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Sredstva koja
život znače
 Za rad i aktivnosti s
područja sporta, kulture,
vatrogastva, branitelja,
lovačkih i drugih udruga,
Općina Podgorač u ovoj će
godini izdvojiti 388 tisuća kuna
Stranica 9

Odbrojavanje do
otvaranja dvorane
Puste želje i nadanja oko
izgradnje školske sportske
dvorane u Podgoraču stare
su vjerojatno koliko je stara i zgrada sadašnje matične
škole. Zasigurno nitko tko
je te 1986. godine svjedočio
otvaranju nove školske zgrade, nije bio toliko pesimističan da pomisli kako će trebati
još čitavih 30 godina da bi uz
zgradu škole izrasla i zgrada
školske dvorane. Međutim,
eto trebalo je proći čak tih 30
godina da bi se to i dočekalo.
U vrijeme zaključivanja ovog
broja Informativnog lista, u
dvorani je već bila sve potrebna sportska oprema, a
obavljali su se završni fini
radovi. Prema riječima, Igora Mihaljevića, suvlasnika
tvrtke Ziber koja je izvođač
radova, obavljeno je 98 posto
svih poslova.
Pored uobičajene sportske
opreme, pravog semafora i drugih vrijednih detalja, dvorana će imati i malu

montažnu tribinu kapaciteta
150 sjedećih mjesta. Također, ono što je važno za
korisnike dvorane, ugrađen
je kvalitetni ventilacijski
sustav koji ima mogućnost
upuhivanja zagrijanog zraka, ali i dovođenja svježeg
zraka u dvoranu. Prostrane
muške i ženske svlačionice
raspoložu kupaonicama s tuš
kabinama, a svlačionice imaju podno grijanje. Dosta je i

drugih posebnih prostorija za
nastavnike, ali i druge buduće korisnike dvorane.
Pored velike dvorane, izgrađena i mala, tzv. gimnastička
dvorana koja će poslužiti i za
druge sportove poput stolnog
tenisa.
O tome kako izgledaju detalji
nove dvorane, pogledajte u
fotoreportaži na posljednjoj
stranici.
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žele članovi Općinskog vijeća
i općinski načelnik Goran Đanić

PODGORAČ PROSLAVIO DAN OPĆINE

Usprkos krizi, vidljiv veliki nap
U proteklim godina je završen čitav niz značajnih komunalnih projekata, a izravno iz proračuna su
izdvojena znatna sredstva za izradu projektnih dokumentacija koje će biti podloga za snažniji investicijski ciklus u godinama koje su pred nama – istaknuo je općinski načelnik Đanić
Već tradicionalno, svečanom sjednicom
Općinskog vijeća, obilježen je Dan općine Podgorač, koji se slavi 14. veljače, na
blagdan sv. Valentina. Uoči svečane sjednice položeni su vijenci i upaljene svijeće za
poginule hrvatske branitelje kod spomenobilježja na groblju u Podgoraču.
U dvorani Vatrogasnom doma DVD-a Podgorač, na svečanoj sjednici su uz općinske
vijećnike, bili i gosti, predstavnici Osječko-baranjske županije, Grada Našica, općina Feričanci, Donja Motičina, Punitovci,
Satnica Đakovačka, Jagodnjak i Aljmaš.
Također, sjednici su nazočili brojni predstavnici ustanova, institucija, tvrtki, udruga, vjerskih zajednica i nacionalnih manjina s područja općine Podgorač i našičkog
kraja.
Uobičajeno, vijećnike, goste i sve sudionike, pjesmom su najprije pozdravile članice
pjevačke skupine HKD-a Podgoračani, kao
i Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća.
Općina spremna za nove investicije

Općinski načelnik, Goran Đanić, u svom
je govoru podsjetio na brojne dovršene
ali i planirane investicije na području općine, kao i na pripremljenu projektnu dokumentaciju. Pri tome je naglasio kako je
Općina Podgorač pravilnim i neophodnim
mjerama, ali i značajnom racionalizacijom
troškova i poslovanja uspjela stabilizirati
općinski proračun i to usprkos nezavidnoj
gospodarskoj i ekonomskoj situaciji u proteklim godinama.
- Završili smo ili pokrenuli niz projekata
i investicija. Izravno iz proračuna su izdvojena znatna sredstva za izradu projektnih dokumentacija koje će biti podloga
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Svečana sjednica podgoračkog Općinskog vijeća

za snažniji investicijski ciklus u godinama koje su pred nama. Uspješno se privodi kraju projekt izgradnje vodoopskrbe
u svih devet naselja. Danas su Poganovci
jedino općinsko naselje bez sustava javne vodoopskrbe, ali izrađena je projektna
dokumentacija i ako radovi budu tekli planiranom dinamikom, može se očekivati
da svih devet naselja bude pokriveno sustavom javne vodoopskrbe do kraja 2017.
godine. Pojačana su ulaganja u komunalnu
infrastrukturu u svim općinskim naseljima,
rekonstruirani su objekti javne rasvjete i
nogostupi, u znatnoj mjeri su obnovljene
nekretnine u vlasništvu Općine, društveni
domovi, općinska zgrada, hortikulturalno
su uređena središta većih naselja kao i sva

groblja – rekao je načelnik Đanić, dodajući
kako se Općina Podgorač već pripremila za
sljedeće investicijsko razdoblje.
Čestitke gostiju

Prisutni gosti, iskoristili su priliku i čestitali domaćinima na napretku i poboljšanju
života stanovnika općine Podgorač. Riječi
pohvale općinskim čelnicima, uputili su
županijski vijećnik Stjepan Ćuraj, potpredsjednik Gradskog vijeća Našica Hrvoje Šimić, načelnica općine Punitovci Jasna
Matković, načelnik Satnice Đakovačke
Željko Šimić, načelnik općine Jagodnjak
Anđelko Balaban, zamjenik načelnika općine Feričanci Mirko Jurčević i vijećnik
Općine Donje Motičine Darko Paljević.

Priznanje Zoranu Ćuteku
Svečana sjednica Općinskog vijeća
bila je i prigoda i za dodjelu javnog
priznanja Općine Podgorač. Za zasluge u promicanju humanitarnog
djelovanja, ovogodišnje općinsko
priznanje dobio je Zoran Ćutek iz
Kršinaca.
Ovaj dugogodišnji dobrovoljni davatelj krvi, svoju je krv darivao točno
50 puta, a kako kaže – davat će krv
dok god to bude mogao.

