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Kalendar za 
2023. godinu
Uz ovaj broj Informativnog lista  
Općine Podgorač,  
općinski načelnik Goran Đanić  
svakom čitatelju daruje  
kalendar za 2023. godinu

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Usvojen prvi općinski 
proračun u eurima
U 2023. godinu povećavaju se naknade za novorođeno dijete, 
rastu studentske stipendije, a Općina će svim osnovcima kupiti 
sve potrebne radne bilježnice

Sretne blagdane  
i novu, 2023. godinu  
svim stanovnicima 
općine Podgorač 

žele 

članovi Općinskog vijeća  
i općinski načelnik  

Goran Đanić

Budući da od 1. siječnja 2023. godine kuna 
kao službena hrvatska valuta odlazi u povi-
jest, i predstojeći proračun Općine Podgo-
rač za 2023. godinu izrađen je s iznosima 
u eurima kao novoj službenoj valuti Repu-
blike Hrvatske. Stoga su općinski vijećnici 
na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojili 
općinski proračun koji je »težak« nešto više 
od 2,7 milijuna eura.
Kako je istaknuo općinski načelnik Goran 
Đanić, za sve nas je to pomalo neobično, ali 
svim ljudima starijim od četrdesetak godina, 
to je već četvrta valutna promjena. Najprije 
smo živjeli s jugodinarima, pa s hrvatskim 
dinarom, onda je došla kuna i sada će euro. 
– Najvažnije za stanovnike podgoračke 
općine jeste činjenica što je novi općinski 
proračun realan, razvojan i obuhvaća jedna-
komjeran razvoj svih naših naselja. Uz vla-
stite, izvorne prihode, opet jednim dijelom 
računamo i na projekte koji bi se trebali fi-
nancirati iz fondova EU, te iz proračuna RH 
– rekao je Đanić.

Ono što će mnoge stanovnike osobito za-
nimati je činjenica da će iz općinskog pro-
računa biti financiran dobar dio školskih 
potreba učenika. Konkretno, Općina Pod-
gorač će od slijedeće školske godine finan-
cirati kupnju svih radnih bilježnica za sve 
učenike osnovne škole. Također, umjesto 
dosadašnjih 600 kuna, općinske studentske 
stipendije rastu na 100 eura mjesečno, na-
knade za novorođeno dijete s dosadašnjih 
tisuću kuna na 150 eura, a božićnice i uskr-
snice za umirovljenike s dosadašnjih 200 
kuna na 30 eura. To je svakako konkretan 
dokaz kako Općina Podgorač dodatno po-
jačava program demografskog i socijalnog 
razvitka.
Nakon sjednice, u dvorani Vatrogasnog cen-
tra, upriličen je svečani božićni domjenak 
kome su uz općinske vijećnike, nazočili i 
predstavnici udruga, društava i vjerskih za-
jednica koje djeluju na području općine Pod-
gorač.
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ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Čekaju se natječaji 
za EU sredstva
Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač 
održane 29. studenog, vijećnici su prihvatili reba-
lans ovogodišnjeg općinskog proračuna. Rebalan-
som je proračun smanjen za 23,5 milijuna kuna te 
sada iznosi 12,6 milijuna kuna. 

Kako je istaknuo načelnik Goran Đanić, do reba-
lansa je došlo budući da trenutno gotovo i nema 
raspisanih natječaja za europska sredstva. Zbog 
svega toga, projekti na kojima se vrijedno radilo, a 
to je prvenstveno izgradnja Sportskog centar, osta-
ju na daljnjem čekanju.

Nadalje, investicija izgradnje ceste za Poduzetnič-
ku zonu prebačena je na sljedeću godinu.

Vijeće je prihvatilo Odluku o komunalnoj naknadi 
te niz drugih odluka vezanih za općinski proračun. 

Također, vijećnici su donijeli Odluku o dodjeli sti-
pendije Općine Podgorač za ovu studijsku godinu 
te Odluku o dodjeli javnih priznanja koje će biti 
uručene na svečanosti obilježavanja Dana općine 
u veljači slijedeće godine. Pored ostalog, Općin-
sko vijeće je prihvatilo izvješće o realizaciji go-
dišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Zvončić.

ASFALTIRANJE KOLNIKA U NASELJIMA OPĆINE PODGORAČ

Asfalt je stigao i u Ulicu Rudolfovac u Bijeloj Lozi
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SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB OSIGURANA I ZA 2023. GODINU

Umirovljenicima 
podijeljene božićnice
Kao što je to bilo i nekoliko posljednjih godina, kao jedna od mjera aktivne so-
cijalne politike je i dodjela uskrsnica i božićnica umirovljenicima. Tako je uoči 
predstojećih božićnih blagdana, više od 500 umirovljenika iz svih naselja s po-
dručja podgoračke općine dobilo božićnice. Ovu financijsku pomoć svojim sta-
novnicima treće životne dobi, osigurala je Općina Podgorač u svom proračunu.
Tim povodom, općinski načelnik Goran Đanić je izjavio:
- Zadovoljan sam što smo našim najstarijim sumještanima i ove godine u op-
ćinskom proračunu uspjeli osigurati sredstva za isplatu božićnica. Planirali 
smo to i u nedavno usvojenom općinskom proračunu za predstojeću 2023. 
godinu, tako da naši umirovljnici slijedeće godine mogu očekivati i uskrsnicu 
i božićnicu. Također, zahvaljujem našim vijećnicima i ostalima koji su se ak-
tivno uključili u podjelu božićnica našim umirovljenicima u svim općinskim 
mjestima, odnosno na kućnom pragu – istaknuo je Đanić. 
Pravo na dodjelu božićnice imaju svi umirovljenici koji imaju prebivalište na 
području općine Podgorač. Pri tome je općinska uprava išla na ruku svima, 
pa se organizirala isplata božićnice u svakom općinskom naselju, u svakoj 
kući gdje žive umirovljenici. Oni koji još nisu podigli svoju božićnicu, detalje 
mogu saznati u općinskoj upravi.
Inače, umirovljenicima s područja svih naselja općine Podgorač u općinskom 
proračunu su osigurane uskrsnice i božićnice i tijekom sljedeće godine. Narav-
no, više ne u kunama, nego u eurima.

Iz rada sjednice Općinskog vijeća

Svaki umirovljenik je dobio božićnicu u iznosu od 200 kuna

- Uvjeren sam kako do kraja 2023., a najka-
snije početkom 2024. godine, općina Podgo-
rač više neće imati nerazvrstanih, odnosno 
neasfaltiranih cesta u naseljima podgoračke 

općine – izjavio je prošle godine općinski na-
čelnik Goran Đanić.

