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I Općina Podgorač odala počast 
poginulim pripadnicima 132. brigade

ASFALTIRANJE KOLNIKA U NASELJIMA OPĆINE PODGORAČ

Rekonstrukcija kolnika i u Bijeloj Lozi

Prema odredbama Zakona o lo-
kalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, kao i prema slovu 
Statuta Općine Podgorač utvr-
đena je obveza Općinskog na-
čelnika dva puta godišnje pod-
nositi Općinskom vijeću polu-
godišnje izvješće o svom radu.

Tako je na rujanskoj sjednici 
Općinskog vijeća i naš općinski 
načelnik, Goran Đanić, vijeć-
nicima podnio izvješće o svom 
radu u prvih šest mjeseci ove 
godine:

– Poslove iz svoje nadležnosti 
obavljao sam na brojnim sa-
stancima i radnim dogovorima s 
predstavnicima Hrvatskih voda, 
Našičkog vodovoda, osječkog 
Panturista, Zavoda za zapošlja-
vanje, direktorima trgovačkih 
društava i ustanova u suvla-
sništvu Općine Podgorač, pred-
stavnicima mjesne samouprave, 
predstavnicima gospodarskih 
subjekata, obrazovnih i kultur-
nih institucija, predstavnicima 
udruga i nacionalnih manjina i 
drugih – istaknuo je Đanić.

Planovi i radovi
Što se tiče kulturnih manifesta-
cija, podsjetio je kako su održa-
ne manifestacije »Uskrsni stol u 
Podgoraču« kao i obilježavanje 
Dana Općine Podgorač. Nada-
lje, načelnik je u svom Izvješću 
govorio i o radu u segmetnu 
gospodarskih, komunalnih i in-
frastrukturnih aktivnosti:

– Što se tiče Poduzetničke zone 
»Podgorač«, još uvijek se čeka 
na početak radova na izgradnji 
prometnica, javnih površina i 
oborinske odvodnje koji su od 
strane Vlade RH uvršteni u pro-
jekt »Slavonija«. Isto tako, na 
natječaju Ministarstva regional-
nog razvoja i fondova EU odo-
bren nam je projekt rekonstruk-
cije kolnika i oborinske odvod-
nje Ulice Rudoflovac u naselju 
Bijela Loza ukupne vrijednosti 
850.000 kuna – izvjestio je Đa-
nić.

Što se tiče radova na infrastruk-
turi u prvoj polovici 2022. go-
dine nastavljeni su radovi na 
izgradnji sustava javne odvod-
nje u naselju Stipanovci, a od 
ostale komunalne infrastrukture 
izvršeni su radovi na adaptaciji 
i uređenju nogostupa u Bijeloj 
Lozi, Razbojištu i Ostrošincima. 
Vrijednost navedenih komunal-
nih radova je oko 250.000 kuna. 
Nastavljeno je s hortikulturnim 

Svečano obilježavanje 31. obljetnice ustroja 
132. brigade Hrvatske vojske Našice – Orahovi-
ca završilo je 19. listopada polaganjem vijenaca 
i molitvom za sve poginule hrvatske branitelje 
pred spomen-obilježjem »Uskrsla Hrvatska” u 
Našicama. 

Vijenac zapovjedništva 132. brigade položio je 
jedan od ratnih zapovjednika – pukovnik Ivan 
Husnjak. Između ostalih, položeni su i vijenci u 
ime predsjednika Hrvatskog sabora, Vlade, Mi-
nistarstva hrvatskih branitelja, policije, Osječko-
baranjske županije, Grada Našica, kao i pred-
stavnici udruga iz Domovinskog rata, te općina 
čiji su mještani bili su sastavu 132. brigade.

Stoga je vijenac Općine Podgorač položio načel-
nik Goran Đanić i predsjednica Općinskog vije-
ća Ljiljana Zidar.

U nastavku programa, minutom šutnje odana je 
počast poginulim hrvatskim braniteljima – pri-
padnicima 132. brigade i pročitana su njihova 
imena.

Važnost 132. brigade u obrani Slavonije i cijelog 
ovog dijela Hrvatske u prigodnim govorima ista-
knuli su gradonačelnik Našica Krešimir Kašu-
ba, izaslanik predsjednika Vlade, dožupan Josip 
Miletić i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabo-
ra, zastupnik Stipan Šašlin.

Načelnik Đanić i predsjednica Vijeća Zidar Počast braniteljima

– Uvjeren sam kako do kraja 
2023., a najkasnije početkom 
2024. godine, općina Podgo-
rač više neće imati nerazvr-
stanih, odnosno neasfaltiranih 
cesta – izjavio je prošle godine 
općinski načelnik Goran Đa-
nić.

Tako su prošle godine asfal-
tirane ukupno četiri ulice u 
Budimcima, Razbojištu i Po-

ganovcima, a upravo bi ovih 
dana trebali započeti prilično 
zahtjevni radovi na rekonstruk-
ciji ulice Rudolfovac u Bijeloj 
Lozi.

Proteklih mjeseci su obavljene 
i završene sve nužne aktivnosti 
vezane uz natječaj i postupak 
javne nabave za rekonstrukciju 
kolnika i oborinske odvodnje u 
toj ulici. 

Kao ekonomski najpovoljnija 
ponuda, odabrana je ona ponu-
ditelja tvrtke Grapa iz Osijeka, 
vrijedna nešto više od 820 tisu-
ća kuna s uključenim PDV-om.

Dužina trase iznosi nešto više od 
400 metara, a zahvat obuhvaća 
rekonstrukciju kolnika ceste za 
dvosmjerni promet širine 5,5 
metara i rekonstrukciju otvore-
nih kanala oborinske odvodnje. 

U vrijeme čitanja ovog Informativnog lista, prema najavama radovi su 
već započeli
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uređenjima naselja i groblja, 
održavanjem nerazvrstanih ce-
sta i drugih aktivnosti s tog po-
dručja.

Bila je Uskrsnica, a ide i 
Božićnica
Općina Podgorač i ove godine 
nastavila s tradicijom darivanja 
umirovljenika s područja Op-
ćine Podgorač Uskrsnicom u 
visini od 200 kuna, a planirana 
je također i Božićnica u istoj 
visini.

Na temelju raspisanog Jav-
nog natječaja i Javnog poziva, 
Općina Podgorač zaključila je 
Ugovore o financiranju institu-
cionalne podrške za provedbu 
projekta/programa te Ugovore 
o financijskoj potpori održa-
vanja manifestacija, s udruga-
ma iz područja kulture, sporta, 
vatrogastva, lovstva, civilnog 
društva...

