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OPĆINE PODGORAČ

U OVOM BROJU DONOSIMO:
KAPITALNE DONACIJE
OPĆINE PODGORAČ VJERSKIM
ZAJEDNICAMA, VATROGASCIMA
I LOVCIMA

Đanić:
Donacijama
želimo
podići
standard
rada

Stranice: 2-3

PLANIRANE INVESTICIJE
ZA OBNOVU KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Nastavak
rekonstrukcije ulica u
općinskim naseljima
Stranice: 4-5

PROJEKT »NAJLJEPŠI
ŠKOLSKI VRTOVI U REPUBLICI
HRVATSKOJ«

Sudjeluje i
podgoračka škola
Stranice: 8-9

DRUGI »STOL U ŽETVI« ODRŽAN U PODGORAČU

Bogati izlog podgoračke
i slavonske tradicije

Na ovim stolovima ne vidimo tek samo hranu i piće koje se konzumiralo
u vrijeme žetve. Na ovim stolovima vidimo svo bogatsvo i tradiciju koju
imaju Podgorač, ali i čitava Slavonija i Baranja. Pokažimo to svima, budimo ponosni na to i njegujmo naše tradicije – poručio je načelnik Đanić
ODRŽAN 12. USKRSNI STOL
U PODGORAČU

Jači i od korone!
Stranice: 10-12

U organizaciji HKD-a Podgoračani, a pod pokroviteljstvom Općine Podgorač i načenika
Gorana Đanića, u Podgoraču je drugu godinu
zaredom održana gastronomska manifestacija
»Stol u žetvi«. Tradicionalna slavonska jela
koja su se jela i još uvijek se ponegdje jedu za

vrijeme žetve, na svojim su bogato ukrašenim
stolovima prikazali HKUD Darda, HKD Lisinski Našice, Udruga Iskrice iz Feričanaca, KUD
Tamburica iz Velimirovca, HKD Vukojevci i
domaćini HKD Podgoračani.
(Opširnije na stranicama 6-7)

S
Odluka o kapitalnim
donacijama
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

U proteklom su razdoblju održane dvije sjednice Općinskog
vijeća. Na ovoj posljednjoj,
održanoj početkom srpnja, prihvaćena je informacija o stanju
i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja
Udruženja obrtnika Našice u
2021. godini. Iz predloženog
izvješća vidljivo je da od 2017.
godine do 2021. godine konstantno raste broj obrta na području Općine Podgorač, tako
da su na dan 31.12.2021. godine na području Općine Podgorač registrirana 44 aktivna
obrta.
U skladu sa zakonom

Nadalje, u cilju usklađivanja
s odgovarajućim zakonskim
odredbama, osnovan je Etički odbor sa zadaćom praćenja
primjene Kodeksa ponašanja
članova općinskog vijeća, a u
odbor su izabrani Jurica Požega kao predsjednik, te Tomislav Moguš i Igor Prpić kao
članovi. Također je osnovano i
Vijeće časti u kojem su Jurica
Požega, Zdenka Vukomanović,
Mirjana Potnar, Helga Grabar i
Dejan Mitrić.
Prihvaćeni su i prijedlozi odluka o odobravanju financijskih
sredstava namijenjenih kapitalnim donacijama vjerskim
zajednicama, lovačkim društvima i vatrogasnim društvima
na području općine.
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amo dva dana nakon što
je Općinsko vijeće donijelo odgovarajuće odluke o kapitalnim donacijama, u
prostorijama Općine Podgorač
upriličeno je 7. srpnja svečano
potpisivanje Ugovora o odobravanju financijskih sredstava
iz općinskog proračuna namijenjenih kapitalnim donacijama
vatrogasnim i lovačkim društvima, te vjerskim zajednicama
za ovu godinu.
Kako je prilikom potpisivanja
rekao načelnik Goran Đanić,
Općina želi partnerski odnos
sa svim udrugama, a ovom donacijom želi podići standard
rada udruga i vjerskih zajednica. Sredstva su namijenjena

Koliko je tko
dobio
Sa sjednice Općinskog vijeća

Također, prihvaćeno je i izvješće o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Podgorač za
2021. godinu, za koje je načelnik Goran Đanić istaknuo kako
je iznimno zadovoljan, jer je
sve u skladu sa zakonom.
Izvršenje proračuna

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj u drugoj polovini
travnja, vijećnici su prihvatili
informaciju o zadovoljavajućem stanju sigurnosti na području Općine Podgorač te izvješće o radu davatelja javne
usluge sakupljanja komunal-

nog otpada – komunalnog poduzeća »Našički park«.
Među ostalim, prihvatili su i
prijedlog godišnjeg izvještaja o
izvršenju općinskog proračuna
za prošlu godinu, prijedlog odluke o kupnji poslovnog udjela
trgovačkog društva »Našički
park« d.o.o. za komunalne djelatnosti, kao i izvješća o izvršenju programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi, sportu i kulturi
u 2021. godini. Program javnih
potreba u socijalnoj skrbi ostvaren je u visini od 445.826 kuna,
u kulturi u visini od 79.700, a u
sportu od 150.000 kuna.

Što se tiče dobrovoljnih vatrogasnih društava, od njih pet
koliko ih djeluje na području
Općine Podgorač, DVD Razbojište i DVD Kelešinka su
ukupno dobili 70 tisuća kuna
za djelomičnu obnovu tamošnjih vatrogasnih domova.
Preostala tri društva – DVD
Podgorač, DVD Kršinci i DVD
Stipanovci – ukupno dobivaju
440 tisuća kuna za nabavu tri
vatrogasna kombi vozila.
Lovačko društvo Vepar Podgorač dobilo je 48 tisuća, Lovački društvo Jastreb Ostrošinci 15 tisuća, a Lovački
društvo Fazan Budimci 18
tisuća kuna.
Župa sv. Nikole biskupa Podgorač dobila je 32 tisuće,
Župa Presvetog trojstva 14
tisuća, Crkvena općina Budimci 16 tisuća, a Kršćanska
adventistička crkva dobila je
pet tisuća kuna.

uglavnom za uređenje objekata i nabavku potrebnih vozila
i opreme. Ukupno je iz općinskog proračuna dodijeljeno 658
tisuća kuna.

Barice su od sada »Ulica Barice«
Poljski put kojega stari Podgoračani oduvijek nazivaju Barice,
od sada je odlukom Općinskog vijeća, a zbog formalnih potreba
tamošnjeg gospodarskog subjekta, dobio i službeni naziv »Ulica
Barice«. Kako stoji u obrazloženju odluke: »U naselju Podgorač
imenuje se nova ulica koja u naravi predstavlja lokalnu cestu
oznake LC 44046 kao javno dobro u općoj uporabi i proteže se
od županijske ceste Ž 4105 po dijelovima nekretnina k.č.br. 2295 i
2299, k. o. Podgorač, koja dobiva ime Ulica »Barice«.