NAKLADA: 1.200 primjeraka
TISAK: Ortotisak, Osijek
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Nagrađeni humanitarac Zoran Ćutek
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redak čitave općine Podgorač
NAGLASCI IZ GOVORA NAČELNIKA ĐANIĆA:

Želimo postati mjesto ugodno za život
Bez obzira na sve prednosti velikih gradova koje privlače mlade i obrazovane ljude
iz manjih mjesta, trudimo se da Podgorač i
sva druga naselja postanu mjesta u kojima
će biti ugodno živjeti, boraviti i raditi, a na
radost i zadovoljstvo svih njezinih stanovnika. Unatoč napretku i poboljšanju uvjeta života unazad 20-ak godina, otkako je
samostalnosti općine, još je puno toga što
se može i mora učiniti kako bi nam svima život bio ljepši i ugodniji. Svih ovih
proteklih godina koliko obnašam dužnost
Načelnika općine, bila je iznimna čast ali
i zadovoljstvo voditi brigu o općini, svakom pojedinom naselju. No, to nipošto ne
znači da se nismo susretali sa nizom problema i izazova. Tu je posebno do izražaja
došla nezavidna gospodarska i ekonomska situacija u proteklih pet godina, koja
je izravno utjecala ne samo na stabilnost
općinskih prihoda i realizaciju planiranih
projekata, već i na sami standard stanovnika te poslovanje i uspješnost poljoprivrednika, trgovačkih društava i obrta.
No usprkos svemu, općinski proračun je
stabiliziran pravilnim i neophodnim mjerama te provedenim racionalizacijama
troškova i poslovanja.
VODOOPSKRBA

Uspješno se privodi kraju projekt izgradnje sustava javne vodoopskrbe u svih devet naselja. Nakon Podgorača, Razbojišta
i Bijele Loze, prošle godine završeni su radovi na vodovodima Ostrošinci i Kršinci.
Isto tako, završena je izgradnja magistralnog cjevovoda Podgorač – Budimci koja
predstavlja osnovu za nastavak II. faze, a
radi se o izgradnji sekundarnih cjevovoda
u cijelom naselju, čime će se stvoriti pretpostavke za opskrbu pitkom vodom svih
mještana naselja Budimci. Za Poganovce,
jedino preostalo općinsko naselje bez sustava javne vodoopskrbe izrađena je projektna dokumentacija i ishođena Potvrda
glavnog projekta. Projekt je zajednički
financiran od strane Hrvatskih voda, Općine Podgorač i Našičkog vodovoda.
KOMUNALIJE, VATROGASCI,
LEGALIZACIJA...

Pojačana su ulaganja u komunalnu infrastrukturu u svih devet općinskih naselja:
rekonstruirani su objekti javne rasvjete
i nogostupi, obnovljene su nekretnine u
OŽUJAK 2016.

vlasništvu općine, hortikulturalno su uređena središta većih naselja i sva groblja.
Za DVD Podgorač Općina je financirala
adaptaciju i uređenje pomoćne zgrade
Vatrogasnog doma te nabavku kombi
vozila vrijednog preko 100.000 kuna, a
DVD–u Stipanovci sufinancirala je adaptaciju Vatrogasnog doma.
Legalizirani su svi objekti u općinskom
vlasništvu ranije izgrađeni bez odgovarajuće projektne dokumentacije. Za
sve nekretnine u općinskom vlasništvu
izvršeni su energetski pregledi te izdani
energetski certifikati, a u svim općinskim
naseljima postavljeni su »zeleni otoci«
za razvrstavanje komunalnog otpada.
Apliciranjem na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
uspješno je realiziran projekt nabave
plavih kanti za papir koje su besplatno
podijeljene kućanstvima, čime je učinjen
još jedan korak naprijed u učinkovitosti
razvrstavanja komunalnog otpada.
PODUZETNIČKA ZONA

Posebno raduje činjenica da je pred realizacijom projekt Poduzetničke zone
»Podgorač«, koji bi trebao biti kotač
zamašnjak gospodarskog razvoja i prosperiteta općine. Višegodišnja su se ulaganja općine u izradu prostornih planova
zone, studije opravdanosti i projektne
dokumentacije konačno isplatila, te su
uspješno riješena dva imovinsko–pravna odnosa koja su predstavljala zapreku
izdavanju građevinske dozvole. Krajem
prošle godine podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture u zoni, što
znači prilazne ceste i ceste u zoni, trafostanice, niskonaponske mreže i javne
rasvjete, sustava vodoopskrbe i odvodnje. Od strane Hep-Plina očekuje se početak radova na samoj plinofikaciji zone.
Realizaciju do sada odrađenoga uvelike
je potpomogla Osječko–baranjska županija i resorno ministarstvo, čiju pomoć i
partnerstvo očekujemo i dalje. Vrijednost
cijelog projekta već sada premašuje pet
milijuna kuna.
KANALIZACIJA I
AKUMULACIJSKA JEZERA

Općina Podgorač značajna sredstva izdvaja za izradu projektne dokumentacije

niza infrastrukturnih projekata: od već
spomenute Poduzetničke zone do sustava
vodoopskrbe za jedino preostalo naselje
bez sustava javne vodoopskrbe Poganovci, kanalizacijskog sustava naselja Stipanovci i Razbojište. Svi nabrojeni projekti
već imaju Potvrde glavnih projekata te
su spremni za realizaciju. S pripremom
projekata nastavljamo i dalje, te su u tijeku aktivnosti na izdavanju građevinske
dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje za naselja Bijela Loza, Budimci
i Poganovci.
U dogledno vrijeme, plan je s Hrvatskim vodama i komunalnim poduzećem
»Našički vodovod« krenuti u realizaciju
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
u Podgoraču te izgradnje dva akumulacijska jezera na području Općine Podgorač (Dubovik i Breznica), čijom bi se
izgradnjom potaknuo razvoj sportsko –
rekreacijskog turizma u vidu sportskog
ribolova, biciklističkih i pješačkih staza,
lova i dr. Valja naglasiti da je već završena investicija Hrvatskih voda u području
sustava obrane od poplava, a radi se o
izgradnji retencije u Podgoraču, koja je
stavljena u funkciju.
DESET MILIJUNA
ZA DEVET CESTA

Uložili smo i značajna sredstva u izradu projektnih dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naseljima Bijela Loza, Budimci i Poganovci.
Radi se o devet ulica ukupne vrijednosti preko 10.000.000 kuna, a projekt je
spreman za apliciranje od strane strukturnih fondova EU kroz Program ruralnog razvoja. Isto tako, osmislili smo
način uređenja središta mjesta Podgorač
i Stipanovci u vidu izgradnje manjih
fontana s istodobnim uređenjem okoliša, nogostupa i dječjih igrališta. Navedeni projekti su u funkciji već dvije
godine i pokazali su se kao iznimno
uspješni. Navedeni prostori postali su
središnja mjesta okupljanja mladih, obitelji s djecom i osoba starije populacije.
Na tome nismo stali, već smo odlučili u
središtu naselja Podgorač postaviti HotSpot Internet pristupnu točku te na taj
način svima osigurati besplatan internet.
(Nastavak na 4. stranici)

INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ  ׀3

Riječ je o programima s područja
socijalne skrbi, kulture i sporta, ali i
održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja
komunalne i vodne infrastrukture,
te o rasporedu proračunskih sredstava za vatrogastvo, vjerske zajednice i udruge
Na prvoj ovogodišnjoj redovitoj sjednici
Općinskog vijeća, podgorački vijećnici su
usvojili niz odluka o programima javnih
potreba i drugih aktivnosti koje će se odvijati tijekom aktualne godine.
Pored ostalog, riječ je o programima s
područja socijalne skrbi, kulture i sporta,
ali i održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne i
vodne infrastrukture, te o rasporedu proračunskih sredstava za vatrogastvo, vjerske
zajednice i udruge.