Pokrenuti su postupci adapta-
cije i uređenja društvenih do-
mova, mrtvačnica te prostorija 
nogometnih klubova ukupne 
vrijednosti oko 900.000 kuna.

Uspješno je realiziran projekt 
»Žene za zajednicu« u sklopu 
programa »Zaželi« vrijedan oko 
4.200.000 kuna, a koji je u pot-
punosti financiran sredstvima 
EU, u okviru kojeg je zaposleno 
25 žena na 23 mjeseca. 

U suradnji s Osječko – baranj-
skom županijom nastavljeno je 
sufinanciranje školske prehrane 
za čiju je namjenu osigurano 
60.000 kuna.

Isto tako, Općina Podgorač je sa 
17,5 posto iznosa sufinancirala 
prijevoz učenika srednje škole, 
a sufinanciranje se planira na-
staviti i dalje. 

– Sve ove navedene zadaće 
ostvarivao sam i kroz djelova-
nje radnih tijela, kroz aktivnosti 
mojih zamjenika, te kroz rad 
Upravnog odjela za općinsku 

samoupravu i upravu i Vlastitog 
pogona – rekao je načelnik.

Odlukama prethode 
sastanci i dogovori
Uz sve navedeno, općinski na-
čelnik je sukladno zakonskim 
obvezama, ali i logici ostvari-
vanja brojnih poslova, organi-
zirao i održao čitav niz nužnih 
sastanaka tzv. općinske koordi-
nacije, sjednice Stožera civilne 
zaštite Općine Podgorač i slič-
ne aktivnosti.

Također, sukladno obvezama, 
ail i konkretnim mjerama koje 
se provode u život, općinski 
načelnik je donio četrdesetak 
različitih akata (odluka, pravil-
nika, rješenja, zaključaka i dr.) 
iz područja urbanizma, financi-
ja, gospodarskih, komunalnih, 
društvenih, socijalno-zdrav-
stvenih i drugih djelatnosti.

Naravno da je velikoj većini 
svih navedenih poslova i zada-
taka prethodilo niz aktivnosti i 
poslova kao nužnih preduvjeta 
za obavljanje tih poslova, ali i 
njihovo izvršenje, koji ovdje 
nisu spomenuti.

– Uz stručnu, administrativnu 
i tehničku potporu stručnih i 
upravnih tijela Općine Pod-
gorač, a u okviru financijskih 
mogućnosti Proračuna Općine 

Podgorač za 2022. godinu, u 
izvještajnom razdoblju nasto-
jao sam poslove iz svoje nad-
ležnosti obavljati na način koji 
će i koji je, u zadanim okolno-
stima i naslijeđenim problemi-
ma bio kvalitetan preduvjet za 
ostvarivanje potreba građana 
u područjima uređenja nase-
lja i stanovanja, prostornog i 
urbanističkog planiranja, ko-

munalne djelatnosti, brige o 
djeci, socijalne skrbi, primarne 
zdravstvene zaštite, odgoja i 
osnovnog obrazovanja, kul-
ture, tjelesne kulture i sporta, 
zaštite potrošača, zaštite una-
pređenja prirodnog okoliša, 
protupožarne i civilne zaštite i 
ostalih – istaknuo je u svom po-
lugodišnjem izvješću, općinski 
načelnik Goran Đanić.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Usprkos krizi, u općini se 
i dalje gradi i obnavlja
U izvještajnom razdoblju nastojao sam poslove iz svoje nadležnosti obavljati na način koji će i koji je, 
u zadanim okolnostima i naslijeđenim problemima bio kvalitetan preduvjet za ostvarivanje potreba 
građana u mnogim područjima svakodnevnog života – navodi načelnik Đanić

Općinski načelnik Goran Đanić prigodom podnošenja polugodišnjeg izvješća o svom radu

Natječaj za studentske stipendije
Krajem rujna održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine 
Podgorač. Vijećnici su prihvatili polugodišnji izvještaj o izvršenju 
općinskog proračuna za prvih šest mjeseci te izvješće o radu op-
ćinskog načelnika za isto razdoblje. 

Kako je istaknuo načelnik Goran Đanić, zadovoljan je ostvarenim 
u prvih šest mjeseci: proračun je stabilan, predviđena sredstva 
se redovito prikupljaju, a investicije sustavno realiziraju kako su i 
planirane. Osim investicija – rekao je – rad načelnika obilježila su 
i brojna događanja te radni sastanci. 

Između ostalih usvojenih odluka, za studijsku 2022./23. godinu Vi-
jeće je odlučilo da će Općina dodijeliti deset studentskih stipendija 
u iznosu 600 kuna mjesečno. 
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Pomoć za 
troškove 
ogrjeva
I ove je godine Općina Podgorač dije-
lu svojih mještana osigurala sredstva 
za nabavku drva za ogrjev. Tako su svi 
korisnici zajamčene minimalne naknade 
s područja Općine Podgorač početkom 
listopada pozvani na isplatu novčanih 
sredstava za podmirenje troškova ogrje-
va (drva) za 2022. godinu.

Za sve korisnike koji su imali pravo na 
tu vrstu pomoći, Općina Podgorač je osi-
gurala potrebna sredstva u općinskom 
proračunu.

FOTO-VIJEST

Dobrovoljno 
darivanje krvi
Krajem rujna u Stipanovcima je, u orga-
nizaciji Crvenog križa, održana akcija do-
brovoljnog darivanja krvi. Akciji je ukupno 
pristupilo 33 darivatelja, a krv je moglo dati 
32, među kojima 7 darivateljica. 

Jubilarci ove akcije su: Dejan Kovačević 
iz Budimaca koji je krv darovao 50 puta i 
Zlatko Novak iz Stipanovaca koji je krv 
darovao 60 puta. 

FOTO-VIJEST

Obilježen 
blagdan  
Svih 
svetih
Povodom blagdana Svih svetih izaslan-
stvo Općine Podgorač je kod središnjeg 
križa na groblju u Podgoraču položilo 
vijenac i zapalilo svijeće za sve poginu-
le hrvatske branitelje te za sve pokojne. 
U izaslanstvu su bili Općinski načelnik 
Goran Đanić i članovi Općinskog vije-
ća Općine Podgorač.
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NOVI OBLICI OPĆINSKE POMOĆI MLADIMA

Općina sufinancira troškove 
prijevoza srednjoškolaca,  
ali i studenata

I podgorački vatrogasci sudjelovali 
u velikoj združenoj vježbi
Vatrogasna zajednica Našice krajem listo-
pada je organizirala združenu vježbu va-
trogasnih postrojbi. Održana je u Osnovnoj 
školi u Feričancima, a vježba je simulirala 
požar na školi pa je uspješno organizirana i 
evakuacija. 