– Radi se o nabavi tri vozila,
odnosno odgovarajućih kombija za dobrovoljna vatrogasna društva. Također, riječ je
o sredstvima kojima će s raditi
djelomična rekonstrukcija vatrogasnih domova u Kelešinki
i Razbojištu. Što se lovačkih
društava tiče, radi se o sredstvima za rekonstrukciju lovačkog
doma u Podgoraču, Ostrošincima i Budimcima. Nadalje, kapitalnim donacijama smo obuSRPANJ 2022.

Budimačka župa
Presvetog Trojstva
sredstva će utrošiti na
kupnju odgovarajuće
kosilice

Potpisivanje
ugovora o
donacijama

KAPITALNE DONACIJE OPĆINE PODGORAČ VJERSKIM ZAJEDNICAMA, VATROGASCIMA I LOVCIMA

Đanić: Donacijama želimo
podići standard rada
hvatili i sve vjerske zajednice
koje djeluju na području naše
općine, a riječ je o katoličkim
župama u Podgoraču i Budimcima, pravoslavnoj parohiji u
Budimcima, te Kršćanska Adventistička crkva u Stipanovcima – objasnio je načelnik Đa-

nić, dodajući kako će sredstva
biti uplaćena odmah dan nakon
potpisivanja ugovora.

Potpisivanju su bile nazočne
zamjenica načelnika Ljiljana
Grbić i predsjednica Općinskog vijeća Ljiljana Zidar.

Obnova dijela stolarije u župnom stanu
Župa sv. Nikole biskupa iz Podgorača doniranim sredstvima iz općinskog proračuna ove će godine investirati u djelomičnu obnovu
dotrajale stolarije u župnom domu. Proteklih godina dosta sredstava smo uložili u projekt uvođenja centralnog grijanja. S obzirom
da živimo u vrijeme znatnih poskupljenja svih investicija u graditeljstvu, te da je nužno racionalno i štedljivo korištenje sredstava
kojima raspolažemo, donirana sredstva tako ćemo i utrošiti – izjavio je podgorački župnik Željko Benković.

Predsjednica Općinskog vijeća Ljiljana Zidar, općinski načelnik Goran
Đanić i zamjenica općinskog načelnika Ljiljana Grbić
Predstavnici svih vjerskih zajednica na potpisivanju ugovora

Nakon ranije obnove krovišta, podgorački lovci nastavljaju s
uređenjem lovačkog doma

SRPANJ 2022.

Vatrogasci planiraju obnovu voznog parka i vatrogasnih domova
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Veseli, opušteni i umirovljenici puni energije

IZ AKTIVNOSTI PODGORAČKE PODRUŽNICE UDRUGE UMIROVLJENIKA NAŠICE

Organizirana prva »postkoronarna«
umirovljenička zabava
Jedna od najaktivnijih udruga
na području podgoračke općine
svakako je Udruga umirovljenika. Iako su u vrijeme strogih
epidemioloških mjera bili prisiljeni zamrznuti aktivnosti koje
podrazumijevaju zajednička
druženja, putovanja i zabave – i
u tom razdoblju su članovi ove
vrijedne udruge bili aktivni.
Pomagali su najpotrebitijima,
te su sudjelovali u vlastitim
humantiranim akcijama, ali se
odazivali i na one koje je organizirala Općina Podgorač.
Početkom svibnja napokon
su došli u priliku organizirati
dugo pripremanu zabavu koja
je u velikoj dvorani podgoračkog Vatrogasnog centra okupila više od 120 umirovljenika
ponajviše iz mjesta podgoračke
općine, ali i članova iz Našica i
Koške. Uz živu glazbu, pjesmu
i ples, brzo su potrošene kalorije prikupljene od večere.

Goran Đanić, Suzana Đanić i Ivica Kozina pozdravljaju okupljene

tinu umirovljenika s područja
podgoračke općine. Odaziv na
naše brojne aktivnosti izuzetno
je dobar jer su ljudi zainteresirani, vole se družiti i pri tome
uvijek nešto korisno učiniti
kako za samu udrugu, tako nerijetko i za čitavu zajednicu.
Naravno, puno toga ne bi mogli
sami organizirati, pa zato želim
istaknuti kako imamo odličnu
suradnju s Općinom Podgorač,
a osobito s općinskim načelnikom Goranom Đanićem. Mi
umirovljenici uključeni u udrugu imamo volje družiti se i raditi, ali mnoge aktivnosti ne bi
mogli organizirati bez potpore
koju nam kruža Općina Podgorač i naš općinski načelnik – rekla je Suzana Đanić.

Suradnja s Općinom

Agilna predsjednica podgoračke podružnice Udruge umirovljenika Našice, Suzana Đanić,
kaže kako je odaziv bio odličan.
– Nakon duge pauze zajedničkog druženja bez ograničenja,
ljudi su željni ovakvih druženja i opuštanja. Krenuli smo
i s organizacijom zajedničkih
izleta, a planiramo i odlazak na
ljetovanje. Inače, u podgoračku
podružnicu Udruge umirovljenika uljučeno je preko sto4
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Razmjenjeni su i prigodni darovi

SRPANJ 2022.

Aktivni umirovljenici

Ove njezine riječi potvrdio je i
općinski načelnik Goran Đanić, koji je došao pozdraviti
umirovljenike:
– Izuzetno mi je drago vidjeti
kako su ljudi u umirovljeničkoj dobi spremni i raspoloženi za zabavu i druženje, ali i
za sudjelovanjem u različitim
humantiranim aktivnostima.
Protekle dvije, tzv. koronarne
godine, kada su bile strože epidemiološke mjere, ni udruga
umirovljenika nije mogla organizirati svoje zabave i izlete.
Međutim, koliko sam vidio,
oni su aktivno sudjelovali u
mnogim drugim aktivnostima.
Stoga Općina Podgorač uvijek nađe načina da pomogne
takvim udrugama. Drago mi
je što su i općinski vijećnici
prepoznali značaj ovakvih aktivnosti, tako da se i ova umirovljenička zabava održava
pod pokroviteljstvom Općine
Podgorač – istaknuo je načelnik Đanić.
Osnovani 1946. godine

Našička Udruga umirovljenika
okuplja između 600 i 800 umirovljenika s područja Našica,
Podgorača i Koške. Ujedno, to
je najstarija i najbrojnija udruga
u Našicama. Osnovani su daleke 1946. godine.
O tome kakve se aktivnostima
bave, priča Ivica Kozina, odnedavni predsjednik Udruge umirovljenika Gradske organizacije
Našice:

