokriveno javnim vodoopskrbnim sustavom. Vjerujem kako ćemo dogodine moći
reći da je i 100 posto općinskih naselja ‘pokriveno’ vodovodnom mrežom, a osobito
nas raduje što postoje konkretni projekti i za
realizaciju sustava odvodnje. To nije slučajno jer Općina Podgorač je jedinica lokalne
samouprave koja unatrag nekoliko godina
ide ukorak s direktivama Europske unije, i
to je za svaku pohvalu – rekao je Dudjak.

WiFi točka u centru Podgorača
Broj 13, srpanj 2015. godine
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Još od proljeća Podgorač je bogatiji za
još jednu suvremenu uslugu. Naime, na
prostoru ispred zgrade Općine u središtu
Podgorača, postavljena je HotSpot internet
pristupna točka. Tako i Općina Podgorač
pokazuje da ide u korak s modernim tehnologijama, te svojim zainteresiranim mještanima i brojnim prolaznicima omogućuje
lak i jednostavan pristup Internetu. Domet
je u radijusu od stotinjak metara od općinske zgrade, ali sve ovisi o konkretnom
uređaju. Tako sada Interentu mogu pristupi
brojni učenici i svi oni koji primjerice čekaju

autobus ispred zgrade vatrogasnog doma.
Naravno, korištenje je besplatno i može se
koristiti bez ikakvog logiranja.

SRPANJ 2015.

OSJEČKO-BARANJSKI ŽUPAN POSJETIO OPĆINU PODGORAČ

Dvorana do listopada
Projekt dugo očekivane izgradnje nastavno-sportske dvorane u Podgoraču, vrijedan sedam milijuna
kuna, trebao bi biti završen do kraja listopada ove godine
Najkasnije do kraja ove godine, a moguće
i krajem listopada, vrata nastavno-sportske dvorane OŠ Hinka Juhna u Podgoraču, trebala bi biti otvorena učenicima i
nastavnicima ove škole. Događaj je to koji
s velikim nestrpljenjem očekuju već generacije podgoračkih osnovaca, ali njihovih
nastavnika. Nije to samo veliki kvalitativni
iskorak u nastavi tjelesnog odgoja, odnosno »tjelesne i zdravstvene kulture« kako
se danas naziva taj predmet, nego i značajan pozitivan pomak u funkcioniranju čitave škole i cijele lokalne zajednice.
Ova najava i optimističko obećanje čulo
se ljetos prilikom službene posjete osječko-baranjskog župana Vladimira Šišljagića
Općini Podgorač. Naime, župan Šišljagić i
općinski načelnik Goran Đanić, zajednički
su na radnom sastanku u Općini Podgorač
istaknuli veliko zadovoljstvo dosadašnjom
realizacijom projekta izgradnje nastavnosportske dvorane u Podgoraču.
Završetak prije roka

Riječ je o investiciji vrijednoj približno sedam milijuna kuna. Iako neće biti gotova
do početka nove školske godine u rujnu,
dvorana će biti završena čak godinu dana
prije ranije planiranog roka.

Zajedno s načelnikom Đanićem, župan Šišljagić je obišao radove na izgradnji nastavno-sportske
dvorane u Podgoraču

su zatekli fazu postavljanja podne obloge. Nakon tih poslova, slijedi montiranje
opreme, asfaltiranje prilaza i parkirališta te
uređenje zelenih površina i čitavog okoliša
škole.

- Ovaj projekt je važan za općinu, a osobito
za školu. Naša djeca konačno neće morati
u prostoru školskog hola imati i nastavu
tjelesnog odgoja da bi se u međuvremenu
u tom istom prostoru organizirala i školska
prehrana. Zato smo zadovoljni smo što će
se ova velika investicija ostvariti do kraja
listopada ove godine – rekao je načelnik
Đanić nakon razgovora sa županom Šišljagićem i izvođačima radova.

Prilikom posjete župana Šišljagića, razgovaralo se i o drugim projektima značajnim
za razvoj općine Podgorač. Između ostalog
i o ustrojavanju poduzetničke zone čije
projektiranje traje već godinama i u što se
do sada uložilo više od 900 tisuća kuna i to
samo za projektnu dokumentaciju i otkup
zemljišta.

Prilikom obilaska gradilišta nove dvorane,
župan Šišljagić i načelnik Đanić, u dvorani

- Očekujemo da ćemo tijekom kolovoza
podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske

Poduzetnička zona

dozvole jer smo napravili kompletnu, vrlo
složenu i zahtjevnu papirologiju – istaknuo
je načelnik Đanić.
Na sastanku sa županijskim čelnicima razgovaralo se i o drugim razvojnim projektima značajnim za općinu Podgorač kao što
je pitanje vodoopskrbe, odvodnje i nerazvrstanih cesta. Načelnik Đanić je istaknuo
kako će nakon završetka izgradnje vodovoda u Ostrošincima i Kršincima, početi
druga faza radova u Budimcima, te završiti projektiranje za naselje Poganovci. Te
projekte će nastaviti sufinancirati županija, dok će projekt izgradnje nerazvrstanih
cesta u općini Podgorač biti prijavljen za
mjere Programa ruralnog razvoja.
Suradnja općine i županije

Pored navedenih ulaganja županije u općinu Podgorač, župan Šišljagić najavio je
da će se osigurati dio sredstava za uređenje društvenih domova i izgradnju dječjeg
igrališta.

Očekivani vanjski izgled dvorane u Podgoraču

SRPANJ 2015.

- S obzirom na stupanj niske razvijenosti,
Općina Podgorač je svrstana u prvu skupinu. Konkretno, vrijednost indeksa razvijenosti iznosi 46,3 posto. Stoga su i velika
očekivanja od Programa ruralnog razvoja
do 2020. godine. Dakle, na temelju indeksa
razvijenosti, Općina Podgorač ima potencijalno najveće mogućnosti za povlačenje
financijskih sredstava iz EU fondova –
istaknuo je župan Šišljagić.
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OBILJEŽEN DAN OPĆINE PODGORAČ

