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2021.
01 | Siječanj/January

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1. 1. Nova godina, 6. 1. Sveta tri kralja

03 | Ožujak/March

pon uto sri čet pet sub ned

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

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

05 | Svibanj/May

pon uto sri čet pet sub ned

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1. 5. Praznik rada, 30. 5. Dan državnosti

07 | Srpanj/July

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

09 | Rujan/September

pon uto sri čet pet sub ned

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

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

11 | Studeni/November
pon uto sri čet pet sub ned

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

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1. 11. Svi sveti, 18. 11. Dan sjećanja na žrtve 
Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu 
Vukovara i Škabrnje

02 | Veljača/February

pon uto sri čet pet sub ned

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

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
14. 2. Dan Općine Podgorač

04 | Travanj/April

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
4. Uskrs, 5. Uskrsni ponedjeljak

06 | Lipanj/June

pon uto sri čet pet sub ned

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

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
3. 6. Tijelovo, 22. 6. Dan antifašističke borbe 

08 | Kolovoz/August

pon uto sri čet pet sub ned

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

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
5. 8. Dan domovinske zahvalnosti,  
15. 8. Velika Gospa

10 | Listopad/October

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

12 | Prosinac/December
pon uto sri čet pet sub ned

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

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
25. 12. Božić, 26. 12. Sveti Stjepan

Goran Đanić,  
načelnik Općine Podgorač

UZ OVAJ BROJ DAR 
ČITATELJIMA
Poseban poklon 
čitateljima – 
Kalendar za 
2021. godinu
Uz ovaj broj 
Informativnog lista 
Općine Podgorač, 
općinski načelnik 
Goran Đanić 
svakom čitatelju 
daruje kalendar za 
2021. godinu

Sretne blagdane  
i novu, 2021. godinu 
svim stanovnicima 
općine Podgorač 

žele 
članovi Općinskog vijeća  

i općinski načelnik  
Goran Đanić

PROJEKT »ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA« DONIO POMOĆ  
ZA DVJESTOTINJAK OBITELJI PODGORAČKE OPĆINE

Posao za nezaposlene žene 
i pomoć za potrebite
Kada u današnje vrijeme otvorite toliko radnih mjesta to je zaista velika stvar i ponosan sam na sve koji su se 
uspjeli zaposliti. Uspjeli su ostvariti pravo na rad, što je najbitnije, a žene zaposlene na ovom projektu radit 
će dvije godine – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić Opširnije na stranicama 12-13

Općinski načelnik Goran Đanić ima razloga  
za zadovoljstvo jer je projektom Zaželi ove godine 

zaposleno gotovo šezdeset do sada nezaposlenih osoba
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NA POSLJEDNJOJ OVOGODIŠNJOJ SJEDNICI ODRŽANOJ U KRŠINCIMA, OPĆINSKI 
VIJEĆNICI PRVI PUT U POVIJESTI JEDNOGLASNO USVOJILI PRORAČUN ZA 2021. GODINU

22 milijuna kuna za brojne projekte
Radi se o socijalnom, razvojnom i epidemiološkom proračunu. Tim novcem obuhvaćene su sve sfere života 
u Općini Podgorač, a posebno se ističu veliki projekti – rekao je načelnik Đanić
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Vijećnici aktualnog saziva pod-
goračkog Općinskog vijeća, 9. 
prosinca su održali svoju 23. 
sjednicu. Budući da se, zbog 
epidemioloških razloga, sjedni-
ce Općinskog vijeća ove godine 
svaki puta održavaju u drugom 
naselju, ova je sjednica održana 
u Društvenom domu u Kršinci-
ma. 

Središnja tema sjednice bio je 
prijedlog proračuna za 2021. 
godinu i to u iznosu od 22 
milijuna kuna. Načelnik Op-
ćine Podgorač, Goran Đanić 
izjavio je kako su proračunom 
obuhvaćena sva mjesta i svi 
mještani na području Općine 
Podgorač.

- Radi se o jednom socijalnom, 
razvojnom i epidemiološkom 
proračunu. Tim novcem obu-
hvaćene su sve sfere života u 
Općini Podgorač, a posebno se 
ističu veliki projekti – rekao je 
načelnik Đanić.

Asfaltiranje četiri ulice
Velika sredstva se tako u slije-
dećoj godini planiraju u ulaga-
nja u cestovnu insfrastrukturu. 
Zajedno s prometnicama u 
Poduzetničkoj zoni, trebalo bi 
biti izgrađeno i asfaltirano još 
ukupno četiri lokalne ceste u 
isto toliko općinskih naselja. 
Ukupna vrijednost samo tih in-
vesticija premašit će iznos od 
deset milijuna kuna.

Konkretno, obuhvaćeni su tako 
veliki projekti poput izgradnje 

ceste u Poduzetničkoj zoni, te 
izgradnje cesta u Poganovcima 
(Slavka Kolara), Budimcima 
(Lužak), Razbojištu (Vladimira 
Nazora) i Bijeloj Lozi (Slavka 
Kolara).

Velika pomoć razvoju 
lovstva
Na sjednici su doneseni i pro-
grami javnih potreba u soci-
jalnoj skrbi, kulturi i sportu za 
2021. godinu.

- Od investicija imamo re-
konstrukciju krovišta lovačke 
udruge Vepar u Podgoraču. 
Zatim će uslijediti značajna po-
moć pri kupnji lovačke kuće u 
Kelešinki, a lovačkom društvu 

u Budimcima ćemo ustupiti dio 
prostora tamošnjeg društvenog 
doma za rad njihova društva. 
Naravno, Općina će svojim 
sredstvima pomoći i oprema-
nju tog prostora – istaknuo je 
načelnik Đanić, dodavši kako 
će time Općina Podgorač sli-
jedeće godine ukupno uložiti 
znatna sredstva za razvoj lov-
stva. 

Uređenje prostora 
nogomentih klubova
Proračunom su obuhvaćene i 
sportske udruge, krenut će se 
u rekonstrukciju nogometnih 
svlačionica u vrijednosti preko 
350 tisuća kuna i to u Stipanov-

cima, Razbojištu, Podgoraču. 
Poganovcima i Budimcima. 

Uglavnom se radi o uređenju 
svlačipnica, odnosno unutraš-
njosti prostorija svih općinskih 
nogometnih klubova. Pored 
toga, u većini će se raditi i na 
uređenju krovišta, te dijela 
vanjskih površina pojedinih 
objekata u sklopu nogometnih 
klupskih prostora.

Nova ulaganja u 
vatrogastvo

Što se tiče skrbi za razvoj do-
brovoljnog vatrogastva na po-
dručju općine, također su i za 
2021. godinu u proračunu Op-

Općina Podgorač hrvatski rekorder!
Na području općine Podgorač trenut-
no se odvija značajan projekt Zaželi. 
Ukupno je na taj način zaposleno goto-
vo šezdeset osoba s područja općine. 
Istovremeno, svi ti zaposlenici svojim 
radom izravno pomažu još toliko oso-
ba u potrebi. Time se u konačnici pruža 
velika potpora mnoštvu stanovnika s 
područja općine. K tome, kroz program 
javnih radova u protekloj je godini bilo 
angažirano još 12 nezaposlenih osoba.

- Na taj način je Općina Podgorač prema 
broju stanovnika, svojevrsni rekorder u 
Hrvatskoj kako po zapošljavanju, tako i 
po broju korisnika – kaže načelnik Đanić.

Kroz sve oblike programa Zaželi zaposleno je gotovo 
šezdeset osoba

Na sjednici u Kršincima jednoglasno usvojen značajan općinski proračun
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IZ ZDRAVSTVENE STANICE PODGORAČ

Nikad više posla
Sve pacijente primamo i pregledavamo. Ambulanta nije zatvorena. Među-
tim, svima savjetujem da nas najprije nazovu telefonom i objasne svoj pro-
blem. Naš redoviti posao s pojavom korone nije stao – objašnjava podgo-
račka liječnica Brankica Petelin

Prema redovitim dnevnim izvješćima Župa-
nijskog stožera civilne zaštite, ni mještani s 
područja podgoračke općine nisu imuni na 
pošast korone. 

O tome smo za naš Informativni list razgo-
varali s podgoračkom liječnicom Brankicom 
Petelin:

- Nažalost, korona nije zaobišla ni naše mje-
štane. Stalno upozoravam na opasnost i mo-
gućnost brzog i lakog širenja virusa. O tome 
smo slali i mnoga upozorenja iz našeg Općin-
skog stožera civilne zaštite. Kao liječnica na 
dnevnoj bazi imam mnoštvo telefonskih kon-
takata u kojima govorim o nužnosti primjena 
mjera izolacije, samoizolacije i o mjerama 
opreza. Pacijente pokušavamo instruirati i 
zdravstveno prosvjećivati jer preko medija 
čuju mnoštvo različitih informacija. Primjeri-
ce, dosta se čuje o primjeni antibiotika i onda 
ih mnogi žele odmah uzimati. To, naravno, 
nije dobro. 

Kakav savjet bi mogli uputiti mještanima?

- Važno je da se pridržavaju uputa koje do-
biju od liječnika u smislu izolacije i mjera 
opreza. Jako je puno pozitivnih osoba kada je 
riječ o koroni i virus stalno kola u populaciji. 
Za sada još nismo imali kritičnih pacijenata 

u smislu da netko završi na respiratoru, ali 
kada imamo veliki broj oboljelih i to je mo-
guće. Stoga je jako važno smanjiti na najma-
nju moguću mjeru broj kontakata. Valjalo bi 
izbjegavati nekakva veća obiteljska druženja 
i slavlja. Primjeri nedavnih svinjokolja sa su-
djelovanjem ljudi iz brojnih različitih kućan-
stava, zorno pokazuju kako takva događanja 
ozbiljno treba izbjegavati. 

Kako ambulanta uopće funkcionira u ta-
kvim uvjetima?

- Sve pacijente primamo i pregledavamo. 
Ambulanta nije zatvorena. Međutim, svima 
savjetujem da nas najprije nazovu telefonom 
i objasne svoj problem. Naš redoviti posao 
s pojavom korone nije stao. I dalje imamo 
različitih pacijenata. Od onih s potrebama 
redovitih previjanja, do beba koje trebaju 
obaviti redovita cjepljenja. Takve pacijente 
nije pametno miješati s onima koji dolaze s 
potencijalnim simptomima korone. Stoga sve 
pacijente želimo vremenski razgraničiti da ne 
dolaze u isto vrijeme kako ne bi bili u među-
sobnom kontaktu. Ovisno o onome što nam 
pacijenti kažu telefonom, naručujemo istoga 
ili slijedećeg dana. Nitko ne mora čekati više 
dana.

ćine Podgorač osigurana znat-
na sredstva:

– Od velikih projekata namije-
njenih vatrogascima, planira-
mo nabavu vatrogasnih autoci-
sterni za DVD Kršinci i DVD 
Stipanovci. Osim toga, 30 tisu-
ća kuna će biti uloženo u opre-
manje kuhinje u domu DVD 
Stipanovci – izjavio je Đanić.

Skrb od najmlađih do 
najstarijih
Kao i dosadašnjih godina Op-
ćina će sufinancirati boravak u 
dječjem vrtiću, đačku kuhinju, 
nagrađivat će se najbolji đaci, 
sufinancirat će se prijevoz sred-
njoškolcima te će se stipendirati 
studenti. Također su ponovno 
osigurane božićnice i uskrsni-
ce za umirovljenike te nabava 
ogrjeva za socijalno ugrožene 
mještane.

Jednoglasno 
usvojen općinski 
proračun
- Kao općinski načelnik, želim 
pohvaliti sve općinske vijećni-
ke budući da je na protekloj 
sjednici Općinskog vijeća 
jednoglasno usvojen općinski 
proračun za 2021. godinu. To 
je najbolji znak kako su vi-
jećnici i iz redova vladajućih 
i onih iz oporbe, zajednički 
počeli raditi u interesu svih 
stanovnika. Uostalom, radi se 
o projektima koji su značajni 
za budućnost svih stanovnika 
naše općine – istanuo je op-
ćinski načelnik Goran Đanić.

Počele prijave za cjepivo
Iz Zdravstvene stanice Podgorač pozivaju 
zainteresirane mještane da se što prije pri-
jave za skoro cijepljenje protiv Covida 19. 
Zbog potrebe pravovremenog naručivanja 
dovoljnog broja cjepiva, svi zainteresirani 
se trebaju javiti na broj 698-007.

Apeli općinskog stožera
Na proteklim sjednicama Stožera Civilne 
zaštite Općine Podgorač raspravljalo se o 
aktivnostima vezanim uz koronavirus CO-
VID-19. Zaključeno je da će se zbog naglog 
porasta broja oboljelih od koronavirusa, pu-
tem lokalnih medija i pisanih obavijesti po 
svim naseljima Općine Podgorač dodatno 
informirati stanovništvo i pozvati ih da se 
pridržavaju uputa i preporuka epidemiologa.

Preporučeno je da se oboljeli član obitelji 
odmah izolira od ostalih članova obitelji, a 
prostorije u kojima se boravi treba što češće 
prozračivati. Apelira se na mještane da ne 
stvaraju nepotrebne gužve u ambulantama 
te da budu strpljivi i obazrivi zbog nejavlja-
nja zdravstvenih djelatnika na upućene tele-
fonske pozive, jer su isti preopterećeni po-
slom i ne mogu se javiti u svakom trenutku. 
Prilikom poslova vezanih uz kolinje Stožer 
apelira da se isto obavi bez pomoći iz puno 
različitih kućanstava, već da se to svede na 
najmanji broj obitelji.

- Nadalje, nastavljamo s pro-
gramom financijske potpore za 
svako novorođeno dijete. Time 
je Općina Podgorač socijalnim 
programima obuhvatila sve 
sfere i dobne skupine – nagla-
šava načelnik Đanić.

Čekaju projekti vrijedni 50 
milijuna kuna
Inače, Općina Podgorač ima 
pripremljen čitav niz novih 
projekata. Prema riječima op-
ćinskog načelnika, trebalo bi 
se raditi na izgradnji sportskog 
centra, rekonstrukciji groblja i 
mrtvačnica, rekonstrukciju 12 
kilometara nogostupa i mnoš-
tva drugih projekata.

- Želim naglasiti kako imamo 
spremnih projekata u vrijedno-
sti od preko 50 milijuna kuna 
na području svih općinskih na-
selja – objašnjava Đanić.