Podsjetimo kako su 2021. godine asfaltirane 
ukupno četiri ulice u Budimcima, Razbojištu i 
Poganovcima, a upravo ovih dana završava-
ju se zahtjevni radovi na rekonstrukciji ulice 
Rudolfovac u Bijeloj Lozi. Naime, ta ulica nije 
mogla biti samo asfaltirana, nego je bio nu-
žan i financijski zahtjevan zahvat rekonstruk-
cije oborinske odvodnje u toj ulici. 

Dužina trase rekonstrukcije u ovoj ulici iznosi 
nešto više od 400 metara, a zahvat obuhva-
ća rekonstrukciju kolnika ceste za dvosmjer-
ni promet širine 5,5 metara i rekonstrukciju 
otvorenih kanala oborinske odvodnje. 

- Kao i ranije investicije u ovaj segment komu-
nalne cestovne infrastrukture, i ovaj zahvat 
povećava kvalitetu života stanovnika ove 

ulice, ali i cijelog naselja Bijela Loza. Stalno 
ponavljam kako je izuzetno važno da osigu-
ramo podjednake uvjete života svih mještana 
na području općine Podgorač. Jamčim kako 
će i sve preostale ulice u našim naseljima vrlo 
brzo doći na red jer želimo podići standarde 
življenja primjerene 21. stoljeću – rekao je na-
čelnik Goran Đanić.

Završne 
pripreme za 
postavljanje 
asfaltnog sloja
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INICIJATIVA GORANA ĐANIĆA NA SJEDNICI SKUPŠTINE 
OSJEČKO-BARANSKE ŽUPANIJE

Nužna je temeljita 
rekonstrukcija ceste 
od Podgorača do 
Čepinskih Martinaca

Eurokovanice 
dostupne i u 
poštanskim 
uredima 
Podgorač i 
Budimci
Kao i u više od tisuću poštanskih 
ureda diljem Hrvatske, tako se i u po-
štanskim uredima u Podgoraču i Bu-
dimcima od 1. prosinca mogu kupiti 
paketi hrvatskih eurokovanica. 

Početni paketi eurokovanica sadrže 
sve apoene kovanica, a moći će se 
koristiti od 1. siječnja 2023. godine.

Kako saznajemo u podgoračkom po-
štanskom uredu, zanimanje mještana 
za kupnjom eurokovanica je očeki-
vano. Ovi paketi se mogu kupiti do 
kraja godine.

Paketi za fizičke osobe sadržavaju 
vrijednost od 13,28 eura, a prodaju 
se bez dodatne naknade za iznos od 
100 kuna. Kupnja je moguća isključi-
vo gotovinom, a svaka fizička osoba 
može kupiti najviše dva paketa. 

Prilikom kupnje izdaje se i potvrda o 
prodaji kojom se kupci obavještavaju 
o zabrani korištenja hrvatskih euro-
kovanica prije 1. siječnja 2023.

Početni paket eurokovanica za fizič-
ke osobe sadrži ukupno 33 kovanice:

– 3 kovanice od 2 eura,

– 3 kovanice od 1 eura,

– 5 kovanica od 50 centi,

– 5 kovanica od 20 centi,

– 5 kovanica od 10 centi,

– 3 kovanice od 5 centi,

– 4 kovanice od 2 centa i

– 5 kovanica od 1 centa.

Na 16. sjednici Skupštine Osječko-baranj-
ske županije, održane 24. studenog, općin-
ski načelnik i potpredsjednik Županijske 
skupštine Goran Đanić, potaknuo je pita-
nje temeljite obnove županijske ceste ŽC 
4105.

Radi se o županijskoj cesti koja u dužini 
od 24 kilometra vodi od središta Podgorača 
na kružnom toku (gdje je spoj s državnom 
cestom D 551), preko Budimaca, Pogano-
vaca, Čokadinaca i Čepinskih Martinaca 
sve do spoja sa zapadnom osječkom obi-
laznicom, odnosno do spoja s autocestom. 

Kako objašnjava Đanić, ta je županijska 
cesta znatno oštećena posljednjih godina 
zbog, inače nedopuštenog prometovanja 
teških kamiona. K tome, u vrijeme izgrad-
nje dionice autoceste od Osijeka do Belog 
Manastira, kao dijela europskog promet-
nog koridora 5C, duž ŽC 4105 svakodne-
vno je bilježen veliki kamionski promet. 
Također, ova županijska cesta, godinama 
je služila kao alternativa dok je obnavlja-
na državna cesta D2 na dionicama između 
Osijeka i Našica.

Uslijed svega toga, županijska cesta ŽC 
4105 između Podgorača i Čepinskih Mar-
tinaca ozbiljno je devastirana, a na nekim 
dijelovima i prilično nesigurna za prome-
tovanje.

Zato je Đanić pozvao županijsku vlast da 
se kod Hrvatskih autocesta (HAC) i Hr-

vatskih cesta (HC) pokrene zajednička ini-
cijativa za temeljitu rekonstrukciju tih 24 
kilometara županijske ceste 4105.

Dionica ŽC 4105

Goran Đanić: Županijska cesta ŽC 4105 
između Podgorača i Čepinskih Martinaca 
ozbiljno je devastirana, a na nekim dijelovima 
i prilično nesigurna za prometovanje
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U proteklom razdoblju, napu-
stili su nas naši slijedeći do-
nedavni sumještani:

1. Anica Balaž, sahranjena 
5. studenog 2022. godine 
na groblju u Podgoraču 
(Sv. Nikole),

2. Velimir Batori, sahranjen 
21. studenog 2022. godi-
ne na groblju u Poganov-
cima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

3. Ljubiša Đurašinović, 
sahranjen 22. studenog 
2022. godine na groblju 
u Poganovcima (Sv. Ilije i 
Sv. Ivana Nepomuka),

4. Zlatica Borovička, sa-
hranjena 25. studenog 
2022. godine na groblju u 
Razbojištu (Sv. Ivana),

5. Josip Dolenec, sahra-
njen 26. studenog 2022. 
godine na groblju u Pod-
goraču (Sv. Nikole),

6. Tihomir Bošnjak, sahra-
njen 29. studenog 2022. 
godine na groblju u Bu-
dimcima (Tihi gaj),

7. Ljubica Branković, sa-
hranjena 5. prosinca 
2022. godine na groblju 
u Poganovcima (Sv. Ilije i 
Sv. Ivana Nepomuka),

8. Dimitrije Ćurić, sahra-
njen 7. prosinca 2022. go-
dine na groblju u Budimci-
ma (Presveto trojstvo)

9. Stjepan Paulić, sahra-
njen 10. prosinca 2022. 
godine na groblju Podgo-
raču (Sv. Nikole).

Do zaključenja ovog broja 
Informativnog lista Općine 
Podgorač, na području op-
ćine rođena su dvojica naših 
novih sumještana. Njihovim 
je roditeljima iz općinskog 
proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u izno-
su od tisuću kuna.