Goran Đanić, općinski načelnik

Želimo postati mjesto ugodno za život
(Nastavak s 3. stranice)
Cilj nam je u dogledno vrijeme područje
cijele općine pokriti besplatnim internetom.
IGRALIŠTA, NOGOSTUPI,
DVORANA...

Nakon naselja Podgorač, i naselje Stipanovci je od prošle godine bogatije
za suvremeno opremljeno dječje igralište vrijednosti 70.000 kuna. Plan nam
je u nadolazećem razdoblju navedeni
projekt realizirati i u preostalim naseljima. Uspjehom na natječaju Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva,
prošle godine izvršena je obnova i sanacija pješačkih staza u naseljima Stipanovci i Razbojište u vrijednosti od daljnjih 70.000 kuna.
Ne smijemo zaboraviti iznimno važan
projekt Nastavno–sportske dvorane u
Podgoraču za čije je projektiranje sredstva osigurala Osječko–baranjska županija, a uključila se i Općina Podgorač,
jer nam je interes da općinsko središte
dobije funkcionalan i višenamjenski
sportski objekt namijenjen kako školskoj i predškolskoj djeci, tako i sportskim udrugama, rekreativcima i svim
mještanima općine. Radovi započeti
prije četiri godine se uspješno privode
kraju te se uskoro očekuje njezino svečano otvorenje. Radove je financirala
Osječko–baranjska županija, a Općina
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Podgorač uključila se kroz darovanje dijela zemljišta, oslobađanje komunalnog
doprinosa i sufinanciranje natječajnog
troškovnika.
SURADNJA SA ŽUPANIJOM

Pored dobre suradnje a nadležnim ministarstvima i Hrvatskim vodama, Gradom Našice i susjednim općinama, valja
istaknuti dobru suradnju s Osječko–baranjskom županijom o čemu 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 drugoga, te se nadam
da će se broj zajedničkih projekta u budućnosti još i povećati. Posebno ovdje
ističem i suradnju s komunalnim poduzećem »Našički vodovod« iz Našica
s kojima smo partneri u velikom broju
projekata javne vodoopskrbe i odvodnje.
Općina Podgorač ubrzanim koracima
ide naprijed, očekujemo još snažniji i
ubrzaniji razvoj te se nadamo da ćemo
u razdoblju koje je pred nama biti sve
bliže cilju koji smo si postavili prije nekoliko godina, a to je da Općina Podgorač postane mjesto ugodno za život – zaključio je načelnik Goran Đanić.

Konkretno, za program socijalne skrbi Općina je osigurala 337.000 kuna, za kulturu 60.000 kuna, a za sport 125.000 kuna.
Većinom glasova prihvaćeni su i prijedlog
programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini. Za gradnju je
predviđeno 965.000, a održavanje 855.000
kuna.
Što će graditi i adaptirati

Usvojenim programom, u ovoj će se godini adaptirati nogostupi u Razbojištu i
Stipanovcima, a financirati izradu dokumentacije za nogostup u Kršincima. Potom
će graditi dječje igralište u Poganovcima,
a adaptirati učaz kod DVD-a Podgorač.
Općina će iz svojih proračunskih sredstava financirati izradu potrebne dokumentacije za izgradnju parkirališta na grobljima

Već osmi put zaredom, na inicijativu
podgoračkog načelnika Gorana Đanića, pod pokroviteljstvom Općine
Podgorač, te u organizaciji HKD Podgoračani, održat će se manifestacija
Uskrsni stol u Podgoraču.
Kao i proteklih godina, ova u Slavoniji, ali i šire, jedinstvena kulturna manifestacija čuva od zaborava uskrsnu
tradiciju i vrijednu baštinu slavonskih,
baranjskih, srijemskih, zagorskih i podravskih sela. Naime, na dosadašnjim
Uskrsnim stolovima, svoju tradiciju
pokazalo je i predstavilo tridesetak
društva diljem kontinentalne Hrvatske.
Kako saznajemo od Zdenke Vukomanović, predsjednice HKD Podgorača-
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Usvojene odluke o
ovogodišnjim programima
u Budimcima, Razbojištu, Stipanovcima,
Poganovcima i Podgoraču.
Također, uz potporu državnih sredstava,
planirana je adaptacija nerazvrstanih cesta,
odnosno ulica u Poganovcima, Budimcima
i Bijeloj Lozi.
Iz vlastitih općinskih sredstava, te manjim
dijelom iz županijskog proračuna, planiran
je nastavak adaptacije društvenih domova
u Bijeloj Lozi, Budimcima, Poganovcima,
Ostrošincima, Kršincima, Stipanovcima i
Podgoraču.

Socijalna skrb
Već godinama Općina Podgorač iskazuje veliki stupanj socijalne osjetljivosti za
svoje mještane kojima je iz različitih razloga potrebna zajednička pomoć. U tu
svrhu iz općinskog je proračuna za ovu
godinu planirano 337 tisuća kuna.
Gotovo polovica tog iznosa (150 tisuća
kuna) je namjenjena potrebama pomoći
socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima.
Također, misli se i na mlađu populaciju,
pa je tako za stipendiranje studenata
izdvojeno 72 tisuće kuna, a za troškove
prijevoza učenika daljnjih 70 tisuća kuna.
Odlukom općinskih vijećnika, i dalje će
se nastaviti isplaćivati naknade za novorođenčad za što je u općinskog proračunu rezervirano 40 tisuća kuna.

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici općinski vijećnici usvojili niz odluka o programima javnih potreba
Grobna naknada i koncesija zemljišta

Prema programu utroška sredstava koja se
prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog
mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za ovu godinu, za
održavanje i uređenje mrtvačnica i groblja
te pogrebne troškove socijalno ugroženih
osoba i još neke aktivnosti, u proračunu je
osigurano 160.000 kuna.
Općinsko vijeće je prihvatilo i program
utroška sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i

naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016.
godini, koji iznosi 1.655.000 kuna.
Pri tome je za uređenje ruralnog prostora
kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture – odvodnju, vodoopskrbu, Poduzetničku zonu i drugo, predviđeno 600.000
kuna, za sanaciju odlagališta otpada Pepelane 60.000, za održavanje poljskih putova
i nerazvrstanih cesta po 85.000 kuna, za
deratizaciju i dezinsekciju 50.000 kuna, za
umjetno osjemenjivanje u govedarstvu još
70.000 kuna.