ŠTO SE JOŠ
RADI U OPĆINI

Usprkos kr
planira no

Govoreći sudionicima svečane sjednice
Općinskog vijeća, načelnik Đanić je istaknuo i sljedeće:
- Nismo zaboravili ni kulturni život općine
koji je također u zadnjih nekoliko godina
doživio procvat. Osim tradicionalne smotre folklora »Oj, jesenske duge noći«,
koja se održava svake godine u mjesecu listopadu, već 8. godinu kulturni život
općine bogatiji je za još jednu manifestaciju. Riječ je o »Podgoračkim ljetnim
noćima«, kulturno – zabavnom događaju
koji se održava u nekoliko navrata tijekom ljetnih mjeseci. S obzirom na brojnu
posjećenost, kao i na pozitivne reakcije
sudionika i mještana, predmetna manifestacija postala je tradicija i sastavni dio
društvenog života naše općine te će se
održavati i ubuduće. Isto tako, prije 6 godine povodom blagdana Uskrsa po prvi
puta je održana prigodna manifestacija
»Uskrsni stol u Podgoraču« na kojoj su
bila izložena tradicionalna uskršnja jela
ovoga kraja. Sve ove kulturne manifestacije Općina Podgorač će i dalje nastojati
podupirati putem pokroviteljstva kako bi
se sačuvala kulturna i narodna baština
ovoga podneblja. Sva ova događanja i
manifestacije ne bi bile moguće bez velikog angažmana i truda naših brojnih
kulturnih i sportskih udruga, čijim se članovima ovim putem od srca zahvaljujem.
Nadalje, nastojali smo voditi računa i o
socijalno najosjetljivijim slojevima našeg
društva te osiguravamo financijska sredstva za novorođenu djecu i sufinanciramo prijevoz učenika srednje škole. Uz
redovito stipendiranje 10 najboljih studenata svake godine, nagrađujemo i učenike Osnovne škole koji na kraju školske
godine poluče najbolji uspjeh. Isto tako,
našim najmlađima nastojimo uljepšati
dan Sv. Nikole te im općina osigurava
prigodne poklone.

Općinski načelnik Goran Đanić

Već tradicionalno, početkom godine je
svečanom sjednicom Općinskog vijeća,
održanom 13. veljače 2015. godine, obilježen Dan općine Podgorač, čiji je zaštitnik
sv. Valentin. Obilježavanje je počeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod
spomen obilježja na groblju u Podgoraču u
znak sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje, a nastavljeno svečanom sjednicom
Općinskog vijeća.
Pozdravljajući općinske vijećnike, predstavnike brojnih udruga koje djeluju u
općini Podgorač, čelnike susjednih općina
i grada Našica, te župana osječko-baranjskog Vladimira Šišljagića i druge cjenjene goste, sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Moguš.
O stanju u općini, ostvarenim rezultatima u
protekloj godini, te o planovima i brojnim
projektima za sljedeću, potom je govorio
općinski načelnik Goran Đanić.
Općinske različitosti

Usprkos recesiji i višegodišnjoj gospodarskoj krizi, Općina Podgorač posljednjih je
godina poznata po planiranju, ali i ostvari-

vanju velikih i kvalitetnih projekata, počevši od vodoopskrbe do plinofikacije, odvodnje, izgradnje cesta, komunalnom uređenju
svojih naselja... Pri tome valja znati kako se
u okviru Općine Podgorač nalazi čak devet
različitih naselja smješetnih na različitim
zemljopisnim i klimatološkim pozicijama.
Počev od onih klasično nizinskih kakvi su
Budimci, Bijela Loza i Poganovci, do onih
brdskih kakvi su Kršinci i Ostrošinci. Takve
činjenice itekako su važne kada je riječ o
projektiranju i izgradnji vodovodne ili kanalizacijske mreže. Nadalje, svako od tih
podgoračkih naselja ima neki svoj povijesni razvoj, ali i različitu dostignutu razinu
razvijenosti komunalne infrastrukture. To je
i općina različite nacionalne i vjerske zastupljenosti, a stjecajem povijesnih okolnosti,
upravo na području Općine Podgorač graniče dvije hrvatske biskupije – na zapadnom
dijelu općine je Požeška, a na istočnom Đakovačko-osječka biskupija.
Unatoč takvim brojnim različitostima,
brojnosti naselja te njihovoj međusobnoj
udaljenosti, jer između Stipanovaca i Poganovaca je oko 20 kilometara, općinsko
vodstvo posljednjih godina uspjeva podizati kvalitetu života stanovnika ove općine
na razinu dostojnu života u 21. stoljeća.
Naravno, riječ je o onome što je u granicama mogućnosti lokalne samouprave, a to
je prvenstveno pitanje uređenja komunalne
infrastrukture.
Najvažnija voda

Govoreći o tome, načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić je istaknuo:

Moram istaknuti i iznimno dobru suradnju
kako s nadležnim ministarstvima i Hrvatskim vodama tako i sa Osječko – baranjskom županijom, Gradom Našicama i
susjednim općinama, na čemu se ovom
prilikom njihovim predstavnicima iskreno
zahvaljujem.
O dobroj suradnji sa Osječko – baranjskom županijom govori i činjenica da
smo partneri u velikom broju projekata:
od vodoopskrbe i Poduzetničke zone do
sufinanciranja projekta uređenja kanalske mreže, umjetnog osjemenjivanja u
govedarstvu i svinjogojstvu, analize tla,
obrana od tuče, geoinformatizacije i dr.
te se nadam da će se broj zajedničkih
projekta u budućnosti još i povećati. Posebno ovdje ističem i suradnju sa komunalnim poduzećem »Našički vodovod« iz
Našica s kojima smo partneri u velikom
broju projekata javne vodoopskrbe i odvodnje.
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Župan Šišljagić: Dobra suradnja s Općinom Podgorač
- Podgorač je mjesto lijepog i opuštenijeg življenja. Unatoč siromašnoj blagajni te problemima koji prate općine u Hrvatskoj, pokrenuto je puno projekata, počevši od vodoopskrbe
i ulaganja u poduzetničku zonu. Županija nastoji pomoći razvoj općine, a izdvojimo samo
projekt sportske dvorane vrijedan blizu sedam milijuna kuna - rekao je župan Šišljagić dodajući kako Županija ima dobru surdanju s Općinom Podgorač, te da je dobar primjer kako
se dobrom voljom i razumjevanjem mogu prevazići sve razlike.

SRPANJ 2015.

izi, Općina Podgorač
ove projekte
Iako to nije jednostavno, cilj nam je da sva naša mjesta, uz vodu, imaju
i plin i kanalizaciju kao i asfaltirane ceste. To je minimum današnjeg
životnog standarda u Europi i to je naš dugoročni cilj. Bit ćemo uporni i
ustrajni da ga i ostvarimo – rekao je načelnik Đanić

Dodjeljena općinska
priznanja
U povodu Dana općine tradicionalno
su dodijeljena godišnja javna priznanja
Općine Podgorač. Tako je Nagrada za
životno djelo dodijeljena Zvonku Nagyu
iz Stipanovaca za zasluge u promicanju
humanitarnog djelovanja. Zastupnici u
Europskom parlamentu Biljani Borzan

Vijećnici i gosti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća

- Za mene je iznimno važan projekt vodoopskrbe općine i do sada smo uspjeli od
devet u sedam naselja izgraditi vodovode,
zahvaljujući razumijevanju Hrvatskih voda
i Našičkog vodovoda. Nadalje, posljednjih
godina smo obavljali niz poslova koji su
ranije bili zanemareni. Tako smo izgradili
šest mrtvačnica, uredili katastar groblja,
počeli s obnovom društveno-vatrogasnih
domova i rekonstrukcijom javne rasvjete.
Završili smo plinofikaciju Stipanovaca,
Kelešinke i Podgorača – nabraja načelnik.
Poslovna zona