Na redu je Ulica Ive Lole Ribara
u Budimcima

Rekonstrukciju čeka i Ulica Rudolfovac
u Bijeloj Lozi

PLANIRANE INVESTICIJE ZA OBNOVU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nastavak rekonstrukcije
ulica u općinskim naseljima
Iako cijene svih građevinskog materijala kao
i opći troškovi svih vrsta gradnje poskupljuju
gotovo na dnevnoj bazi, Općina Podgorač i u
takvim nepredvidivim uvjetima poslovanja,
nastoji održati planirani ritam investicija i u
2022. godini.
Tako je proljetos obavljena jedna faza početka
rekonstrukcije nogostupa u naseljima Bijela
Loza, Razbojište i Ostrošinci, a nastavljeni su
i radovi na izgradnji kanalizacije u Stipanovcima.
Nadalje, u planu je i nastavak investicija rekonstrukcije kolnika i oborinske odvodnje u

ulicama općinskih naselja u kojima još uvijek
ima nekoliko neasfaltiranih cesta.
U tom cilju su donešene odluke o o pokretanju postupka jednostavne nabave radova za
rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje
u Ulici I. L. Ribara u naselju Budimci, kao i
Ulice Rudolfovac u naselju Bijela Loza.
Radi se o prilično značajnim investicijama za
proračun Općine Podgorač budući da procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu
vrijednost za obnovu ove dvije ulice iznosi
blizu 1,2 milijuna kuna.

Misom i druženjem vatrogasci obilježili sv. Florijana
U povodu proslave sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, 4. svibnja je održana sveta misa u župnoj
crkvi u Podgoraču koju je predvodio velečasni Željko Benković. Nakon mise organizirano je
druženje u domu DVD-a Stipanovci za članove svih dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Podgorač.

– Bavimo se organiziranjem
izleta, osobito u različite toplice, organiziramo umirovljenička druženja i zabave, uz potporu
grada Našica i općina Podgorač
i Koška, brinemo i o našim članovima kada im u nekoj situaciji zatreba pomoć. Sudjelujemo i
u mnogim humanitarnim akcijama, posjećujemo znamenitosti po čitavoj Slavoniji, ali i šire,
imamo svoj pjevački zbor... Na
redovitom godišnjim skupštima
dogovaramo plan rada. Najkraće rečeno, želimo aktivno živjeti i u umirovljeničkoj dobi.
Činjenica da postojimo toliko
dugo i da okupljamo brojno
članstvo, najbolji je pokazatelj
da dobro radimo – objašnjava
Ivica Kozina.
SRPANJ 2022.
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Nakon obilaska stolova zaplesalo se u dvorištu Vatrogasnog centra

U organizaciji HKD-a Podgoračani, a pod pokroviteljstvom
Općine Podgorač i načenika
Gorana Đanića, u Podgoraču
je drugu godinu zaredom održana gastronomska manifestacija »Stol u žetvi«. Tradicionalna slavonska jela koja su se jela
i još uvijek se ponegdje jedu za
vrijeme žetve, na svojim su bogato ukrašenim stolovima prikazali HKUD Darda, HKD Lisinski Našice, Udruga Iskrice
iz Feričanaca, KUD Tamburica
iz Velimirovca, HKD Vukojevci i domaćini HKD Podgoračani.
Pozdravljajući sve pristigle goste i sudionike manifestacije,
Zdenka Vukomanović, predsjednica HKD Podgoračani, je
naglasila kako je ovo još jedna podgoračka manifestacija
koja čuva tradicijske vrijednost
podgoračkog, ali i slavonskobaranjskog kraja. Također, ona
je istaknula vrijednu suradnju
s Općinom Podgorač i općinskim načelnikom Goranom
Đanićem, bez čije potpore ne
bi bilo ovakvih vrijednih i zanimljivih događanja.
Naravno, degustacija izloženih
proizvoda za sve je posjetitelje

DRUGI »STOL U ŽETVI« ODRŽAN U PODGORAČU

Bogati izlog podgoračk

Na ovim stolovima ne vidimo tek samo hranu i piće koje se konzumiralo u vrijeme
i čitava Slavonija i Baranja. Pokažimo to svima, budimo ponosni na to i njegujmo n
bila besplatna, a u glazbenom
programu nastupio je Tamburaški sastav »Pet tambura«
pridonijevši odličnoj atmosferi
u dvorištu podgoračkog Vatrogasnog centra..
O tome kako je izgledao žetveni stol u njihovom kraju, porazgovarali smo s predstavnicima
ovogodišnjih sudionika.
Baranjski žetveni jelovnik

– Za razliku od uskrsnog stola, nekadašnji žetveni stol najčešće i nije bio stol budući da
se jelo negdje u polju gdje se
obavljala žetva. Ovo je radni, a
ne svečani obiteljski stol kakav
je uskrsni ili u povodu nekog
drugog blagdana. K tome, mislim da je na žetvenom stolu
hrana nešto jača budući da je
trebalo dosta snage za obaviti
žetveni posao. Kod nas je bio
običaj imati kiselo mlijeko
zbog osvježenja od vrućina, te

Ponuda stola KUD-a Lisinski iz Našica
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Žetveni stol HKD-a Podgoračani

naravno sve suhomesnate proizvode koji su pripremljeni još
protekle zime kao što je slanina
i kobasica. Bilo je tu i svježeg
povrća, ali i krastavaca ukiseljenih na suncu. Kolača je bilo
vrlo malo, jer ljudi tu nisu dolazili da se časte, nego da prikupe
energiju za radni dan – objasnila je Silvana Golub Kostolanović, predsjednica HKUD
Darda.
Ništa bez feričanačke
frankovke

Marija Gregurić, predsjednica Udruge Iskrice iz Feričanaca
koja je osnovana u godini prije korone i ovo im je stoga tek
drugo gostovanje, kaže:
– Mislim da je u cijelom slavonskom kraju žetveni stol
izgledao vrlo slično. To nije
bio objed za slavlje, nego za
cjelodnevni težak rad. Znači,
kruh, pogača, narezana slani-

na i kobasica. Znalo se skuhati
gusti pileći paprikaš i to je to.
I kolači su bilo starinski i praktični za ponijeti na polje kao
što je prova ili gužvare. Bilo
je važno da je sve narezano
kako bi se na njivi jednostavnije jelo. I, naravno, kod nas je
uvijek bilo rakije i feričanačke
frankovke.
Velimirovački paprikaš
»na gusto«

– Svi smo mi, barem u ovom
dijelu Slavonije, slični i po jelu
i po pićima. Za naš žetveni stol
smo ovoga puta izdvojili pileći paprikaš i sataraš. Tu su i
poznati slavonski suhomesnati
proizvodi, mast s paprikom,
domaći kruh i lepinja. Uglavnom stara jela koja su se pripremala u vrijeme žetve od
namirnica koje je imala gotovo
svaka seoska kuća. Naravno,
tu je i sezonsko povrće poput
paprike, paradajza, krastava-

Šarolikost žetvenog stola KUD-a Tamburica iz Velimirovca

SRPANJ 2022.