NAJAVLJUJEMO OSMI USKRSNI STOL U PODGORAČU

Dobrodošli u subotu, 2. travnja

ni, uz domaćine, ove će godine sudjelovati
društva iz Feričanaca, Satnice Đakovačke,
Petrijevaca i Suhopolja.
Na zamolbu većine sudionika, od ove godine se Uskrsni stol, umjesto u nedjelju,
održava u subotu, 2. travnja s početkom
u 17 sati u velikoj dvorani Vatrogasnog
doma DVD-a Podgorač.

Naravno, svi koje zanimaju tradicionalni
uskrsni običaji naših sela, a osobito delicije
koje su pripremane i servirane na uskrsnim
stolovima – dobrodošli su na ovogodišnji
8. Uskrsni stol u Podgoraču.
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S prošlogodišnjeg Uskrsnog stola u Podgoraču
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Čarobni kutak
U našoj školi je nedavno osvanuo Čarobni kutak. Naime, riječ je o jednom
dijelu hodnika koji je posvećen raznim
humanitarnim akcijama. Trenutno je
aktualno sakupljanje plastičnih čepova
koji idu kao pomoć oboljelima od leukemije. Akcija traje već treću godinu
za redom pod prismotrom učiteljice iz
prirode ali i svih drugih zainteresiranih
djelatnika škole. Do sada smo sakupili popriličan broj čepova što nam daje
vjetar u leđa da nastavimo dalje...
Drugi aspekt Čarobnog kutka je svakako kutija u kojoj učenici mogu postavljati anonimna pitanja u svezi puberteta
i problema koji ih tište. Pitanja o ovoj
već ionako škakljivoj temi . Tražene
odgovore učenici dobivaju na satima
prirode i biologije. U razgovoru s djecom smo saznali da ih upravo taj kutak
u školi čini opuštenijima, korisnijima i
zadovoljnima stoga smo ga, složit ćete
se, s pravom nazvali Čarobni kutak.
(Učiteljica Kristina Marinković)

»Pošla majka
s kolim’ dvoru«
Učenici 1. i 3. razreda PŠ Budimci i
njihova učiteljica Patricija ugostili su
u razredu dragog nam starijeg mještanina sela, djeda Vitu. On nam je prepričao i zorno prikazao koje su igre igrala
djeca kada je on bio mali. U dječjim
igrama prevladavali su rekviziti nađeni u prirodi ili jednostavno izrađeni u
kući: kamenčići, drveni štapovi, štapići, krpene lopte i lopte od životinjske
dlake, šibe, štrikovi od konoplje ili
lana, marame i maramice (krpe i krpice), crjepići, daščice itd. Igre su se
igrale na ispaši kada su djeca i imala
najviše vremena .
Tu je bilo raznih igara: Igra skuljaka,
Pošla majka s kolim’ dvoru, Žmirke,
Čardak ni na nebu ni na zemlji, Izvlačenje klipića... Učenici su sa zanimanjem ispitivali i uživali u dobivenim
odgovorima. (Učiteljica Patricija
Hercog)
6
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Iz naših slobod

Pored ispunjavanja redovitih školskih obveza, učenici i učitelji svih razre
nosti. Prve ovogodišnje mjesece obilježile su poklade i maskenbali, obi
tome, vrijedno pišu i fotografiraju kako bi ostalo zabilježeno na školskoj
Neka vide i čitaju i oni koji ne koriste draži interneta...

Maškare i
Valentinovo u
Stipanovcima,
Razbojištu i
Budimcima
Vrijedne i kreativne ručice
učenika 1. i 3. razreda Područne škole u Stipanovcima obilježili su poklade
i dan zaljubljenih kroz
kreativne radionice, slanje
ljubavnih pisama, izrade
maske, ples pod maskama
i izbor najljepše maske.
Svojim su radovima ukrasili razredne panoe.
Učenici iz Razbojišta maškare su obilježili tako da
su sami izradili maske indijanaca, a tate i djedovi
su izradili lukove i strijele.
Na Fašnik su se maskirali te obišli svoje domove
gdje su ih dočekale vruće
krofne i sok. Valentinovo
smo obilježili tako što smo
darivali tajne prijatelje te
organizirali ples s balonima.
I učenici 1.,3. i 4. razreda
iz Budimaca su obilježili
maskenbal i Valentinovo! Najprije su u povorci
prošetali selom uz vesele
zvuke pjesme i zvončica, a
potom su uslijedile igre izbora najbolje maske, ples
srdaca, ples s balonima i
za kraj glazbeni kviz!
(Učiteljice Monika Mužar
Kos, Ljubica Đurić, Silvana Šarić i Patricija Hercog)
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dnih aktivnosti

eda matične i područnih škola, sudjeluju u nizu različitih slobodnih aktivilježavanje Valentinova, humanitarne i razne druge aktivnosti. O svemu
internetskoj stranici. Dio toga prenosimo i u našem Informativnom listu.

Daj capu!

Dan sjećanja na žrtve Holokausta
Svake se godine 27. siječnja obilježava sjećanje na
žrtve Holokausta. Učenici
Osnovne škole Hinka Juhna te njihove učiteljice
sudjelovali su u različitim
aktivnostima kao što su
izrada plakata i prezentacija, radionice te čitanje ulomaka iz Dnevnika
Anne Frank. Ove aktivnosti predstavljene su prigodnim programom kroz
koji su nas vodili učenici
Zvonimir Štefančić i Leonora Vidaković...
Učenici dodatne nastave
iz povijesti pod mentorstvom učiteljice Zvjezdane Riger najprije su
upoznali sve prisutne s
pojmom Holokausta te
nas još jednom podsjetili
na taj strašan događaj.
Nakon njih, učenici 7.a
razreda (Dino Uglješić,
Ivan Vidačić, Valentina
Mrak i Vlatka Ćutek) pod
mentorstvom učiteljice
Tajane Vinić predstavili
su projekt Šafran u kojem