Iako po pitanju gospodarstva jedinice lokalne samouprave nemaju previše ovlasti
niti osobitih mogućnosti, Općina Podgorač
već nekoliko godina ustrajno pokušava nešto učiniti na ustrojavanju poslovne zone
u općini.
- Evo, nakon devet godina smo uspjeli riješiti imovinskopravne odnose u poslovnoj
zoni i pred nama je dobivanje građevinske
dozvole za kompletno komunalno opremanje zone. Radi se o ogromnoj investiciji
za našu općinu jer se procjenjuje se na pet
milijuna kuna. Najvažnije da im zainteresiranih ulagača. Riječ je uglavnom o gradnji
prerađivačkih i energetskih postrojenja, s
obzirom na to da smo poljoprivredni kraj.
Vjerujem kako ćemo pokrenuti infrastrukturne radove u zoni kako bi je što prije
osposobili za domaće i inozemne ulagače.
Naravno, cilj čitavog tog projekta poslovne zone je u tome da se otvore nova radna
SRPANJ 2015.

mjesta i zaposle ljudi. Prema najavama,
može se očekivati otvaranje stotinjak novih radnih mjesta. Za ljude u našoj općini
to bila velika stvar – istaknuo je načelnik
Đanić.

i HKD-u »Podgoračani« dodijeljene su
Nagrade Općine Podgorač za zasluge u
promicanju kulture i doprinos značajan
za društveni život.

Europska sredstva

Radi se o financijski zahtjevnim projektima koji uvelike premašuju mogućnosti općinskog proračuna. Osobito je skup projekt
odvodnje, odnosno izgradnje kanalizacijskog sustava. Kako to mislite ostvariti?
- Gotovi su projekti druge faze kanalizacije za Stipanovce i Razbojište, a ugovoreno je projektiranje za još tri naselja.
Te zahtjevne projekte ćemo, u suradnji
s Hrvatskim vodama, aplicirati prema
Europskoj investicijskoj banci. Nadalje,
kod HEP-Plina lobiramo za projektiranje
plinofikacije naselja Kršinci, Ostrošinci,
Razbojište, Bijela Loza, Budimci i Poganovci. Posebna su priča nerazvrstane ceste. Pripremljena je dokumentaciju za tri
naselja i ti su projekti prijavljeni na natječaj prema europskim fondovima. Nadam
se da ćemo postići uspjeh na natječaju.
Jer, bez europskih sredstava takve zahtjevne projekte samo ne možemo ostvariti. Iako to nije jednostavno, cilj nam je
da sva naša mjesta, uz vodu, imaju i plin i
kanalizaciju kao i asfaltirane ceste. To je
minimum današnjeg životnog standarda u
Europi i to je naš dugoročni cilj. Bit ćemo
uporni i ustrajni da ga i ostvarimo – rekao
je načelnik Đanić.

Općinske zahvalnice dobili su predstavnici DVD-a Stipanovci za promicanje vatrogastva i ostvarivanje značajnih rezultata te Ivan Đanić iz Podgorača za zasluge u promicanju humanitarnog rada.
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Najljepši ovogodišnji uskrsni stol pripremio je KUD Sklad iz Đakova

Običaji Hrvatskog Zagorja na stolu KUD-a Zagorci iz Beljevine

PO SEDMI PUT JE ODRŽANA MANIFESTACIJA »USKRSNI ST

Manifestacija koja
raduje sadašnjost i o

Drago mi je što se ovdje prezentira tradicija Podgorača i mnoštva slavons
običaje izvan Slavonije – poručio je načelnik Đanić

Đanić: Vrijednosti koje ćemo njegovati

Najljepše uskrsne pisanice iz Semeljaca

Već sedmu godinu zaredom na Mladi Uskrs, u podgoračkom Vatrogasnom
domu, održana je manifestacija »Uskrsni
stol u Podgoraču«. Kada smo pomislili
kako nas više ništa novo ili drugačije ne
može iznenaditi kada je riječ o slavonskim
uskrsnim običajima, tradiciji i kulinarskim
specijalitetima, ovogodišnji gosti iz Beljevine, Semeljaca, Đakova i Svetog Đurđa,
ipak su u tome uspjeli.
Vidjeli smo (i kušali) uskrsne delicije kakve
su krasile uskrsne stolove, od šunke, slanine, kuhanih jaja, hrena, mladog luka, sira,
vrhnja pa do pisanica, domaćeg kruha, dizanih kolača, rakije i vina. Pri tome smo i
čuli neke od zanimljivih i tipičnih običaja,
pjesama i anegdota koje su se nekada davno
događale i primjenjivale u našim selima.

- Mislim da nije mala stvar već sedam godina organizirati ovakvu manifestaciju koja koja
prikazuje ne samo folklor, plesne i pjevne običaje Slavonije, nego i gastronomsku tradiciju i
narodne običaje vezane uz Uskrs. Drago mi je što se ovdje prezentira tradicija Podgorača
i mnoštva slavonskih sela, ali uvijek se potrudimo da dovedemo i nekoga tko će predstaviti običaje izvan Slavonije. Sjetimo se Makedonaca, Slovaka iz Jelisavca, a ove godine
imamo prijatelje koji predstavljaju tradiciju Hrvatskog Zagorja. To su vrijednosti koje ćemo
i ubuduće njegovati na ovoj našoj manifestaciji – rekao je općinski načelnik Goran Đanić,
koji je i inicijator i pokrovitelj »Uskrsnog stola u Podgoraču«.

kako naši stari običaji ne bi pali u zaborav.
Ugodno je saznanje kako smo svih ovih
godina do sada vidjeli prezentacije blizu
30 različitih društava i skupina iz Slavonije i Baranje, ali i drugih dijelova Hrvatske
– kazala je Zdenka Vukomanović, predsjednica HKD-a Pogoračani.
Inače, budući da su domaćini, HKD Podgoračani svake godine prirede svoj uskrsni
stol u skladu s negdašnjim podgoračkim
običajima. Iako su kao domaćini u tome
silno izvježbani, ipak svake godine i njihov stol izgleda drugačije i iznova bogatije
i sadržajnije.

Zagorski običaji iz Beljevine

Prvi put na ovoj manifestaciji bio je i KUD
Zagorci iz Beljevine. Adrijana Ilišin,
predsjednica KUD-a navodi kako sobom
donose tradiciju obilježavanja uskrsnih
običaja s područja Hrvatskog zagorja. Pored neizbježne šunke, na njihovom stolu se
mogla vidjeti i purica s mlincima, domaća
juha, sir i kajmak s lukom, grah s regačom
(mladi maslačak) i kukuruzni kruh iz krušne peći, ali i razni štrukli, buhtle i kuglofi...
te mnoge druge delicije. Svoj prvi nastup
na podgoračkoj manifestaciji, okrunili su
priznanjem za najbolju uskrsnu košaricu.
Pravi seljački stol iz Đakovštine

Domaćini i organizatori »Uskrsnog stola
u Podgoraču« su vrijedni članovi HKD-a
Podgoračani, a sve se događa pod pokroviteljstvom Općine Podgorač.