Uz članove DVD-a Podgorač, sudjelovala 
su i dobrovoljna vatrogasna društva Feri-
čanci, Valenovac, Donja Motičina, Našice 
i Koška, te javne vatrogasne postrojbe Na-
šice i Osijek. 

Vatrogasci su pokazali kako mogu ugasiti 
svaki požar i odraditi sve intervencije, a 
osim brojnih učenika, ovu zanimljivu vjež-
bu popratili su i okupljeni građani.

Združena vježba u Feričancima

Srednjoškolci i dalje povoljnije autobusima Sad i podgorački studenti mogu jeftinije putovati vlakom

Općina Podgorač će i ove godine sufinan-
cirati troškove javnog prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola s područja Općine 
Podgorač u školskoj 2022./2023. godini u 
visini od 17,5 posto iznosa cijene mjesečne 
karte autobusnog prijevoznika Panturist. 

U tom cilju, općinski načelnik Goran Đa-
nić potpisao je s tvrtkom Panturistom d.d. 
Osijek Ugovor o sufinanciranju dijela cijene 
prijevoza redovitih učenika srednjih škola. 

Načelnik Đanić istaknuo je zadovoljstvo 
što je Općina Podgorač u svom Proračunu 

osigurala financijska sredstva za prijevoz 
učenika, te se nada da će sufinanciranje 
prijevoza učenika nastaviti i dalje. 

– Ovakvim sufinanciranjem troškova uče-
ničkog prijevoza ujedno će se i financijski 
pomoći roditeljima školaraca koji imaju 
ionako velike troškove opremanja svoje 
djece za školu – istaknuo je načelnik Đa-
nić.

Osim toga, Općina Podgorač sufinancira i 
troškove javnog prijevoza vlakom redovi-
tih studenata s prebivalištem na području 

Općine Podgorač u razdoblju od 1. listopa-
da do 31. prosinca 2022. godine u visini od 
50 posto iznosa redovite cijene mjesečne 
karte za studente prema cijenama HŽ Put-
ničkog prijevoza za 2. razred redovitih vla-
kova koje vrijede na dan kupnje prijevozne 
karte.

Eventualni nastavak ovakvog oblika sufi-
nanciranja studentskog prijevoza vlakom 
ovisi o daljnjim odlukama Osječko-baranj-
ske županije koja je organizator ovakvog 
vida pomoći studentima.
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IZ PROTEKLIH AKTIVNOSTI UČENIKA I 
UČITELJA OSNOVNE ŠKOLE HINKA JUHNA
Konačno smo dočekali normalno razdoblje školskog života bez brojnih ograničenja i primjene stro-
gih epidemioloških mjera. Takvo »staro normalno« stanje se odmah vidi i iz brojnih aktivnosti koje 
se već od prvih dana nove školske godine događaju u svim sastavnicama Osnovne škole Hinka 
Juhna. Zahvaljujući učiteljicama i učiteljima što su sve zabilježili na službenoj školskoj internetskoj 
stranici, dio tih aktivnosti objavljujemo i u ovom broju Informativnog lista Općine Podgorač.

Već tradicionalno, u drugoj po-
lovini listopada obilježavaju se 
Dani kruha. Stoga je u matičnoj 
i u svim područnim školama, 
na različite načine prigodno 
obilježen ovaj događaj.

Tako su 21. listopada učenici 
predmetne nastave (5. do 8. ra-
zreda) obilježili Dane kruha i 
zahvalnosti za plodove zemlje 
te je tom prigodom pod veli-
kim odmorom održan prigodan 
kratki program. Najprije su se 
učenici paralelnih razreda za-
jedno s razrednicima okupili 
za zajedničkim stolovima te 
poslužili slatke i slane pekar-
ske proizvode, djelo vrijednih 
ruku svojih majki. Dok se škol-
skim holom širio opojan miris 
svježih kiflica, pereca, kuglo-
fa, mađarica i drugih domaćih 
delicija, okupljene učenike je 
pozdravila ravnateljica škole, 
Zdenka Vukomanović. Nakon 
toga je pedagoginja Ana Iva-
nišić pripremila kratku vođe-
nu meditaciju kojom je željela 
učenike potaknuti da iskažu 
zahvalnost majkama jer su za 
njih pripremile pune stolove 
hrane te dragom Bogu jer žive 
u ovako plodnom području i ne 
oskudijevaju osnovnim namir-
nicama. A ista je bila i glavna 
misao kratke recitacije koju 
je s učenicima 5. i 8. razreda 

pripremila vjeroučiteljica Ma-
rijana Černava. Prije nego su 
učenici i učitelji prionuli na de-
gustaciju, hranu je blagoslovio 
župnik Željkom Benković.

Slično je bilo u svim našim po-
dručnim školama, a u PŠ Bu-
dimci čak su »otišli« i dalje u 
prošlost pa su pripremali i kuša-
li kruh i pogače iz krušne peći.

– Učenici PŠ Budimci sa svo-
jim učiteljicama i vjeroučite-
ljem pozdravili su jesen izva-
nučioničkom nastavom te na 
poseban način obilježili Dane 
zahvalnosti za plodove zemlje. 
Posjetili su obiteljsko imanje 
Vaht u selu. Učenici su se kroz 
integrirani nastavni radni dan 
na zanimljiv način približili 
pečenju kruha u krušnoj peći. 
Ugostile su nas dvije bake: 
baka naše učenice Eme Bačić, 
gđa Zlata Vaht i baka naših 
bivših učenica Lane i Ivane 
Lukačević, gđa Vesna Lu-
kačević. Zamijesile su kruh i 
pogače, porazgovarale s učeni-
cima o nastanku kruha od zrna 
do pogače. Opisali smo krušnu 
peć te postavili mnoštvo pitanja 
bakama o tome kako se krušna 
peć u prošlosti koristila i čemu 
je služila. Vatra u krušnoj peći 
bila je taman za pogače i kruh. 
Dok su se krušni proizvodi 
pekli u peći učenici su crtali 

krušnu peć. Riješili smo osmo-
smjerke, obojali krušne proi-
zvode i poigrali se u bakinom 
dvorištu. Po bakinom dvorištu 
učenici su skupili svo žuto opa-
lo lišće s drveća i grmova te po-
nijeli u školu za jesensku radi-
onicu. Nakon pripreme i peče-
nja na samom kraju posjeta svi 
prisutni zasladili su se slasnim 

pogačama s masti, paprikom 
i soli, ali i domaćim džemom 
od marelice kojeg pravi baka 
Zlata. Neki učenici po prvi put 
su probali pogaču namazanu s 
masti i posipanu crvenom pa-
prikom dok je ista kombinacija 
učitelje Sanelu, Ljubicu, Mat-
ka i Patriciju vratila u lijepa 
sjećanja na djetinjstvo.