Podgoračka liječnica Brankica Petelin
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SUVREMENE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI 
MJEŠTANA I SIGURNOSTI

WiFi mreža i 
videonadzor
Krajem lipnja u Općini Podgorač izvršena je primopredaja i instala-
cija opreme u sklopu projekta WiFi4EU, koji je u cijelosti financiran 
sredstvima Europske unije. Primopredaji su bili nazočni općinski 
načelnik Goran Đanić i pročelnik Upravnog odjela Jurica Požega, 
te predstavnici izvođača radova tvrtke Optima Telekom d.d. Zagreb. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.000 eura i nastavak je niza 
uspješnog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije. Pu-
štanjem ovog sustava u rad, u gotovo svim naseljima s područja 
općine Podgorač dostupan je javni Hotspot sustav besplatnog in-
terneta.

– WiFi mreža pokriva središta osam općinskih naselja. Za sada 
nisu pokriveni jedino Kršinci zbog tehničkih poteškoća oko jačine 
telefonskog signala – objasnio je Požega.

Pored toga, krajem protekle godine, u dijelu općinskih naselja s 
radom je započeo i sustav videonadzora. Videonadzor je za sada 
postavljen u Podgoraču i Budimcima, a vrlo brzo će proraditi i u 
Poganovcima, Bijeloj Lozi, Stipanovcima, Razbojištu i Kršincima.

Za sada ostaju nepokriveni Ostrošinci i Kelešinka, ali uskoro bi tre-
ble biti riješene i tehničke pretpostavke za postavljanje videonadzo-
ra i u ta dva općinska mjesta.

– Najveća korist rada takvoga sustava je u sigurnosti i čuvanju 
privatne i zajedničke imovine. Osobito kada se radi o pojavama 
razbojništva, pljački ili krađa. Već sada imamo dobru suradnju s 
policijom gdje se takvi sustavi koriste u rješavanju različitih situacija 
– objasnio je načelnik Đanić.

OPĆINA PODGORAČ NASTAVLJA POMAGATI SVOJIM STUDENTIMA

Dodijeljene stipendije
Sukladno stavu o sustavnoj pomoći svim 
skupinama u zajednici, Općina Podgorač 
je i ove godine odlukom Općinskog vijeća 
dodjelila stipendije svojim studentima. 

Tim je povodom, a prema svim aktualnim 
epidemiološkim mjerama, u prostorijama 
Općine organiziran prijem studenata koji 
su ostvarili pravo na stipendiju, prilikom 
čega su se potpisali i Ugovori o dodjeli 
stipendija Općine Podgorač studentima za 
studijsku godinu 2020./2021. Dodijeljeno 
je ukupno osam stipendija onima koji su 
se najviše istaknuli te koji su zadovoljili 
određene uvjete i kriterije iz javnoga na-
tječaja.

Studenti su sa zadovoljstvom prihvatili za-
služene stipendije, koje će im, kako kažu, 
biti od velike koristi prilikom raspoređiva-
nja troškova stanarine, režija, prijevoza i 
džeparca. Općina Podgorač svake godine 
studentima dodjeljuje stipendije u iznosu 
od 600 kuna mjesečno tijekom čitave ka-
lendarske godine.

Načelnik Goran Đanić istaknuo je da Op-
ćina Podgorač ulaže sredstva u opremanje 
Poduzetničke zone i komunalne infrastruk-

ture kako bi što više ljudi ostalo živjeti na 
području Općine.

– Izuzetno mi je drago što smo mogli odvo-
jiti financijska sredstva i za studentske sti-
pendije. Svjedoci smo da je ekonomska si-
tuacija dosta teška kako u Hrvatskoj tako i 

u Slavoniji. Nadamo se da će po završetku 
studija naših stipendista biti završena i Po-
duzetnička zona Općine Podgorač gdje će 
oni pronaći radna mjesta, odnosno, da će 
ostati živjeti ovdje i, ponavljam, ponosan 
sam što smo danas potpisali ove ugovore 
– izjavio je načelnik Općine Goran Đanić.

Načelnik Đanić prigodom potpisivanja ugovora o dodjeli studentskih stipendija

Dio WiFi opreme postavljen na uglu općinske zgrade u Podgoraču
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IZGRADNJA GARAŽA ZA DVD KRŠINCI

Značajan iskorak za 
kršinačke vatrogasce
Načelnik Đanić je izrazio je veliko zadovoljstvo što su općinskim proračunom osigurana sredstva za 
Kršince jer se u općinskoj upravi podržava podjednak razvoj svih mjesta s područja općine Podgorač

Nakon mjesec dana izgradnje, radovi vidno napreduju Još početkom studenog to je bila prazna livada

Pokrenuta službena  
općinska Facebook stranica
Na facebooku pod nazivom »Podgorač Info« početkom prosinca je pokrenuta 
službena stranica Općine Podgorač. Prema riječima općinskog načelnika Go-
rana Đanića, na stranici će biti objavljivane sve novosti vezane za rad Općine 
Podgorač, najave događanja i slično.

– To je još jedan oblik transparentnosti rada općinske uprave kako bi o svemu 
što se događa pravovremeno informirali općinsku i širu zajednicu – naglašava 
Đanić.

U Kršincima je početkom studenog sveča-
no obilježen početak radova izgradnje ga-
raža DVD-a i parkirališta u vrijednosti oko 
pola milijuna kuna. Projektantski nadzor 
izvršio je Valenčak d.o.o., a izvođač radova 
je tvrtka Komjetan gradnja.

Tom prigodom je općinski načelnik, Go-
ran Đanić, naglasio kako se radi o veli-
kom događaju za Općinu Podgorač, općin-
sko vatrogastvo i sustav obrane od požara 
i protupožarne aktivnosti, ali i za naselje 
Kršinci.

Načelnik Đanić je izrazio je veliko zado-
voljstvo što su općinskim proračunom 
osigurana sredstva za Kršince jer se u op-

ćinskoj upravi podržava podjednak razvoj 
svih mjesta s područja općine Podgorač.

- Kao i svaki općinski projekt, i ovaj je 
rađen sustavno, a sustavno je planiran i u 
proračunu Općine Podgorač. Izgradit će 
se moderan objekt i pristupno parkirali-
šte za susjedni mjesni društveni dom koji 
smo isto nedavno obnovili. U Kršincima 
je duga tradicija vatrogastva, bez obzira 
na iseljavanje u državi, ovo je mjesto gdje 
ima mnogo mladih obitelji i to nas raduje. 
DVD Podgorač je trenutno najopremljeniji 
s infrastrukturom u našoj Općini te jedan 
od opremljenijih u Osječko – baranjskoj 
županiji. S punom odgovornošću mogu 
reći kako je sustav vatrogastva kod nas na 
razini iznad europski – istaknuo je načelnik 

Đanić, zahvaljujući pri tome svim vijećni-
cima koji su podržali ovu investiciju. 

To je prigodom načelnik za iduću godinu 
najavio i nabavu dvije vatrogasne cister-
ne za DVD Kršinci i DVD Stipanovci i za 
2022. godinu nabavu novih kombi vozila 
za ova dva DVD-a.

Ove njegove najave potvrđene su i na pro-
sinačkoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj 
je jednoglasno usvojen općinski proračun 
za 2021. godinu kojim su planirana i sred-
stva za kupnju vatrogasnih autocisterni.

Također, radovi na izgradnji garaža u Kr-
šincima dobro napreduju i za očekivati je 
kako će biti završeni već do kraja ove go-
dine.
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NASTAVAK DOBRE SURADNJE OPĆINE PODGORAČ I VJERSKIH ZAJEDNICA

Općinska sredstva svim 
vjerskim zajednicama

OPĆINA PODGORAČ U NOVOM PRORAČUNU OSIGURALA FINANCIJE ZA LOVAČKE UDRUGE

Velika pomoć razvoju lovstva
Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća usvo-
jeni su i programi javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i 
sportu za 2021. godinu.

Među značajnim ulaganjima za slijedeću su godinu planirana 
sredstva iza razvoj lovstva, odnosno za rad lovačkih udruga.

– Od konkretnih investicija u tom segmentu, u dogovoru s 
predstavnicima lovačkih udruga, planiramo rekonstrukciju 
krovišta doma lovačke udruge Vepar u Podgoraču. Nadalje, 
iz općinskog će proračuna uslijediti značajna pomoć pri kup-
nji lovačke kuće u Kelešinki, a lovačkom društvu u Budim-
cima ćemo ustupiti dio prostora tamošnjeg društvenog doma 
za rad njihova društva. Naravno, Općina će svojim sredstvi-
ma pomoći i opremanju tog prostora – istaknuo je općinski 
načelnik Goran Đanić, dodavši kako će time Općina Podgo-
rač slijedeće godine ukupno uložiti znatna sredstva za razvoj 
lovstva.

Kao i ranijih godina, iz sredstava općinskog proračuna osigurana 
su financijska sredstva kojima se pomaže rad vjerskim zajednica-
ma koje djeluju na području općine Podgorač. Tim je povodom u 
općinskim prostorijama organizirano potpisivanje Ugovora o odo-
bravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač u 
vrijednosti od 85 tisuća kuna za sve četiri vjerske zajednice koje 
djeluju na području općine.

– Pomažemo koliko možemo kroz projekte kao što je vidljiv za-
vršetak ograđivanja katoličke crkve u Budimcima, rekonstrukcija 
poda u pravoslavnoj crkvi, rekonstrukcija interijera u adventistič-
koj crkvi, a kreće i izgradnja grijanja u katoličkoj crkvi u Pod-
goraču. Sve to činimo zbog naših mještana, vjernika određenih 
vjerskih zajednica. Sukladno našim financijskim mogućnostima 
odgovaramo na potrebe vjernika i želimo im olakšati vjerske obre-
de – rekao je tom prigodom općinski načelnik Goran Đanić.

Svećenik budimačke župe, Božidar Petrović, zahvalio se Općin-
skom vijeću i načelniku što godinama pomažu vjerskim zajedni-
cama kako bi lakše funkcionirale i uredile prostore svojih vjerskih 
zdanja, a time i izglede samoga sela.

I predstavnik Pravoslavne crkvene zajednice, budimački paroh 
Aleksandar Vukadinović, iskazao je zadovoljstvo suradnjom s 
općinskim vlastima:

– Iako sam odnedavno u ovoj parohiji, i ono što sam vidio na na-
šim prvim susretima i sastancima je jedno razumijevanje i odlična 
suradnja od strane načelnika. Suradnja s Općinom Podgorač veo-
ma je lijepa i uspješna – istaknuo je Vukadinović.

Jonatan Kubena, starješina Kršćanske Adventističke crkve u 
Stipanovcima također se zahvalio općinskom načelniku Đaniću, 
dodajući kako će donirana sredstva utrošiti u popravak interijera 

dotrajale zgrade kako bi svima bilo lijepo i ugodno u službenom 
bogoslužju.

Svećenik Željko Benković, župnik podgoračke župe je podsjetio 
kako je u proteklih pet godina koliko djeluje u ovoj župi, odlično 
surađuje s Općinom.

– Završena je obnova pastoralne dvorane, projekta u kojem je u 
zadnje tri godine sudjelovala Općina, a ovim ugovorom započinje-
mo novi projekt, a to je projekt uvođenja grijanja u našoj župnoj 
crkvi – rekao je Benković te se zahvalio Općini na izdanim sred-
stvima i izvrsnoj suradnji.

Predstavnici vjerskih zajednica s općinskim načelnikom prigodom 
potpisivanja ugovora

Zgrada Lovačkog društva Vepar iz Podgorača na kojoj se planira 
obnova dotrajalog krovišta
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Lovci iz Kelešinke dobit će svoju lovačku kuću
Da je lovstvo na području općine Podgorač u ekspanziji, svjedoči 
i primjer Lovačkog društva Srndać iz Kelešinke, najmanjeg općin-
skog naselja. Naime, dvadestak članova ovoga društva osnova-
nog prije 15 godina, uspješno gospodari obližnjim lovištem zaku-
pljenim od države. Nažalost, do sada još uvijek nisu riješili pitanje 
vlastita doma, odnosno lovačke kuće.

Nedavno im se ukazala prilika za kupnjom jedne starije kuće u 
Kelešinki, ali to pitanje teško mogu samostalno riješiti.

O čemu se radi, pitali smo Marija Puhanića, predsjednika LD Srn-
dać iz Kelešinke:

– Plan je da uz pomoć općinskog načelnika Gorana Đanića i Op-
ćine Podgorač kupimo jednu stariju kuću u Kelešinki. Općina du-
goročno želi razvoj lovstva, a u perspektivi i lovnog turizma. Stoga 
je odlična vijest što su općinski vijećnici na protekloj sjednici pri-
hvatili proračun za slijedeću godinu u kome je ugrađena i potpora 
općinskim lovačkim društvima. Što se nas tiče, mi nakon kupnje, 
tu kuću planiramo obnoviti je i prilagoditi je potrebama rada našeg 
lovačkog društva – kaže Puhanić.

Ovako je to bilo prošle godine

Mario Puhanić, predsjednik LD Srndać iz Kelešinke

OPĆINA PODGRAČ I OVE JE GODINE 
OSIGURALA BOŽIĆNCE SVIM SVOJIM 
UMIROVLJENICIMA

Korona 
model 
podjele 
božićnice
Kao i proteklih godina, i ove su godine u općinskom 
proračunu osigurana sredstva za isplatu božićnica svim 
umirovljenicima s prebivalištem na području općine 
Podgorač. Svaki umirovljenik ima pravo na božićnicu 
u iznosu 150 kuna. 

Nažalost, za razliku od ranijh godina kada su umirov-
ljenici samostalno mogli dolaziti podići svoje božićnice 
u prostore vatrogasnih ili društvenih domova u svojim 
naseljima, ovoga prosinca sve je drugačije.

Naime, djelatnici općinske uprave i vijećnici božićnice 
su ove godine djelili po modelu »od vrata do vrata«.

- Budući da su pravo na božićnice imali naši stariji 
mještani, većina je zatečena u svojim domovima. Ipak, 
bilo je i onih koji u trenutku dolaska nisu bili u svojim 
kućama iz nekih osobnih razloga. Za takve mještane 
smo ostavili po nekoliko dana da svoje božićnice mogu 
podoći u prostorima općinske uprave – pojasnio je op-
ćinski načelnik Goran Đanić.

Kao i prošlih godina, svaki stariji mještanin primio je bo-
žićnicu u iznosu od 150 kuna za što je Općina Podgorač 
iz svog proračuna izdvojila blizu stotinu tisuća kuna.
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JESENSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Korona nije ugrozila 
zacrtane investicije
Objašnjavajući promjene mjesta održavanja sjednica, općinski načelnik Goran Đanić je istaknuo 
kako se to radi zbog epidemioloških razloga

Na prvoj jesenjoj sjednici Općinskog vije-
ća, održanoj 16. rujna u prostorijama Druš-
tvenog doma u Bijeloj Lozi, vijećnici su 
raspravljali i usvojili Polugodišnji izvještaj 
o izvršenju Proračuna Općine Podgorač 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2020. godine. 