1. Sebastian Hetrih, rođen 
27. listopada 2022. godi-
ne, sin Davida i Marine iz 
Razbojišta,

2. Mateo Đanić, rođen 26. 
listopada 2022. godine, 
sin Gorana i Valentine iz 
Podgorača.

Roditeljima čestitamo, a dje-
ci želimo sretno i zdravo dje-
tinjstvo.

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

SVETI NIKOLA JE OBILJEŽEN S PUNO DJEČJIH OSMJEHA I VESELJA

Sveti Nikola u crkvama 
Podgorača i Budimaca
Zahvaljujući suradnji Općine Podgorač i vjerskih zajednica, predškolska 
djeca i osnovci od prvog do četvrtog razreda u povodu svetog Nikole dobi-
la su prigodan poklon-paketić

Nakon dvogodišnje stanke 
zbog primjene epidemioloških 
mjera, ove je godine nastavljen 
lijepi običaj organiziranog da-
rivanja djece u povodu svetog 
Nikole. U suradnji sa župnim 
crkvama u Podgoraču i Budim-
cima koje su se pobrinule za 
prigodni program, Općina Pod-
gorač je pak osigurala prigod-
ne poklon-paketiće za djecu 
predškolskog uzrasta i osnovce 
od 1. do 4. razreda.

Te večeri u ponedjeljak, 5. pro-
sinca, sveti Nikola je najprije 
posjetio župnu crkvu Presveto-
ga Trojstva u Budimcima gdje 
ga je dočekao tamošnji župnik 
Vlado Karačić i, naravno – 
mnoštvo razdragane djece i 
njihovih roditelja iz Budimaca 
i Poganovaca. Svetog Nikolu u 
Budimce je dovezao općinski 

načelnik Goran Đanić, a gdje 
su zajedno Sveti Nikola i na-
čelnik Đanić – tu je i mnoštvo 
darova za djecu!

Priliku da se upoznaju sa sve-
tim Nikolom, iz njegovih ruku 
prime dar, ali i da se fotografi-
raju zajedno s njim, najprije su 
dobili oni najmlađi, a potom i 
školarci. Svakako, za djecu je 
to bio lijepi događaj kojeg će 
sigurno dugo pamtiti. Barem 
do slijedećeg svetog Nikole

Sveti Nikola je svima drag, 
ali Podgoračanima – malo 
više
Ni prilično prohladna podgo-
račka večer nije obeshrabrila 
mnoštvo djece i njihove rodi-
telje da krenu put župne crkve 
sv. Nikole biskupa u Podgora-
ču. Sveti Nikola je drag brojnoj 
djeci svijeta, ali u podgoračkoj 

Ulazak svetog Nikole u budimačku crkvu Nestrpljivo iščekivanje reda

I župnik pomaže svetom Nikoli

Napokon...
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ODLUKOM 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Potvrđeni 
dobitnici 
studentskih 
stipendija
Na sjednici Općinskog vijeća Općine 
Podgorač, vijećnici su prihvatili prijed-
log Odluke o dodjeli stipendije Općine 
Podgorač za studijsku 2022./2023. 
godinu, prema kojoj će biti dodijeljeno 
deset stipendija.

Temeljem toga, stipendija Općine 
Podgorač u iznosu od 600 kuna mje-
sečno dodjeljuje se slijedećim studen-
tima s područja Općine Podgorač:

1. Magdaleni Valek iz Podgo-
rača, studentici I. godine Fakulte-
ta za odgojne i obrazovne znano-
sti u Osijeku,

2. Sari Hečimović iz Podgora-
ča, studentici I. godine Pravnog 
fakulteta u Osijeku,

3. Davoru Marjanović iz Po-
ganovaca, studentu I. godine 
Prirodoslovno-matematičkog fa-
kulteta u Zagrebu,

4. Tamari Metikoš iz Pogano-
vaca, studentici I. godine Fakul-
teta elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija u Osi-
jeku,

5. Dejanu Mihić iz Podgorača, 
studentu III. godine Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i in-
formacijskih tehnologija u Osije-
ku,

6. Magdaleni Hmura iz 
Podgorača,studentici III. godine 
studija Radiološke tehnologije u 
Zagrebu,

7. Kristini Kovač iz Ostrošina-
ca, studentici II. godine Pravnog 
fakulteta u Osijeku,

8. Ivani Lukačević iz Budima-
ca, studentici IV. godine Medicin-
skog fakulteta u Osijeku,

9. Ivanu Vidačić iz Podgorača, 
studentu II. godine Filozofskog 
fakulteta u Osijeku,

10. Petri Miknić iz Podgorača, 
studentici V. godine Farmaceut-
sko-biokemijskog fakulteta u Za-
grebu.

Studenti su s davateljem stipendije 
dužni zaključiti Ugovor o korištenju 
stipendije, kojim će se regulirati me-
đusobna prava i obveze davatelja i 
korisnika stipendije, najkasnije do 31. 
prosinca 2022. godine. 

župi, to je ipak nešto posebniji 
dan. Naime, taj dan ima poseb-
no mjesto u podgoračkoj župi 
jer sveti Nikola je patron, od-
nosno zaštitnik župe. 

Stoga su najmlađi župljani, 
zahvaljujući agilnom župniku 
Željku Bankoviću, uz nese-
bičnu pomoć voditeljice cr-
kvenog zbora i učiteljice Mir-
jane Kučić, te vjeroučiteljice 
Marijane Černava, pripremili 
prigodan glazbeni program s 
igrokazom kako bi u što boljem 
ozračju dočekali i predstavili se 
svetom Nikoli.