Stol baranjskog HKUD Darda

Stolno bogatstvo Udruge Iskrice iz Feričanaca

ke i slavonske tradicije

žetve. Na ovim stolovima vidimo svo bogatsvo i tradiciju koju imaju Podgorač, ali
naše tradicije – poručio je načelnik Đanić
ca i luka, a žene bi pripremile
još i brzo ukiseljene krastavce
– istaknuo je Ivo Ilišin, predsjednik KUD-a Tamburica iz
Velimirovca
Našički vjenčić preko
raspela

Našički žetveni stol već na
prvi pogled je izgledao prilično
»mesnato«. Zašto je tomu tako,
objašnjava Jelka Martinčević,
iz našičkog KUD-a Lisinski:
– Žetva je težak posao i trebalo
je dosta energije za obaviti ga
u vrijeme kada nije bilo toliko

poljoprivrednih strojeva kao
danas. Uglavnom je sve ovisilo
o ljudima i ljudskom fizičkom
radu pa se moralo i dobro jesti
kako bi se sve na vrijeme obavilo. Što se pića tiče, uglavnom
je to bila najviše voda i nešto
rakije, dok kolača baš i nije
bilo osim nešto kiflica i starinske štrudle. Kao zanimljivost
vezanu uz žetvu, želim izdvojiti priču u vezi pravljenja žitnog
vjenčića na raspelu. U vrijeme
žetve bi se pravio takav vjenčić
i stavljao preko raspela. Tu bi
stajao do slijedeće žetve. Jedi-

Đanić: Budimo ponosni na
bogatstvo i tradiciju koju imamo!
Uz zahvalu HKD-u Podgoračani na pripremi ove gastro manifestacije koja se drugi put održala u Podgoraču, kao i pristiglim
gostima iz KUD-ova i udruga iz slavonskih i baranjskih mjesta,
općinski načelnik Goran Đanić, sarkastično je zahvalio i koroni:

no se u vrijeme sjetve vadilo
zrnje i ono bi se sijalo kako bi
urod dogodine bio veći.
Vukojevačke fanke

– U doba žetve se nema puno
vremena za pripremu zahtjevne
hrane, pa se stoga na žetvenom
stolu nalazilo ono što je praktično, a što ipak ljudima koji
puno rade daje dovoljno snage
kao što su ovi tradicionalni slavonski suhomesnati proizvodi. Tako se na vukojevačkom
žetvenom stolu uz slaninu i
kulen, našlo mjesta i za svježi
sir, papriku i luk. Naravno, uz
domaći kruh iz krušne peći.
Najviše se pila voda i pomalo rakija, a od slatkog su se u
našem kraju pripremale fanke,
kao neke slatke lepinjice – pri-

ča Ivana Petrović, predsjednica HKD Vukojevci
Valjanje po slami

U ime domaćina, HKD-a Podgoračani, o vremenima žetve i
žetvenog stola, vrlo slikovito je
zborila Mirjana Kučić, jedna
od osnivačica HKD-a, nastavnica glazbenog odgoja u podgoračkoj školi, ali i kako mnogi kažu – dobra duša školskog i
crkvenog zbora.
Gospođa Kučić se podsjetila
dana kada je kao djevojčica sudjelovala u žetvi, a ono što se u
to vrijeme jelo i pilo za vrijeme
žetve, sada je pripremljeno i na
podgoračkom žetvenom stolu.
– Jelo se slanine, kobasice,
kiflica i poderanih gaća. Pilo
se mlijeko, ali i rakija i vino.
Naravno, u žetvi je bilo i puno
slame, pa se u pauzama malo i
zaspalo, ali i valjalo po slami –
prisjetila se nekadašnjih žetvenih vremena gospođa Kučić,
dodavši sa sjetom kako nema
više takvih žetvi i takvih žetvenih događanja.

– Da nije bilo korone ne bi bilo ni ove manifestacije Stol u žetvi,
jer nas je korona i tadašnje epidemiološke mjere skrenula s jedne
manifestacije na drugu. Naime, dva proljeća zaredom zbog korone nismo mogli organizirati naš poznati Uskrsni stol, pa smo
onda prvi puta prošloga ljeta organizirali Stol u žetvi. Sada je ovo
drugi put i nadam se kako će i ovo jednoga dana biti još jedna
podgoračka tradicija. To više, jer Općina Podgorač ima odličnu
suradnju s HKD-om Podgoračani koji rade na promicanju kulturne
baštine naše općine i to ne samo u Podgoraču, nego i puno šire –
istaknuo je načelnik Đanić, zahvalivši i svim općinskim vijećnicima
koji podržavaju takve napore.
– Na ovim stolovima ne vidimo tek samo hranu i piće koje se konzumiralo u vrijeme žetve. Na ovim stolovima vidimo svo bogatsvo
i tradiciju koju imaju Podgorač, ali i čitava Slavonija i Baranja. Pokažimo to svima, budimo ponosni na to i njegujmo naše tradicije
– poručio je načelnik Đanić.

SRPANJ 2022.

Skroman, ali učinkovit stol HKD-a Vukojevci
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PROJEKT »NAJLJEPŠI ŠKOLSKI VRTOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ«

Sudjeluje i podgoračka škola

Kroz ovaj hvalevrijedan ekološko-obrazovni projekt uređivanjem i njegovanjem školskih vrtova djeca od malih nogu razvijaju ljubav prema prirodi i uče prepoznavati vrijednost i cijeniti ljepotu podneblja u kojem žive
Osnovna škola Hinka Juhna od ove godine
prvi put sudjeluje u nacionalnom projektu
Najljepši školski vrtovi. Riječ je o ekološko-obrazovnom projektu koji se u Hrvatskoj organizira već 28. godinu. Konkretno,
projekt »Najljepši školski vrtovi u Republici Hrvatskoj« provode Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost te brojnim donatorima.
Kroz ovaj hvalevrijedan ekološko-obrazovni projekt uređivanjem i njegovanjem
školskih vrtova djeca od malih nogu razvijaju ljubav prema prirodi i uče prepoznavati vrijednost i cijeniti ljepotu podneblja
u kojem žive. Projektom su obuhvaćeni svi
uzrasti, od vrtićke do srednjoškolske djece,
uključujući i polaznike centara za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju.
Projekt promiče isključivo organsku poljoprivredu, uzgoj izvornog i domaćeg bilja,
prepoznavanje ljepote vlastitoga krajolika
te povratak tradicijskim vrtovima u svim
dijelovima Hrvatske, ističu organizatori, a kroz niz radionica, stručnih skupova
i posjeta članova stručnog povjerenstva
projekta, kojeg čine predstavnici Ministarstava i relevantnih državnih ustanova, kod
djece se razvija i potiče svijest o zdravim
navikama i uravnoteženoj prehrani.
Članovi stručnog povjerenstva sredinom
svibnja su posjetili podgoračku školu i
detaljno pregledali školski okoliš. Nakon
njihova obilaska, mogle su se čuti samo
izrazito pohvalne procjene o onome što su
vidjeli u Podgoraču.
Kako su rekli, školski vrt treba oblikovno,
estetski i funkcionalno povezati u skladnu