Osim toga, usvojeno je i slijedeće: Odluka 
o kriterijima za raspored sredstava poli-
tičkim strankama i članovima Općinskog 
vijeća Općine Podgorač izabranih s liste 
grupe birača iz Proračuna Općine Podgo-
rač u 2020. godini, Odluka o prigovorima 
na prijedlog Programa raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Općine Podgorač, Plan djelova-
nja Općine Podgorač u području prirodnih 
nepogoda za 2021. godinu, Izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Podgorač za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
godine, Izvješće o stanju provedbe Proved-
benog plana unaprijeđenja zaštite od poža-
ra za područje Općine Podgorač za 2020. 
godinu, Izvješće o stanju zaštite od požara 
te Prijedlog Zaključka o broju korisnika i 
visini stipendije Općine Podgorač za stu-
dijsku 2020. i 2021. godinu. Za tu namjenu 
Općina Podgorač je osigurala 5 stipendija 
za niže godine i 5 stipendija za više godine 
u visini od 600 kuna.

Zamajac u drugom dijelu godine
Govoreći o izvršenju polugodišnjeg pro-
računa, općinski načelnik Goran Đanić je 
istaknuo:

– Što se tiče izvješća polugodišnjeg pro-
računa, zbog koronavirusa je bilo nekih 
odstupanja, no, do kraja godine planiramo 
odraditi zacrtane investicije. To su izgrad-
nja dvije fontane, izgradnja vatrogasnih 
garaža i parkirališta u naselju Kršinci te 
izgradnja ceste u naselju Poganovci. U 
Podgoraču nas čeka završetak Vatrogasnog 
centra, investicija vrijedna 5,5 milijuna 
kuna – rekao je Đanić dodajući kako je 
ovaj period bio turbulentan zbog koronavi-
rusa te kako je bilo dosta događanja veza-
nih uz epidemiju. 

Sjednica u Poganovcima
Druga jesenska sjednica Općinskog vijeća 
održana je 6. listopada u Društvenom domu 

u Poganovcima. Objašnjavajući promjene 
mjesta održavanja sjednica, općinski na-
čelnik Goran Đanić je istaknuo kako se to 
radi zbog epidemioloških razloga. Dvora-
ne mjesnih društvenih domova zahvaljuju-
ći prostranosti, ali i nedavnom obnovama, 
omogućavaju pružaju potrebnu sigurnost 
kako bi se ispoštovale epidemiološke mje-
re. Tako je prošla sjednica održana u Bije-
loj Lozi, dok je prosinačka sjednica bila u 
Kršincima. 

Izmjene i dopune proračuna
Na sjednici u Poganovcima, vijećnici su 
razmotrili i prihvatili prijedlog izmjena i 
dopuna općinskog proračuna za ovu go-
dinu. Ovaj rebalans je bio potreban zbog 
natječaja za nerazvrstanu cestu u Poganov-
cima, zbog izgradnje vatrogasne garaže u 

Kršincima, kao i zbog neisplaćenih uskr-
snica i isplata udrugama. 

Prihvaćen je i konačni Program raspola-
ganja poljoprivrednim zemljištem, koji se 
nije znatno mijenjao u odnosu na prijašnji 
jer su izmjene rađene zbog povrata nasljed-
nicima Pejačevićevih. 

– Sve što je moguće prodati stavili smo na 
prodaju, a sve što može u zakup ići će u 
zakup – istaknuo je Đanić tim povodom, 
dodajući kako maksimum ostaje 75 hek-
tara. Očekuje se suglasnost Ministarstva i 
Županije da konačno počne raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem. 

Vijeće je prihvatilo i izvješće Dječjeg vr-
tića »Zvončić« Našice za prošlu godinu te 
godišnji plan i program za ovu pedagošku 
godinu.

Detalji sa sjednice Općinskog vijeća održane u Društvenom domu u Bijeloj Lozi

Odavanje počasti poginulim braniteljima na početku sjednice u Poganovcima
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ZAVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI VATROGASNOG CENTRA PODGORAČ

Građevinci su svoje napravili 
Nakon što su građevinci napustili donedavno gradilište, skinuli građevinske skele i odnijeli svoje strojeve, 
sada se očekuje dobivanje uporabne dozvole 

Kako je i planirano, građevinski radovi na izgradnji budućeg Va-
trogasnog centra Podgorač, započeti prije točno godinu dana, sada 
su završeni. Nakon što su građevinci napustili donedavno gradi-
lište, skinuli građevinske skele i odnijeli svoje strojeve, sada se 
očekuje dobivanje uporabne dozvole. Potom slijedi zahtjevno 
opremanje prostora.

Podsjećajući kako je to do sada najveća financijska sredstva jed-
nokratno uložena u Općinu Podgorač, a riječ je o 5,5 milijuna kuna 
od čega je osigurana 85 posto iz EU fondova, općinski načelnik 
Goran Đanić, naglašava kako je ova investicija strateški vrlo važ-
na za razvoj vatrogastva, kulturnog i sportskog života stanovništva 
Općine Podgorač, ali i Osječko-baranjske županije.

Budući Vatrogasni centar će, zajedno s također obnovljenim Do-
mom, biti funkcionalno spojen u jedinstven kompleks namjenjen 
prvenstveno radu DVD-a Podgorač, ali i događanjima važnim za 
čitavu zajednicu.

- Ovo je svakako povijesni događaj za Općinu Podgorač i najveća 
do sada odobrena sredstva iz EU fondova za našu općinu – nagla-
sio je načelnik Đanić.

Ovako je izgledalo 10. prosinca 2019. godine... ... a ovako izgleda danas

Temeljito je obnovljena zgrada velike dvoraneNovi prostori u potkrovlju

Asfaltirano dvorište i tri prostrane garaže
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PROMJENE NA POLITIČKOJ SCENI OPĆINE PODGORAČ

Podgorač više nije 
HNS-ova općina
Nezadovoljni smo radom i vodstvom stranke i na županijskoj i na držav-
noj razini. Nažalost, privatni interesi prevladali su opće i sadašnji HNS 
više nije stranka koja se vodila narodnjačkim načelima koje je utemelji-
la Savka Dabčević Kučar – objasnio je Đanić

U suradnji općine Podgorač, 
Osječko-baranjske župani-
je, Centra za socijalnu skrb 
u Našicama te Osnovnom 
školom Hinka Juhna, u Pod-
goraču je otvoren poludnev-
ni boravak za djecu u riziku u 
kome je na početku smješte-
no dvanaestoro djece škol-
ske dobi

U sklopu projekta »Budimo uključeni – 
mjesto za nas« u Podgoraču je otvoren 
poludnevni boravak za djecu i mlade s 
problemima u ponašanju. Provoditelj 
projekta je Centar za nestalu i zlostav-
ljanu djecu Osijek u partnerstvu s Cen-
trom za socijalnu skrb Našice i Osnov-
nom školom Hinka Juhna Podgorač.

Socijalna pedagoginja Centra za nesta-
lu i zlostavljanju djecu Tena Zalović 
rekla je kako su dobili informacije da 
u Općini Podgorač ima jako puno dje-
ce u riziku kojima je potrebna pomoć 
te su krenuli u ovaj projekt u trajanju 

Nakon što je već duže vrijeme tinjalo ne-
zadovoljstvo načinom rada županijskog i 
nacionalnog vodstva HNS-a, krajem listo-
pada je došlo do velike promjene na poli-
tičkoj sceni Općine Podgorač.

Naime, općinski načelnik Općine Podgo-
rač i potpredsjednik Županijske skupštine 
Osječko-baranjske županije Goran Đanić, 
zajedno s vijećnicima podgoračkog Općin-
skog vijeća, kao i članovi Hrvatske narod-
ne stranke s područja ove općine, svojim 
su potpisima potvrdili istupanje iz HNS-a. 

Tim je povodom Đanić novinare izvijestio 
o razlozima istupanja iz stranke koju je na 
području Općine Podgorač vodio 22 godi-
ne te s kojom je u četiri mandata bio općin-
ski načelnik. 

– Nije lako napustiti političku obitelj s ko-
jom sam radio pune 22 godine. Međutim, i 
ja osobno, kao i 50-ak članova podgorač-
ke podružnice, nezadovoljni smo radom 
i vodstvom stranke i na županijskoj i na 
državnoj razini. Nažalost, privatni interesi 
prevladali su opće i sadašnji HNS više nije 
stranka koja se vodi načelima koje je ute-
meljila Savka Dabčević Kučar – objasnio 
je Đanić, dodajući kako istupanjem svih 
članova, HNS na ovom području prestaje 
postojati.

Govoreći o svom budućem političkom 
radu, Đanić je istaknuo kako će biti neza-
visan općinski načelnik i potpredsjednik 
Županijske skupštine u kojoj će podržati 
vladajuću većinu i župana Ivana Anušića. 
Također, osmero vijećnika koji su do sada 
bili u HNS-u od sada su nezavisni.

Dosadašnja vladajuća koalicija u Općin-
skom vijeću HNS-HSU-HSS, i dalje će 
nastaviti djelovati, ali kao koalicija nezavi-
snih vijećnika i vijećnika HSU-a i HSS-a.

Nakon 22 godine Goran Đanić je napustio HNS

Đanić: Svojim radom 
želimo ostvariti 
boljitak i razvoj čitave 
općine Podgorač
Vijećnici su potvrdili potporu načelniku 
Goranu Đaniću i time je zadržan kontinu-
itet i stabilan rad Općinskog vijeća. 

– Voljom birača smo izabrani kao ljudi 
koji svojim radom žele ostvariti boljitak 
i razvoj čitave općine Podgorač. Vjeru-
jem da smo te namjere u praksi i doka-
zali, te su nam i nadalje najbitniji projekti 
koje ostvarujemo na području općine. To 
ćemo dokazati i ubuduće – istaknuo je 
Goran Đanić.

Fontane u 
Poganovcima  
i Bijeloj Lozi
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Fontana u Bijeloj Lozi ispred 
zgrade Društvenog doma

Radnici tvrtke završavaju postavljenje ukrasnog 
kamena oko fontane u Poganovcima

Sukladno namjeri da se u svim općinskim naseljima osigura podjednaka kvaliteta života i 
uređenosti naselja, u središtima Poganovaca i Bijele Loze, u završnoj je fazi izgradnja ukra-
snih fontana. Ove aktivnosti se nastavljaju i slijedeće godine, pa će fontane biti izgrađene i 
u Kršnicima i Razbojištu. K tome, sve će nove fontane dobiti i prikladnu ukrasnu rasvjetu.

od tri godine koji financira Ministarstvo 
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku.

– U sklopu poludnevnog boravka bit će 
organizirana stručna podrška u odgojno 
– obrazovnom procesu te psihosocijalna 
pomoć i podrška djeci i mladima u rizi-
ku, s problemima u ponašanju. Djeci će 
se pomagati u učenju, pomagat će im se 
stjecati neke nove vještine kako bi bili 
kompetentniji za druženje s vršnjacima 
i kako bi provodili slobodno vrijeme na 
kvalitetan način. Isto tako, pomagat će 
im se razvijati dobre međuljudske odno-
se i radne navike kako bi bili uspješni u 
školi – rekla je Zalović.

Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo 
i socijalnu skrb Ivana Stanić istaknula 
je kako je svaki postupak pružanja izvan 
institucijskih usluga iznimno značajan za 
sve građane Hrvatske, a pogotovo za gra-
đane Osječko – baranjske županije.

– Kada govorimo o samoj Općini Pod-
gorač, onda govorimo o Općini u kojoj 
imamo skupine djece koji se nalaze u 
procesu vezanom uz određene rizike po-
remećaja u ponašanju. Obrazovni sustav 

je značajna stepenica u cjelokupnom pro-
cesu odrastanja, odgoja i obrazovanja, a 
nikako ne smijemo niti zanemariti sustav 
socijalne skrbi. Upravo kroz ovaj projekt 
kod pružanja izvan institucijskih usluga, 
dajemo priliku našim korisnicima da što 
prije dođu do određene usluge. S druge 
strane pridonosimo toj lokalnoj sredini, 

a ne smijemo zanemariti niti segment 
obitelji od koje sve kreće i da razvijamo 
društvo, naše buduće građane, koji će biti 
usmjereni na jedan zdrav i kvalitetan ži-
vot – rekla je Stanić.

Kako je najavljeno, ovaj će vrijedan pro-
jekt trajati tri godine.

U Podgoraču je otvoren 
poludnevni boravak  
za djecu u riziku

Pokretanje ovoga projekta u Podgoraču pozdravio je i općinski načelnik Goran Đanić
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S prvim danima ljeta u Podgoraču je za-
živio veliki projekt »Žene za zajednicu« u 
okviru programa »Zaželi – program zapo-
šljavanja žena«. Radi se o projektu kojeg 
sufinancira Europska unija iz Europskog 
socijalnog fonda.

Cilj ovoga projekta na području opći-
ne Podgorač je zaposliti 25 nezaposlenih 
žena, od kojih svaka brine o pet osoba 
koje su stare, nemoćne ili u nepovoljnom 
položaju. Time ukupno 125 osoba dobija 
kvalitetnu svakodnevnu skrb u vlastitom 
domu (pomoć u obavljanju svakodnevnih 
životnih potreba – kuhanje, čiščenje, prat-
nja liječniku, odlazak u nabavku namirni-
ca, druženje, čitanje, razgovor), pomoć u 
socijalizaciji.

Osim zapošljavanja, na projektu će biti or-
ganizirano obrazovanje za 25 žena, nakon 
čega će dobiti javne isprave o stečenom 
obrazovanju. Projektom će upravljati vo-
ditelj projekta i dva koordinatora, čime je 
izravno zaposleno 28 osoba.

Biciklima do korisnika
Provedbom projekta Općina Podgorač pri-
donosi promicanju socijalnog uključivanja 

PROJEKT »ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA« DONIO POMOĆ ZA DVJESTOTINJAK OBITELJI PODGORAČKE OPĆINE

Posao za nezaposlene 
žene i pomoć za potrebite
Kada u današnje vrijeme otvorite toliko radnih mjesta to je zaista velika stvar i ponosan sam na sve koji su se uspjeli zaposliti. Uspjeli su ostvariti 
pravo na rad, što je najbitnije, a žene zaposlene na ovom projektu radit će dvije godine – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić

i integraciji teško zapošljivih žena koje imaju 
ograničene mogućnosti zaposlenja na trenut-
nom tržištu rada. Provedba projekta imat će 
značajan psihološki učinak na žene koje su 
ciljana skupina ovog projekta jer će se po-
taknuti osjećaj društvene korisnosti što će 
dovesti do povećanja samopouzdanja i mo-
tivacije.