KUD Sklad iz Đakova, također je prvi
puta na »Uskrsnom stolu u Podgoraču«, a
Goran Prebeg, predsjednik društva ističe
kako gotovo svako selo Đakovštine ima
neku svoju specifičnost u obilježavanju
Uskrsa.

- Zaista smo ponosni na ovu našu manifestaciju koja zasigurno prerasta u lijepu
i korisnu tradiciju budući da time štitimo

- Mi smo nastojali pripremiti naš stol što
izvornije, odnosno onako čisto seljački
kako je stol izgledao bez ikakvih modernih
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Načelnik Goran Đanić i predsjednica
Zdenka Vukomanović

SRPANJ 2015.

Uskrsni stol KUD-a Franjo Ebling iz Svetog Đurađa

Stol semeljačkih raspjevanih snaša

TOL U PODGORAČU«

a njeguje prošlost,
ostaje za budućnost

skih sela, ali uvijek se potrudimo da dovedemo i nekoga tko će predstaviti
ukrasa. Na stolu je, uz rakiju i vino, bila
kuhana šunka, kobasice, kulinova seka,
jaja, sir i mladi luk s kruhom iz krušne peći
i to je bilo to. Kolači su bili jednostavni bez
filovanja. Dakle, stol je napravljen onako
kako si je mogao priuštiti naš običan paor
seljak – objašnjava Prebeg.
Ovaka izvorni stol se očito dojmio i članica osjenjivačkog suda, pa je upravo uskrsni
stol KUD-a Sklad iz Đakova, osvojio priznanje za najbolji uskrsni stol.
»Raščupana frajla« iz Semeljaca

Izvorna pjevačka skupina Semeljačke snaše iz Semeljaca, predstavljala je ovo po-

Nagrade i priznanja
U sklopu manifestacije odabran je najljepši uskrsni stol, košara u kojoj se nosila hrana na blagoslov i pisanica. Nagrada za najljepši uskrsni stol otišla je u
Đakovo, za uskrsnu košaru u Beljevinu, a
najljepše pisanice rade se u Semeljcima.

znato slavonsko, šokačko selo. Marinka
Jaman, predsjednica ovog društva, kaže
kako je na njihovom uskrsnom stolu vjerojatno najzanimljiviji i vrlo specifičan dio
– uskrsna jaja bojana u vosku i više boja.
Ovaj semeljački stol mnogim posjetiteljima je zapao za oko i zbog zanimljivih

Uskrsna košara iz Beljevine plijeni pažnju

beba-lutaka koje ručno izrađuje upravo
jedan od semeljačkih snaša. Među inim gastronomskim delicijama kao što je pohana
šunka, semeljčanke su predstavile i svoje
kolače kojima su dali vrlo nadahnute nazive kao što je »Švalerovo oko«, »Raščupana frajla« ili »Džedov brk«. Da među
nagradama postoji i neka za najkreativniji
naziv kolača – semeljčanke bi je zasigurno
osvojile. Ipak, iz Podgorača nisu otišle praznih ruku. Naime, njihove pisanice su proglašene najboljima, pa su osvojile nagradu
za najljepša uskrsna jaja.
Medeni kolači i repovača
iz Sv. Đurađa

Vesna Veselovac, predsjednica KUD-a
Franjo Ebling iz Svetog Đurađa, posebno
se pohvalila kako njihov uskrsni stol sadrži
nekoliko vrsta kolača rađenih na temelju
domaćeg meda kao što je medena pita i
medenjaci. Bila je tu i velika šunka zapečena u kruhu, ali jedan specijalitet ovoga
miholjačkog sela – rakija repovača.

Stol semeljačkih raspjevanih snaša
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- Kad nije bilo dovoljno šljive, naši stari
su se snalazili i pekli ovu rakiju i kad se
smjelo i kada se nije smjelo. Tradicija se
zadržala i eto naše repovače – kaže gospođa Veselovac, dodajući kako će se sljedeći
put još bolje pripremiti za »Uskrsni stol u
Podgoraču«.
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IZABRANI ČLANOVI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
U OPĆINI PODGORAČ

Rad na kulturnom planu
im uspjeh u budućem radu, te da svojim radom pridonesu boljitku pripadnicima nacionalne manjine čiji su izabrani predstavnici, ali i čitavoj zajednici općine Podgorač.

Radovan
Beara

Novi-stari predsjednik Vijeća, Radovan
Beara je istaknuo kako će ovo Vijeće imati
dosta posla, jer problema ima kao i u mnogim drugim sredinama.

Započeo je dugotrajan posao obnove
pravoslavne vrkve u Budimcima

Kao i u ostalim općinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj gdje žive pripadnici
srpske nacionalne manjine, i u općini Podgorač su 31. svibnja ove godine održani
izbori za članove Vijeća srpske nacionalne
manjine.

- Naš je najkonkretniji zadatak da radimo
na kulturnom planu očuvanja tradicije i
njegovanja običaja života naše manjine
na ovim prostorima. Kada se osvrnem na
prošlogodišnji mandat, najzadovoljniji sam što smo u protekle četiri gopdine
uspjeli obnoviti groblja uz pomoć Općine,
te naročito što je počela obnova starih pravoslavnih crkvi u našoj općini. K tome, na
našu inicijativu, prošle je godine izgrađena
je nova crkva u Bijeloj Lozi.

Nakon održanih izbora, 1. srpnja je održana i konstituirajuća sjednica Vijeća srpske
nacionalne manjine Općine Podgorač na
kojoj je za predsjednika Vijeća izabran dosadašnji predsjednik – Radovan Beara iz
Budimaca.

Trenutno je najveći posao generalna obnova crkvenog hrama u Budimcima. Dobili
smo nešto sredstava od države, a u većem
se dijelu oslanjamo na donacije. To je veliki i dugotrajni posao koji će trajati godinama. Crkva je stara 260 godina, potrebno
je mnogo toga obnoviti jer htjeli bi da ona
služi i budućim generacijama. Osim toga,
to jeste pravoslavna crkva, ali ona je povijesni spomenik i vrijednost čitave naše
općine – rekao je Beara.