Prednosti podgoračkog
školskog vrta
O tome kakvi su dojmovi nakon što je
stručno povjerenstvo posjetilo OŠ Hinka
Juhna, ravnateljica Zdenka Vukomanović kaže:
– Nakon što su nas posjetili i izrekli svoje
dojmove o onome što imamo i kako njegujemo naš okoliš, mogu reći da mi je žao
što se i ranije nismo prijavili na ovaj projekt. K tome, budući da imamo četiri područne škole, dali su mi ideju da slijedećih
godina pored matične, nominiramo i koju
područnu školu. Jedna od naših velikih
prednosti je u samom položaju naše škole koja je smještena na brežuljku, veliko
prostranstvo uokolo, parkić ispred školske
zgrade, prekrasan pogled, ali i činjenica
što već dugi niz godina njegujemo autohtone biljne vrste. Počev od lipe, trešnje,
oraha... Posebno ih je dojmila činjenica da
smo počeli njegovati sadnice jorgovana.
Smatraju kako to, uz određenu stručnu
pomoć i sadnju primjeraka jorgovana svih
dostupnih vrsta, možemo učiniti veliku posebnost ne samo za našu školu, nego i za
čitavu općinu. Generalno, nakon razgovora s članovima povjerenstva, stekla sam
dojam kako svi oni svojim sugestijama i
savjetima, djeluju izuzetno poticajno za
daljnji razvoj ovakvog hvalevrijednog projekta – zaključila je Vukomanović.
Inače, dijelu obilaska članova povjerenstva, nazočio je i općinski načelnik Goran Đanić, koji je tom prigodom izrazio
zadovoljstvo činjenicom što se škola prijavila za jedan takav projekt.

cjelinu jer njegova ljepota ovisi o međusobnom skladu i povezanosti svih elemenata i uspješnom razvoju bilja koje se ondje nalazi.

Inače, nakon obilaska povjerenstvo odlučuje o vrtovima te na završnoj svečanosti
potkraj studenoga dodjeljuje niz nagrada i
priznanja najljepšim školskim vrtovima u
Republici Hrvatskoj u sljedećim kategorijama:
–– Zlatna povelja Hrvatske radiotelevizije
za najljepši školski vrt u RH
–– Najljepši vrtić u RH
–– Najljepša učionica na otvorenom (nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja)
–– Zelena povelja Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
–– Nagrada za tradicijski uzgoj (dodjeljuje
Ministarstvo poljoprivrede)
–– Najljepša područna škola u RH
–– Nagrada za kontinuitet
Ove godine, u projekt je pristiglo više od
stotinu prijava iz čitave Hrvatske.

Ljudi koji djeluju
poticajno za čitav
projekt
Članice stručnog povjerenstva za odabir
najljepših školskih vrtova su Dobrila Kraljić, krajbrazna arhitektica; Iva Pavlinić
Prokurica iz Ministarstva poljoprivrede
(HAPIH); Đurđica Čočić, voditeljica projekta (HRT), te Blanka Mezga Celinščak
iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. U ekipi su još i Davor Meštrović, voditelj stručnih skupova i završne priredbe, te Vesna Švec Hercigonja,
redateljica.

Članovi povjerenstva prigodom obilaska školskog okoliša u društvu s ravnateljicom Zdenkom Vukomanović i općinskom načelnikom Goranom Đanićem
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ZA ZANIMLJIV NAČIN OBILJEŽEN DAN ŠKOLE
HINKA JUHNA

»Budi navijač,
a ne razbijač«
Ovogodišnji Dan škole (9. lipnja) u OŠ Hinka Juhna iz Podgorača obilježen je na nešto
drugačiji, zanimljiv i edukativan način.

Svečanost su upotpunili policijski službenici za prevenciju
PU Osječko-baranjske, Larisa Kovač i Marko Marić, te
kontakt policajac iz PP Našice
Stjepan Prišć koji su održali
preventivno – edukativno predavanje za učenike škole kao
i zaštitne aktivnosti u okviru
lokalnog projekata »Budi navijač, a ne razbijač« i preventivnog nacionalnog projekta »Zajedno protiv govora mržnje«.
Cilj ovih projekata je povećanje sigurnosti sudionika i gledatelja na sportskim natjecanjima, sprječavanje vrijeđanja
na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj
i drugoj osnovi, sprječavanje
svih oblika nereda i nasilja ve-

zanih uz sport te razvijanje navijačke kulture tako da se navija
bez vrijeđanja, nasilja i uništavanja. Učenicima su podijelili i
edukativno – informacijske letke s ciljem senzibiliziranja svih
sudionika sportskih događanja

o problemima i posljedicama
nereda i nesportskog ponašanja
na sportskim utakmicama kao i
posljedicama koje ostavljaju na
društvo.
Potom su učenice Lena Ivančić i Petra Metikoš predstavile
literarne radove s navijačkom

temom, učenice petih i šesti razreda izvježbale su navijačku
točku, učenici razredne nastave pripremili su igru »Graničar« te ritmičko-plesnu točku,
dok su na samom kraju učenici predmetne nastave odigrali
i nogometnu utakmicu protiv
učenica nakon kojega je uslijedio i Info dan pod nazivom
»Učimo zajedno 5«.
Valja reći kako su svi učitelji i
učenici škole sudjelovali u proslavi s direktnim aktivnostima
ili kao navijači (s pripremljenim transparentima, šalovima,
dresovima, kapama ili popratnim navijačkim rekvizitima
koji su izradili u školi).
Ovakav projekt zajedničke
suradnje dio je preventivnog

A, sad adio...

projekta financiranog od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja u koji je škola ove godine
uključena – pod imenom »Uživo i na daljinu, ali sigurno!«.
Preventivni program usmjeren
je na promicanje uljudnog i
primjerenog ponašanja tijekom sportskih susreta te različitih sportskih natjecanja,
tolerancije prema drugima i
drugačijima, razvijanje jasnog
stava protiv svih oblika diskriminacije i netrpeljivosti, a sve
s ciljem ukazivanja učenicima
na pozitivnu kulturu navijanja,
podizanju razine znanja i svijesti o posljedicama nereda i nesportskog ponašanja na sportskim natjecanjima te stvaranje
osjećaja sigurnosti svih sudionika sportskih natjecanja.