Iznenađenje »s neba«
I, upravo u najnapetijim trenu-
cima kada se nestrpljivo iščeki-
vao ulazak svetog Nikole kroz 
velik crkvena vrata, uslijedilo 
je veliko iznenađenje »s neba« 
za sve prisutne. Upravo tako 
simbolički »s neba«, sveti Ni-
kola se nazočnima u crkvi po-

Dolazak svetog Nikole »s neba«

Đanić: Osigurali smo više od 300 
prigodnih poklon paketića
- Pored izdvajanja za sufinanciranje školskog prijevoza, za škol-
sku prehranu, studentske stipendije i naknadu za novorođenu 
djecu, odlučili smo iz općinskih sredstva dio novaca izdvojiti i za 
dječje darove u povodu svetog Nikole. Tako smo osigurali nešto 
više od 300 prigodnih poklon paketića za svu djecu s područja 
naše općine koja još ne idu u školu, kao i za osnovce od prvog 
do četvrtog razreda. Uvjeren sam kako je to postupak vrijedan 
svakog našeg djeteta – izjavio je općinski načelnik Goran Đanić.

kazao i mahanjem pozdravio 
– s balkona visoke stare pro-
povjedaonice. Naravno da je 
uslijedila erupcija iznenađenja. 

Nakon što je pozdravljen pje-
smom i burnim pljeskom, sveti 
Nikola se spustio među djecu 
i ostale okupljene i poslušao 
dio programa kojeg su djeca 
pripremila upravo za njega. Po-
tom je uslijedila podjela poklo-
na djeci od prvog do četvrtog 
razreda i djeci koja još ne idu 

u školu. K tome, za svakoga 
tko je to želio (a nije se previše 
preplašio), sveti Nikola je imao 
strpljenja i za mnoga roditelj-
ska fotografiranja.

Te večeri podgoračka je crkva 
bila puna nestrpljive vesele 
djece i njihovih raspoloženih 
roditelja iz Podgorača, Stipa-
novaca, Razbojišta, Ostroši-
naca, Bijele Loze, Kršinaca i 
Kelešinke. 

Za one mještane koji svetog 
Nikolu obilježavaju po Julijan-
skom kalendaru, prigodna po-
djela darova za djecu iz Budi-
maca, Bijele Loze i Poganova-
ca, bit će naknadno organizira-
na u budimačkom parohijskom 
domu, a taj događaj priprema 
budimački paroh Aleksandar 
Vukadinović. Također, djeci 
članovima Kršćanske adventi-
stičke crkve koja djeluje u Sti-
panovcima, pokloni će tradici-
onalno biti uručeni uoči Nove 
godine. Naravno, i za njihove 
poklon-paketiće, »odgovor-
nost« snosi Općina Podgorač i 
načelnik Goran Đanić.Zajedničko fotografiranje
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SVEČANOST U POVODU OBILJEŽAVANJA STOTINU GODINA OD OSNIVANJA NOGOMETNOG KLUBA SLOGA PODGORAČ

A, sada razvoj za daljnjih stotinu godina

tinu godina od svoga osnutka. 
U nogometu se pobjeđuje i 
gubi, a najvažnije je da je ovaj 
klub opstao i postoji i nakon 
stotinu godina nakon što je ute-
meljen. Među nama već davno 
nema ljudi koji su ga osnovali, 
ali postoje ljudi koji su ga stva-
rali i živjeli za njega tijekom 
proteklih desetljeća. Svima nji-
ma zahvaljujem na doprinosu i 
nadam se kako će njihova dje-
ca i unuci nastaviti tu lijepu i 
vrijednu nogometnu i sportsku 
tradiciju u Podgoraču. 

U ime Općine Podgorač za-
hvaljujem se svima koji su dali 
svoj nesebični doprinos u stva-
ranju povijesti Nogometnog 
kluba Sloga, kao i svima vama 
koji ste pridonijeli ovoj našoj 
današnjoj proslavi. Općina 
Podgorač u svojim planovima 
pridaje veliki značaj razvoju 
sporta kao obliku zanimanja 
prvenstveno mladih ljudi, te 
u tom smislu želimo što prije 
izgraditi kvalitetan i sadržajno 
višestruk sportski centar koji 
će služiti upravo razvoju spor-
ta, pa tako i nogometa mnogim 

budućim generacijama sadaš-
njih i budućih sportaša Podgo-
rača i svih naselja s područja 
Općine Podgorač – istaknuo je 
načelnik Đanić.

Svečanosti je nazočio i gla-
vni tajnik Športske zajednice 
Osječko-baranjske županije i 
izaslanik Župana, Dubravko 
Ižaković.

Uz čestitke i zahvalnost, Iža-
ković je zamolio na ustrajnosti 
za daljnjim opstankom kluba 
naglašavajući pri tome demo-
grafske probleme i nedostatak 

Općina Podgorač u svojim planovima pridaje veliki značaj razvoju sporta 
kao obliku zanimanja prvenstveno mladih ljudi, te u tom smislu želimo što 
prije izgraditi kvalitetan i sadržajno višestruk sportski centar koji će služiti 
upravo razvoju sporta, pa tako i nogometa mnogim budućim generacijama 
sadašnjih i budućih sportaša Podgorača i svih naselja s područja Općine 
Podgorač – istaknuo je načelnik Đanić

U povodu stotinu godina posto-
janja i neprekidnog rada Nogo-
metnog kluba Sloga iz Podgo-
rača, 13. studenog je dvorani 
Vatrogasnog centra u Podgora-
ču održana prigodna svečanost.

Ovu rođendansku svečanost 
otvorio i sve nazočne pozdravio 
predsjednik NK Sloga, Stevo 
Patajac. U kratkom izlaganju 
predsjednik je podsjetio nazoč-
ne sadašnje i bivše igrače, tre-
nere i članove uprave te brojne 
simpatizere i goste, s bogatom 
poviješću kluba koji je osnovan 
daleke 1921. godine. 

Nazočnima se potom obratio i 
načelnik Općine Podgorač Go-
ran Đanić, koji je čestitajući 
veliki jubilej, obećao i dalje 
punu podršku, najavivši i znat-
na ulaganja na izgradnji Sport-
skog centra u Podgoraču. 