Novoizabrane članove Vijeća pozdravio je
općinski načelnik Goran Đanić, zaželjevši

Prema njegovim riječima, lokalne probleme rješavaju na razini Općine, a ostali pro-

U prvoj polovini ove godine,
napustilo nas je čak 38 naših
donedavnih sumještana:
1. Jela Đurinski, sahranjena
29. prosinca 2014. na
groblju u Stipanovcima
(Svih svetih),
2. Franjo Vidačić,
sahranjen 13. siječnja
2015. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole),
3. Lukica Ivančić,
sahranjen 14. siječnja
2015. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole),
4. Manda Klasan,
sahranjena 14. siječnja
2015. na groblju u
Budimcima (Presveto
Trojstvo),
5. Josip Panta, sahranjen
17. siječnja 2015. na
groblju u Razbojištu (sv.
Ivana),
6. Radmila Radović,
sahranjena 17.01.2015.
na groblju u Ostrošincima
(sv. Josipa),
7. Marija Stuparić,
sahranjena 24. siječnja
2015. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole),
8. Stajka Živanović,
sahranjena 25. siječnja
2015. na groblju u
Budimcima (Presveto
Trojstvo),
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9. Marija Abramović,
sahranjena 28. siječnja
2015. na groblju u
Kršincima (sv. Ane),
10. Milka Delić, sahranjena
30. siječnja 2015. na
groblju u Bijeloj Lozi
(Male gospojine),
11. Martin Buha, sahranjen
7. veljače 2015. na
groblju u Kršincima (sv.
Ane),
12. Nada Romčević,
sahranjena 10. veljače
2015. na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
13. Pavo Funjak, sahranjen
12. veljače 2015. na
groblju u Budimcima
(Tihi gaj),
14. Josip Amić, sahranjen
16. veljače 2015. na
groblju u Podgoraču (sv.
Nikole),
15. Josip Eršegović,
sahranjen 19. veljače
2015. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole)
16. Ivan Ježovita, sahranjen
19. veljače 2015. na
groblju u Poganovcima
(sv. Ilije i sv. Ivana
Nepomuka),
17. Manda Žebić,
sahranjena 21. veljače
2015. na groblju u

Preminuli
sumještani

18.

19.

20.

21.

Budimcima (Presveto
Trojstvo),
Slavko Balatinac,
sahranjen 23. veljače
2015. na groblju u
Poganovcima (sv. Ilije i
sv. Ivana Nepomuka),
Katica Bertić,
sahranjena 27. veljače
2015. na groblju u
Budimcima (Presveto
Trojstvo),
Stoja Đurić, sahranjena
2. ožujka 2015. na
groblju u Bijeloj Lozi
(Male Gospojine),
Đuro Horvat, sahranjen
9. ožujka 2015. na
groblju u Razbojištu (sv.
Ivana),

Novi članovi
U Vijeće srpske nacionalne manjine izabrani su Radovan Beara, Milorad Beronja, Evica Došen, Vera Unfirer, Miladin
Branković, Ljubomir Stambolija, Zdravko
Jovanović, Aleksandar Oljača, Nedeljko
Oljača i Nebojša Kovačević.

blemi s kojima se suočava srpska nacionalna manjina, isti su problemi koje imaju i
pripadnici većinskog hrvatskog naroda kao
i ostale manjine.
- Ako vode nema u Budimcima, nema je
ni za Srbe niti za Hrvate. Ako nas zadesi
suša ili poplava, one jednako pogađaju sve
ljude, ma koje nacionalnosti bili. Istovremeno, svima nama koji živima na ovom
području, gorući je problem zapošljavanja
mladih. To nisu problemi samo jedne nacije, manjinske ili većinske, to su problemi
svih nas koji živimo u ovoj općini i ovoj
zemlji – poručio je Beara.
Ponovio je kako će u predstojećem četverogodišnjem mandatu, pored spomenute
obnove crkvenih hramova, glavne aktivnosti Vijeća će biti na kulturnom planu. Bera
je naveo kako na lokalnom, općinskom
planu djeluju i kroz Općinsko vijeće, a
osobito je istaknuo dobru suradnju s općinskim načelnikom.

22. Radoslavka Vudrak,
sahranjena 23. ožujka
2015. na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
23. Slavica Bertić,
sahranjena 25. ožujka
2015. na groblju u
Budimcima (Presveto
Trojstvo),
24. Cvijeta Savić,
sahranjena 8. travnja
2015. na groblju u
Budimcima (Presveto
trojstvo),
25. Milan Zuber, sahranjen
16. travnja 2015. na
groblju u Podgoraču (sv.
Nikole),
26. Katica Jugović,
sahranjena 26. travnja
2015. na groblju u
Podgoraču (sv. Nikole),
27. Magdalena Hlobik,
sahranjena 8. svibnja
2015. na groblju u
Ostrošincima (sv.
Josipa),
28. Finka Vavidec,
sahranjena 9. svibnja
2015. na groblju u
Budimcima (Presveto
trojstvo),
29. Jakob Jerger, sahranjen
26. svibnja 2015. na
groblju u Podgoraču (sv.
Nikole),

30. Marija Abramović,
sahranjena 27. svibnja
2015. na groblju u
Kršincima (sv. Ane),
31. Bogdanka Božičić,
sahranjena 31. svibnja
2015. na groblju u Bijeloj
Lozi (Male Gospojine),
32. Đuka Stanković,
sahranjen 31. svibnja
2015. na groblju u
Razbojištu (sv. Ivana),
33. Marija Kezele,
sahranjena 19. lipnja
2015. na groblju u
Kršincima (sv. Ane),
34. Marija Gal, sahranjena
20. lipnja 2015. na
groblju u Razbojištu (sv.
Ivana),
35. Sanja Žegarac,
sahranjena 20. lipnja
2015. na groblju u Bijeloj
Lozi (Male Gospojine),
36. Jozo Dudjak, sahranjen
22. lipnja 2015. na
groblju u Podgoraču (sv.
Nikole),
37. Stjepan Kozarević,
sahranjen 30. lipnja
2015. na groblju u
Poganovcima (sv. Ilije i
sv. Ivana Nepomuka) i
38. Ana Šimić, sahranjena
8. srpnja 2015. na
groblju u Podgoraču (sv.
Nikole).
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Društveni dom u Budimcima

Zgrada trgovine u Ostrošincima

Garaža DVD-a u Stipanovcima

OPĆINA PROVODI LEGALIZACIJU KORISNIH ZAJEDNIČKIH OBJEKATA

Čisti papiri svih općinskih zgrada
Legalizacija društvenih objekata otvora prostor da se oni još kvalitetnije urede sredstvima države i
Europske unije
Velika nacionalna javna rasprava uoči donošenja zakona kojim je regulirano pitanje
legalizacije nezakonito izgrađenih objekata, započela je u Osijeku i upravo u Podgoraču u travnju 2012. godine.
Pozornost čitave hrvatske, pa tako i podgoračke javnosti bio je na legalizaciji privatnih objekata – kuća i gospodarskih zgrada.
Nekako u sjeni tih priča i aktivnosti o tome
kako legalizirati nadograđenu obiteljsku
kuću, staju, farmu ili siranu, ostao je čitav
niz različitih tzv. društvenih objekata koji
su u nekoj sredini korisni mnogim mještanima.
Upravo su zgrade dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno vatrogasni i društveni domovi, svlačionice i ostali objekti
nogometnih klubova i slične zgrade i dograđene prostorije – mjesta u kojima se
okupljaju i svoje aktivnosti provode mnogi
klubovi, udruge ili sami mještani. Većina
tih objekata izgrađena je u bivšem socijalističkom sustavu. Tada se ‘gledalo kroz
prste’ ako je takav objekt bio od interesa za
širu zajednicu i nije se previše inzistiralo
na raznim građevinskim i sličnim dozvolama. Uz pomoć majstora, općine ili tadašnje mjesne zajednice, mještani bi se sami