Najbolje od najboljih

Oproštaj od osmaša uz darove i čestitke
Krajem lipnja (27.) u školi je organizirana svečana podjela svjedodžbi učenicima osmih razreda, a najbolji među njima
su i nagrađeni.
Učenike, učitelje, roditelje i sve prisutne
pozdravila je ravnateljica Zdenka Vukomanović, koja je osmašima uputila
iskrene čestitke i poruke, dodajući kako
su u svoju osnovnu školu uvijek dobrodošli.
SRPANJ 2022.

Osmašima se obratio i općinski načelnik
Goran Đanić, koji je uz riječi ohrabrenja
i podrške naglasio važnost obrazovanja.
Posebna čestitka i veliki pljesak upućeni su učenicama koje su kroz cijelo
osnovnoškolsko obrazovanje postigle
odličan (5,00) uspjeh, a to su: Nikolina Kovačević, Lea Gajčević i Sara
Humplik. Načelnik Đanić se pridružio
čestitkama te je učenicama uručio novčanu nagradu Općine Podgorač, dok je

školska ravnateljica odlikašicama uručila prigodne darove.
Simbolične darove dobili su i učenici
koji su u osmom razredu ostvarili odličan
(5,00) uspjeh, a to su: Elena Grabar, Antonio Vidačić, Andrej Sili i Lea Paulić.
Razrednice osmih razreda – Maja Milinković i Jelena Baričević Momčilović
– također su se prigodnim i emotivnim
govorima oprostile od svojih učenika.
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NAŠI NOVI SUMJEŠTANI
Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač, na
području općine rođeno je osmero
naših novih sumještana. Njihovim
je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć za novorođeno
dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Ema Dolenec, rođena 2. travnja
2022. godine, kćerka Hrvoja i
Valentine iz Podgorača,
2. Jakov Stojaković, rođen 8.
travnja 2022. godine, sin Josipa
Stojakovića i Darie Lendvaj iz
Budimaca,
3. Lovro Varga, rođen 28. travnja
2022. godine, sin Josipa i Marije
iz Razbojišta,
4. Ivan Amić, rođen 28. svibnja
2022. godine, sin Mirele Amić iz
Podgorača,
5. Borna Kovač, rođen 15. svibnja
2022. godine, sin Dražena Kovača i Antonije Veber iz Stipanovaca,
6. Larisa Guljaš, rođena 9. lipnja
2022. godine, kćerka Margarete
Guljaš iz Razbojišta,
7. Šimun Kezele, rođen 18. lipnja
2022. godine, sin Tomislava i
Tee iz Kršinaca,
8. Leon Paulić, rođen 2. lipnja
2022. godine, sin Marijana i
Magdalene iz Podgorača.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo djetinjstvo.

Nova nogometna sezona
kreće u kolovozu
I dok nogometni travnjaci miruju od protekle natjecateljske
sezone, obavljaju su se organizacijske pripreme za skori početak nove.
Što se tiče protekle sezone, baram kada je riječ o naših pet
nogometnih klubova s područja podgoračke općine, najjednostavnije rečeno: ista meta –
isto odstojanje!
Podgoračka Sloga još je jednom viceprvak 2. ŽNL Našice, zaostavši za Vihorom četiri
boda koji nije uspio u kvalifikacijama za 1. ŽNL, pa ćemo
i u novoj sezoni gledati duele
ova dva rivala.
U istom rangu natjecanja je i
stipanovačka Mladost koja je
sezonu završila na vrlo solidnom petom mjestu.
U drugom natjecateljskom rangu – LNS Našice – od općinskih klubova najbolje su bili
plasirani NK Poganovci na
drugom mjestu. Vuka iz Raz-

PREMINULI SUMJEŠTANI
U proteklom razdoblju, napustili su
nas naši slijedeći donedavni sumještani:
1. Mato Oskomić, sahranjen 12.
travnja 2022. godine na groblju
u Podgoraču (Sv. Nikole),
2. Marija Mira Maslak, sahranjena 19. travnja 2022. godine na
groblju u Ostrošincima (Sv. Josipa),
3. Željko Abramović, sahranjen
19. travnja 2022. godine na
groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
4. Marija Maurac, sahranjena 25.
travnja 2022. godine na groblju
u Podgoraču (Sv. Nikole),
5. Ivanka Francuzović, sahranjena 1. svibnja 2022. godine
na groblju u Razbojištu (Sv.
Ivana),
6. Miljka Milijašević, sahranjena
14. svibnja 2022. godine na
groblju u Budimcima (Tihi gaj),
7. Čedo Lazić, sahranjen 24.
svibnja 2022. godine na groblju
u u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv.
Ivana Nepomuka),
8. Đuro Čubrilo, sahranjen 1. lipnja 2022. godine na groblju u
Ostrošincima (Sv. Josipa),
9. Ivan Kovač, sahranjen 21. lipnja 2022. godine na groblju u
Stipanovcima (Svih Svetih),
10. Marija Augustinović, sahranjena 8. srpnja 2022. godine
na groblju u Razbojištu (Sv.
Ivana).
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bojišta je zauzela petu poziciju,
a budimački Dinamo deveto.
Nova sezona započinje već 3.
kolovoza utakmicama prvog
kola Kupa Nogometnog središta Našice. Sloga kod kuće igra
sa Željezničarom iz Markovca
Našičkog, Dinamo je domaćin
Vuki, a Mladost i Poganovci
gostuju kod Mladosti iz Breznice Našičke, odnosno kod
Slavonije NLT iz Koške.
Redovita ligaška natjecanja u
2. ŽNL Našice započinju 20. i
21. kolovoza. Sloga u subotu
20. kolovoza dočekuje Iskricu
iz Šaptinovaca, a Mladost u nedjelju 21. kolovoza gostuje kod
Omladinca u Vukojevcima. Jesenski dio natjecanja završava
13. studenog.
LNS Našice kreće tjedan dana
kasnije, odnosno 28. kolovoza.
Poganovci su domaćini Lađanskoj, Vuka Seoni, a Dinamo gostuje kod Mladosti u Breznici
Našičkoj. Za njih jesenski dio
sezone završava 6. studenog.