Učenici iz PŠ Stipanovci su sa svojim
učiteljicama organizirali humanitarnu
akciju kako bi pomogli Azilu u Osijeku i životinjama koje trebaju pomoć
pod motom »nepotrebno je ipak nekome potrebno”.
Skupili su plišane igračke, dekice, hranu i zdjele uz zanimljive usklike DAJ
CAPU! Učenici su se vrlo rado uključili i prikupili mnogo što je potom učiteljica odnijela u azil. Ovom se akcijom, osim pomoći napuštenim psima,
kod učenika razvija svijest o solidarnosti i humanosti. (Učiteljice, Monika
Mužar Kos i Vanja Tomić)
naša škola sudjeluje po
prvi put. Iako nam šafrani
tada još uvijek nisu procvjetali, učenici 7.a razreda pobrinuli su se za to i
izradili origami šafrane.
Osim šafrana koji nas
podsjećaju na Davidovu
zvijezdu (simbol Židova), jedan od simbola
žrtava Holokausta je i
djevojčica Anna Frank.
Učenici 8. razreda (Anamarija Čalić, Tea Viljanac, David Markanović,
Margareta Guljaš, Su-

zana, Luka Zidar, Josip
Humplik i Marko Vinić)
pod mentorstvom učiteljice Vanese Topalović za
kraj su pročitali ulomke
iz Dnevnika Anne Frank
i time nam približili maleni svijet iz života ove
hrabre djevojčice.
Upoznajući se s temom
Holokausta učenici uče
i podižu svijest o dragocjenosti svakog ljudskog
života, ljudi svih rasa i različitih vjerskih pripadnosti! (Tajana Tomoković)

Dan ružičastih majica
U srijedu, 24. veljače, u našoj školi obilježen je Dan ružičastih
majica, odnosno program prevencije vršnjačkog nasilja koji se obilježava zadnje srijede u mjesecu veljači. Pripreme za taj dan započele su u ponedjeljak kada su učenici zajedno sa svojim razrednicima marljivo izrezivali majice od ružičastog papira, izrađivali
bedževe i narukvice te pisali nenasilne poruke i pjesme. Učeničkim
rukotvorinama ukrasili smo školu te izradili Zid pozitivnih vibracija. U srijedu je cijela škola zasjala u ružičastom. Učenici i učitelji
obukli su ružičaste majice, a oni koji nisu uspjeli pronaći nešto ružičasto u svome ormaru podržali su ovaj dan ponosno noseći bedž
na kojem piše »Stop nasilju«. (Tajana Tomoković)
OŽUJAK 2016.
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Naši novi sumještani
Do zaključenja ovog broja
Informativnog lista Općine
Podgorač, na području općine rođeno je troje naših
novih sumještana. Njihovim
je roditeljima iz općinskog
proračuna isplaćena pomoć
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Helena Kolar, rođena 9.
prosinca 2015. godine,
kćerka Mateje i Darka iz
Stipanovaca,
2. Mateo Stojčević, rođen
16. prosinca 2015. godine, sin Dražena Stojčevića i Marije Džanija iz
Budimaca,
3. Elena Francuzović, rođena 28. prosinca 2015.
godine, kćerka Gorana i
Katarine iz Razbojišta.

Preminuli sumještani

Pioniri Sloge jedina su općinska
momčad u ovom rangu
natjecanja
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Seniorska ekipa NK Poganovci imala je
dobre rezultate u pripremnom razdoblju, ali
službeni proljetni početak nije bio uspješan

NOGOMET U PODGORAČKOJ OPĆINI

Počela proljetna sezona
Poganovci, Mladost, Sloga, Dinamo i Vuka – svaki od ovih pet klubova s područja općine Podgorač, s potpuno različitim ambicijama ulazi u proljetni dio
nogometnog prvenstva
Šarenilo rezultata iz sezonu u
sezonu prati podgoračke nogometne klubove. Bez obzira je li
riječ o stipanovačkoj Mladosti,
podgoračkoj Slogi, Poganovcima, budimačkom Dinamu
ili Vuki iz Razbojišta. Gotovo
po nekom pravilu i onoj staroj
izreci – dok nekom ne smrkne,
drugom ne svane!
2. ŽNL Našice

U posljednja tri mjeseca, napustilo nas je sedam naših
donedavnih sumještana:
1. Bogdanka Koronsovac,
sahranjena 21.prosinca
2015. godine na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
2. Anica Tomac, sahranjena 8. siječnja 2016. godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
3. Radoslav Opačić, sahranjen 13. siječnja 2016.
godine na groblju u Bijeloj
Lozi (Male Gospojine),
4. Mato Kovačić, sahranjen
14. siječnja 2016. godine
na groblju u Stipanovcima (Svih svetih),
5. Vlatko Šimić, sahranjen
27. siječnja 2016. godine
na groblju u Podgoraču
(Sv. Nikole),
6. Dušan Bošnjak, sahranjen 11. veljače 2016. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
7. Ivan Ivančić, sahranjen
16. veljače 2016. godine
na groblju u Podgoraču
(Sv. Nikole).

Prošlosezonski sastav juniora
Mladosti bukvalno je ‘žario i palio’
čitavu sezonu

U onom jačem rangu – 2. ŽNL
Našice – u sezoni 2015/2016.
natječu se samo dva kluba s
područja podgoračke općine –
NK Poganovci i NK Mladost iz
Stipanovaca. Iako su proteklu
jesensku sezonu rezultatima
bitno razočarali svoje navijače
plasirajući se na donji dio tablice, u prvoj proljetnoj utakmici
su zabilježili vrijednu gostujuću pobjedu. Dečki iz stipanovačke Mladosti su u gostima s
2:0 pobijedili Polet iz Bokšića.
Je li to najava boljeg i uspješnijeg proljeća, pokazat će već
sljedeće utakmice.
S druge strane, ekipa NK Poganovci jesen je završila kao
najbolje plasirani nogometni
klub iz podgoračke općine. Završetak jeseni su dočekali na
visokom petom mjestu. Iako se
u ovom rangu natječu tek treću
godinu, kvaliteta njihova rada i
dobre igre pokazuju napreduju
iz sezone u sezonu. No, iako su
u pripremnom razdoblju odigrali nekoliko dobrih utakmica,
već u prvoj proljetnoj utakmici njihove je navijače dočekao
pravi ‘hladan tuš’. Kod kuće su
izgubili od vodeće Croatie s visokih 0:4.

2. ŽNL Našice – Tablica
Poz. Klub
1. Croatia
2. Iskrica
3. Motičina
4. Polet
5. Lila
6. Poganovci
7. Zoljan
8. Željezničar
9. Omladinac (V)
10. Mladost (S)
11. Seljak
12. Omladinac (N)
13. Brezik
14. Martin

OU
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

POB NER POR
11
1
2
10
2
2
9
0
5
8
2
4
8
1
5
7
2
5
6
2
6
6
1
7
5
3
6
5
2
7
3
4
7
3
3
8
3
2
9
0
3
11

POS
47
41
35
17
40
32
31
26
20
28
13
14
15
7

PRI
13
9
17
9
24
18
27
33
28
36
36
34
35
47

GR
34
32
18
8
16
14
4
-7
-8
-8
-23
-20
-20
-40

Bod
34
32
27
26
25
23
20
19
18
17
13
12
11
3

PRI
10
11
10
12
15
13
25
32
32
34
56

GR
41
19
16
15
13
-2
-10
-9
-15
-26
-42

Bod
25
25
23
21
16
12
12
9
7
5
1

GR
45
46
30
30
22
10
5
-16
-36
-13
-57
-66

Bod
27
24
24
23
23
19
19
12
9
7
3
1

GR
119
83
65
62
46
16
2
2
-6
-19
-61
-24
-59
-91
-135

Bod
42
36
36
31
29
25
21
19
19
17
13
7
6
6
1

LNS Našice – Tablica
Poz. Klub
1. Sloga
2. Mladost (BN)
3. Seona
4. Šipovac
5. Slavonac
6. Zagorac 1952
7. Slavonija
8. Vuka
9. Dinamo
10. Lađanska
11. Lug