Dugoročna korist
Legalizacija društvenih objekata otvora
prostor da se oni još kvalitetnije urede
sredstvima države i Europske unije.
- Kada budemo imali legalizirane sve
objekte u sklopu nekog DVD-a, onda
imamo mogućnosti aplicirati na neke EU
fondove kako bi izgradili pravi vatrogasni
centar. Ili, ako je o sportu riječ – neki lijepi i funkcionalni sportski centar koristan
mnogim stanovnicima općine. Dakle, dugoročno gledano, ovaj projekt legalizacije višestruko je isplativ za Općinu i može
donijeti korist na duge staze – kaže načelnik Đanić.

organizirali, napravili radnu akciju i za par
dana dogradili neku garažu uz vatrogasni
dom, svlačionicu uz već postojeću zgradu
nogometnog kluba ili nešto slično.
No, danas više nije tako. Svi objekti trebaju biti legalizirani. Ne samo zato što je
to red, nego zato što je bilo kakav daljnji
projekt koji se odnosi na takve objekte –
jednostavno neizvediv. Takva nesređena
situacija postala je prepreka uređenju tih
javnih zgrada, od koje su neke već derutne
i zapuštene pa ih treba obnoviti ili proširiti.
Sredstva za takve aktivnosti na nelegaliziranom objektu, više ne može odobriti niti
općina, niti država.

općinskom proračunu ove godine osigurano blizu 100.000 kuna.
O tome što je do sada po tom pitanju urađeno, općinski načelnik Goran Đanić, kaže:
- Pripremili smo svu potrebnu dokumentaciju za legalizaciju dograđene garaže
DVD-a i nogometne klupske prostorije u
Stipanovcima, za objekt trgovine u Ostrošincima, za nogometne prostorije u Budimcima i Poganovcima, za dograđeni vatrogasni dom i prostorije NK Sloga u Podgoraču, kao i za društveni dom u Budimcima,
za kuću oproštaja i prostorije NK Vuka u
Razbojištu. Svi ti postupci legalizacije spomentih objekata su u završnoj fazi – objašnjava načelnik Đanić, dodajući kako su svi
ti objekti ranije dograđeni ili izgrađeni u
dobroj vjeri. Međutim, potrebni dokumenti
nisu pratili takve radove.
Načelnik naglašava kako bi bila prava šteta
kada bi sada ti objekti išli na rušenje, jer
u njih je uloženo puno truda i dobre volje
mnogih mještana podgoračkih naselja.
A, kada bude dovršen proces legalizacije
tih objekata, svi će oni legalno moći biti
priključeni na vodovod ili kanalizaciju ili
plinsku mrežu. Time će svi ti objekti imati
pravu dodatnu vrijednost.

Stvar je još kompliciranija ako se radi o
nekom zahtjevnom projektu za čiju bi realizaciju dobrodošla sredstva europskih
fondova.

Prostorije nogometnog kluba u Poganovcima

SRPANJ 2015.

Zbog toga je i Općina Podgorač odlučila
ozakoniti objekte u svome vlasništvu, pa
je za sve objekte koji su izgrađeni ili dograđeni bez potrebnih dozvola, pokrenut
postupak legalizacije. Za tu je namjenu u

Dograđena garaža DVD-a Podgorač

INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ  ׀9

PRIČA O NAJUČENICI PODGORAČKE OSNOVNE ŠKOLE
Naši novi sumještani
Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač,
na području općine rođeno je 17
naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz općinskog
proračuna isplaćena pomoć za
novorođeno dijete u iznosu od
tisuću kuna.
1. David Čavlović, rođen 14.
prosinca 2014., sin Josipa i
Danijele iz Razbojišta,
2. Kristijan Amić, rođen 2.
prosinca 2014., sin Nevenke
iz Podgorača,
3. Ema Bačić, rođena 27. prosinca 2014., kćerka Vlatka i
Danijele iz Budimaca,
4. Teo Krnjajić, rođen 31. prosinca 2014., sin Siniše i Ivane iz Podgorača,
5. Marko Beronja, rođen 11.
siječnja 2015.,sin Nenada i
Njegoslave iz Bijele Loze,
6. Tin Szili, rođen 19. siječnja
2015., sin Marina i Josipe iz
Stipanovaca,
7. Ivana Prišć, rođena 22. siječnja 2015., kćerka Vlade i
Dejane iz Ostrošinaca,
8. Mia Veber, rođena 30. siječnja 2015., kćerka Dražena i
Aleksandre iz Stipanovaca,
9. Borna Radović, rođen 3.
veljače 2015., sin Petra i Valentine iz Poganovaca,
10. Jasmin Gubić, rođen 12.
veljače 2015., sin Gordane
iz Razbojišta,
11. Josip Krajner, rođen 27. veljače 2015., sin Ivana i Jelene iz Stipanovaca,
12. Lorena Bertić, rođena 20.
travnja 2015., kćerka Ivice i
Danijele iz Budimaca,
13. Samanta Stojčević, rođena
30. travnja 2015., kćerka Josmina Stojčević i Marije Džanija iz Budimaca,
14. Sofija Nađ, rođena 1. svibnja 2015., kćerka Igora i Helene iz Podgorača,

Najbolja iz povijesti, a
ipak upisala – matematiku
To što sam sada upisala metematičku gimnaziju, to ne mora značiti da
ću nastaviti tim stopama i kad budem odlučivala o studiju – objasnila je
najučenica Željana Marinković
Sve razrede osnovne škole završila je s odličnim uspjehom
uz prosjek ocjena od 5,00. Tijekom čitavog osmogodišnjeg
školovanja dobila je jednu
jedinu jedinicu iz, pogađate
- matematike. No, ni ta nije
službeno zapisana u imenik.
Tu nesretnu jedinicu je dobila
u sedmom razredu iz nekog
matematičkog testa. Ali, kako
su svi učenici u razredu na
tom testu ‘polučili isti rezultat’, ocjena nije upisana.
Istovremeno, ta donedavna
učenica podgoračke Osnovne škole Hinka Juhna, unatrag dvije godine je najbolja
ili među najboljima u čitavoj
Osječko-baranjskoj županiji
u natjecanjima iz povijesti,

Načelnik darovao najbolje
Već tradicionalno, općinski načelnik Goran Đanić, prigodnim
je financijskim darom nagradio učenike koji su svih osam razreda završili s prosječnom ocjenom 5,0. Ove godine su nagrađene Željana Marinković, Ivana Lukačević i Milana Dragić.

geografije, hrvatskog jezika i
vjeronauka. Na državnim je
natjecanjima protekle dvije
osvajala najprije sedmo, a ove
godine šesto mjesto.
Halo!?