Korisnik ovoga projekta je Općina Podgo-
rač, a partneri u projektu su Hrvatski zavod 
za zapošljavanje Osijek i Centar za socijal-

nu skrb Našice. Ovaj projekt ukupno traje 28 
mjeseci.

Prvoga srpnja je organizirano svečano pot-
pisivanje ugovora za sve zaposlenice, kao 
i preuzimanje bicikala kojima zaposlenice 
svakodnevno obilaze po pet stalnih korisnika 
usluga u kućanstvu.

Velika investicija u socijalni program
– Kada u današnje vrijeme otvorite 28 rad-
nih mjesta to je zaista velika stvar i ponosan 

Potpisivanje ugovora sa zaposlenicamaZadovoljstvo započetim projektom

Uz konkretnu svakodnevnu pomoć svaki korisnik dobija i paket higijenskih  
potrepština

Danica Marinović iz Stipanovaca, jako je zadovoljna pomoći koju joj 
svakodnevno pruža Marina Sili
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Što kažu zaposlenice
– Nakon 15 godina provedenih na birou, 
ovo mi je prvi posao na dvije godine i doi-
sta mi puno znači. U selu poznajem veći-
nu stanovnika, stoga mi nije problem doći 
u drugu obitelj, a budem li morala raditi u 
drugim selima, bit će mi drago upoznati 
nove ljude. Moj zadatak je brinuti o sta-
rijima i nemoćnim osobama, pomoći im 
u kući, čistiti, spremati, kuhati, odnosno 
sve ono što obuhvaća kućanske poslove, 
kao i obaviti kupovinu i odlazak u ljekarnu 
te biti pratnja pri odlasku liječniku – kaže 
Ana Čikeš iz Budimaca

- Puno mi znači ovaj projekt i posao koji 
sam dobila jer mi on, po završetku, omo-
gućava odlazak u mirovinu. 20 godina 
sam radila u struci, ali prije deset godina 
su tvrtke otišle u stečaj i od tada sam po-
vremeno radila na javnim radovima. Ovaj 
projekt znači puno nama koji smo više 
godina nezaposlene, ali i mnogim našim 
korisnicima. Zbog toga sve pohvale na-
šem načelniku koji se izborio da i naša 
općina dobije ovakav projekt – poručila je 
Vera Unifer.

PROJEKT »ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA« DONIO POMOĆ ZA DVJESTOTINJAK OBITELJI PODGORAČKE OPĆINE

Posao za nezaposlene 
žene i pomoć za potrebite
Kada u današnje vrijeme otvorite toliko radnih mjesta to je zaista velika stvar i ponosan sam na sve koji su se uspjeli zaposliti. Uspjeli su ostvariti 
pravo na rad, što je najbitnije, a žene zaposlene na ovom projektu radit će dvije godine – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić

sam na sve koji su se uspjeli zaposliti. Uspje-
li su ostvariti pravo na rad, što je najbitnije, 
a žene zaposlene na ovom projektu radit će 
dvije godine. Ukupno ima 125 korisnika o 
kojima će naše zaposlenice brinuti što se tiče 
njege i svih ostalih usluga koje su ponuđene. 
S današnjim danom one kreću na posao. Za 
Općinu Podgorač ovo je najveća financijska 
investicija što se tiče socijalnih programa, a 
iznosi gotovo 4,5 milijuna kuna za dvije go-
dine. Općina Podgorač do sada je bila rekor-

der u Hrvatskoj što se tiče zapošljavanja u 
socijalnim programima, a ostaje to i dalje za-
hvaljujući ovakvima programima – istaknuo 
je općinski načelnik Goran Đanić, dodajući 
kako se uz ovaj osnovni dio projeta Zaželi, 
istovjetni projekt na području općine dodatno 
provodi i kroz Crveni križ i LAG Karašica, a 
odnedavno i putem DVD-a Podgorač.
Dodatna edukacija
Na taj način je ukupno zaposleno blizu šez-
deset osoba koje brinu o blizu 300 korisnika. 

Potpisivanje ugovora sa zaposlenicama Svaka zaposlenica dobila je i novi bicikl za obilazak korisnika

Danica Marinović iz Stipanovaca, jako je zadovoljna pomoći koju joj 
svakodnevno pruža Marina Sili

Voditelj projekta Dejan Mitrić i koordinatorice projekta Andrea Rukavina  
i Marija Ladnjak Kučinac

Konkretno to znači da su sve sastavnice 
projekta Zaželi donijele materijalnu, fizič-
ku i ljudsku pomoć u više od 300 obitelji s 
područja podgoračke općine.

Prema riječima Dejana Mitrića, voditelja 
projekta, uz 25 zaposlenih žena koje će bri-
nuti o 125 korisnika, u cilju kvalitetenijeg 
odvijanja projekta još su zaposlene i dvije 
koordinatorice.

– Projektom će za sve zaposlene žene biti 
organizirana i odgovarajuća edukacija na-
kon koje će svaka dobiti odgovarajući cer-
tifikat koji se upisuje u radnu knjižicu koji 
će im kasnije pomoći u lakšem pronalaže-
nju posla – kaže Mitrić.
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II. ŽNL Našice – Seniori 2020./2021.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Motičina  15 15 0 0 66 8 58 45
 2. NK Sloga  15 13 0 2 69 9 60 39
 3. NK Lila  15 11 1 3 56 12 44 34
 4. NK Iskrica  15 8 2 5 33 20 13 26
 5. NK Omladinac V.  15 7 2 6 42 27 15 23
 6. NK Vihor II (-2)  15 8 1 6 30 24 6 23
 7. NK Mladost S.  15 6 1 8 29 33 -4 19
 8. NK Slavonija (-1)  15 5 4 6 25 32 -7 18
 9. NK Željezničar  15 5 3 7 30 57 -27 18
 10. NK Zoljan  15 4 3 8 27 45 -18 15
 11. NK Zagorac 1952  15 4 3 8 20 48 -28 15
 12. NK Šipovac  15 3 3 9 22 53 -31 12
 13. NK Seljak (-3)  15 3 1 11 26 50 -24 7
1 4. NK Omladinac N.  15 1 0 14 8 65 -57 3

LIGA NS Našice – Seniori 2020./2021.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Poganovci  11 9 0 2 43 16 27 27
 2. NK Vuka  11 7 3 1 37 21 16 24
 3. NK Brezik  11 8 0 3 22 13 9 24
 4. NK Mladost BN.  11 7 1 3 31 21 10 22
 5. NK Kućanci  11 6 2 3 25 21 4 20
 6. NK Dinamo  11 5 2 4 33 22 11 17
 7. NK Lađanska  11 5 1 5 24 20 4 16
 8. NK Lug  11 4 1 6 31 33 -2 13
 9. NK Kapelna  11 4 1 6 22 28 -6 13
 10. NK Martin   11 3 2 6 33 33 0 11
 11. NK Polet (Bo)  11 0 2 9 7 44 -37 2
 12. NK Sv. Đurađ  11 0 1 10 9 45 -36 1

U proteklom razdoblju, napustili su nas naši slijedeći donedavni 
sumještani:

1. Desanka Udurović, sahranjena 29. lipnja 2020. godine na 
groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

2. Anica Nikolić, sahranjena 6. srpnja 2020. godine na groblju 
u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

3. Branković Milica, sahranjena 20. srpnja 2020. godine na 
groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

4. Mara Pavić, sahranjena 25. srpnja 2020. godine na groblju u 
Podgoraču (Sv. Nikole),

5. Slobodanka Breški, sahranjena 4. kolovoza 2020. godine 
na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

6. Ljubica Tomić, sahranjena 10. kolovoza 2020. na groblju u 
Budimcima (Presvetog Trojstva),

7. Anica Čikeš, sahranjena 19. kolovoza 2020. godine na gro-
blju u Budimcima (Presvetog Trojstva),

8. Ivan Đurđević, sahranjen 30. kolovoza 2020. godine na gro-
blju u Stipanovcima (Svih Svetih),

9. Ajro Aziz, sahranjen 5. rujna 2020. godine na groblju u Pod-
goraču (Sv. Nikole),

10. Anka Balaž, sahranjena 12. rujna 2020. godine na groblju u 
Razbojištu (Sv. Ivana),

11. Josip Kozjan, sahranjen 17. rujna 2020. godine na groblju u 
Podgoraču (Sv. Nikole),

12. Ranko Šujica, sahranjen 24. rujna 2020. godine na groblju u 
Budimcima (Tihi gaj),

13. Ruža Marinović, sahranjena 29. rujna 2020. godine na gro-
blju u Podgoraču (Sv. Nikole),

14. Milica Stojaković, sahranjena 2. listopada 2020. godine na 
groblju u Budimcima (Tihi gaj),

15. Ivica Retich, sahranjen 5. listopada 2020. godine na groblju 
u Razbojištu (Sv. Ivana),

16. Vitomir Bošnjak, sahranjen 14. listopada 2020. godine na 
groblju u Budimcima (Tihi gaj),

17. Đuka Batinić, sahranjen 20. listopada 2020. godine na gro-
blju u Budimcima (Tihi gaj),

18. Kata Mihaljević, sahranjena 10. studenog 2020. godine na 
groblju u Kršincima (Sv. Ane),

19. Željko Blaško, sahranjen 11. studenog 2020. godine na gro-
blju u Razbojištu (Sv. Ivana),

20. Tomo Mikšić, sahranjen 17. studenog 2020. godine na gro-
blju u Stipanovcima (Svih Svetih),

21. Miloje Vujaklija, sahranjen 20. studenog 2020. godine na 
groblju u Budimcima (Tihi gaj),

22. Ljubica Petrović, sahranjena 20. studenog 2020. godine na 
groblju u Budimcima (Tihi gaj),

23. Ivan Peterko, sahranjen 5. prosinca 2020. godine na groblju 
u Podgoraču (Sv. Nikole),

24. Velisav Marić, sahranjen 6. prosinca 2020. godine na groblju 
u Budimcima (Tihi gaj),

25. Josipa Krvavica, sahranjena 6. prosinca 2020. godine na 
groblju u Stipanovcima (Svih Svetih),

26. Milorad Delić, sahranjen 7. prosinca 2020. godine na groblju 
u Budimcima (Tihi gaj),

27. Kata Balažić, sahranjena 8. prosinca 2020. godine na gro-
blju u Razbojištu (Sv. Ivana).

PREMINULI SUMJEŠTANI

U najkvalitetnijem natjeca-
teljskom rangu Nogometnog 
središta Našice, u Drugoj ŽNL 
Našice (seniori), sudjeluju dva 
naša općinska kluba – Sloga iz 
Podgorača i Mladost iz Stipa-
novaca.

Sloga jesenski viceprvak
Nakon 15 odigranih kola od ko-
jih se dva pribrajaju u proljetni 
dio sezone, odlično drugo mje-
sto zauzima podgoračka Slo-
ga s osvojenih 39 od mogućih 
45 bodova. Pri tome je Sloga 
uvjerljivo najefikasnija mom-

čad lige s čak 69 postignutih 
zgoditaka uz najbolju gol-ra-
zliku. Problem je »jedino« u 
tome što je trenutačno vodeća 
Motičina ostvarila maksimum 
od 45 bodova zahvaljujući 15 
pobjeda iz isto toliko utakmica.

Stipanovačka Mladost na je-
senskoj tablici zauzima 7. mje-
sto i predvodi listu klubova 
drugog dijela tablice. 

Poganovci ozbiljno igraju

U drugom ligaškom rangu No-
gometnog središta Našice, Liga 

Podgoračka Sloga slijedeće će godine obilježiti prvih 100 godina djelovanja
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Do zaključenja ovog broja 
Informativnog lista Općine 
Podgorač, na području opći-
ne rođeno je petnaest naših 
novih sumještana. Njihovim je 
roditeljima iz općinskog pro-
računa isplaćena pomoć za 
novorođeno dijete u iznosu od 
tisuću kuna.
1. Stjepan Marošević, rođen 

21. ožujka 2020. godine, 
sin Antuna i Ivane iz Budi-
maca,

2. Bruno Stojčević, rođen 
4. lipnja 2020. godine, sin 
Dražena Stojčevića i Mari-
je Džanija iz Budimaca,

3. Josip Đanija, rođen 25. 
lipnja 2020. godine, sin Jo-
sipa Đanija i Sandre Amić 
iz Podgorača,

4. Ivona Džanija, rođena 19. 
srpnja 2020. godine, kćer-
ka Ivice Džanija i Ane Velić 
iz Budimaca,

5. Ivano Petrović, rođen 6. 
kolovoza 2020. godine, sin 
Ivana i Brigite iz Kršinaca,

6. Iris Greganić, rođena 18. 
kolovoza 2020. godine, 
kćerka Domagoja i Tanje iz 
Podgorača,

7. Ivana Stojčević, rođena 3. 
rujna 2020. godine, kćerka 
Senada Stojčevića i Sena-
de Džanija iz Budimaca,

8. Milan Udurović, rođen 26. 
kolovoza 2020. godine, sin 
Samante Udurović iz Pod-
gorača. 

9. Ivona Amić, rođena 1. 
listopada 2020. godine, 
kćerka Nebojše i Nene iz 
Podgorača,

10. Sara Marošević, rođena 
16. listopada 2020. godine, 
kćerka Josipa i Katarine iz 
Budimaca,

11. Aleksandra Stojčević, 
rođena 8. listopada 2020. 
godine, kćerka Josmina 
Stojčevića i Marije Džanija 
iz Budimaca,

12. Marko Laslavić, rođen 4. 
kolovoza 2020. godine, sin 
Mladena i Katarine iz Sti-
panovaca,

13. Sven Brajković, rođen 27. 
listopada 2020. godine, sin 
Tihomirke iz Podgorača,

14. Noa Hetrih, rođen 27. stu-
denoga 2020. godine, sin 
Davida i Marine iz Razbo-
jišta,

15. Tea Grabež, rođena 19. 
studenoga 2020. godine, 
kćerka Tomislava Grabež 
i Aleksandre Fišer iz Budi-
maca.

Roditeljima čestitamo, a djeci 
želimo sretno i zdravo djetinj-
stvo

PRIZNANJE »ŽIVOTNO DJELO NOGOMETNOG SREDIŠTA NAŠICE«

Raspisan natječaj
Izvršni odbor Nogometnog središta Našice, 
raspisao je natječaj za dodjelu priznanja »Ži-
votno djelo Nogometnog središta Našice«.

Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje po-
jedincima kao nagrada za životno djelo u 
nogometnom sportu, odnosno za izniman 
doprinos razvoju nogometnog sporta na po-
dručju Nogometnog središta Našice.

Pravo predlaganja kandidata imaju nogomet-
ni klubovi NS Našice, Nogometno središte 
Našice, stručne nogometne organizacije, čla-
novi Skupštine i Izvršnog odbora NS Naši-
ce i dosadašnji dobitnici priznanja »Životno 
djelo Nogometnog središta Našice«.

Za dodjelu priznanja »Životno djelo Nogo-
metnog središta Našice« mogu se za znača-
jan doprinos u razvoju i unapređenju rada s 
nogometašima svih dobnih kategorija, po-
stignute izuzetne rezultate, značajno ostva-

renje znanstvenog, stručnog i pedagoškog 
rada ili kontinuirani višegodišnji uspješni 
rad predložiti: nogometni djelatnici, stručno-
pedagoški djelatnici, te nastavnici i profesori 
tjelesnog odgoja koji rade u nogometnom 
sportu. Osoba se može predložiti za dodjelu 
priznanja »Životno djelo Nogometnog sre-
dišta Našice« ukoliko u nogometnom sportu 
aktivno djeluje najmanje 30 godina i ima na-
vršenih 60 godina života, a može se predlo-
žiti i posthumno.

Prijedlog treba biti pisano obrazložen na 
propisanom obrascu i sadržavati podatke o 
kandidatu. Rok za prijedlog kandidata je 31. 
prosinca 2020. godine. Prijedlozi s obrazlo-
ženjem upućuju se na adresu: Nogometno 
središte Našice, (natječaj za priznanje »Ži-
votno djelo NS Našice«), Petra Preradovića 
23, 31 500 Našice.

Naši novi sumještaniZAVRŠENA NOGOMETNA JESEN

Dobre pozicije klubova 
podgoračke općine
NS Našice, nastupaju tri općin-
ska kluba – Poganovci, Vuka 
iz Razbojišta i Dinamo iz Bu-
dimaca. Vodeći duet jesenskog 
dijela prvenstva predstavljaju 
upravo Poganovci i Vuka, dok 
Dinamo stabilno drži zlatnu 
sredinu. Sudeći prema prika-
zanim igrama i ostvarenim re-
zultatima, Poganovci pokazuju 
ozbiljne namjere o povratku u 
viši rang natjecanja.

Općina obnavlja klupske 
prostorije
Ono što slijedeće godine osobi-
to treba obradovati sve općin-
ske nogometne klubove, svaka-
ko je činjenica kako će Općina 
Podgorač iz svog proračuna 
izdvojiti znatna sredstva kako 
bi se poboljšali uvjeti rada svih 
klubova. Na temelju toga, oz-
biljno bi trebale biti obnovlje-
ne svlačionice i ostale klupske 
prostorije, dok će na nekim 
klupskim zgradama biti obnov-
ljena i krovišta.

Liga mladeži NS Našice – Juniori 2020./2021.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Vihor (J)  8 7 1 0 35 9 26 22
 2. NK Đurđenovac  8 7 0 1 26 11 15 21
 3. NK Zoljan  8 5 1 2 37 18 19 16
 4. NK Kućanci  8 3 2 3 26 17 9 11
 5. NK Motičina  8 2 3 3 19 25 -6 9
 6. NK Iskrica  8 2 1 5 12 18 -6 7
 7. NK Sloga Podgorač  8 2 1 5 16 38 -22 7
 8. NK Željezničar (MN) 8 2 0 6 15 33 -18 6
 9. NK Omladinac Niza 8 1 1 6 10 27 -17 4

Liga mladeži NS Našice – Pioniri 2020./2021.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Papuk (O)  10 10 0 0 103 11 92 30
 2. NK Omladinac N.  10 8 1 1 57 15 42 25
 3. NK Mladost Č.  10 6 1 3 60 28 32 19
 4. NK Željezničar  10 5 2 3 50 19 31 17
 5. NK Lila  10 5 1 4 52 32 20 16
 6. NK Croatia  10 5 1 4 34 27 7 16
 7. NK Đurđenovac  10 4 3 3 76 30 46 15
 8. NK Vihor  10 4 1 5 44 21 23 13
 9. NK Motičina  10 2 0 8 13 71 -58 6
 10. NK Mladost S.  10 1 0 9 24 120 -96 3
 11. NK Seljak  10 0 0 10 8 147 -139 0
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Umjesto proslave i obilježavanja vri-
jednog 30. rođendana, HKD Podgo-
račani pod pristiskom pandemije svoj 
su jubilej prisiljeni zabilježiti tišinom. 
A, ima li što gore za udrugu kojoj je 
smisao i cilj pjesma, ples i njegovanje 
narodnih običaja?

No, ni to nije nešto najgore. Rođenda-
ni i jubileji se itekako mogu obilježiti 
i u nekim normalnijim vremenima. I, 
uvjereni smo da će tako i biti, te da će 
se HKD Podgoračani pokazati u svom 
najboljem izdanju upravo onda kada to 
bude moguće.

A, upravo ova jubilejska godina zapo-
čela je obećavajuće. U suradnji s Op-
ćinom Podgorač planirane su sve redo-
vite godišnje aktivnosti, dogovoreno je 
nekoliko gostujućih nastupa, započele 
su pripreme za Uskrsni stol 2020., po-
četkom ožujka se gostovalo u Donjoj 
Motičini i... – tada je sve stalo!

Najprije je otkazan Uskrsni stol, pa 
neka planirana gostovanja, pa se nešto 
odradilo online... Potom su otkazane 
Podgoračke ljetne noći, a na kraju i Oj’ 
jesenske duge noći.

Možda je upravo u tome i sva simbo-
lika. Jer, nakon svake noći sviće neki 
novi dan...

Bilo kako bilo, svim bivšim i sadašnjim 
članovima HKD-a Podgoračani čestita-

mo 30. rođendan! Slavlje odgađamo za 
prvu pravu priliku.

Sada smo koncentrirani uglavnom 
na obrazovanje, a znatno manje 
na odgoj. Nažalost, time je dru-
ženje, međusobni kontakti i sve 
ono što školu čini školom – palo u 
drugi plan. No, situacija to zahtje-
va od svih nas i nadam se kako 
to neće predugo trajati – poručuje 
ravnateljica

Kao i većina drugih ljudskih aktivnosti, 
tako je i pohađanje škole u doba korone po-
primilo jednu posve drugačiju dimenziju. 
U vrijeme kada je korona naizgled posu-
stala, početkom rujna započela je školska 
godina 2020./2021. I, naravno, ništa nije 
bilo kao prije.

Kako saznajemo od ravnateljice Osnovne 
škole Hinka Juhna, Zdenke Vukomano-
vić, u ovu školsku godinu je bilo upisano 
276 učenika raspoređenih u 21 razredni 
odjel. 

Radi se o petnaestak učenika manje nego 
godinu prije. Ono što je puno važnije, broj 
upisanih prvašića gotovo je identičan broju 
osmaša koji su u lipnju izašli iz škole. Da-
kle, ovih petnaestak se »pogubilo« negdje 
usput. Nije problem u natalitetu. I to je do-
bra vijest.

Dobra je vijest i da sve četiri područne 
škole (Poganovci, Budimci, Razbojište i 
Stipanovci) i dalje imaju sve uvjete za nor-
malan rad i postojanje.

Također, dobra je vijest kako je u dosadaš-
njem dijelu školske godine tek jednog uče-
nika »zakačila« korona, dok je nekolicina 
»odradila« samoizolaciju.

A i B model
O tome kako zapravo izgleda škola u doba 
korone, ravnateljica Vukomanović kaže:

HKD PODGORAČANI 1990. – 2020.

Godina jubileja  
u znaku tišine

Nastup na Jesenskim noćima u listopadu 
1992.

Tamburaši tog 31. listopada 1992.

Dvoranom DVD-a Podgorač i tada se 
zaplesalo slavonsko kolo

Mladost HKD-a s prošlogodišnjih Jesenskih noći Učitelji zaslužuju velike pohvale,  
kaže ravnateljica
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– Poučeni iskustvima prošle 
školske godine, a naročito na-
stavom na daljinu, ovu školsku 
godinu započinjemo modelom 
A za niže razrede, te modelom 
B za više razrede. U cilju po-
štovanja epidemioloških mjera, 
bili smo prisiljeni prepoloviti 
više razrede na način da je pola 
razreda u školi, a druga polo-
vina radi od kuće. Jedna grupa 
bude tri dana u školi, a dva dana 
rade od kuće. Grupe se izmje-
njuju u tom ritmu. Time smo 
smanjili i pritisak na školske 
autobuse. Takva organizacija se 
pokazala dobrom, ali daleko je 
to od onoga što bi škola trebala 
biti. Naime, sada smo koncen-
trirani uglavnom na obrazova-
nje, a znatno manje na odgoj. 
Nažalost, time je druženje, me-
đusobni kontakti i sve ono što 
školu čini školom – palo u drugi 
plan. No, situacija to zahtjeva 
od svih nas i nadam se kako to 
neće predugo trajati – poručuje 
ravnateljica.

U takvom načinu rada, logično 
je da učitelji podnose najveći 
teret jer trebaju raditi i uživo, 
ali i online. Stoga je ravnate-
ljica sve pohvale uputila prije 
svega učiteljima.
Nove mjere teže padaju 
odraslima
Učiteljica Tajana Tomoković 
napravila je zanimljiv tekst o 
tome kako učitelji, a osobito 
učenici doživljavaju ovakav 
oblik škole. Tekst je objavljen 
na školskoj internetskoj stranici, 
a mi ga djelomice prenosimo:

»Završio je listopad i osmi tje-
dan nastave. Nastavna godina 

ni po čemu nije obična, dapače, 
sve je neobično i mi smo se pri-
lagodili neobičnom na najbolji 
mogući način.

Učenici razredne nastave su u 
školi svaki dan. Pohađaju na-
stavu po tzv. modelu A. Učeni-
ci predmetne nastave su u mje-
šovitom modelu, tj. u modelu 
B. Prema ovom modelu je pola 
razreda u školi tjedan dana dok 
je ostatak razreda online i na-
stavu prati u virtualnoj učionici 
na Teamsu. Zamjena skupina je 
četvrtkom. Tako smo od devet 
razreda u velikoj smjeni dobili 
18 skupina. Trebalo je vreme-
na i učenicima i učiteljima po-
hvatati sve što se od nas traži. 
Nakon osam tjedana sve novo 
je postalo normalno. Nosimo 
maske, dezinficiramo i pere-
mo ruke, znamo tko kuda ide, 
kroz koji ulaz uzlazi i izlazi, 
kada i gdje jede, koja skupina 
je u školi, koja kod kuće, kada 
je kraj sata iako nema zvona 
itd. Ovako nabrojano, ne zvu-
či ni malo lijepo. Nakon osam 
tjedana smo zaključili da nama 

odraslima mjere i pravila puno 
teže padaju. Djeca se brže i 
lakše prilagođavaju. Kao što 
je preobuvanje najnormalnija 
stvar u školi, tako su prihvatili 
i mjere. Ono što je učenicima 
važno je doći u školu, u razred, 
susresti se s prijateljima, druži-
ti se.

A, što kažu učenici?
Pitala sam petaše kako su doži-
vjeli 5.razred i što bi voljeli pro-
mijeniti, a neki od odgovora su:

– Doživjela sam nove prijate-
lje. Više bih voljela da idemo 
u školu s cijelom ekipom. Ne 
sviđa mi se online nastava i 
puno stvari drugi učenici i ja 
ne možemo shvatiti, a u školi 
nam sve mogu učitelji i učitelji-
ce objasniti. Mislim da bi bolje 
bilo da idemo svi u školu makar 
nosili maske cijeli dan stalno se 
dezinficirati meni je bolje da svi 
idemo u školu. (Tamara 5.a)

- Ne sviđa mi se to što nismo 
cijeli razred. I ne sviđa mi se to 
što se ne selimo iz učionice u 

učionicu. No zbog ove situacije 
nek ostane kako je. (Lovro 5.a)

– Volio bih biti sa svim učenici-
ma iz razreda. Više mi se sviđa 
u školi jer nam učitelji objasne 
gradivo. Ne volim ići online jer 
onda moram puno učiti!!! (Kri-
stijan 5.b)

– Doživjela sam nove avantu-
re. Mješoviti oblik nastave mi 
se uopće ne sviđa. Htjela bih 
da svi budemo zajedno makar 
i pod nastavom nosili maske. 
(Lara 5.a)

– Upoznao sam nove učite-
lje, imamo nove predmete, ali 
ljepše i lakše mi je u školi jer 
sam s prijateljima i učitelji nam 
objasne gradivo bolje. Online 
ne volim jer imamo puno više 
za pisat i učit i onda mi je teže. 
(Karlo 5.b)

– Više bi volio da smo stalno u 
školi jer onda bih upoznao cije-
li svoj razred i druge učionice, 
tome sam se najviše veselio. 
Online škola mi se ne sviđa jer 
neke stvari ne mogu shvatiti. 
Bilo bi mnogo lakše sve odra-
đivati na školskom satu. Na-
dam se da će sve uskoro vratiti 
u normalu. (Leon 5.a)

Svi koji su prošle školske go-
dine iskusili nastavu na daljinu 
jednoglasno se slažu: Nikakva 
online nastava ne može zamije-
niti živu riječ u školi. Vrijeme 
provedeno u školi smo počeli 
više cijeniti. Više cijenimo vri-
jeme za nastavu i učenje, ali i 
vrijeme u kojem učenici među-
sobno rade sve ono dječje što 
je njima najviše nedostajalo u 
nastavi na daljinu...«

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Škola u doba korone
Viši razredi su prepolovljeni i u školi se zajedno nisu vidjeli već mjesecima

Tjelesni na distanci
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NEKE OD OVOJESENSKIH AKTIVNOSTI UČENIKA I UČITELJA OSNOVNE ŠKOLE HINKA JUHNA

Učenici i učitelji, koroni u inat!
Petra Humplik nagrađena 
na Susretu malih pjesnika 
Slavonije i Baranje
I ove je godine, kao i prošle, 27. 
studenoga 2020. godine održan 
Susret malih pjesnika Slavonije 
i Baranje u Cerniku. Međutim, 
zbog izmijenjenih uvjeta rada, a 
ne želeći prekidati tradiciju koja 
traje punih 27 godina, ove je 
godine Susret održan na speci-
fičan način. Sve aktivnosti prije 
Susreta i sam Susret održani su 
na daljinu i bez okupljanja su-
dionika. Pravo na sudjelovanje 
u natječaju imali su svi učeni-
ci osnovnih škola s područja 
Slavonije i Baranje. U obzir za 
natječaj dolazile su pjesme i 
pjesme u prozi pisane na hrvat-
skom književnom jeziku.