– Sto godina postojanja nekog 
kluba nije mala stvar. Dogodi-
la su se dva velika rata, mije-
njale su se države, nestajala je 
dokumentacija, bile su mnoge 
turbulencije, ali bez obzira na 
sve to povijest organiziranog 
nogometa u Podgoraču, povi-
jest Nogometnog kluba Sloga 
je neupitna, a tome svjedoči i 
knjižni zapis koji je tim povo-
dom tiskao Nogometni klub 
Sloga. Općina Podgorač tije-
kom svoga postojanja snažno 
podupire razvoj svake vrste 
sporta, a osobito nogometa 
koji je najzastupljeniji među 
našim mještanima. Usprkos 
svim tehnološkim novotarija-
ma koje donosi 21. stoljeće kao 
i demografskim minusima, na 
području naše općine djeluje 
pet nogometnih klubova koji se 
natječu u sustavima Nogomet-
nog središta Našice. Time sam 
još ponosniji na činjenicu da u 
Podgoraču postoji nogometni 
klub koji danas obilježava sto-

Dubravko Ižaković i Stevo Patajac Goran Đanić Ante Vučemilović

Zajednička fotografija NK Zrinskog i NK Sloge
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SVEČANOST U POVODU OBILJEŽAVANJA STOTINU GODINA OD OSNIVANJA NOGOMETNOG KLUBA SLOGA PODGORAČ

A, sada razvoj za daljnjih stotinu godina

djece u čitavoj Slavoniji. Pri 
tome je izrazio uvjerenje kako 
će Podgoračani u tome uspje-
ti kako bi naredne generacije 
mogle obilježiti daljnjih stotinu 
godina postojanja nogometnog 
kluba u Podgoraču.

Biranim riječima, Podgora-
čanima i njihovim gostima, 
obratio se i Ante Vučemilović, 
predsjednik Nogometnog save-
za Osječko-baranjske županije 
i član Izvršnog odbora HNS-a. 
Pri tome je prenio pozdrave u 
ime Županijskog nogometnog 
saveza, ali i predsjednika Hr-
vatskog nogometnog saveza 
Marijana Kustića. 

– Sto godina je zaista puno. 
Samo treba zamisliti koliko je 
to generacija igrača i trenera 

prošlo u tih stotinu godinu, ali 
očito je kako je u Podgoraču 
uvijek bila dobra razina orga-
niziranosti kluba. Da bi neki 
klub dobro funkcionirao nužne 
su četiri osnovne komponente. 
Prije svega, to su kadrovi, dru-
go su financije, treće je organi-
zacija, a četvrto je razvoj, jer 
razvoj donosi i budućnost – re-
kao je Vučemilović, izražava-
jući zahvalu svima koji su kroz 
bogatu povijest na bilo koji na-
čin pomogli u radu NK Sloga. 

Uz prigodne darove klubu, Iža-
ković i Vučemilović obećali su 
i dalje punu podršku razvoju 
nogometa u Podgoraču sa stra-
ne Osječko-baranjske županije, 
Športske zajednice Osječko-
baranjske županije, Županij-

Priznanja i zahvalnice
Zaslužnim igračima, članovima kluba te predstavnicima sponzo-
ra uručena su prigodna priznanja i zahvalnice.
Tako su posebno priznanje za izniman rad i doprinos Nogomet-
nom klubu Sloga, dobili općinski načelnik Goran Đanić, dugogo-
dišnji tajnik i sportski direktor NK Sloge Petar Đanić, te Općina 
Podgorač.
Posmrtne zahvalnice za rad i doprinos klubu dobili su pak Stje-
pan Đanić Stevo, Tomo Nikolašević Toman, Žarko Vukmirović, 
Mirko Ivančić, Zorko Martinović, Ivo Lovoković Bajoš, Luka Ma-
urac Brnić, Luka Nikolašević, Željko Kotriš, Marko Augustinović, 
Stevica Valek Krpo, Ivan Ivančić Garinča i Dragan Panta.
Zahvalnice za igranje i rad u klubu dobili su Kruno Martinović, 
Ivan Đanić, Zvonko Kuruc, Željko Dmitrić, Zdravko Laslavić i Da-
nijel Vidačić.
Zahvalnice za rad i doprinos klubu dobili su Željko Filković, Ste-
vo Patajac Bajan, Zdravko Vinić Borić, Marko Kragujević, Josip 
Hećimović Jozo, Vjekoslav Ivančić Vjeko i Ivica Greganić.
Priznanje za igranje u klubu dobili su Davor Visković, Filip Đanić, 
Dino Visković, Davor Dmitrić, Ivan Vidačić, Antonio Ivančić, Ivan 
Hećimović, Josip Pavić, Josip Lulić, Josip Paulić, Nikola Kosić i 
Dalibor Uglješić Dado.
Zahvalnicu za igranje i doprinos klubu dobio je Marinko Mašić, a 
za medijsko praćenje kluba dobila je Jasmina Mihić.
Zahvalnice za unapređenje i razvoj kluba dobili su Županijski 
nogometni savez, Sportska zajednica OBŽ, Osječko-baranjska 
županija, Nogometno središte Našice, Zbor nogometnih sudaca 
NS Našice, DVD Podgorač, Caffe bar Prestige Podgorač, NEXE 
grupa, Anagalis Podgorač, Papuk Našice, Elektrolovošević Na-
šice i Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović Našice.

Ivica Valenčak i Stevo Patajac Svečanost u povodu 100 godina NK Sloga

Prava rođendanska torta

skog nogometnog saveza, ali i 
Hrvatskog nogometnog saveza.

Nazočnima se obratio i pred-
sjednik Nogometnog središta 
Našice, Ivica Valenčak, koji je 
čestitajući stotu obljetnicu po-
stojanja predsjedniku NK Slo-
ga uručio prigodnu plaketu, za-
željevši klubu »još barem stoti-
nu godina rada i postojanja, jer 
Nogometni klub Sloga je bitan 
klub i važna karika Nogomet-
nog središta Našice«, poručio 
je Valenčak.

Na svečanoj sjednici je pred-
stavljena i prigodna foto – mo-
nografija »100 godina NK Slo-
ga« koju je predstavio Sveto-
zar Sarkanjac.

Uz prigodan domjenak i zabav-
no glazbeni program, rođendan-
sko je slavlje uveličano i pri-
godnom rođendanskom tortom, 
a prije svečane sjednice prija-
teljsku su nogometnu utakmicu 
odigrali domaća Sloga i drugo-
ligaš Zrinski iz Jurjevca Punito-
vačkog, koji je slavio s 4:0.