Možda jedino naši vatrogasci i folkloraši. No, to je neka
druga priča.

Podgoračka učenica osvojila
je šesto mjesto na Državnom
natjecanju iz povijesti!

Dakle, sve ove godine ta je
učenica ponajbolja u tzv.
društvenim predmetima kao
što su povijest, geografija, hrvatski jezik, vjeronauk..., a jedinu i to neslužbenu jedinicu
dobila je iz matematika.

Ma, tko je još iz podgoračke
općine osvojio tako visoko
mjesto u svome rangu na nekom državnom natjecanju?

Usprkos tim činjenicama, ta
naša učenica za svoju je srednju školu ovoga ljeta odabrala
(i upisala se) ni manje ni više

Obilježen Dan škole
Pored uobičajenog odlaska ‘osmaša’ iz škole,
te odlaska čak tri dugogodišnja učitelja u zasluženu mirovinu (Ivan Hideg, učitelj tjelesne
i zdravstvene kulture, Terezija Mastanjević,
učiteljica prirode i biologije, te Mirjana Potnar, učiteljica likovne kulture), ovogodišnji
Dan škole obilježen je i izjavom školske ravnateljice, Zdenke Vukomanović: »Vjerujemo
da je ovo posljednji put u ovako malom prostoru.
Naime, prema najavama odgovornih, ovo bi
trebao biti posljednji Dan škole koji učenici,
učitelji i osoblje Osnovne škole Hinka Juhna
obilježavaju bez vlastite školske sportske dvorane. Sudeći prema tome, predstojeća školska godina 2015./2016. svakako bi trebala biti
povijesno drugačija od svih dosadašnjih.

15. Anamarija Stojčević, rođena 28. svibnja 2015., kćerka
Senada Stojčević i Senade
Džanija iz Budimaca,
16. Leon Marošević, rođen 6.
lipnja. 2015., sin Hrvoja i Sanje iz Budimaca,
17. Marijo Đurđević, rođen 9.
rujna 2014., sin Katice iz Budimaca.
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Brojnim aktivnostima obilježen je ovogodišnji Dan škole kako je to zabilježeno i na službenoj
internetskoj stranici podgoračke škole

SRPANJ 2015.

NOVA NOGOMETNA SEZONA

Sloga u nižem rangu
Tijekom dva posljednja vikenda u kolovozu, oživjela su nogometna igrališta. Započela su natjecanja u obje seniorske
lige, te u svim kategorijama mladih nogometaša. Međutim,
na početku ove nogometne sezone, definitivno se ne može
upotrijebiti ona stara izreka – sve je isto k’o i lani!
Naime, zbog reorganizacije natjecanja na razini Hrvatskog
nogometnog saveza, u svim ligama je došlo do pregrupiranja i napuštanja pojedinih liga, odnosno nastavljanja natjecanja u nižem rangu.
Te su se promjene odrazile i na sastav 2. ŽNL Našice i LNS
Našice za sezonu 2015/16. Kada je riječ o našim općinskim
nogometnim klubova, te su promjene ‘dokačile’ jedino NK
Slogu iz Podgorača koja je iz 2. ŽNL završila u LNS Našice
pa će u novoj sezoni igrati u društvu s Dinamom iz Budimaca i Vuke iz Razbojišta.
Podgoračka najučenica Željana Mrinković i njezina učiteljica-mentorica iz
predmeta Povijest, Zvjezdana Riger

Gdje se natjecala i što je osvojila
Dosadašnja podgoračka učenica Željana Marinković, u 7. razredu
(2013./2014.) sudjelovala je na županijskim natjecanjima iz Vjeronauka, gdje je na Vjeronaučnoj olimpijada osvojila prvo mjesto.
Na županijskom natjecanju iz Hrvatskog jezika te je godine osvojila 6. mjesto, a iz Povijesti je bila najbolja učenica u Županiji, dok je
na drzavnom natjecanju iz Povijesti prošle godine osvojila sedmo.

U najkvalitetnijem rangu Nogometnog središta Našice, u 2.
ŽNL ostaje Mladost iz Stipanovaca i Poganovci.
Takve organizacijske promjene u sustavu natjecanja nisu
nešto neobično. Međutim, nije dobro kada se događaju
usred natjecateljske sezone. Jer, ako s pravom tražimo da
se u igri poštuje ‘fair play’, onda se isto načelo očekuje i u
organizaciji sustava. U najmanju ruku je neozbiljno natjecateljsku sezonu započeti prema jednim pravilima, a onda
pri kraju te sezone mijenjati pravila. To nije fair play!

U 8. razredu (2014./2015.) sudjelovala je na županijskom natjecanju iz Geografije - osvojeno 7. mjesto, iz Hrvatskog jezika - osvojeno 7. mjesto, iz Povijesti - osvojeno 2. mjesto. Na državnom
natjecanju iz Povijesti, ove je godine osvojila 6. mjesto.

nego - Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku.
Zbog dramatske napetosti teksta, do sada nismo ispisali njezino ime. No, sada možemo
reći: riječ je o Željani Marinković iz Budimaca, definitivno
donedavnoj najučenici Osnovne škole Hinka Juhna.
Željana se proteklog lipnja
oprostila od svoje osnovne
škole, a skromna kakva jest, o
svom izboru srednje škole, za
Glas Slavonije je izjavila:
- Činjenica je da sam išla na
natjecanja iz povijesti, ali i matematika mi je draga, pa sam
odlučila upisati prirodoslovno-matematičku gimnaziju jer
učenici koji je pohađaju, hvale
tu školu. No, to ne mora značiti da ću nastaviti tim stopama i
kad budem odlučivala o studiju. Daleko je još to i teško mi je
sada reći gdje se vidim – kazala
je Željana.
Njezina mentorica iz predmeta Povijest, Zvjezdana Riger,
ponosna je na ostvarene uspjehe svoje učenice:
SRPANJ 2015.

- Željana Marinković ponos je
OŠ Hinka Juhna. Vrlo je marljiva i savjesna u održavanju
svih svojih školskih obveza, a
osobito u nastavi Povijesti. Odličnih je sposobnosti zaključivanja i povezivanja povijesnih
činjenica, što je, uz marljivi rad
i učenje, rezultiralo izvanrednim uspjehom na Državnom
natjecanju iz Povijesti, i to dvije godine zaredom u Trogiru i
Šibeniku – rekla je učiteljica
Riger.
I ravnateljica OŠ Hinka Juhna,
Zdenka Vukomanović, puna
je hvale za svoju donedavnu
učenicu jer se svih ovih godina
isticala znanjem i ponašanjem
pa je bila primjer i uzor drugim
učenicima.
- Predstavljala je školu sve
godine sudjelujući na natjecanjima znanja na svim razinama. Ove godine smo ispratili
Željanu u srednju školu, u nadi
da će se svoje uspjehe nastaviti, a OŠ Hinka Juhna Podgorač
predstaviti u najboljem svjetlu
– izjavila je ravnateljica Vukomanović.