Solidarnost na djelu 2022.
Svake godine pa i ove, naša se škola od srca uključuje u projekt 
Crvenog križa kojim, ove godine, pomažu konkretnim paketima 
prehrambenih namirnica. Naši učenici i učitelji, kroz dva dana 
(27. i 28.10.) su se dobrovoljno trudili prikupljati priloge prema 
popisu potrepština koje je priložio Crveni križ te su po završetku 
akcije došli po prikupljeno kako bi to moglo i proslijediti potrebi-
tim članovima našega društva. Sretni smo što imamo tako dobru 
suradnju s institucijama naše zajednice, a osobito ponosni na ve-
ličinu srca naših učenika koji se uvijek rado spremno odazovu.

Dani kruha
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Posjet učenika Dječjem 
kazalištu u Osijeku
Povodom dječjeg tjedna koji se tradicionalno obilježava početkom 
mjeseca listopada, dana 4. listopada, učenici nižih razreda naše ško-
le su posjetili Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku. Po-
gledali su lutkarsku kazališnu predstavu najpoznatije spisateljice za 
djecu Ivane Brlić-Mažuranić »Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica«.

Unatoč dužem vremenskom razdoblju prilagođenog epidemio-
loškim mjerama učenici su po prvi puta nakon duge dvije godi-
ne posjetili kazališne daske te zavirili u čudesan svijet kazališnih 
predstava i glumačkih tajni. Zahvaljujući lutkarskoj kazališnoj 
predstavi koja je osmišljena na jedan zabavan i šaljiv način, naši 
su se učenici u potpunosti oduševili i uživali u svakoj minuti ka-
zališne predstave. 

Oboji svijet šarenim bojama tolerancije

Početkom studenog (7.11.) i u našoj je 
školi organizirana akcija čiji je cilj bio pro-
micanje projekta »Učimo zajedno 6«. 

Tom prigodom, organizirana je prezentaci-
ja posebnih karakteristika projekta te nje-
gove primjene u našoj školi, a zatim surad-
nja sa Županijom kao nositeljem. Također 
ostvarujemo i suradnju i s udrugama koje 
se samostalno uključujući postaju dionici 
te na taj način osiguravaju adekvatnu po-
moć učenika u potrebi.

Ove godine projekt traje od 22.8.2022. 
do 22.08.2023., za njega je osigurano 7,3 
milijuna kuna od čega Osječko-baranjska 
županija sufinancira projekt s iznosom od 
blizu 370 tisuća kuna. Uključene su 54 
škole naše županije. U našoj školi, preko 
p r o -jekta radi jedna pomoćnica u nastavi 
i jedna komunikacijska posrednica, a po-
sredstvom udruga (Nasički cvijet i Udruga 
gluhih i gluhonijemih OBŽ) još dvije oso-
be koje pomažu našim učenicima. Važno 
je napomenuti da svi pomoćnici i komu-
nikacijski posrednici prolaze propisanu 

odgovarajuću edukaciju za rad i pomoć 
učenicima uključenima u projekt. Nakon 
upriličenog domjenka za sve sudionike, 
uslijedila je edukacija o znakovnom jezi-
ku jer nam je to najveća potreba za sen-
zibiliziranje. Organiziran je webinar na 
razini škole kojim smo uspjeli obuhvatiti 
sve naše razrede. Učiteljica Monika Mu-
žar Kos je, budući da posjeduje trogodiš-
nju obuku u korištenju znakovnog jezika, 
učenicima približila znakovnu abecedu i 
poučila ih osnovnim komunikacijskim ge-
stama znakovnog jezika. 

Učenici nižih razreda, prije samoga webi-
nara prošli su pedagošku radionicu »Sje-
ti se papira« koja ima za cilj posvjestiti i 
osnažiti učenike u korištenju pozitivnih 
oblika ponašanja, ali time – jačajući vla-
stite snage, spriječiti neželjene posljedice. 

Naši vrijedni učitelji, su za sve roditelje i 
skrbnika učenika s teškoćama, pripremili 
programe rada za svaki pojedini nastavni 
predmet – roditelji su bili pozvani u doći u 
školu na uvid konkretnog rada za njihovo 
dijete. 

U našoj školi se i ove godine u mjesecu stude-
nom daje naglasak na uvažavanje i prihvaćanje 
različitosti, tolerancije te se povodom Među-
narodnog dana tolerancije koji se tradicionalno 
obilježava diljem svijeta 16. studenog. U našoj 
školi provodimo aktivnosti vezano uz toleran-
ciju i uvažavanje različitosti, stoga vas pozi-
vamo na sudjelovanje u natječaju Oboji svijet 
šarenim bojama tolerancije koji se već po treći 
puta zaredom provodi u našoj školi kako bi čuli 
glas djece i mladih, te kako bi potaknuli njiho-
vu kreativnost te da svi zajedno upoznamo i 
produbimo svoje uvide o važnosti tolerancije. 
Stoga obilježite u vašim razredima toleranciju, 
razgovarajte o stereotipima i predrasudama i 
potaknite vaše učenike na kreativne uratke o 
važnosti tolerancije među njima.

Natječaj je u našoj školi bio otvoren do 7. stu-
denog 2022. Na natječaj u našoj školi mogli 
su se prijaviti radovi u kategorijama: fotogra-
fija, strip, plakat, priča, pjesma, video uradak, 
školski projekt te ostali načini kreativnog izra-
žavanja. Tijekom natječaja odabiru se najbolji 
radovi u pojedinim kategorijama, a zatim će 
svi radovi biti predstavljeni na školskoj izložbi 
(u prostoru škole i na mrežnoj stranici škole) 
nakon čega će školska Oboji svijet komisija 
odabrati najbolje radove, te najviše tri najbolja 
rada poslati na daljnje natjecanje Forumu za 
slobodu odgoja. 