Prigodna foto – monografija 
»100 godina NK Sloga«
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Raspored misa o Božiću 
Badnjak, 24. prosinca 2022. 
– 18:00 Podgorač – dječja Polnoćka sa igrokazom 

za djecu. 
– 20:00 Kršinci 
– 22:00 Razbojište 
– 00:00 Podgorač – misu sviraju tamburaši, a pjeva 

župni zbor i članovi HKD Podgoračani 

Božić, 25. prosinca 2022.
– 8:30 Stipanovci 
– 9:45 Razbojište 
– 11:00 Podgorač 

Sveti Stjepan, 26. prosinca 2022. 
– 8:30 Ledenik
– 9:45 Ostrošinci 
– 11:00 Podgorač 

Blagoslov obitelji 2022./2023.
Utorak (27. 12.); Podgorač. Početak u 8.30. Ulica 
K. Tomislava, neparna strana od ob. Jakšetić do ob. 
Hečimović. Povratak parna strana od ob. Vračarić 
do ob. Novak. Pauza od 12.00 do 13.30. 
Srijeda (28. 12.); Podgorač. Početak u 8.30. Ulica 
J. J. Strossmayera, neparna strana od obitelji Dža-
nija do ob. Pritišanac. Povratak parna strana od ob. 
Patača do ob. Udurović. Pauza od 12.00 do 13.30. 
Četvrtak (29. 12.); Podgorač. Početak u 8.30. 
Ulica P. Preradovića od ob. Mojzeš do ob. Maurac, 
nastavak od ob. Lovoković do ob. Hudorović. Uli-
ca H. Juhna od ob. Borovićka do ob. Šoštarić, obje 
strane istovremeno. Ulica J. Kozarca od ob. Belan 
do ob. Šušovćek, obje strane istovremeno. Pauza 
od 12.00 do 13.30. 
Petak (30. 12.); Ledenik. Početak u 8.30. Od Koš-
ke prema groblju. Kršinci. Početak u 13.30. Od ob. 
Šubić do ob. Buha, obje strane istovremeno. Pauza 
od 12.00 do 13.30.
Subota (31. 12.); Ostrošinci. Početak u 10.00 sati. 
Od ob. Ceder prema Panjiku, obje strane istovre-
meno. Podgorač. U 14.00 sati. Ulica M. Gupca, od 
ob. Krnjić do ob. Paragović/Jasenković. Pauza od 
12.00 do 13.30.
Ponedjeljak; (2. 1.); Stipanovci. Početak u 8.30. 
Ulica B. Radića, od ob. Varga do ob. Đurinski, na-
stavak od ob. Sili do ob. Novak. 
Utorak (3. 1.); Stipanovci. Početak u 8.30. Ulica J. 
J. Strossmayera od ob. Flajšer do ob. Novaković; po-
tom ulica M. A. Relkovića od ob. Lovošević do ob. 
Pavelik; po završetku ulice M. A. Relkovića nastavak 
ulica J. J. Strossmayera od ob. Sečan do ob. Ratajac 
obje strane istovremeno. Pauza od 12.00 do 13.30. 
Srijeda (4. 1.); Razbojište. Početak u 8.30. Ulica 
B. Radića od ob. Amić do ob. Varga. Slijedi ulica V. 
Nazora i nastavak ulice B. Radića od ob. Ostopanj 
do ob. Abramović. Pauza od 12.00 do 13.30. 
Četvrtak (5. 1.); Razbojište. Početak u 8.30. Ulica 
B. Radića od ob. Keglević do ob. Ostopanj. Klenik 
oko 11.00. Bijela Loza iza 13.30. Pauza od 12.00 
do 13.30.
Četvrtak (6. 1.); Kelešinka. Početak u 14.00. Od 
ob. Koljenik do ob. Brnjak. 

Glazbena večer u čast sv. Nikole Biskupa
U podgoračkoj Župnoj crkvi sv. Nikole Biskupa, 6. prosinca je održana glazbena večer 
u povodu blagdana sv. Nikole. U programu ovog nesvakidašnjeg glazbenog doživljaja 
sudjelovali su članovi HKD-a Lisinski iz Našica, Zbor Gospe Fatimske iz Velimirovca, te 
domaćini – Zbor sv. Nikole Biskupa iz Podgorača.

»Za njih nije bilo mjesta 
u svratištu!« (Lk 2,7)

ŽUPA SVETOG NIKOLE 
BISKUPA PODGORAČ
Raspored misnih 
slavlja o Božiću i 

blagoslova obitelji Svima su nam poznate okolnosti Isusova 
rođenja. Po naredbi cara Augusta vršen je 
popis stanovništva. Svatko je morao poći u 
‘svoj grad’, svoje rodno mjesto, da se po-
piše. Tako su Josip i Marija krenu prema 
Judeji, prema gradu Betlehemu kako bi se 
podvrgli popisu. Dok su putovali Mariji se 
navršilo vrijeme da rodi. I upravo tu, za 
vrijeme poroda nastaju problemi. Treba 
se smjestiti na sigurno, pronaći konak, ali 
na žalost sva su vrata zatvorena. U tamnoj 
noći i samoći, odbačen od svijeta Sin Božji 
se rađa u ljubavi svojih roditelja u malenoj 
štalici, okružen skromnim pastirima koji su 
čuvali svoja stada.

Dragi vjernici, i o skorom Božiću Isus će 
se simbolički roditi u »štalici«. Biti će to 
prikazano u mnogima našim crkvama u 
prekrasnim jaslicama koji će se za tu pri-
godu s puno ljubavi ukrasiti. No, glavno je 
pitanje – »hoće li se roditi u mome srcu, 
u mojoj obitelji« – ili će ponovno naći 
zatvorena vrata i biti odbačen. Prilika je 
ovo da se zapitamo ima li za Boga mjesta 
u mome ‘svratištu’, mom domu? Otvorimo 
vrata svoga srca rođenomu Kralju o ovo-
me Božiću, dopustimo da nas sve obraduje, 
ne samo bogatstvom trpeze, nego i bogat-
stvom svoje ljubavi.

Sve je poskupilo, neke stvari su upola sku-
plje nego prije godinu dana. Ulazeći u 

trgovine ostajemo zatečeni cijenama. Po-
stoji jedna stvar koja nema cijene, koja je 
besplatna, a to je Božja ljubav. Ona po ra-
đanju Isusa Krista ulazi u svijet. Neka Bog 
u Isusu Kristu pronađe istinsko ‘svratište’ 
u vašim obiteljima, obogati vas kao osobe 
svojom ljubavlju, a vi tu besplatnu Božju 
ljubav darujte jedni drugima, to je pravi 
smisao i istinska proslava Božića.