2. ŽNL Našice – seniori

Završna tablica natjecateljske godine 2021./22.
Poz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
NK Vihor Jelisavac
NK Sloga Podgorač
NK Lila Lila
NK Croatia Velimirovac
NK Mladost Stipanovci
NK Željezničar Markovac N.
NK Omladinac Vukojevci
NK Slavonija Klokočevci
NK Omladinac Niza
NK Brezik Brezik
NK Zagorac 1952 Beljevina
NK Iskrica Šaptinovci
NK Zoljan Zoljan
NK Šipovac Našice

OU POB NER POR POS PRI
26
21
2
3
99
17
26
19
4
3
86
29
26
16
4
6
71
48
26
15
4
7
66
37
26
13
5
8
50
51
26
13
3
10
57
49
26
10
7
9
49
41
26
11
4
11
42
43
26
9
2
15
48
82
26
8
4
14
39
52
26
8
2
16
40
65
26
8
1
17
46
72
26
4
5
17
50
80
26
2
3
21
24 101

GR Bod
+82 65
+57 61
+23 52
+29 49
-1
44
+8
42
+8
37
-1
37
-34 29
-13 28
-25 26
-26 25
-30 17
-77
9

LNS Našice – seniori

Završna tablica natjecateljske godine 2021./22.
Poz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
OU POB NER POR POS PRI
NK Kućanci Kućanci
26
22
2
2
102 37
NK Poganovci Poganovci
26
19
3
4
107 32
NK Seljak Koška (-6)
26
15
8
3
59
24
NK Lađanska Lađanska
26
14
4
8
50
55
NK Vuka Razbojište
26
14
3
9
89
53
NK Martin Martin
26
13
5
8
66
42
NK Slavonija NLT Lug Subot. 26
10
8
8
51
46
NK Kapelna Kapelna
26
10
4
12
53
60
NK Dinamo Budimci
26
7
6
13
42
53
NK Hajduk Krčenik (-1)
26
8
4
14
38
55
NK Lug Bokšić Lug (-1)
26
8
3
15
53
69
NK Sveti Đurađ Sveti Đurađ
26
3
7
16
23
66
NK Mladost Breznica Našička 26
3
7
16
29
95
NK Polet Bokšić (-1)
26
2
4
20
26 101

GR Bod
+65 68
+75 60
+35 47
-5
46
+36 45
+24 44
+5
38
-7
34
-11 27
-17 27
-16 26
-43 16
-66 16
-75
9

O

pćina Podgorač i HKD
»Podgoračani« i ove su
godine na Mladi Uskrs,
organizirali tradicionalnu 12.
manifestaciju »Uskrsni stol u
Podgoraču«. Da nije bilo dva
uzastopna »koronarna proljeća«, bio bi to 14. Uskrsni stol.
Program je održan u velikoj
dvorani Vatrogasnog centra, a
ovu tradicionalnu manifestaciju je otvorio općinski načelnik
Goran Đanić. Tom prigodom
je istaknuo kako je Općina Podgorač pokrovitelj »Uskrsnog
stola« od samog početka manifestacije prije 14 godina, zahvalivši članovima HKD-a »Podgoračani« na organizaciji ovog
prigodnog sadržaja, kao i općinskom vijećnicima koji daju
potporu ovakvim događanjima.
– Ovu manifestaciju simbolično
održavamo na Mladi Uskrs, a
danas upravo i pravoslavni vjernici slave Uskrs što je prigoda
za zajedništvo u trenutku kada i
mnogi raseljeni Ukrajinci ovaj
Uskrs provode u našoj zemlji –
istaknuo je načelnik Đanić, obećavši daljnju potporu Općine u
svim prigodnim događanjima
koje promoviraju zajedništvo,
te njegovanje baštine i običaja
podgoračkog kraja.
Pored domaćina – HKD Podgoračani, na ovogodišnjem Uskrsnom stolu, predstavila su se
društva iz Josipovca, Zdenaca,
Kneževih Vinograda i Punitovaca. Kako je rekla predsjednica HKD-a Podgoračani, Zdenka Vukomanović, cijela priča
zamišljena je tako da se pokaže
što se sve čuva u ormarima, od
stolnjaka, ručnika i tradicionalnih predmeta iz kućanstava,
zatim da se predstave običaji, te
delicije koje su se pravile u različitim mjestima.
– Na stolu je, naravno, glavna
šunka, neizostavna uskršnja
jaja, mladi luk i hren, ali i slastice te različiti pekarski proizvodi. Osim bogatog i ukrašenog
stola, svako društvo pokazuje
košaru koja se nosila na posvetu u crkvu. Zanimljivost su
i tradicionalne tehnike bojanja
i ukrašavanja uskršnjih jaja –
pisanica. Ali, ne radi se samo o
gastronomskom dijelu, nego i o
čitavom nizu autentičnih rukotvorina i predmeta koji su nekada korišteni prigodom uskršnjih
i drugih blagdana. Od različitih
pokrova za stolove, ručnika,
mnogih ručnih radova, posuSRPANJ 2022.

ODRŽAN 12. USKRSNI STOL U PODGORAČU

Jači i od korone!

Ovo je gastro manifestacija koju smo pokrenuli prije četrnaest godina, a
nažalost, zbog korone smo morali pauzirati dvije godine. Sada smo nastavili i vidi se kako smo opet, i nakon te prisilne stanke, okupili mnoga vrijedna društva i udruge koje ovdje u Podgoraču ponovno prezentiraju svoje
uskršnje običaje i tradiciju – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić
da, kuhinjskih pomagala i alata. Ova manifestacija pokazuje
puno truda i ljubavi i vrijedna
je svake pažnje – istaknula je
Zdenka Vukomanović.
Zdenci: Mi kažemo –
farbana jaja, a ne pisanice

O tome kakav je uskršnji stol u
Zdencima, govori Ivan Ivanković, predsjednik KUD-a Zdenac:
– Čitav naš uskršnji stol se sastoji od onoga što se kod nas
tradicioanalno u povodu toga
blagdana kod nas jelo dugi,
dugi niz godina. Nadalje, kako
se postavljao uskršnji stol, kako
se serviralo, što se nosilo na blagoslov. To je zaista staro i do
dvjesto godina, po običaju.
Imate li nekakvih specifičnosti u vezi, recimo pisanica?
– Da, i u tom djelu njegujemo
naše stare običaje. S tim što se
to kod nas ne kaže pisanice,
nego – farbana jaja. Za te se potrebe nisu koristile neke umjetne boje, nego isključivo ono što
se u to doba godine može naći u
prirodi, a to su prije svega ljuske od luka, cikla, peršin-list i
kopriva.
Inače, ovogodišnji gosti iz
Zdenaca nisu prvi put u Podgoraču.
– Već smo ranije dolazili na
korizmeni stol, ali i na manifestaciju Jesenske noći. Imamo
lijepu i uspješnu suradnju s
Podgoračanima i volio bi da se
tradicija i održi – zaključio je
Ivanković.
Punitovci: Muški vole
koprive »da ne boli glava«

Anica Baronji, presjednica
Udruge žena Punitovčanke iz
Punitovaca:
– Mi smo ovdje prvi put i došli
smo na poziv HKD-a Podgoračani. Došli smo se predstaviti s
našim uskršnjim stolom, ali i s
nekim detaljima koji se odnose
na običaje uz Uskrs. Tako ovdje
SRPANJ 2022.