O rezultatima ovoga natječaja u našoj školi, iz-
vjestit ćemo u slijedećem broju Informativnog 
lista Općine Podgorač.

INFO DAN u sklopu projekta Učimo zajedno 6
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U proteklom razdoblju, napustili su nas naši slijede-
ći donedavni sumještani:

1. Domagoj Vinić, sahranjen 12. srpnja 2022. 
godine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

2. Nikola Živanović, sahranjen 14. srpnja 2022. 
godine na groblju u Budimcima (Presveto troj-
stvo)

3. Zlatica Hideg, sahranjena 26. srpnja 2022. 
godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

4. Ivica Amić, sahranjen 27. srpnja 2022. godine 
na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

5. Josip Krnjić, sahranjen 30. srpnja 2022. godi-
ne na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

6. Ivica Balentić, sahranjen 11. kolovoza 2022. 
godine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

7. Miroslav Laslavić, sahranjen 12. kolovoza 
2022. godine na groblju u Stipanovcima (Svih 
Svetih),

8. Nevenka Marija Panta, sahranjena 17. kolo-
voza 2022. godine na groblju u Razbojištu (Sv. 
Ivana),

9. Jela Paravinja, sahranjena 22. kolovoza 2022. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

10. Ružica Čugalj, sahranjena 5. rujna 2022. go-
dine na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. 
Ivana Nepomuka),

11. Đuro Grgurić, sahranjen 12. rujna 2022. godi-
ne na groblju u Ostrošincima (Sv. Josipa),

12. Anđelka Lazić, sahranjena 16. rujna 2022. 
godine na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i 
Sv. Ivana Nepomuka),

13. Jozo Jović, sahranjen 23. rujna 2022. godine 
na groblju u Kršincima (Sv. Ane),

14. Dane Hećimović, sahranjen 27. rujna 2022. 
godine na groblju u Stipanovcima (Svih Sve-
tih),

15. Danilo Štetić, sahranjen 1. listopada 2022. 
godine na groblju u Bijeloj Lozi (Male Gospoji-
ne)

16. Mirko Novaković, sahranjen 13. listopada 
2022. godine na groblju u Stipanovcima (Svih 
Svetih),

17. Jelena Novogradić, sahranjena 22. listopa-
da 2022. godine na groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

18. Antun Horvat, sahranjen 3. studenog 2022. 
godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

19. Milka Vajagić, sahranjena 4. studenog 2022. 
godine na groblju u Bijeloj Lozi Male Gospoji-
ne)

PREMINULI SUMJEŠTANI

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Opći-
ne Podgorač, na području općine rođeno je osmero 
naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz 
općinskog proračuna isplaćena pomoć za novoro-
đeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Sara Ričko, rođena 19. ožujka 2022. godine, 

kćerka Ivana i Katarine iz Podgorača,
2. Josip Džanija, rođen 21. lipnja 2022. godine, 

sin Ivice Džanije i Ane Velić iz Budimaca,
3. Elizabeta Stojčević, rođena 13. kolovoza 2022. 

godine, kćerka Mladena Stojčevića i Antonije 
Horvat iz Budimaca,

4. Matko Laslavić, rođen 18. kolovoza 2022. godi-
ne, sin Mladena i Katarine iz Stipanovaca,

5. Nikol Hozijan, rođena 7. rujna 2022. godine, 
kćerka Danijela i Darje iz Poganovaca,

6. Ena Grabež, rođena 2. rujna 2022. godine, 
kćerka Tomislava Grabeža i Aleksandre Fišer iz 
Budimaca,

7. Lukas Božurić, rođen 15. rujna 2022. godine, 
sin Danijela i Mihaele iz Podgorača,

8. Borna Štefančić, rođen 21. rujna 2022. godine, 
sin Dine i Martine iz Stipanovaca,

9. Antun Amić, rođen 14. srpnja 2022. godine, sin 
Jasmina Amić i Jelene Klem iz Budimaca.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdra-
vo djetinjstvo.

NAŠI NOVI SUMJEŠTANI NOVOSTI IZ PODGORAČKE ŽUPE 
SVETOGA NIKOLE BISKUPA

Blagoslov 
pastoralne dvorane  
»Tomo Vinić«  
u Podgoraču 
Župa svetoga Nikole Biskupa napokon je doče-
kala otvaranje pastoralne dvorane. U nedjelju 2. 
listopada nakon svete mise blagoslovljena je i sve-
čano otvorena pastoralna dvorana »Tomo Vinić«, 
koja se nalazi u sklopu župnoga stana. Dvorana 
nosi naziv po svećeniku Tomi Viniću koji je ro-
dom iz Podgorača, a koji je 1946. godine ubijen u 
šumi kod Vuke. 

Izgradnja dvorane započela je u jesen 2017. go-
dine kada se krenulo s prikupljanjem projektne 
dokumentacije. Sama izgradnja trajala je pune tri 
godine. Intenzitet izgradnje i uređenje dvorane 
ovisio je o količini novčanih sredstava sa kojima 
je župa raspolagala. 

Ukupni troškovi dvorane iznose 281.982 kune. 
Dvorana je financirana putem redovitih priho-
da župe, zatim od darova vjernike, te donacijom 
Općine Podgorač i načelnika Gorana Đanića. 
Vjernici su kroz tri godine ukupno donirali 75.000 
kuna, a Općina Podgorač 97.000 kuna, dok je 
ostatak od 109.982 kuna podmirila sama Župa. 

Dvorana se nalazi na katu župne kuće, ima ukupno 
49 četvornih metara. Uz dvoranu se nalazi čajna 
kuhinja i sanitarni čvor, a ulaz u dvoranu nalazi se 
iza župne kuće. Dvorana je u potpunosti opremlje-
na i posjeduje pedesetak sjedećih mjesta. Od ove 
godine u župnoj dvorani odvija se župni vjeronauk 
za prvopričesnike i krizmanike, te probe župnog 
zbora. 

Krajem listopada (27.10.) 
održana je molitva krunice  

i blagoslov novoobnovljenog 
križa u Kršincima.

»Hvala svima koji su pomogli da 
se ovaj projekt dovede kraju«
– Župa Podgorač napokon ima grijani prostor, te 
prostor koji u potpunosti zadovoljava sve njezine 
pastoralne potrebe. Ovom prilikom zahvaljujem 
se svima koji su potpomogli da se ovaj projekt 
dovede kraju. Općini Podgorač kao najvećem do-
natoru, te svim vjernicima koji su novčano pomo-
gli da se dvorana završi – izjavio je župnik Željko 
Benković.