Sretan i blagoslovljen Božić svim župljani-
ma župe sv. Nikole Biskupa i naše susjed-
ne župe Presvetoga Trojstva u Budimcima, 
te svim mještanima Općine Podgorač želi 
Željko Benković, župnik.

Zbor sv. Nikole Biskupa iz Podgorača

HKD Lisinski iz Našica Zbor Gospe Fatimske iz Velimirovca
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VLADO KARAČIĆ – NOVI ŽUPNIK ŽUPE PRESVETOGA TROJSTVA U BUDIMCIMA

Svaka promjena je i novo iskustvo
Iza mene je točno 30 godina svećeničkog iskustva dosadašnje službe i ta su iskustva dobro došla i 
u ovoj sredini. Svoje dugogodišnje iskustvo rado ću podijeliti sa župljanima sadašnje župe – navodi 
župnik Karačić

Vlč. Vlado Karačić, župnik Župe Presvetoga 
Trojstva u Budimcima

Jedna župa – tri općine
Budimačka Župa Presvetoga Trojstva 
osnovana je 16. rujna 1994. godine na-
kon što se u vrijeme Domovinskoga rata 
u taj kraj doselio veći broj katolika s po-
dručja Srbije, odnosno iz Srijema i Bač-
ke. Sjedište župe je u selu Budimci koje 
administrativno pripada u sastav općine 
Podgorač isto kao i župna filijala u Poga-
novcima. Budući da filijala Čokadinci pri-
pada općini Čepin, a Subotički Lug općini 
Koška, ova je župa raštrkana na čak tri 
političke administrativne cjeline.

Od osnutka do danas, župom su uprav-
ljali Petar Petrović (1994. – 1996.), Željko 
Zuanović (1996. – 2005.), Đuro Blumen-
štajn (2005. – 2009.), Božidar Petrović 
(2009. – 2022.), te od kolovoza 2022. 
župnik je Vlado Karačić.

Budimačka župna crkva
Zbog ukazanih pastoralnih potreba, go-
dinu dana nakon osnutaka župe – 1995. 
godine, započela je gradnja crkve Pre-
svetoga Trojstva u Budimcima.

Temelji budimačke crkve postavljeni su 
1995. godine. Zvonik i križ su postavljeni 
1999. godine, da bi crkva bila završena 
2002. godine, a posvećena je i blagoslo-
vljena 27. srpnja 2003. Zgradu crkve je 
projektirao našički arhitekt Julijan Doma-
novac.

Jedna od najmlađih župa u Đakovačko-
osječkoj nadbiskupiji – Župa Presvetoga 
Trojstva u Budimcima – od kraja kolovoza 
ima novoga župnika. 

Naime, Đakovačko-osječki nadbiskup, 
mons. dr. Đuro Hranić, izdao je dekrete o 
razrješenjima i imenovanjima svećenika u 
Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Tako je, 
između brojnih promjena, velečasni Vlado 
Karačić razriješen službe župnika Župe 
Pohođenja Blažene Djevice Marije u Vrbi-
ci te je imenovan župnikom Župe Presve-
toga Trojstva u Budimcima.

Na toj je dužnosti zamijenio dosadašnjeg 
budimačkog župnika Božidara Petrovića 
koji je umirovljen.

ŽUPA PRESVETOGA 
TROJSTVA BUDIMCI

Raspored misnih 
slavlja o Božiću i 

blagoslova obitelji
Badnjak, 24. prosinca 2022.
– 22:00 Subotički Lug – sveta misa 

bdijenja
– 24:00 Budimci – polnoćka

Božić, 25. prosinca 2022.
– 9:00 Subotički Lug
– 10:00 Poganovci
– 11:00 Budimci

Sv. Stjepan, 26. prosinca 2022.
– 9:00 Subotički Lug
– 11:00 Budimci
– 15:00 Čokadinci

Nova Godina, 1. siječnja 2023.
– 9:00 Subotički Lug
– 10:00 Poganovci
– 11:00 Budimci

Sveta tri kralja, 6. siječnja 2023.
– 9:00 Subotički Lug
– 11:00 Budimci
– 15:00 Čokadinci 

Blagoslov obitelji počinje 2. siječnja 
2023. u Budimcima, a daljnji raspored 
će biti kasnije određen.

Tim smo povodom za Informativni list Op-
ćine Podgorač, kratko porazgovarali s no-
vim budimačkim župnikom.

Dekretom nadbiskupa Hranića od 24. 
kolovoza ove godine imenovani ste žu-
pnikom budimačke Župe Presvetoga 
Trojstva. Kako ste doživjeli to imenova-
nje?

– Kao i svaka promjena, i ova ima svoje 
izazove i poteškoće, ali promjena je i novo 
iskustvo koje je dobro došlo i meni. Ova 
promjena je uvjetovana i odlaskom bivšeg 
župnika Bože u mirovinu. Svaka promjena 
je stresna, ali i daje nove prigode za poziv 
koji obavljam.

Iza vas je punih 30 godina svećeni-
čkog službovanja po mnogim mjestima 

Đakovačko-osječke nadbiskupije. Kako 
ćete to dragocjeno svećeničko iskustvo 
primjeniti u ovoj župi?

– Iskustva dosadašnje službe dobro su 
došla i u ovoj sredini. Svoje dugogodišnje 
iskustvo rado ću podijeliti sa župljanima 
sadašnje župe.

Kako su Vas prihvatili župljani?

– Župljani koji prate život i rad župe i žu-
pnika su dobro prihvatili mene kao novog 
župnika. 

Kakva je brojnost i struktura vjernika 
u ovoj župi?

– Službena brojka župljana u župi je 750 
katolika, vjerojatno ih je sada manje. Teško 
je govoriti o statistici koja je vrlo promje-
njiva. Nakon blagoslova obitelji vjerojatno 
ću imati podatke bliže stvarnosti.
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PO 31. PUT ODRŽANA SMOTRA FOLKLORA »OJ, JESENSKE DUGE NOĆI« U PODGORAČU

To nije samo tradicija, 
nego i pisanje povijesti
Reći da je ovo samo tradicija, nije dovoljno. Jer, 31 godina stalnog održavanja ovakve smotre, ova-
kve manifestacije, nije samo tradicija, nego se time već polako, ali sigurno ispisuje povijest – ista-
knuo je općinski načelnik Goran Đanić

U subotu, 22. listopada u Pod-
goraču je održana tradicionalna 
31. smotra folklora i narodnih 
običaja pod nazivom »Oj, je-
senske duge noći«. U zaista 
bogatom i sadržajnom progra-
mu ovogodišnje smotre, uz do-
maćina – HKD Podgoračani, 
sudjelovalo je još šest društava: 
KUD Vesela šokadija iz Lapo-
vaca, MKD Braća Miladinovci 
iz Osijeka, HKD Lisinski iz Na-
šica, KUD Ivan Goran Kovačić 
iz Beravaca, KUD Zdenac iz 
Zdenaca, te KUD Brodski biseri 
iz Bosanskog Broda. 