OU
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

POB NER POR
8
1
1
8
1
1
7
2
1
6
3
1
5
1
4
3
3
4
3
3
4
3
0
7
2
1
7
1
2
7
0
1
9

POS
51
30
26
27
28
11
15
23
17
8
14

Liga mladeži – juniori – Tablica
Poz. Klub
1. FEŠK
2. Željezničar
3. Papuk
4. Đurđenovac
5. Mladost (S)
6. Motičina
7. Vihor
8. Poganovci
9. Croatia
10. Martin
11. Seljak
12. Polet

OU
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

POB NER POR
9
0
2
8
0
3
7
3
1
7
2
2
7
2
2
5
4
2
6
1
4
4
0
7
3
0
8
2
1
8
1
0
10
0
1
10

POS
61
58
47
53
41
26
41
21
27
21
18
13

PRI
16
12
17
23
19
16
36
37
63
34
75
79

Liga mladeži – pioniri – Tablica
Poz. Klub
1. MLADOST
2. Đurđenovac
3. NAŠK
4. Omladinac (N)
5. Vihor
6. Šipovac
7. Sloga
8. Seljak
9. Mladost (BN)
10. Motičina
11. Iskrica
12. Željezničar
13. Lila
14. Omladinac (V)
15. Brezik

OU
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

POB NER POR
14
0
0
12
0
2
12
0
2
10
1
3
9
2
3
8
1
5
7
0
7
6
1
7
6
1
7
5
2
7
4
1
9
2
1
11
1
3
10
2
0
12
0
1
13

POS
124
91
76
73
71
55
58
36
42
26
24
23
22
25
9

PRI
5
8
11
11
25
39
56
34
48
45
85
47
81
116
144
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Jubilej Sloge
Upravo ove godine NK Sloga obilježava 95 godina od osnutka
kluba, stoga bi bilo lijepo kada bi se klub vratio u viši rang natjecanja. Prema riječima Petra Đanića, direktora kluba, atmosfera
među igračima je pozitivna i za očekivati da ovo prvenstvo završe makar na drugom mjestu, kako bi u dodatnim kvalifikacijama
ostvarili željeni rezultat – povratak u 2. ŽNL Našice. Naravno,
temelji cilj ove sezone je ostvariti najbolji rezultat, biti prvi i bez
toga da ovisiš o nekim tuđim rezultatima, suvereno ostvarimo
povratak u viši rang natjecanja.
- Klub trenutno ima 50-ak članova. Onaj sportski dio funkcionira
kroz dvije kategorije igrača – pioniri i seniori. Igrački kadar nam
čine najvećim dijelom dečki s područja podgoračke općine i na
to smo ponosni. Sve u svemu, Klub je logistički, ali i grački spreman za povratak u viši rang natjecanja – kaže direktor Đanić.

LNS Našice

U onom slabijem rangu – LNS
Našice – natječu se preostala
tri nogometna kluba s područja
podgoračke općine. To su NK
Sloga iz Podgorača, NK Dinamo iz Budimaca, te NK Vuka iz
Razbojišta.
Nažalost, Dinamo i Vuka već
nekoliko sezona pokazuju
znake stabilnosti, ali one negativne stabilnosti. Naime, ta
su naša dva kluba već duže
vrijeme stabilni ‘stanovnici’
donjeg dijela ove tablice. Iako
takva situacija sigurno ne veseli navijače ova dva kluba,
treba biti realan i na neki se
način zadovoljiti činjenicom
da klubovi postoje, igraju i da
okupljaju mlade ljude se vole i
žele baviti sportom.

Što se Sloge tiče, ona se prošle sezone nizom vlastitih, ali i
nesretnih okolnosti proizašlih
iz sustava natjecanja, našla u
poziciji ispadanja iz 2. ŽNL u
LNS. Jesenski dio Sloga je završila na prvom mjestu, ali ipak
ne toliko uvjerljivo kako bi
mogli biti sigurni u povratak u
viši rang natjecanja. Za vrat im
pušu Mladost, Seona i Šipovac.
Dovoljna su dva, tri loša rezultata pa da se pozicija ta četiri
kluba na vrhu tablice stubokom
promijeni. Zato je važno da
dečki iz Sloge tijekom čitavog
proljetnog dijela sezona pokažu ozbiljnost i svakoj utakmici
pristupe kao da je ona odlučujuća. Ne bi bilo dobro da u godini kada slave 95. rođendan,
ostanu u rangu natjecanja koga
još nazivaju i – liga bez briga.

Juniori i pioniri
Od pet nogometnih klubova s područja općine, u tri kluba je pored seniora, organiziran i rad još neke od kategorija mlađih nogometaša. U nekim vremenima kada je bilo više djece, Sloga i
Mladost su imali i po tri kategorije igrača.
Podgoračka Sloga pored seniorske ekipe ima i ekipu koja nastupa u pionirskom rangu Lige mladeži. Stipanovačka Mladost ima
ekipu juniora, a upravo prošle dvije sezone su stipanovački juniori ‘žarili i palili’ Ligom mladeži u svojoj kategoriji. Protekle jeseni
nije bilo baš tako, jer neki donedavni juniori su postali seniori, no
i sadašnji juniori Mladosti se ne daju s prednjeg dijela tablice.
Iako su jedno od manjih naselja podgoračke općine i NK Poganovci su uspjeli organizirati kategoriju juniora.
- Budući da smo jedina udruga koja u punom smislu funkcionira
u Poganovcima i koja okuplja mlade ljude, možemo biti itekako zadovoljni radom nogometnog kluba. Imamo 36 registriranih
igrača u obje kategorije – seniori i juniori, ali je teško nakupiti
dovoljan broj igrača podjednake starosti, primjerice da su između 16 i 18 godina, a ne da su u ekipi velike razlike u godištima
– kaže Aleksandar Lazić, predsjednik NK Poganovci, dodajući
kako su njihovi juniori jamstvo dobre budućnosti i seniorske ekipe.
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S potpisivanja ugovora o financiranju uduga