Svečano otvorena pastoralna dvorana

FOTO-VIJEST

U vrijeme zaključivanja ovog 
broja Informativnog lista, pro-
tekla nogometna jesen još nije 
bila završena za nogometaše 
podgoračke Sloge i stipanovač-
ke Mladosti koji nastupaju u 
Drugoj ŽNL Našice. No, i bez 
tog posljednjeg jesenskog kola 
može se zaključiti kako oba 
ova naša općinska kluba pamte 
i neke uspješnije jesenske sezo-
ne. To vrijedi osobito za Slogu 
i to naročito kada se uspoređuje 
s prošlogodišnjom jesenskom 
sezonom.

Ovogodišnju jesen Sloga je i 
dalje u gornjem domu ligaškog 
natjecanja i gotovo je sigurno 
da će ovu polusezonu završi-
ti na sadašnjoj šestoj poziciji. 
Prošlu jesen, podsjetimo, Sloga 
je kolo prije kraja bila druga i 
»dahtala« je za vrat tada vode-
ćem Vihoru zaostajući za samo 
dva boda. Ali, bila je to jesen u 
kojoj je Sloga ostvarila 10 po-
bjeda uz samo jedan poraz. U 
dosadašnjem dijelu ove jeseni, 
Sloga je slavila samo pet puta 
uz čak četiri poraza. Stoga, 
ovakva pozicija nikoga ne tre-
ba čuditi. No, to je samo pola 
čitave sezone.

I Mladost je prošle jeseni više 
pobjeđivala (četiri pobjede) 
nego ove (samo dvije pobjede), 
pa ni njih ne treba čuditi sadaš-
nja pozicija na tablici. Realno, 
kada se sve bolje složi, stipa-
novački nogometaši će opet 
zasjesti bliže sredini nego dnu 
tablice.
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NOGOMETNA JESEN KLUBOVA S PODRUČJA 
OPĆINE PODGORAČ

Za neke – odlično, a za 
neke – moglo je i bolje

II. ŽNL Našice – Seniori

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1. NK Lila 12 9 2 1 34 7 +27 29
2. NK Omladinac Vukojevci 12 9 2 1 39 15 +24 29
3. NK Vihor (J) 12 8 4 0 45 15 +30 28
4. NK Omladinac Niza 12 7 1 4 30 23 +7 22
5. NK Željezničar (MN) 12 6 3 3 32 24 +8 21
6. NK Sloga Podgorač 12 5 3 4 25 23 +2 18
7. NK Croatia Velimirovac 12 4 2 6 26 33 -7 14
8. NK Zoljan 12 4 2 6 16 25 -9 14
9. NK Iskrica 12 3 3 6 18 29 -11 12

10. NK Brezik 12 3 2 7 23 34 -11 11
11. NK Zagorac 1952 12 3 2 7 14 25 -11 11
12. NK Mladost Stipanovci 12 2 4 6 20 28 -8 10
13. NK Slavonija Klokočevci 12 2 4 6 21 29 -8 10
14. NK Seljak 12 1 2 9 19 52 -33 5

Liga NS Našice – Seniori

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1. NK Martin 10 10 0 0 45 8 +37 30
2. NK Poganovci 10 9 0 1 47 13 +34 27
3. NK Dinamo Budimci 10 5 2 3 18 14 +4 17
4. NK Lug 10 5 1 4 30 17 +13 16
5. NK Slavonija NLT 10 4 3 3 16 15 +1 15
6. NK Vuka 10 4 2 4 21 23 -2 14
7. NK Lađanska 10 3 2 5 17 32 -15 11
8. NK Mladost (BN) 10 2 2 6 31 31 0 8
9. NK Seona 10 1 4 5 12 18 -6 7

10. NK Šipovac 10 1 3 6 11 50 -39 6
11. NK Polet (Bo) 10 0 3 7 13 40 -27 3

Liga mladeži NS Našice – pioniri

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1. NK Željezničar (MN) 9 8 1 0 70 12 +58 25
2. NK Vihor (J) 9 8 0 1 69 13 +56 24
3. NK Motičina 8 5 1 2 36 14 +22 16
4. NK Mladost Stipanovci 9 4 1 4 37 29 +8 13
5. NK Đurđenovac 7 4 0 3 24 33 -9 12
6. NK Sloga Podgorač 9 3 2 4 44 23 +21 11
7. NK Omladinac Niza 7 3 1 3 43 16 +27 10
8. NK Croatia Velimirovac 8 3 0 5 24 43 -19 9
9. NK Omladinac Vukojevci 9 1 0 8 5 59 -54 3

10. NK Seljak 9 0 0 9 0 110 -110 0

Ekipa NK Sloge

Mrtva trka 
U Ligi NS Našice tri su naša 
općinska kluba. Vodeći dvojac 
– Martin i Poganovci – kao da 
vode svojevrsnu »mrtvu trku«. 
Dok Martin ovu jesen zna samo 
za pobjede, dečki iz Poganova-
ca zaostaju »samo« za tu jed-
nu, jedinu pobjedu koju im je 
upravo Martin »oteo« na sa-
mom početku jesenske sezone. 
Iako su Poganovčani postigli 
najviše (47) golova ove jeseni, 
onih famoznih 0:3 iz Martina 
s početka rujna, kao kletva ih 
prati čitavu jesen. No, već na 
proljeće bit prava prilika za sli-
čan uzvrat. Stoga, sve čestitke 
nogometašima Poganovaca za 
odličnu proteklu jesen.

Iza ovog dvojca, ali s velikih 
deset bodova zaostataka je bu-

dimački Dinamo. U svakom 
slučaju – vrlo solidna jesen.

Slična ocjena vrijedi i za Vuku 
iz Razbojišta, koja u zlatnoj 
sredini tablice za Dinamom za-
ostaje samo tri boda.

Sve sluti kako bi predstojeće 
proljeće moglo biti prilično 
uspješno za sva ta tri kluba s 
područja podgoračke općine. 

Pioniri
I Liga mladeži NS Našice u 
kategoriji pionira, za ovu je go-
dinu završila svoje natjecanje. 
Barem kada je riječ o dva naša 
općinska predstavnika u tom 
rangu – NK Mladost iz Stipano-
vaca i NK Sloga iz Podgorača.