imamo lavor napunjen s vodom
i laticama cvijeća. Time su se
djevojke, snaše i žene umivale
ujutro na Cvjetnicu. Istovremeno, muški su nam se za Veliki
petak kitili koprivom koju bi
zatakli za šešir kako ih, kako su
rekli – ne boli glava!
Što je karakteristično za punitovački uskršnji stol?
– Naš smo stol prikazali u dva
dijela. Jedan je onakav kakav
su imali siromašniji stanovnici, a drugi oni bogatiji mještani. Tako na siromašnijem stolu
vidimo zafriganu čorbu, neka
tijesta, makom-rezance, knedle
sa sirom i slično. Na bogatijem
dijelu stola vidimo kiseli kupus
s mesom, kuglof, pogačice s
čvarcima, rolat s domaćim pekmezom i naravno, kuhana šunka, kobasice i jaja. Svatko se za
Uskrs počasti onako je mogao.
Zagorci iz Josipovca

O tome kakve su uskršnje posebnosti Zagoraca iz Josipovca,
kazuje Franjo Kranjec, voditelj Zavičajnog kluba Zagoraca
Zagorec iz Josipovca:
– Djelujemo preko 20 godina
i nastojimo nastupati na manifestacijama širom Slavonije

predstavljajući naše običaje, a u
Podgoraču smo sada drugi put.
Jedan od specijaliteta koji se
nalaze na našim uskršnjim stolovima je svakako grah i geršl,
odnosno ječmena kaša. To je zagorska specifičnost. Na stolu bi
često bilo jelo od graha, masti i
malo brašna. Mesa je nerijetko
bilo samo za Uskrs i Božić. Pored toga, tu se štrukle i bučnice.
Ima li neki poseban običaj u
vezi pisanica?
– Ništa posebno. Ranije su to
Zagorci uglavnom radili s ljuskama od luka, dok se kasnije
za ukrašavanje počeo koristiti i
vosak. U svakom slučaju, bez
obzira na siromaštvo, ljudi su
makar za Uskrs, nastojali na stol
iznijeti sve najbolje što su imali.
Kneževi Vinogradi; Kako
udati mladu udovicu?

Kako njeguju uskršnje običaje
u Baranji, govori Đerđi Papež,
iz Mađarske udruga mladeži
»Hercegszöllősi Mihály« iz
Kneževih Vinograda.
– Naše mjesto je izrazito multietničko, multikulturalno i multikonfesionalo. Imamo katoličku,
pravoslavnu i reformatorsku
crkvu, pa su nam takvi i svi obi-

Priznanja najboljima
Stručni ocjenjivački sud u sastavu Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja
Našice,
Mirjana Potnar, nastavnica likovnog odgoja podgoračke OŠ
Hinka Juhna u mirovini i Sanja
Portnar, nastavnica likovnog
odgoja u OŠ Dore Pejačević iz
Našica, ove godine nisu imali
jednostavan zadatak.
Priznanje za najljepše uskršnje
jaje pripalo je KUD-u Zdenac
zbog posebne tehnike ukrašavanja heklanjem, odnosno kukičenjem i perlicama.
Najljepša uskršnja kušara je
ona koju su pripremile Udruga
žena Punitovčanke. Naime,

pored uobičajne kuhane šunke, oni u svojoj košari imaju i
kuhani kulen i kuhanu kulenovu
seku, odnosno debelu kobasicu, kako se to negdje naziva.
Najljepši stol imali su ZKZ Zagorec iz Josipovca, budući da
je bio prebogat uistinu različitim
sadržajima i popratnim materijala, a sve je odlično prezentirano.
Priznanje za sveukupnu posebnost pripalo je udruzi iz Kneževih Vinograda koja je predstavila jedan posebni stol koji je zapravo svojevrsni građanski stol
s brojnim vrijednim predmetima
i vrlo zanimljivom popratnom
pričom.

Đanić: Drago mi
je što nas i drugi
kopiraju
– Ovo je gastro manifestacija koju smo pokrenuli prije
četrnaest godina, a nažalost,
zbog korone smo morali pauzirati dvije godine. Sada smo
nastavili i vidi se kako smo
opet, i nakon te prisilne stanke, okupili mnoga vrijedna
društva i udruge koje ovdje u
Podgoraču ponovno prezentiraju svoje uskršnje običaje
i tradiciju. O tome koliko je
vrijedna ovakva manifestacija dovoljno svjedoči podatak
kako nas sada kopiraju i neke
druge sredine u županiji koje
sada pripremaju slične manifestacije. Izuzetno mi je drago zbog toga, jer je to odličan
pokazatelj kako smo mi ovdje
u Podgoraču pokrenuli nešto
što sada i drugi rade. Mi u
Osječko-baranjskoj županiji i
čitavoj Slavoniji i Baranji imamo zaista puno toga za pokazati – istaknuo je općinski
načelnik Goran Đanić.

čaji. Podjednako ih njegujemo i
primjenjujemo u svim situacijama, pa tako i u vrijeme Uskrsa.
Budući da smo prvi put na ovoj
manifestaciji u Podgoraču, nismo znali što se od nas očekuje,
pa smo pripremili zapravo tri
stola. Na jednom smo prikazali
sadržaje onoga što se nalazi u
našoj tradicionalnoj uskršnjoj
korpi koja se nosila u crkvu na
svećenje hrane, kao i na našem
uskršnjem stolu. Pored kuhane
šunke, jaja i mladog luka, predstavili smo i nešto što je zaista
specifično za naš kraj, a to je
crvena krušna pletenica. Odnosno, kruh pečen u obliku pletenice s crvenom paprikom. Ovoga puta je to slatka paprika, ali
se kod nas često za tu prigodu
koristi i ljuta paprika.
Na drugom stolu predstavljamo
našu udrugu s obzirom sa smo
ovdje prvi put. A, treći stol smo
zamislili kako izgleda uskršnji
doručak kod mlade seoske udovice kojoj u posjet dolazi mladi
neoženjeni seoski liječnik.
Jel’ udovica na kraju našla
liječnika? Kako završava ta
vaša priča?
– Našla ga je, a kako će sve da
krene nakon doručka, to ne znamo. Ovisi o puno toga, pa i o
tome što je poslužila za uskršnji
doručak – duhovito opisuje gospođa Papež.
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Mađarska udruga mladeži »Hercegszöllősi Mihály«, Kneževi Vinogradi

HKD Podgoračani

KUD Zdenac, Zdenci

Udruga žena Punitovčanke, Punitovci

Zavičajni klub Zagoraca – Zagorec, Josipovac

Priznanje za najljepše uskršnje jaje pripalo je
KUD-u Zdenac

Ugoda za oči, dušu i – nepce

Općinski načelnik Goran Đanić i predsjednica HKD-a Podgoračani
Zdenka Vukomanović u obilasku izloženih stolova

Mnoge dame su željele umiti se u ovom
zanimljivom lavoru

Najljepši stol imali su ZKZ Zagorec
iz Josipovca

Najljepša uskršnja
košara je ona koju su
pripremile Udruga žena
Punitovčanke