TABLICA 2. ŽNL NAŠICE 2014.-15.
Poz. Klub
1. Iskrica
2. Omladinac (V)
3. Mladost (S)
4. Omladinac (N)
5. Željezničar
6. Lila
7. Polet
8. Poganovci
9. Seljak
10. Zoljan (-1)
11. Martin
12. Sloga
13. Šipovac
14. Mladost (BN)
15. Zagorac

OU
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

POB NER POR
23
2
3
21
3
4
15
8
5
15
3
10
14
3
11
13
4
11
12
5
11
12
3
13
12
2
14
11
2
15
9
6
13
9
6
13
5
6
17
5
4
19
5
1
22

POS
81
62
61
45
64
65
47
65
54
41
40
45
33
29
32

PRI
30
20
36
47
53
52
49
62
43
57
52
66
62
64
71

GR
51
42
25
-2
11
13
-2
3
11
-16
-12
-21
-29
-35
-39

Bod
71
66
53
48
45
43
41
39
38
34
33
33
21
19
16

GR
19
20
15
18
5
7
-43
-41

Bod
47
42
36
33
30
23
15
9

TABLICA LNS NAŠICE 2014.-15.
Poz. Klub
1. Brezik
2. Seona
3. Slavonac
4. Slavonija
5. Dinamo
6. Lađanska (-6)
7. Lug (-1)
8. Vuka (-2)

OU
21
21
21
21
21
21
21
21

POB NER POR
15
2
4
13
3
5
11
3
7
11
0
10
9
3
9
9
2
10
5
1
15
3
2
16

POS
52
50
51
53
45
33
36
30

PRI
33
30
36
35
40
26
79
71
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Projekt uređenja Ulice Slavka Kolara u Poganovcima

170.000 kuna samo
za projekte tri ulica
U međuvremenu su stigle i potvrde glavnih projekta, odnosno građevinske dozvole za Mlinsku ulicu u naselju Budimci,
zatim Ulicu Rudolfovac u naselju Bijela
Loza, te Ulicu Slavka Kolara u naselju
Poganovci. Samo vrijednost poslova
izrade projektne dokumentacije za ove tri
ulice iznosi 170 tisuća kuna što je izdvojeno iz općinskog proračuna.

Kada se govori o uređenju komunalne infrastrukture u naseljima općine Podgorač,
onda većini na pamet najprije pada – vodovod. I to je točno, jer do prije koju godinu samo su dva od devet općinskih naselja
imala razvijenu vodovodnu mrežu. Nakon
tri godine lobiranja, prikupljanja višemilijunskih iznosa potrebnih sredstava, izrade
silne projektne dokumentacije i samih radova, sada je je taj problem riješen za 80
posto općinskih domaćinstava. Preostala je
još sekundarna mreža u Budimcima i cijeli
Poganovci.
Još je zahtjevniji i višestruko skuplji sustav odvodnje, odnosno izgradnja kanalizacijske mreže. I s tim su poslom krenuli
u općinskoj upravi i pratećim državnim
institucijama, ali relano, za dovršetak tog
velikog projekta trebat će godine.
Nadalje, logični su zahtjevi mještana da
imaju veći izbor energenata za svoje potrebe, pa je tako u tijeku i posao plinofikacije.

Izgleda današnjih cesta u Poganovcima

UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJIMA OPĆINE PODGORAČ

Za uređenje 9 cesta
treba 15 milijuna kuna

Imamo devet velikih projekata uređenja nerazvrstanih cesta vrijednih čak 15
milijuna kuna. Izradili smo potrebnu dokumentaciju i dobili građevinske dozvole, a projekte nominirali za europska sredstva – objašnjava načelnik Đanić
Mnogi se podgorački mještani već godinama, a neki desetljećima žale na lošu niskonaponsku električnu mrežu. I to je normalan zahtjev, jer kakva je to kvaliteta života
u 21. stoljeću ako pri uključenju prvog ‘jačeg’ uređaja nestane struje. Tu je i pitanje
kvalitetne javne rasvjete.
To je poljoprivredni kraj, pa su onda opravdani i zahtjevi za uređenom kanalskom
mrežom, pristojnim poljskim putevima,
otresnicama nužnih prije dolaska do neke
‘normalne’ ceste i slično.
I, naravno, tu je i pitanje uređenja, odnosno
asflatiranja svih seoskih cesta i ulica ili,
kako se to službeno kaže – nerazvrstanih
cesta. Upravo je takvih cesta u naseljima
općine Podgorač – k’o u priči! Osobito
u tzv. nizinskim selima kao što je Bijela
Loza, a osobito Budimci i Poganovci. U
tim su mjestima u pravilu asflatirane samu
glavne ulice, odnosno županijska cesta. I
to je još jedno u nizu loših nasljedstva koje
sadašnja općinska uprava naslijedila kao
još jedan ‘vrući krumpir’ koji valja riješiti.
K tome, riječ o selima s brojnim manjim
ili većim ulicama, pa je stoga za slavonska
sela neuobičajeno velika razvijenost ulica. Prema nekim procjenama samu u Poganovcima ukupna dužina svih službenih
ulica dostiže blizu tri kilometra. Pri tome,
prema popisu stanovništva iz 2011. godine
u Poganovcima je bilo 95 domaćinstava s
nešto više od 200 stanovnika.
Naravno, i tog su problema svjesni u općinskoj upravi pa zato i nisu ‘sjedili skrštenih ruku’. Kao zakonski preduvjet uređe-

Satelitska snimka najbolje pokazuje razvijenost
poganovačkih ulica

nja nerazvrstanih cesta je izrada kompletne
projektne dokumentacije za svaku ulicu.
- Imamo devet velikih projekata uređenja
nerazvrstanih cesta vrijednih čak 15 milijuna kuna. Do početka ove godine, za
šest projekata su osigurane građevinske
dozvole i te projekte nominirat ćemo na
natječajima za europska sredstva koja će
se dodijeliti kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja – objašnjava općinski načelnik
Goran Đanić.
Početak konkretnih radova, naravno, ovisi
o novcima. Njih u proračunu male općina
kakva je Općina Podgorač – nema. Stoga je
logičan potez općinske uprave da pripremi
svu potrebnu dukumentaciju i aplicira ka
državnim i europskim fondovima. Uostalom, na sličan način su proteklih godina
sređena brojna naselja u susjednoj Mađarskoj, u Slovačkoj i Češkoj. A, upravo dokazana češka iskustva, Općina Podgorač
koristi prilikom apliciranja na europske
fondove.