Mladostaši su četvrti, a Slogaši 
šesti na ljestvici. Vrlo dobro! 

U vrijeme kroničnog nedostat-
ka dječaka zainteresiranih za 
aktivnim igranjem nogometa i 
vođenjem stvarnog života, a ne 
samo pasivnim virtualnim pra-
ćenjem sporta i života uopće 
s ekrana mobitela ili računala, 

ovo zaslužuje svake čestitke. 
Stoga, uprave Mladosti i Sloge, 
čuvajte svoje pionire, jer dok je 
njih i takvih – bit će i nogometa 
i stvarnog života i u Stipanov-
cima i u Podgoraču. 

Rezultati
U kategoriji učenica pore-
dak je temelju ostvarenih 
rezultata sljedeći:

1. OŠ kralja Tomislava – 
Našice

2. OŠ Hinka Juhna – Pod-
gorač

U kategoriji učenika pore-
dak je temelju ostvarenih 
rezultata:

1. OŠ Hinka Juhna – Pod-
gorač

2. OŠ Josipa Jurja Stro-
ssmayera – Đurđenovac

Prvoplasiranim ekipama že-
limo puno uspjeha na župa-
nijskom natjecanju.

Podgorač domaćin međuopćinskog natjecanja u stolnom tenisu
Početkom studenog (4. 11. 
2022.), u sportskoj dvorani OŠ 
Hinka Juhna u Podgoraču odr-
žano je međuopćinsko natjeca-
nje u stolnom tenisu za učeni-
ce i učenike osnovnih škola. 

Na natjecanju su uz dvije do-
maće ekipe sudjelovale i učeni-
ce OŠ kralja Tomislava iz Na-
šica te učenici OŠ Josipa Jurja 
Strossmayera iz Đurđenovca. 

Natjecanje je prošlo u sport-
skom ozračju te su uz samo 
natjecanje, nakon službenog 
dijela, odigrane i rekreativne 
utakmice između mješovitih 
ekipa.

– Na natjecanju su uz naše dvi-
je ekipe sudjelovale i učenice iz 

Našica, te učenici iz Đurđenov-
ca. Našu školu predstavljale su 
učenice: Maja Francuzović, 
Lana Lukačević, Lucija Ku-
čić i Vanesa Kušić te učenici: 
Marko Balentić, Petar Milo-
bara, Patrik Nemet i Davor 

Borovička. Učenice su ostvari-
le drugo mjesto, dok su učenici, 
ostvarivši prvo mjesto izborili i 
plasman na županijsko natje-
canje – zapisao je na službenoj 
školskoj web stranici, učitelj 
Mirko Gajski.

Sudionice i sudionike međuopćinskog natjecanja pozdravila je i 
školska ravnateljica Zdenka Vukomanović
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Kada danas govorimo o pitanjima urbani-
zacije naselja u podgoračkoj općini, naj-
češće pomislimo kako još uvijek nekoliko 
manjih ulica nije asfaltirano, kako izgraditi 
sustav odvodnje, odnosno kanalizacije u 
svim naseljima, kako uvesti štedljivu javnu 
rasvjetu, zašto svi nemamo besplatni Wi-Fi 
i tome slično.

A, samo prije sedamdesetak godina u pod-
goračkim naseljima struja je bila misaona 
imenica. Da, sredinom pedesetih godina 
prošloga stoljeća, električna energija bila 
je tek san naših baka i djedova.

Elektrifikacija
U tekstu naslovljenom »Zborovi birača 
raspravljat će o elektrifikaciji sela«, Glas 
Slavonije od 7. rujna 1956. godine donosi 
tekst o tome:

– O uvođenju električne rasvjete raspravlja-
li su birači već na prošlim zborovima, a isto 
tako raspravljao je o tome i Narodni odbor 
općine. Tada su osnovane i seoske komisi-
je sa zadatkom da rukovode pripremama 
za elektrifikaciju. Te komisije sastale su se 
nekoliko puta i utvrdilo se da je većini sela 
struja veoma potrebna. Mnoga sela predvi-
đaju naime u svojim višegodišnjim plano-
vima razvitka privrede otvaranje različitih 
pogona. U Stipanovcima na pr. predviđa se 
10-godišnjim planom gradnja mljekare, po-
gona za izradu stočne krme, različnih radi-
onica, u Podgoraču žele otvoriti mehaničku 
radionicu, u Budimcima kino i.t.d.

U općini očekuju da će se planovi o elek-
trifikaciji ostvariti za tri do četiri godine. U 
Velimirovcu, nedaleko Našica, sagrađena 
je naime transformatorska stanica i struja 
će se postepeno uvoditi u sva sela.

Samodoprinos u Stipanovcima
Tadašnji stanovnici Stipanovaca išli su i 
korak dalje, pa su zaključili kako će sami 
odrediti samodoprinos i tako platiti izgrad-
nju »kamene ceste kroz glavnu ulicu« i iz-
gradnju »rasvjetne mreže kroz cijelo selo«.

U tekstu pod naslovom »Stipanovčani sami 
rješavaju probleme sela«, Glas Slavonije 
od 12. veljače 1956. piše:

– Gradnja ceste, u dužini od 1.500 metara 
trajat će oko pet godina, a dovršenje elek-
tričnog voda predviđa se još u toku ove go-
dine. Poljoprivredna zadruga dat će svoj 
dinamo, koji će davati električnu energiju 
dok se vod ne priključi na dalekovod Osi-
jek – Našice. Na zboru se postavilo i pitanje 
kako će se opdrediti samodoprinos. Da li 
po osobi ili po površini zemlje. Svi su bili 
za taj drugi prijedlog i prihvaćeno je da se 
po katastarskom jutru zemljišta odredi 900 
dinara samodoprinosa. Članovi onih doma-
ćinstava koja ne posjeduju zemljište, a na-
laze se u radnom odnosu, plaćat će samo-
doprinos u visini od 3% njihovih prihoda,

Ciglana
U Podgoraču je sredinom prošloga stoljeća 
bila razvijena i proizvodnja, tada ključnog 
građevinskog materijala – cigle!