Od mnoštva prekrasnih pje-
sama, za tiskanje u Zborniku 
»Zvjezdani šapat stihova«, oda-
brano je 40 pjesama od kojih je 
pet nagrađeno. Među nagrađe-
nim pjesmama je i pjesma Petre 

Humplik, učenice 3. razreda 
matične škole »Ne boj se! Nisi 
sam« pod mentorstvom učitelji-
ce Suzana Hardi. Uzimajući u 
obzir da autori ostale četiri na-
građene pjesme imaju 13 i 14 
godina, a Petra tek 8 možemo 
zaključiti da je Petra postigla 
izniman uspjeh u pjesničkom 
stvaralaštvu.

Dakako, Petra je učenica koja je 
već do sada osvajala brojne na-
grade pišući pjesme, a prošle je 
godine njezina pjesma »Vjeve-
rica mala« odabrana i tiskana u 
prošlogodišnjem Zborniku.

(Tajana Tomoković)

NE BOJ SE! NISI SAM

Kada si tužan i kada se bojiš,
tu sam ja, tamo gdje stojiš.

Kada si tužan i bolestan,  
sjeti se mene,

ja sam s tobom i ne idem  
bez tebe.

»Ne boj se«,  
sto puta ti kažem ja,
»vjeruj, uz tebe sam,  

nisi sam!«

Petra Humplik

Nikolinje u Područnoj školi 
Stipanovci
Niti ove godine početkom mje-
seca prosinca nismo zaboravili 
na poznati blagdan Nikolinja. 
Šeste noći i ovog prosinca vri-
jedni učenici PŠ Stipanovci 
željno će iščekivati uvijek dra-
gog nam gosta Svetog Nikolu. 
No ove godine na posve druga-

čiji način. Početkom mjeseca 
prosinca učenici su se počeli 
pripremati za njegov dolazak.

Kako je svima poznato da 
on marljivoj i vrijednoj djeci 
ostavlja poklone u 6. noći u 
prosincu, a učenici naše male 
područne škole odlučili su 
mu pokazati da su zaista bili 
vrijedni i dobri tijekom cijele 
godine. Zato su priredili niz 
aktivnosti kojima smo pokaza-
li da smo uistinu marljivi. Bilo 
je tu pisanja pisma i sastavaka 
sv. Nikoli, zatim izrada čizmi-
ca koje te šeste noći u prosincu 
moraju posebno biti uređene i 
te moraju zablistati. Napisa-
li smo mu i pismo zahvale u 
kojemu smo iskazali radost i 
sreću zbog toga što nas obilazi 
svake godine. Tako smo odlu-
čili iznenaditi svetog Nikolu i 
ostaviti mu malen darak pored 

čizmice kako bi ga obradovali. 
Nismo zaboravili niti zločestog 
Krampusa kojeg smo zamolili 
da ostane vani jer kod nas nije 
bilo zločeste djece. Prigodnim 
kreativnim aktivnostima nauči-
li smo da se prava vrijednost ne 
skriva u darovima već u samom 
iščekivanju svetog Nikole. 

(Monika Mužar – Kos)

Svjetski dan izumitelja 
obilježen u PŠ Razbojište
Tko od nas, malih ili velikih, 
ne pozna čuvenog profesora 
Baltazara i njegove crtiće koje 
i danas svi rado gledamo?!

Baltazar je bio »čudan« izu-
mitelj koji je svojim izumima 
rado pomagao svojim prijatelji-
ma i susjedima. Njegovi crtići 
su nas poučili da za sve proble-
me ima i rješenja.

Usprkos svim nedaća-
ma koje nam je donijela 
aktualna pošast korone, 
učenici i učitelji podgo-
račke matične i područ-
nih škola, uspješno pro-
vode niz aktivnosti. Na 
službenoj školskoj inter-
netskoj stranici (http://os-
hjuhna-podgorac.skole.
hr/) u to se možete de-
taljno uvjeriti, a na ovim 
stranicama Informativ-
nog lista prenosimo dio 
tih aktivnosti

http://os-hjuhna-podgorac.skole.hr/
http://os-hjuhna-podgorac.skole.hr/
http://os-hjuhna-podgorac.skole.hr/
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Obilježavanje Svjetskog dana 
izumitelja 9.11. započeli smo 
gledanjem crtića o profesoru 
Baltazaru. Različitim aktivno-
stima u naša dva »balončića« 
željeli smo se prisjetiti i ista-
knuti hrvatske izumitelje i ne-
što naučiti o značaju njihovih 
izuma kojima su stekli svjetsku 
slavu i na taj način proslavili 
svoju domovinu Hrvatsku.

»Balončić« 2. i 4. razreda je 
poslije gledanja crtanog filma 
o profesoru Baltazaru crtao ne-
običan izum i pisao sastavak na 
tu temu. Proučili su hrvatske 
izumitelje (Nikolu Teslu, Fau-
sta Vrančića, Ivana Vučetića, 
Ruđera Boškovića…) i na kra-
ju crtali Baltazarov stroj.

»Balončić« 1. i 3. razreda je 
poslije gledanog filma na na-
stavi likovne kulture rješavao 
likovni problem (tonsko stup-
njevanje, plakat, kontrast) ko-
jim je prikazao Baltazarov grad 
kao podlogu za plakat s ciljem 
promoviranja njegovih crtanih 
filmova.

Pronalazili smo izume hrvat-
skih izumitelja koje koristimo 
u našem razredu (elek. ener-
gija, penkalo). Učenici prvog 
razreda su crtali Baltazara, dok 
su učenici 3. razreda pisali na 
temu: Baltazar, mali izumitelj i 
Baltazarov grad čuda.

Svim ovim aktivnostima na za-
nimljiv način smo željeli učeni-
cima objasniti i približili pojam 
IZUMITELJ i IZUMI. 

(Učenici i učiteljice  
PŠ Razbojište)

Međunarodni dan zaštite 
životinja
Međunarodni dan zaštite živo-
tinja, obilježava se svake godi-
ne 4. listopada, a njegov je cilj 
upozoriti na položaj ugroženih 
životinja te povećanje svijesti 
o problemima životinja i raz-
mišljanje o tome kako se treba 
odnositi prema njima. Među-
narodni dan zaštite životinja 
dobra je prilika i za našu djecu 
da više nauče o životu i pona-
šanju domaćih i divljih životinja 
u slobodi i zatočeništvu jer su 
imali mogućnosti da ovog dana 
u razred donesu svoje kućne lju-
bimce te da ih upoznaju sa svo-
jim prijateljima. 

Naglasak obilježavanja ovog 
nadnevka i današnje radioni-
ce u Područnoj školi Budimci 
je osvrt na važnost životinja u 
našem životu, naš odnos prema 
njima i podizanja razine svije-
sti o očuvanju ugroženih živo-
tinjskih vrsta. Osvrnuli smo se 
na bogatstvo naše Hrvatske jer 
smo jedna od najbogatijih ze-
malja po biološkoj raznolikosti. 
Poznajući već puno životinja, li-
stajući knjige, nabrajali smo sve 
vrste životinja od sisavaca, ku-
kaca, gmazova, rakova, riba… 
Radionicu smo završili crtežima 
po izboru: »Najdraža životinja«. 
Djeca su nacrtala: majmuna, 
ribu, psa, mačku, papagaja, lep-
tira, žirafu, hrčka, lava.. u goste 
su nam došla 3 Sinišina kućna 
ljubimca: sivo mače i dvije neo-
bične kokoške, pa mogli bismo 
reći dva zaista neobična pileta! 
Japanska svilena kokoš i Holan-

dska kokoš. Učenici su bili odu-
ševljeni ovim (u zadnje vrijeme 
vrlo rijetkim) neobičnim našim 
suradnicima i posjetiteljima koji 
su u školsku zgradu ušli potpu-
no bez maske, protrčali cijeli 
hol nekoliko puta te otišli svo-
jim kućama. (Patricija Hercog)

Europske oznake kvalitete 
za projekte dodijeljene 
učiteljima naše škole
Naša je OŠ Hinka Juhna Podgo-
rač od ove godine dobila titulu 
eTwinning škole koju naši uči-
telji itekako opravdavaju svo-
jim sudjelovanjem i provedbom 
mmnogobrojnih eTwinning 
projekata i aktivnosti i nada-
sve itekako zaslužuju! Prošla je 
školska godina za učitelje naše 
škole bila koliko neobična i na-
porna zbog iznenadne pojave 
pandemije koronavirusom, za-
tvaranjem škola na 10 tjedana, 
radom u virtualnom okruženju 
s učenicima ali i provođenjem 
eTwinning projekata ponekad u 
nemogućim uvjetima. Mnoštvo 
provedenih projekata rezulti-
ralo je priznanjima i pristiglim 
Nacionalnim oznakama kvali-
tete našim učiteljima dodijelje-
nih od strane naše Nacionalne 
službe za podršku. Ono što nas 
je posebno razveselilo i učini-
lo ponosnima na vlastiti rad i 
trud i na trud naših učenika su 
dodijeljene Europske oznake 
kvalitete 2020 za projekte koje 
su naši učitelji proveli u šk. g. 
2019./2020. Naime imena naših 
učitelja našla su se među 11358 
nagrađenih projekata za izvan-
redan rad u cijelom svijetu!

Nagrađeni učitelji u našoj školi 
su:

 ● Jelena Subjak s tri projekta: 
Dan jabuka 3, Europe in po-
stcards i 20. oktobar – Dan ja-
buke 2.
 ● Ljubica Đurić s dva projek-

ta: 20. oktobar – Dan jabuke 2 
i U svijetu likovnih umjetnika/
Art in my heart
 ● Martina Jantoš s dva pro-

jekta: Dan jabuka 3 i Međuna-
rodni dan bijelog štapa/White 
cane awareness day.
 ● Monika Mužar-Kos s devet 

projekata: U svijetu likovnih 
umjetnika/Art in my heart, 100. 
dan škole Udruge Zvono 2020., 
Webučionica, Family time, 20. 
oktobar – Dan jabuke 2, Dan Ja-
buka 3, Naša jesenska priča/Our 
autumn story, Mjesečeve zgode/
Adventures od the moon i Na 
putu dobrote.
 ● Suzana Hardi s tri projekta: 

100. dan škole Udruge Zvono 
2020, 20 dana dobrote 2019. i 
Naša jesenska priča /Our au-
tumn story.
 ● Patricija Hercog s 10 pro-

jekata: U zdravom tijelu zdrav 
duh, Family time, Dan jabuka 
3, Na putu dobrote/On the path 
of kindness, 20 dana dobrote 
2019., 100. dan škole Udruge 
Zvono 2020., Pružimo djeci 
ruku ljubavi/We give the chil-
dren a hand of love, Webučio-
nica, Međunarodni dan bijelog 
štapa/White cane awareness day 
i Naša jesenska priča.
Popis svih nagrađenih nalazi 
se na sljedećem linku: https://
www.etwinning.net/en/pub/
newsroom/highlights/european-
quality-labels-2020.htm#c246

(Patricija Hercog)
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ISUS – Kralj nad kraljevima
Djetešce iz Betlehema zapravo nije bilo obično dijete. Ono je bilo Bog 
na zemlji! U doba dječaštva On je bio Bog koji se s djecom iz susjedstva 
igrao, a kao mladić On je bio Bog koji je pomogao poočimu Josipu u 
stolarskoj radionici, ili majci Mariji u domu.

Dijete iz Betlehema izgledalo je poput 
svakog drugog djeteta. U odnosu na dru-
ge imalo je čak i manje izgleda da preživi 
i vrlo skromne životne prilike da postigne 
nešto iznimno. Ali, nebeski anđeli su u pr-
voj božićnoj pjesmi potpuno drukčije opi-
sali ovo Dijete. Oni su objavili pastirima da 
je On »Spasitelj-Krist, Gospodin«. (Luka 
2,11)

Pjevali su da je On Spasitelj zato što će 
»izbaviti svoj narod od grijeha«. (Ma-
tej1,21) To je Dijete bilo ženin Potomak 
kojega je Bog obećao u Edenskom vrtu: 
da će doći i smrviti glavu zmiji. (Postanak 
3,15)

Anđeli su pjevali da je Novorođenče Krist. 
Ime Krist je grčki izraz, što znači Poma-
zanik; hebrejski izraz je Mesija kojega su 
najavili drevni proroci. (Ivan 1,41.45)

U nebeskoj pjesmi anđeli su pjevali da je 
On Gospodar. Prema Bibliji koju su pastiri 
poznavali, Gospodin je bio Bog Izraela; 
veliki »Ja jesam« koji se čudnovato poka-
zao Mojsiju u gorućem grmu; Jahve, Bog, 
Stvoritelj svijeta i čovijeka. (Izaija 43,11; 
Izlazak 3,14; Postanak 2,7)

Djetešce iz Betlehema zapravo nije bilo 
obično dijete. Ono je bilo Bog na zemlji! 
U doba dječaštva On je bio Bog koji se s 
djecom iz susjedstva igrao, a kao mladić 
On je bio Bog koji je pomogao poočimu 
Josipu u stolarskoj radionici, ili majci Ma-
riji u domu.

Isus Krist je svoju javnu službu otpočeo 
kao Bog nazočan na svadbi u Kani Ga-
lilejskoj. Tako je pomogao mladom brač-
nom paru u ostvarenju njihovih snova. 
(Ivan 2,1-11)

On je potom bio Bog koji je u podne nekog 
vrućeg i prašnjavog dana sjedio pokraj 
zdenca, pomažući rastavljenoj nesretnici 
Samarijanki da ponovno skupi dijelove 
svojih raspršenih snova. (Ivan4,5-26)

Jedne zvjezdane večeri On je bio Bog 
koji je bojažljivom bogoslovu Nikodemu 
objašnjavao duboke tajne spasenja, či-
neći ih tako jednostavnima da ih je moglo 
razumjeti svako dijete. (Ivan 3,1-17)

Isus je bio Bog koji je na Galilejskom moru 
u dva navrata obuzdao silu vjetra i oluje 
da bi zaštitio svoje prestrašene prijatelje. 
(Matej 8,23-26; Ivan 6,18-20)

Jedne subote poslijepodne On se uputio 
prema lječilištu kraj ribnjaka Bethesde. Bio 
je Bog koji je uložio napore da bih podigao 
obeshrabrenog grešnika i dao mu nadu 
sigurnost u oprost, a zatim ga izliječio od 
bolesti koju je sam ponio. (Ivan 5,1-16)

On je bio Bog koji je stajao kraj groba u 
Betaniji uz ožalošćene sestre Mariju i 

Martu, suosjećajući s njima dok su tugo-
vale za svojim bratom. Isus je bio Bog koji 
je pokojnog Lazara pozvao natrag u život, 
otklanjajući i najmanju sumnju u buduće 
uskrsnuće, donoseći tako radost i nadu 
tamo gdje je uvijek prije toga vladala tama 
i očajanje. (Ivan11,1-26)

Na Cvijetnu nedjelju On je bio Bog koji 
je plakao jer je Njegov narod oklijevao 
da Ga prihvati. Gledajući Jeruzalem, za-
plakao je nad njim: »Kad bi ti u onaj dan 
priznao ono što ti je za mir!« (Luka 19,42) 
Ljudi su se opirali spasenju, a vrijeme je 
istjecalo.