POTPISANI UGOVORI O OVOGODIŠNJEM
FINANCIRANJU UDRUGA

Sredstva koja
život znače

Za rad i aktivnosti s područja sporta, kulture, vatrogastva, branitelja, lovačkih i drugih udruga,
Općina Podgorač u ovoj će godini izdvojiti 388
tisuća kuna
Čak 28 različitih udruga, društava i klubova čija se aktivnost odvija na području i od
interesa stanovnika općine
Podgorač, podijelit će 388
tisuća kuna.
Tim je povodom 1. ožujka u
prostorima Općine Podgorač
organizirano svečano potpisivanje Ugovora o financiranju institucionalne podrške
za provedbu projekata i/ili
programa rada za udruge s
područja Općine Podgorač.
Naime, Općina Podgorač je
objavila Javni poziv za financiranje programa i projekata
udruga u 2016. godini. Programi i projekti koje udruge
mogu prijaviti odnose se na
aktivnosti od interesa za opće
dobro, odnosno aktivnosti
koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju
ciljeva i prioriteta definiranih
strateškim i planskim dokumentima Općine Podgorač i
Republike Hrvatske koje podižu kvalitetu života građana
Općine Podgorač.
- Ove godine Općina Podgorač rad udruga sufinancira u
ukupnom iznosu od 388.000
kuna – rekao je tom prigodom općinski načelnik Goran Đanić, istaknuvši kako
je to u ovom kriznom vremenu u kojem je sve manje

sponzora, gotovo sve što
udruge dobivaju za svoj rad.
Najviše općinskog novca –
180 tisuća kuna – namjenjeno je dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji djeluju
na području općine Podgorač, a to su DVD-i iz Podgorača, Stipanovaca, Kršinaca,
Kelešinke i Razbojišta, te dio
sredstava za rad Vatrogasne
zajednice Našice.
Za sport, odnosno za aktivnosti nogometnih klubova
Sloga, Mladost, Poganovci,
Dinamo i Vuka, izdvojeno je
125 tisuća kuna.
Za aktivnosti na području kulture, odnosno kao potpora za
održavanje kulturno-umjetničkih manifestacija i događanja značajnih za cijelu općinu, kao što je Smotra folklora
»Oj, jesenske duge noći«,
»Uskrsni stol u Podgoraču«,
te za Podgoračke ljetne noći,
izdvojeno je 50 tisuća kuna iz
općinskog priračuna.
Za
braniteljske
udruge
– UHBDDR Podgorač i
UHBDROP Podgorač – planirano je 10 tisuća kuna.
Svim ostalim udrugama koje
djeluju na području općine Podgorač, rezervirano je
daljnjih ukupno 23 tisuće
kuna.
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PODGORAČ JE BIO DOMAĆIN PREDŽUPANIJSKE SMOTRE FOLKLORNOG PEJAVANJA

Na županijsku smotru ide i HKD Podgoračani
Smotra najboljih zborova kulturno-umjetničkih društava Osječko-baranjske županije održat že se 9. travnja
u Strizivojni
limirovac, MPS »Baje« Ivanovac, KUD »Klasje Slavonije«
Antunovac, KUD »Šokadija«
Bocanjevci, KUD »Seljačka
sloga« Šljivoševci, KUD »Jasen« Šaptinovci, KUD »Sveta
Ana« Radikovci, MPD »Bocanjevački pajdaši« i domaćini,
HKD »Podgoračani«.

Savez kulturno-umjetničkih društava Osječko-baranjske županije (SAKUD OBŽ) u suradnji
s HKD–om Podgoračani, organizirao je sredinom siječnja
‘Smotru folklornog pjevanja’
u domu DVD-a u Podgoraču.
Na smotri su nastupile pjevačke skupine društava s područja
županije (osim Đakovštine jer
tamo djeluje Savez KUD-ova
Đakovštine koji samostalno
organizira smotru za društva s
tog područja). Društva je pratio, a konačno i ocijenio stručni
žiri koji su činili Adam Pavić,
Duško Topić i Zdravko Drenjančević, etnomuzikolozi i
dobri poznavatelji pučkog ‘a
capella’ pjevanja.

Stručni žiri bio je vrlo zadovoljan nastupima društava i
kao najbolje proglasio MPS
»Baje« iz Ivanovca. Drugo
mjesto osvojio je KUD »Tamburica« iz Velimirovca, a treće
HKD »Podgoračani«. No, svi
su ostvarili vrlo dobar rezultat
što pokazuje vrlo mala razlika
u bodovima svih društava koja
su nastupila.

Žiriju i posjetiteljima predstavili su se KUD »Tamburica« Ve-

Na ‘Županijsku smotru folklornog pjevanja’ koja će se održa-

ti 9. travnja u Strizivojni osim
navedenih društava otići će i
pjevačke skupine iz Antunovca, Bocanjevaca, Šaptinovaca i
Šljivoševaca, zajedno s izabranim društvima s područja Đakovštine, gdje će se opet boriti

za nastup na regionalnoj smotri
koja će se održati u Slavonskom Brodu, a koja je ujedno
najviša stepenica natjecanja.
Važno je pohvaliti sva društva
i zahvaliti na njihovom trudu
očuvanja naše kulturne baštine.

Trodnevnica u povodu sv. Valentina

Vrijedna ekipa koja je okitila i
uredila crkvu u novome ruhu
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Svoj obol obilježavanju Dana
općine Podgorač i napose
danu sv. Valentina, dala je i
podgoračka Župa sv. Nikole
Biskupa, odnosno brojni župljani i župnik Željko Benković. Tim je povodom organizirana Trodnevnica, a svete
mise su tijekom tri pripravna
dana vodili župnici iz Drenja,
Štivice i Dežanovca.
Na sam dan sv. Valentina,
svečano misno slavlje predvodio je velečasni Preica
Matanović, župnik iz Nove
Gradiške. Također, vrijedno
je istaknuti kako je odlukom

Svečano misno slavlje

Antuna Škvorčevića, biskupa
požeškog, proslava sv. Va-

lentina bila i oprosni dan za
župu Podgorač.
OŽUJAK 2016.