Tako iz teksta »Ciglana u Podgoraču počela 
s pečenjem cigle« (Glas Slavonije, 21. kolo-
voza 1956.) saznajemo:

– Ciglana u Podgoraču, koja je jedna od 
pogona opće poljoprivredne zadruge toga 
sela, počela je u subotu s pečenjem cigle. 
Radovi na proizvodnji cigle počeli su ove 
godine tek u lipnju mjesecu s obzirom na to, 
da su u ciglani vršeni popravci nekih šupa 
i jednog dijela kružne peći. Uprkos tome ci-
glana će do kraja sezone proizvesti 360.000 
komada cigla. Za ciglu vlada znatan interes. 
Među ostalim, coglana će u toku ove godi-

VREMEPLOV

Što nas je mučilo sredinom 
prošlog stoljeća

ne, zapravo još ovoga i početkom drugoga 
mjeseca, isporučiti 30.000 komada cigala 
za izgradnju spomen-doma u Podgorju.

Što radi gnojivo u stipanovačkom 
Vatrogasnom domu?

Budimčani platili čak 107 posto poreza
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PODGORAČKE LJETNE NOĆI

Noći druženja, zabave, 
natjecanja i – dobre klope!
Posebno mi je drago što su slične manifestacije pokrenute u mnogim mjestima našičkog kraja i širom Slavo-
nije, što smo drugim sredinama poslužili kao dobar primjer – komentirao je načelnik Goran Đanić

Krajem srpnja (24.7.) i početkom kolovoza 
(7.8.) već šesnaesti put održane su Podgo-
račke ljetne noći. Uz neizostavne zabavne, 
gastronomske i natjecateljske karakteri-
stike, ključan element ove manifestacije 
definitivno je – druženje mještana općine 
Podgorač i njihovih sve brojnijih gostiju.

Podgorač – primjer drugima
– A, što reći nego istaknuti veliko zado-
voljstvo što je i ove godine centar Podgo-
rača bio prepun, a za parkiranje se tražilo 
mjesto više. Kada smo 2006. godine Op-
ćina Podgorač i ja osobno kao općinski 
načelnik, pokrenuli ovo događanje, zamisli 
smo ga kao skromno druženje mještana u 
ljetnim danima. Sada je to manifestacija 
na koju dolaze ljudi iz Našica, Đakova, pa 
i Osijeka. A, posebno mi je drago što su 
slične manifestacije pokrenute u mnogim 
mjestima našičkog kraja i širom Slavoni-
je. Drago mi je što smo drugim sredinama 
poslužili kao dobar primjer – komentirao 
je načelnik Goran Đanić, koji je i ove go-
dine na početku pozdravio brojne goste i 
uzvanike.

Prva noć – čobanac
Iako se ranijih godina znao pripremati 
fiš-paprikaš, pileći paprikaš, pa i zavrtjeti 
janjci ili prasci, u gastronomskom dijelu 
najpouzdanije se pokazao čobanac i grah. 
Tako je bilo i proteklog ljeta kada su prve 
Podgoračke ljetne noći bile u znaku čoban-
ca.

U ovoljetnom natjecanje u kuhanju čoban-
ca sudjelovalo 12 ekipa. Najbolji čobanac 
skuhali su Ivan Juren i Mihael Hronjec 
iz Ledenika, druge su bile Marijana Šimić 
i Danijela Viljanac, a treće mjesto su za-
uzeli David Štefančić i Tomislav Kezele. 

No, kako bi čobanca bilo dovoljno za sve 
koji su ga željeli kušati, u »kotliću« ka-

Francuzović. Priznanja najuspješnijima 
(pehare i medalje) podijelili su načelnik 
Goran Đanić i u ime organizatora – pred-
sjednica HKD-a Podgoračani Zdenka Vu-
komanović. 

U glazbenom dijelu programa za odličnu 
cjelovečernju atmosferu pobrinuli su se 
Šima Jovanovac i Tamburaški sastav Že-
teoci. 

Druga noć – grah
Neposredni organizator druge ovogodišnje 
Podgoračke ljetne noći bio je Nogometni 
klub Sloga, a na jelovniku je ovoga puta 
bio – grah.

I opet se središtem Podgorača osjetio dim i 
primaljivi mirisi iz desetak natjecateljskih 
kotlića. Naravno, i ovoga se puta priprema-
lo »pojačanje« u općinskom »kotliću«.

Prema ocjenama stručnog žirija najbolji 
grah te su večeri skuhale dame: Marijana 
Šimić i Danijela Viljanac, razbijajući pre-
drasude o tome »kako najbolji grah kuhaju 
muški«.

Tako su drugo mjesto osvojili Sandi Kla-
nica i Ivan Ostrman, a treće Branko 
Kruljac i Željko Filković. 

Za djecu do 14 godina organizirano je na-
tjecanje u skakanju u vreći. Zbog velikog 
broja prijavljenih mladih natjecatelja, or-
ganizirana su dva kruga, a u finalu je najbr-
ži bio Ivan Balentić, drugi Luka Balentić, 
a treći Dejvid Dešić. 

Mnoštvo okupljenih u središtu Podgorača, 
u prostoru Vatrogasnog centra, zabavljao je 
tamburaški sastav Čokanj i popularni pje-
vač Igor Delač.

Naravno, bila je to još jedna uspješna 
»Podgoračka ljetna noć” koja se plesom i 
druženjem odužila kasno u tu podgoračku 
ljetnu noć.

Posljednji savjeti pred utrkuAleja kotlića Kuhari i savjetnici

Igor Delač i sastav Čokanj

Šima Jovanovac i načelnik Đanić

paciteta stotinjak litara vrijedne kuharice 
pripremale su čobanca »da niko ne ode 
gladan«.

Kada je već smrkavalo, organiziran je i tra-
dicionalni ples s balonima. Najbolji ritam 
glazbe i balona uskladili su Marija i Josip 
Varga ostajući najdulje na plesnom podiju 
i tiome osvojili prvo mjesto. Drugo mjesto 
je pripalo Slavici i Anti Verkiću, a treći su 
bili Marina Galić i Drago Valek. 

Za djecu je organizirano natjecanje u trča-
nju s nošenjem jajeta u žlici. Najbrži, ali i 
najspretniji bio je Denis Borovička, dru-
gi je bio Davor Borovička, a treća Elena 



I dvorište Vatrogasnog centra 
nije bilo dovoljno

Dame su preuzele inicijativu
Što se čeka?

Valcer i tango još nekako, 
al’ polka nas je »ubila«

Tko se dima ne nadimi...

Brže, više, jače...

Uh, dobro 
da su jaja 
kuhana

Vatre podgoračke...

Još samo 
malo...

E, ako ovo nije dobar grah!

PODGORAČKE LJETNE 
NOĆI OKOM KAMERE