U četvrtak uvečer tog istog tjedna betle-
hemsko Dijete je bilo Bog koji se molio u 
Getsemaniju, sa čijeg je čela u samrtnoj 
borbi kapao krvavi znoj-za naše grijehe. 
U petak poslijepodne on je bio Bog na 
križu, koji je molio: »Bože moj, Bože moj! 
Zašto si me ostavio?« (Matej27,46) Bog 
zaboravljen od Boga?! Tko može razu-
mjeti ovakvu tajnu? Koliko je Bog morao 
propatiti za nas! 

U nedjelju ujutro na dan uskrsnuća On je 
bio Bog koji je pobjedonosno izišao iz gro-
ba zauvijek lomeći okove grijeha i smrti.

Četrdeset dana kasnije na Maslinskoj gori 
On je bio Bog koji je, neposredno pred 
uzašašće, obećao svojim zbunjenim uče-
nicima da će opet doći.

Da, uskoro ćemo Ga vidjeti! Ne više usnu-
log u jaslama u skromnoj štalici. Betlehem-
sko Djetešce će ovaj puta doći kao Karalj 
nad kraljevima i kao Gospodar nad gos-
podarima. Pobjedonosno će se pokazati u 
svojoj sili i slavi na nebeskom svodu. Ovog 
puta neće doći živjeti s nama životom ka-
kvim mi živimo. Doći će i uzeti nas k sebi 
da mi živimo životom kakvim on živi. 

Djetešce iz Betlehema-Spasitelj, Isus Krist 
i Gospodin. Hvala Bogu što je to Dijete bilo 
mnogo više od onoga što se vidjelo! Pri 
istjecanju ovog jedanaestog sata, dok po-
vijest našeg starog planeta hita svom kra-
ju, ne želite li i vi biti sigurni da je On vaš 
osobni Spasitelj, Krist i Gospodin?

(Odabrao Jonatan Kubena,  
starješina Kršćanske adventističke 

crkve u Stipanovcima)

26. 12. Podgorač – 13.30 sati Trg P. Peja-
čevića. Nastavak P. Preradovića od obite-
lji Mojzeš do obitelji Maurac, nastavak od 
obitelji Lovoković do obitelji Hudurović. 

27. 12. Podgorač – 13.30 sati Hinka Juh-
na od centra prema benzinskoj, nastavak 
Matije Gupca od benzinske prema križu. 

28. 12. Podgorač – 8.15 sati ulica Kra-
lja Tomislava. Početak neparna strana 
od obitelji Jakšetić do obitelji Hećimović, 
nastavak parna strana od obitelji Peter-
ko do obitelji Novak. Pauza od 12.00 do 
13.30 sati. 

29. 12. Podgorač – 8.15 sati ulica 
J.J.Strossmayera. Početak neparna stra-
na od obitelji Džanija do obitelji Pritiša-
nec, nastavak parna strana od obitelji 
Patača do obitelji Udurović. Pauza od 
12.00 do 13.30 sati. 

30. 12. Razbojište – 8.15 sati. Početak 
neparna strana od obitelji Amić do obitelji 
Varga, nastavak ulica V. Nazora i parni bro-
jevi B. Radića od ob. Ostopanj(Zdenko), 
do obitelji Ostopanj(Vjekoslav). Pauza od 
12.00 do 13.30 sati. 

31. 12. Ostrošinci – 8.30 sati. Početak 
kod obitelji Kovač (Damir) obje strane 
sela istovremeno prema Panjiku. 

31. 12. Podgorač – 14.00 sati. Ulica J. 
Kozarca od obitelji Šušovćek prema po-
četku ulice. 

2021. godina

02. 01. Stipanovci – 8.15 sati ulica B. 
Radića. Početak neparna strana od obi-
telji Varga do obitelji Đurinski, nastavak 
parna strana od obitelji Sili do obitelji No-
vak. Pauza od 12.00 do 13.30 sati. 

03. 01. Kršinci – 13.30 sati. Od obitelji 
Šubić do obitelji Buha. Obje strane sela 
istovremeno. 

04. 01. Stipanovci – 8.15 sati Ulica J. J. 
Strosmayera. Početak kod obitelji Flaj-
šer. Nakon dolaska do obitelji Novaković 
idemo u ulicu M.A. Reljkovića, te nastav-
ljamo J.J.Strosmayera do obitelji Rata-
jac. Pauza od 12.00 do 13.30 sati. 

04. 01. Klenik – 15.00 sati. 

05. 01. Ledenik – 9.00 sati. Od Koške 
prema groblju sve ulice. 

05. 01. Bijela Loza – 15.00 sati. 

06. 01. Kelešinka – 14.00 sati. Početak 
kod Koljenik Anice. 

Dragi župljani! Sukladno uputama po-
žeškog biskupa Antuna Škvorčevića 
danih u Požegi 23. studenog 2020. 
(Br.;1942/2020.) na području Požeške 
biskupije održati će se pohod i blagoslov 
obitelji o Božiću. Vrlo je važno da se tom 
prilikom pridržavamo svih epidemioloških 
mjera, osobiti nošenja maski i fizičke dis-
tance. Ovom prilikom donosimo detaljan 
raspored blagoslova za našu župu.

Raspored blagoslov obitelji 
2020.-2021. 
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Vodeći se riječima požeškoga biskupa An-
tuna Škvorčevića koje glase – »Ne dokinu-
ti, nego prilagoditi« – župa Podgorač ušla 
je u jesenski dio pastorala. Pazeći na cjelo-
kupnu situaciju u Republici Hrvatskoj i na 
preporuke Nacionalnog stožera civilne za-
štite prilagodili smo se novonastalim okol-
nostima. Najveći problem pastorala je mala 
kvadratura naših filijalnih kapela gdje je 
nakon uvedene mjere od jednog četvornog 
metra po osobi uvelike smanjen broj ljudi 
na svetim misama. U Stipanovcima nas je 
navedena mjera prisilila da svete mise ima-
mo u mjesnom domu, te ovom prilikom za-
hvaljujem predsjedniku DVDa Stipanovci 
Vlatku Gašiću na izlasku u susret. 

Župna crkva srce je duhovnog života vjerni-
ka, a sveta misa temelj je vjerničkoga života 
i osobito nam je potrebna u teškim životnim 
situacijama, stoga je vrlo važno činiti sve 
kako nam ne bi bila uskraćena. Stoga smo 
i mi kao Župa nastavili činiti sve da u okol-
nostima pandemije koronavirusa osjetimo 
Božju prisutnost u našoj župnoj zajednici. 
Tako smo u jesenskome dijelu godine odr-
žali nekoliko važnih duhovnih susreta koji 
su obogatili našu župnu zajednicu. 

Zaziv Duha Svetoga za početak 
školske godine
Sredinom mjeseca rujna kao prvi zajednič-
ki susret bila je misa zaziva Duha Svetoga 
za početak nove školske godine. Misa je 
održana na vanjskom prostoru pokraj cr-
kve kako bi se mogli pridržavati svih uputa 
Stožera civilne zaštite. U nazočnosti uče-
nika i učitelja naše škole, te ravnateljice 
Zdenke Vukomanović molitvom smo se 
obratili Bogu kako bi nas sve zajedno bla-
goslovio i čuvao u novoj školskoj godini i 
kako bi učenici postigli što bolje rezultate. 

Dani kruha i zahvalnosti  
za plodove zemlje
Misijska nedjelja na razini opće crkve ove 
je godine proslavljena 18. listopada. Toga 
dana u našoj župnoj crkvi proslavili smo 
Dane kruha i zahvalnosti za plodove ze-
mlje. Učenici naše škole u zajedništvu sa 
vjeroučiteljicom Marijanom Černava i 
učiteljicom glazbene kulture Mirjanom 
Kučić ukrasili su crkvu za svetu misu plo-
dovima zemlje koje su donijeli iz svojih vr-
tova i polja. Učenici viših razreda sudjelo-
vali su na svetoj misu u narodnim nošnja-
ma prinoseći darove i zahvaljujući Bogu u 
ime cijele župne zajednice za sve što nam 
je Bog udijelio u ovoj godini. 

Proslava bračnih jubileja
U nedjelju 25. listopada upriličena je misa 
proslave bračnih jubileja. Iako je u ovoj 
godini preko 30 jubilaraca samo su se dva 
para odazvala i na svetoj misi obnovili svo-
je zavjete. Vjerujemo kako će na godinu 
biti više hrabrosti u vašim srcima za ovaj 
lijepi susret. Naši ovogodišnji jubilarci su 
Ivica i Marija Borovićka iz Podgorača 
koji su proslavili trideset i petu godišnjicu 
braka, te Đuro i Nevenka Veber iz Stipa-
novaca koji su proslavili svoju tridesetu 
godišnjicu braka. Iskrena ima srca i ovom 
prilikom čestitamo. 

Badnjak, 24. prosinac

19.00 Razbojište – V. Nazora i B. Radića 
(parni brojevi)
20.30 Podgorač – J. J.Strossmayera, J. 
Kozarca, P. Preradovića, Klenik
22.00 Razbojište – B. Radića (neparni 
brojevi)
00.00 Podgorač – K. Tomislava, M. Gup-
ca, H. Juhna, Trg

Božić, 25. prosinca 

8.00 Stipanovci – J. J.Strossmayera, A. 
M. Reljkovića
9.00 Podgorač – J. J.Strossmayera, J. 
Kozarca, P. Preradovića, Klenik
10.00 Stipanovci – B. Radića 
11.00 Podgorač – K. Tomislava, M. Gup-
ca, H. Juhna, Trg

Sv. Stjepan, 26. prosinca 

8.30 Kršinci
9.45 Ostrošinci 
11.00 Ledenik 

Sv. Ivan, 27. prosinca 

8.00 Razbojište – V. Nazora i B. Radića 
(parni brojevi)
9.00 Podgorač – K. Tomislava, M. Gup-
ca, H. Juhna, Trg
10.00 Razbojište B. Radića (neparni bro-
jevi)
11.00 Podgorač J. J.Strossmayera, J. 
Kozarca, P. Preradovića, Klenik
– Dragi vjernici, sukladno mjerama koje 
su na snazi do 21. prosinca na svetim 
misama može maksimalnu sudjelovati 
25 osoba, što ovisi i kvadraturi prostora. 
Molim vas da pažljivo pratite upute Na-
cionalnog stožera o eventualnim promje-
nama nakon 21. prosinca. Sve promjene 
biti će objavljene na FB stranici župe. 
Molim vas za razumijevanje i pridržava-
nje rasporeda dolaska na svete mise – 
ističe župnik Benković.

Život podgoračke župe  
u vrijeme COVIDA 19
Aktualna pandemija veći dio protekle godine utjecala je i na vjerski ži-
vot naših mještana. O tome što se proteklih mjeseci u tom segmentu 
događalo, te kako će proteći aktivnosti uz božićne blagdane, za naš 
Informativni list objasnio je podgorački župnik Željko Benković

Blagoslov kipa Majke Božje u 
Ostrošincima
Na prvu nedjelju Došašća 29. studenog oku-
pili smo se na svetoj misi u Ostrošincima 
kako bi proslavili dvadeset i petu godišnjicu 
od gradnje kapelice sv. Josipa Radnika. Za 
tu prigodu učinjeni su manji radovi na ure-
đenju prilaza kapelici. Najveći dio radova 
obuhvaća postavljanje ograde, dok se dio 
odnosi na postavljanje novog kipa Majke 
Božje kod ulaza u kapelicu i obnove križa. 
Ukupna vrijednost radova je 15.000 kuna. 
Kip Majke Božje dar je gospođe Mire L. 
rođ. Prišć u vrijednosti od 500 eura. Ovom 
prilikom zahvaljujem na zavjetnom daru 
gospođe Mire, koji će ostati na trajno sje-
ćanje u Ostrošincima prilikom proslave 25. 
godišnjice gradnje kapelice. Također se za-
hvaljujem i majstoru Ivici Rončević—Roni 
koji je donirao svoj rad selu Ostrošinci.

Raspored svetih misa  
o Božiću

Čestitka župljanima za Božić
Dragi župljani! Nalazimo se u duhovnom ozračju Došašća koje nam služi kao priprava 
da dostojno proslavimo Utjelovljenje Sina Božjega – Božić. Obilježje svakoga velikoga 
blagdana je bogata trpeza, tako ni rođendani, ni imendani, ni kirvaji ne mogu proći bez 
bogatoga stola i gostiju. To je lijepa gesta, gesta koja govori da svoje »skromno bogat-
stvo« želimo podijeliti sa onima koji su nam dragi. Božić kao jedan od najvećih kršćanskih 
blagdana je puno više od bogate trpeze, ili od lampica na boru, ili gostiju, Božić je blagdan 
zajedništva i bogatstvo ljubav. Vjerujem da ste iskoristili Došašće i duhovno sabrali svoje 
misli pred Bogom, kako bi se novorođeni Kralj mira mogao nastaniti u vašim srcima, a 
onda i u vašim obiteljima. Uz već spomenutu tradiciju bogatog obiteljskog stola želim Vam 
svima i bogatstvo obiteljskoga zajedništva koje neka se očituje u vašoj zahvalnosti Bogu 
na neprocjenjivom daru koji nam je darovan u Njegovu Sinu Isusu iz Betlehema. Sretan i 
blagoslovljen Božić svima vam želi župnik Željko.
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Među najrasprostranjenije obi-
čaje u svijetu svakako spadaju 
– božićni običaji. Ranije su bili 
prisutni samo u kršćanskom 
svijetu, ali komercijalizacijom 
Božića, pojavom Djeda Mraza, 
ukrašavanjima i pomalo pretje-
ranim darivanjima, ti su obi-
čaji dobili jednu posve drugu 
dimenziju i daleko su prerasli 
okvire kršćanstva.