USKRSNI OBIČAJI U SVIJETU I KOD NAS

Zašto bojamo jaja i čekamo zeca
Mnogi današnji uskrsni simboli i običaji imaju svoje pogansko podrijetlo, a kršćanstvo ih je prihvatilo i njeguje
još i danas
Prema određenim podacima, preko dvije
milijarde ljudi u svijetu slavi najveći kršćanski blagdan Uskrs. Uskrs slave i obilježavaju svi kršćani – katolici, pravoslavci
i protestanti. Ovisno o tome primjenjuju li
tzv. stari li novi, odnosno Julijanski ili Gregorijanski kalendar, kršćani Uskrs slave
najčešće u različite dane. Tako će kršćani
koji primjenjuju Gregorijanski kalendar,
ovogodišnji Uskrs obilježiti 27. ožujka,
a oni kršćani koji ga obilježavaju po tzv.
starom, Julijanskom kalendaru, Uskrs obilježiti 1. svibnja. No, već sljedeće, 2017.
godine, svi će kršćani ovoga svijeta, Uskrs
zajednički proslaviti 16. travnja.
Uz Uskrs se, osim posebnih običaja karakterističnih za pojedine krajeve, pa tako i
podgorački kraj, tradicionalno veže bojanje jaja. Tako će i ovogodišnji Uskrs proći
kao i svaki prethodni, bojanjem jaja i kićenjem grana raznolikim pisanicama. Mnoga
djeca će uživati u figuricama i slatkišima
uskrsnog zeca, a da se uopće ne zapitaju
zašto su upravo pisanice i zec simboli najvećeg kršćanskog blagdana.
Zašto se bojaju jaja

Uskrsna jaja zapravo imaju pogansko podrijetlo te njihova upotreba kao simbola
najvećeg kršćanskog blagdana seže još u
daleku prošlost. Stoljećima prije pojave
kršćanstva ljudi su počeli izmjenjivati jaja
jer su se smatrala simbolima novog života,
obilja i rađanja, a u Mezopotamiji jaje je
bilo povezano s božicom plodnosti Astarte.
‘Sav život dolazi iz jajeta’ stara je rimska
polovica, a upravo se zbog toga raširilo
darivanje jaja među germanskim i slavenskim narodima. Bogataši su ih ukrašavali
zlatnim listićima, a siromašniji bojali travama i lišćem.
Darivanje pisanica na Uskrs navodno donosi sreću, a običaj se počeo širiti oko
1000. godine. U drugom stoljeću kad je
Crkva počela slaviti Uskrs, jaje je bilo jako
popularan simbol pa su misionari iskoristiti pogansku tradiciju kako bi što više i na
bezbolan način proširili svoju vjeru.
Uskrsni zec, a ne kokoš

Zec je još u doba kada kršćanstvo nije ni
postojalo također bio simbol plodnosti, a
u anglosaksonskim narodima se smatrao
zemaljskim utjelovljenjem Eastre, božice
plodnosti. Poznato je da zečevi imaju najbržu mogućnost razmnožavanja te su bili
simbol novog rađanja života kada se slavio
poganski praznik dolaska proljeća. U to
vrijeme se vjerovalo da je zec koji donosi
jaja simbol novog proljeća.
OŽUJAK 2016.

Zečevi kao uskrsni simboli počeli su se
koristiti u Njemačkoj još u 16. stoljeću, a
prvi jestivi kunići nastali su u spomenutoj
državi u 19. stoljeću. Vrlo brzo uskrsni zec

se proširio među svim kršćanskim narodima pa zbog toga djeca diljem svijeta prave gnijezda od trave nadjući se da su bila
dobra i da će im zec donijeti šarena jaja s
poklonima.
Naša tradicija

Gotovo svako mjesto, pa tako i ona u općini Podgorač imaju neke svoje specifičnosti
proizašle iz vlastite tradicije. O tome kako
je nekada bilo u Podgoraču i okolnim selima, podsjećamo se iz zapisa podgoračke
vjeroučiteljice Marijane Černava.

Čestitanje Uskrsa
Slavlje Uskrsa podrazumjeva i međusobno čestitanje onima koji su nam fizički
bliski, ali i onim dragim ljudima koje nećemo vidjeti tih dana,
ali im želimo zaželjeti
sretan Uskrs.
Nekada, ne baš tako
davno, postojale su
posebne uskrsne čestitke koje bi smjerno
pisali i slali dragim
osobama u nekom
drugom mjestu ili
čak u drugoj državi.
U znak podsjećanja
na ta ‘poštanska’ vremena, objavljujemo
nekoliko
uskrsnih
čestitki kakve su bile
uobičajene prije 50 i
više godina.
Danas je, nažalost,
teško pronaći slične uskrsne čestitke.
Njih su zamijenile
SMS poruke ili poruke slane putem različitih društvenih mreža. A, priznat ćete,
bilo je puno primjerenije i draže, osobno
primiti rukom pisanu i slanu čestitku nego
nekakvu hladnu SMS poruku koja je ionako poslana gotovo svima koje imamo
u imeniku svoga mobitela.

»U nedjelju prije Uskrsa slavi se Cvjetnica, odnosno blagoslov grančica. Kao što
se budi priroda i cvijeće i voćke procvjetaju, tako se bude vjernici te se na taj dan
okupi u crkvi velik broj i mladih i starih
s grančicama cica-maca i drijenka u ruci.
Blagoslov grančica obavlja se ispred crkve, zatim se krene u procesiji oko nje, a
nakon procesije slijedi misa. Dolaskom
kući, posvećene grančice stavljaju se za
gredu, gdje se i osuše, a vjeruje se da su
one sigurna obrana od groma i tuče. Stari
ljudi vjeruju da će ono što je posađeno u
Velikom tjednu biti veliko. Zbog toga se do
četvrtka nastojalo što više posaditi u vrtu
kako bi sve poprimilo veliki oblik«.
Blagoslov jela

Poseban je značaj imao i običaj blagoslova
jela, koji se održao i danas. Kako je to nekada bilo u Podgoraču Marijana Černava
je zapisala zahvaljujući kazivanju gospođe
Eve Lang:
»U nedjelju ujutro nosila se blagdanska
korpa na svetenje. U korpu se stavljalo
priređeno jelo za taj i naredne dane, i to
kuhanu šunku, kobasicu, kuhana jaja, luk,
ren, kolače i sol. Korpa se pokrivala belim
vezenim otarkom koji se prije blagoslova
odgrne. Korpu je bilo važno znati izabrati
jer se po njenom vanjskom izgledu ocjenjivalo koliko je tko pripremio za taj dan.
Ukoliko je netko donio veliku korpu, a kad
se odgrne otarak bude malo jela, postaje tema razgovora narednih dana. Obično
su siromašniji više nosili i s više ljubavi
pripremali korpu za svetenje. Blagdanske
korpe nosile su snaše i, nakon blagoslova,
žurile su se iz crkve jer se govorilo u koju
se prvu kuću unese svetenje da će prvi završiti žetvu. Ukućani koji nisu išli na jutarnju misu izlazili su na ulicu da bi vidjeli
koja će snaša prva stići.«
Dio ove lijepe tradicije, zainteresirani će
moći vidjeti i na tradicionalnoj manifestaciji Uskrsni stol u Podgoraču, koji će se ove
godine održati u subotu, 2. travnja.
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Naši učenici, zajedno s učiteljem Mariom Gajskim, odbrojavaju zadnje danje nastave tjelesnog u skučenim školskim prostorima

Tu su i montažne tribine

Oprema je stigla i montirana
Ostakljeni i zagrijani tunel između škole i dvorane

Spremne su i gimnastičke strunjače u maloj dvorani

I vanjska igrališta su nova i spremna za prave proljetne dane