S obzirom na takve okolnosti, 
još je značajnije čuvati, njego-
vati i pamtiti one običaje koji 
su ranije bili tipični za neki 
kraj, pa tako i naš podgorački 
kraj. To je osobito važno u sa-
dašnjim uvjetima pandemije i 
strogih epidemioloških mjera.

Kako je to bilo u 
Podgoraču i okolici
Kako nas je još prije koju go-
dinu uputila Jasna Jurković 
iz Zavičajnog muzeja Našice, 
zanimljivi zapis o božićnim 
običajima podgoračkog kraja 
mogu se pronaći u knjizi Tome 
Huzjaka »Podgorač – crtice iz 
povijesti mjesta, škole i župe«, 
čiji je izdavač 2011. godine bio 
upravo Zavičajni muzej Našice 
uz potporu Općine Podgorač i 
općinskog načelnika Gorana 
Đanića.

Inače, Tomo Huzjak je bio 
dugogodišnji podgorački uči-

telj (1929. do 1940. godine) i 
kroz to je vrijeme prikupljao 
i zapisivao mnoštvo detalja o 
svakodnevnom životu u Pod-
goraču, pa tako i o njegovanju 
različitih običaja.

Tako je Huzjak, kada je o na-
rodnim običajima riječ, zapi-
sao »... da se ovdje ide čestitati 
Badnjak, a ne Božić ili Nova 
Godina. O Trim kraljevima se 
uopće ne ide. Zato je Badnjak 
obilan običajima. Karakte-
ristični su običaji u velikom 
tjednu. Najbrojniji su običaji u 
svatovima.« – zapisao je 1939. 
godine Tomo Huzjak.

Mnogi stari običaji su nestali i 
ne pamte ih ni najstariji stanov-
nici. Današnji životni tempo, 
nove tehnologije, ali i druk-
čiji sustav vrijednosti neke je 
običaje pregazio, a neke nove 
donio. Za to je možda najbolji 
primjer – božićno drvce. Na-
ime, danas je u velikoj većini 
obitelji zapadne civilizacije 
nezamisliv Božić bez okićenog 
božićnog drvca. Oko toga se u 
svijetu razvila cijela industrija i 
mnogi žive od proizvodnje pri-
rodnih ili umjetnih jela, smre-
ka, borova, od izrade različi-
tih ukrasa koje stavljamo na 
božićno drvce. Međutim, prije 
stotinjak godina pojam kićenog 

božićnog drvca bio je gotovo 
nepoznat u hrvatskim krajevi-
ma. Također, tadašnji naši preci 
nisu imali nikakvih jezičnih di-
lema oko toga kaže li se »Djed 
Mraz« ili »Djed Božićnjak«. 
Tog dobrodušnog trbušastog 
djedice s dugom bijelom bra-
dom i uvijek crvenim nosom 
– tada nije niti bilo. Tadašnji 
klinci znali su tek za skromnog 
»Svetog Nikolu« koji bi ih (ako 
su bili dobri) podario nekim 
voćem ili kakvom slasticom.

Dakle, običaji nastaju i nesta-
ju, a upravo je božićno vrijeme 
obilovalo različitim običajima. 
Zahvaljujući istraživačkom 
radu vjeroučiteljice Marijane 
Černava, podsjećamo na ne-
koliko božićnih običaja koje 
smo već opisivali u našem In-
formativnom listu, a koji su se 
njegovali u Podgoraču.

Strah od Krampusovih 
lanaca
»Uvečer, 5. prosinca, dobroj 
djeci donosio je ‘sveti Niko-
la’ darove, a njega je u stopu 
pratio crni vrag ‘krampus’, 
oličenje zla koji je zločestu dje-
cu kažnjavao šibom i prijetio 
lancima. Kako su samo ti lan-
ci, skinuti s neke krave, inače 
sasvim obični i nezanimljivi, 
te večeri izgledali kobno, a tek 

njihov zveket...Od same pomi-
sli na taj zvon, nama je cijelu 
večer srce lupalo ubrzano... 
Što se njegova zvonjava više 
približavala, nama je sve češće 
zastajao dah. Svakog smo časa 
izlazili na ulicu da provjerimo 
čuje li se tamo od Placa jeka 
lanaca, a što su se glasovi više 
približavali, bilo nam je tje-
skobnije od iščekivanja. Kad 
su napokon stigli i do našeg 
praga, jedva da sam mogla 
odgovoriti na uvijek ista Niko-
lina pitanja. Za taj su se susret 
obično preobukli nečiji rodite-
lji i tako bar na neko vrijeme 
osigurali poslušnost djece i mir 
u kući.« (K.Milanović-Paulić, 
Podgorač, sjećanja i zapisi)

Baba Luca
Ako je netko zaboravio posijati 
žito na blagdan sv. Barbare (4. 
prosinca), mogao je to napravi-
ti i na blagdan sv. Lucije (13. 
prosinca). U mnogim slavon-
skim selima, pa tako i u Pod-
goraču, od sv. Lucije do Božića 
zapisuju se brojanice. Svaki 
dan u tom razdoblju predstavlja 
jedan mjesec sljedeće godine, 
pa kakvo je vrijeme na taj dan, 
tako će biti sljedeće godine tog 
mjeseca. Na Luciju se izrađiva-
la »baba Luca« – veća bundeva 
prereže se po sredini poprijeko, 
izdubi se, a na prednjoj strani 

STARI BOŽIĆNI OBIČAJI PODGORAČKOG KRAJA

Od svetog Nikole do Tri kralja
Običaji nastaju i nestaju, a upravo je božićno vrijeme obilovalo različitim običajima. Zbog aktualne 
pošasti korone i strogih epidemioloških mjera, neki od uobičajenih događanja, a naročito oni koji se 
događaju u prostorima crkvenh zdanja, ove će godine biti bitno drugačiji. Uprvo zbog takvih neoče-
kivanih promjena, važno je zapisati i sjećati se starih običaja...

I jaslice su dio božićne tradicije Paljenje badnjaka pred crkvama i danas je običaj pravoslavnih kršćana
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se izrežu oči, nos i zubi, te se 
u unutrašnjosti zapali svijeća. 
Time se koji put plašilo djecu.

Čestitanje Badnjaka
Prema starim vjerovanjima, va-
ljalo je da na Badnjak, kao i na 
Božić, u kuću prva dođe muška 
osoba. Zato bi u zoru 24. pro-
sinca dolazio tzv. položaj, sa 
suhom grančicom hrasta ili jele 
kojom bi okitio ulazna vrata na 
ogradi, a ulaskom u kuću kle-
knuo bi i ovako čestitao doma-
ćinima:

»Dobro jutro! Čestitam vam 
Badnjak, Adama i Evu. Krave 
vam se telile, kobile ždrijebile, 
svinje prasile, pčele rojile, žito 
zorilo, čeljad rađala i dao vam 
Bog svakog zdravlja i obilja...«

Kad se izgovori čestitka, polo-
žaj baci šaku ili dvije pomije-
šanog žita i kukuruza, a doma-
ćica ga nagradi novcem, a ako 
je položaj stariji ponudi ga i 
medenom rakijom.

U očekivanju Božića
»Na Badnju večer svetenju što 
se na zornicu nosilo na blag-
dan sv. Tome (bijeli luk, tamjan, 
orasi, suhe šljive, jabuke i malo 
soli) pridoda se još jabuka, ora-
sa, suhih šljiva, speće se turki-
nja. Naprave se rezanci s ora-
sima, makom i sve to bude na 
stolu cele noći. Dok se priprema 
večera domaćin ide po slamu 
jer se na Badnjak unosi u kuću. 
Ulaskom u kuću kaže: ‘Dobar 
večer. Čestitamo vam Božić’. 
Ukućani odgovore: ‘Živ i zdrav 
bio’ i svetom ga vodom poškro-
pe. Malo slame stavi se unakrst 
pod stolnjak i lemojzina za Tri 
kralja. Slama je bila veliko ve-
selje za djecu. Celih božićnih 
praznika ona bi se igrala, va-
ljala i spavala na njoj. U jesen 
se po potokima kupilo poljske 
lješnjake da bi se za Božić mo-
glo igrati ‘cici par’. Stariji su 
izvlačili slamu pod stolnjakom 
da vide kakav će biti dug lan. 
Za večerom uzimaju se orasi. 
Ako je kad ga stucaš pušljiv bit 
ćeš bolestan do drugog Božića, 
ako je zdrav bit ćeš zdrav. Svako 
uzima za jesti i jabuku ali ju ne 
jede sam već ju podeli na ono-
liko delova koliko ima ukućana 
pa se međusobno zamjenjuju. 
Malo se uzme od večere i da 
psetu, kokošima, marvi da i oni 
jedu. Kuća se ne zaključava cele 
noći.« (Prema kazivanju pokoj-
ne Julke Humplik iz Podgorača)

Poslije večere su dolazili prija-
telji i obično se pjevalo i igralo 
neke igre. Nakon drugog cr-
kvenog zvona, odlazilo se na 
polnoćku.

Slama se iz kuće iznosila treći 
dan Božića ili na šibare (28. 
prosinca). Šaka te slame zata-
kne se na svaku voćku da bolje 
rodi, a ostatak slame se nosio 
pod marvu.

Tri kralja
Božićno vrijeme završava s 
blagdanom sv. Tri kralja. Sta-
ri Podgoračani toga su dana u 
kantu s vodom stavljali novac, 
lemojzinu koja se na Badnjak 
ostavila pod stolnjakom. Ta 
se voda donosila u kuću i svi 
ukućani su se u toj vodi umi-
li, ali se nisu brisali. Ritual je 
završavao tako da se u bočicu 
stavljalo malo svete vode koja 
se odnosila na njivu i poškropi-
la za rodnu godinu.
A, kako je to bilo u 
Budimcima?
Vrlo slični, gotovo identični 
božićni običaji zabilježeni su 
i u općinskim mjestima s pra-
voslavnim stanovništvom. Uo-
stalom, ionako se radi o istoj, 
kršćanskoj religiji.

O tome kako je to ranije bilo u 
Budimcima, prije koju godinu 
ispričao nam je Radovan Bea-
ra, budimački starosjedilac:

– Na sam badnji dan, rano uju-
tro su muškarci odlazili u obli-
žnju šumu po badnjak. Nekoli-
ko dana ranije već su odabrana 
takva manja stabla ili grane 
hrasta koje bi toga jutra odsje-
kli jednim udarcem sjekire. Ta-
kve badnjake bi potom pronijeli 
kroz selo na saonicama i osta-
vili pred crkvenom portom. Iz 
crkve se navečer iznosi lanjski 
badnjak koji je ostao u crkvi i 
njega se pali. Isto čine i seljani 
koji iz svojih kuća donose svo-
je stare badnjake i prinose ih 
vatri. Novi badnjaci su se po-
sipali pšenicom i kukuruzom, a 
sveštenik ih je osveštivao. S ta-
kvih novih, osveštenih badnjaka 
bi se kidale grančice i davale 
okupljenom narodu koji ih je 
nosio svojim kućama kako bi ih 
čuvali do slijedećeg Badnjaka. 
Sve je to pred crkvom praćeno 
pjevanjem božićnih pjesama i 
paljanjem svijeća. Osvešteni 
badnjaci su se čuvali u kućama 
na posebnom mjestu, zakačeni 
za slavsku ikonu. 

Po dolasku iz crkve, badnjak se 
u kuću unosio zajedno sa sla-
mom. Bila je to prava radost za 
djecu koja su se igrala po slami. 
Najstarija žena u kući bi potom 
djecu darivala pšenicom, orasi-
ma ili smokvama kao simbolom 
želje za rodnom godinom. 

Toga dana su se jela samo po-
sna jela bez ikakve masnoće 
kao što su žganci ili grah. U 
ranija vremena se nije jela niti 
riba, a četrdesetdnevni post je 
završavao u ponoć. Prije pono-
ći bi se kretalo u crkvu na tzv. 
jutrenje (crkveni obred kojeg 
katolički vjernici nazivaju pol-
noćkom). 

Nakon liturgije bi se vraćali ku-
ćama, a na stolu je uz ranija po-
sna jela obavezno bio i pečeni 
odojak i sarma.

U samo božićno jutro domaćica 
bi priklala odabranog mlađeg 
pijetla koji bi završio u loncu 
kao odlična božićna juha. Na 
stolu bi od božićnog doručka 
do pravoslavne Nove godine 
bio još bio i tzv. kićeni kolač na 
kome su bile simbolične figure 
praseta, koze ili janjeta, bureta 
i ptice.

– Na sam dan Božića u kuću 
bi dolazilo komšijsko muško 
dijete koga smo zvali položaj-
nik. On bi, najprije najstarijem 
muškarcu u kući čestitao Božić, 
a potom i svim ostalim ukuća-
nima. Darivali bi ga sokom, 
bombonima, kobasicama, kola-
čima... – objašnjavao je Beara.

I za kraj...
Mnogi od navedenih običaja 
danas žive još samo u sjeća-
njima najstarijih stanovnika ili 
su ostali zapisani u knjigama i 
uspomenama.

Zbog aktualne pošasti korone i 
strogih epidemioloških mjera, 
neki od uobičajenih događanja, 
a naročito oni koji se događaju 
u prostorima crkvenh zdanja, 
ove će godine biti bitno dru-
gačiji. Moći će im nazočiti tek 
mali broj ljudi ili će se odvijati 
u krugu obitelji. U nekim eu-
ropskim državama, zbog poli-
cijskog sata, čak neće biti niti 
klasične polnoćke.

Uprvo zbog takvih neočekiva-
nih promjena, važno je zapisati 
i sjećati se starih običaja...

Prvi trenuci Božića slave se u crkvama



NAŠI 
LJUDI

Kada smo prošle godine u ovo doba iščekivali 
2020. godinu, lijepo smo joj poželjeli dobrodoš-
licu. Međutim, nakon onoga što nam je donije-
la, jedva čekamo njezin odlazak uz uzvik: Ne 
ponovila se! Naravno, nije godina niti bilo koji 
kalendar, kriva zbog onoga što nas je zadesilo i 

još uvijek traje. No, imamo pravo nadati se kako 
ćemo se dolazeće 2021. godine, sjećati u puno 
boljem svjetlu. 

Uz želje za puno više druženja i lijepih fotogra-
fija, a osobito za puno više zdravlja, pozdravimo 
novu 2021. godinu!

Uspjeh naših djevojaka u futsaluNikad više posla za doktoricu Brankicu u sestru Jelenu

Uređivanje središta

Kuhao se paradajz za 
zimske dane

S glazbom nikad nisi sam

Ugoda šetnje za sve generacije... Darivali smo našičku bolnicu

Uživanje na igralištu Od gore je bolji pogled
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