Pozdravljajući sve prisutne, a 
osobito brojne goste, općinski 
načelnik Goran Đanić je iska-
zao zahvalnost i zadovoljstvo 
što se u Podgoraču već više od 

Pozdravna riječ načelnika Đanića Zdenka Vukomanović: Hvala svima!

Makedonski ritmovi Starogradski štih Našica

Zajednička snimka iz župne crkve
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Nakon službenog dijela programa porazgovarali 
smo s predstavnicima gostujućih društava.

Gosti iz Beravaca nisu prvi puta u Podgoraču. 
Naime, KUD-a Ivan Goran Kovačić iz Beravaca, 
osnovan je 1967. godine a, pored ostalog, poznati 
su i po tradicionalnoj manifestaciji Ižimača. 

– Ovoga smo puta u Podgo-
rač došli s pjevačkom gru-
pom, a imamo još i dramsku 
grupu. Ovo nam je treće go-
stovanje u Podgoraču i od-
lično surađujemo s HKD-om 
Podgoračani. Nastupali smo 
diljem Hrvatske i BiH – objaš-
njava Đurđica Valeč, tajnica 
KUD-a Ivan Goran Kovačić.

Sa zanimljivim, šaljivo-pro-
vokativnim monologom ovaj 
KUD je predstavila i Marica 
Kladarić Maca.

– Sama pišem tekstove. U 
njima ima dosta autobiograf-
skih stvari, a ponešto začinim 
s pikantnim detaljima. Uveče 
kad ne mogu spavati onda 
smišljam tekstove. Ne mogu gledati televiziju jer 
tamo stalno nešto lažu. Mogla bi im svašta s tih 
televizija, ali oni me ionako ne bi čuli. Zato mi je 
bolje da smišljam tekstove i pripremam monolge 
za publiku – kaže gospođa Maca.

Osobitu pažnju i simpatije publike izazvao je na-
stup Makedonskog kulturnog društva Braća Mila-
dinovci iz Osijeka. Pozornost Podgoračana, ovo 
je društvo zaslužilo i svojim ranijim nastupima na 
manifestaciji Uskrsni stol.

– Uvijek idemo tamo gdje nas 
pozovu, a nismo prvi puta u 
Podgoraču. Predstavljamo 
svoj folklor i tradiciju po čita-
voj Hrvatskoj, ali i mnogim 
susjednim zemljama. Dičimo 
se time što unutar našega 
društva nisu samo Makedonci 
već smo multinacionalno dru-
štvo – istaknuo je Boris Trajanovski, predsjednik 
MKD Braća Miladinovci iz Osijeka, koji je s pono-
som iskazao i svoje podgoračko podrijetlo.

Obostranu i dugogodišnju suradnju s Podgorača-
nima istaknuli su i članovi KUD-a Zdenac iz Zde-
naca:

– Veliku i lijepu suradnju ima-
mo s Podgoračanima već 
godinama. Bili smo na Uskr-
snom stolu u mnogim njiho-
vim manifestacijama, kao i 
oni kod nas budući da je su-
radnja obostrana. Naš KUD 
postoji od 1972. godine, a 
kako ne bi ostarjeli, surađuje-
mo s našom osnovnom školom, radimo s djecom 
već od nižih razreda i vjerujemo u stabilnu bu-
dućnost KUD-a. Inače, nastupamo u Hrvatskoj, 
a gostovali smo i u BiH, Mađarskoj, Poljskoj... – 
kaže Ivan Ivanković, voditelj i predsjednik KUD-
a Zdenac iz Zdenaca.

Za razliku od svih njih, članovi KUD-a Brodski bi-
seri iz Bosanskog Broda u BiH, ove su godine prvi 
puta nastupali u Podgoraču: 

– Prvi put smo u Podgoraču i 
jako smo zadovoljni prijemom 
domaćina, a došli smo na po-
ziv predsjednice ovdašnjeg 
KUD-a, gospođe Zdenke Vu-
komanović. Mi smo relativno 
mlado društvo budući da smo 
osnovani 2009. godine u Bo-
sanskom Brodu, ali većina 
naših članova djeluje s područja Slavonskog 
Broda budući da većinom tamo živimo. Njegu-
jemo folklor Hrvata bosanske Posavine, te na-
stupamo ponajviše širom Bosne, ali i po mnogim 
mjestima Hrvatske, a gostovali smo i u Srbiji i to 
u Beogradu. Inače, u svom Bosanskom Brodu 
već desetak organiziramo vrijednu međunarod-
nu folklornu manifestaciju na što smo silno po-
nosni – ističe Marica Manot, voditeljica KUD-a 
Brodski biseri iz Bosanskog Broda.

Slično neiskustvo nastupanjem u Podgoraču 
imali su i članovi KUD-a Vesela Šokadija iz La-
povaca: 

– Mi smo mlado društvo bu-
dući da postojimo od 2013. 
godine i sada smo prvi puta 
nastupali u Podgoraču. No, 
s obzirom na lijepa iskustva, 
prilično sam sigurna kako 
ćemo i ubuduće dolazati ako 
nas budu pozvali. Iako smo 
mlado društvo, iza sebe ima-
mo mnoštvo nastupa i gostovanja po mnogim 
mjestima Hrvatske, ali smo gostovali i u Bosni, 
Srbiji, pa i u Češkoj. Ako budemo pozvani i bude 
prilika, rado ćemo se odazvati i na poznatom 
podgoračkom Uskrsnom stolu – ističe Mira Gri-
gić, predsjednica KUD-a Vesela Šokadija.

Pravi doajeni dobre višegodišnje suradnje s Pod-
goračanima su članovi HKD-a Lisinski iz susjed-
nih Našica:

– Budući da smo Podgoračanima najbliži susjedi 
i da vrlo često nastupamo u Podgoraču, mi se 
ovdje, a osobito na ovoj manifestaciji i ne osje-
ćamo kao gosti nego gotovo kao domaćini. Mi 
dolazimo ovdje, a HKD Podgoračani na naše 
manifestacije i zaista dugo i lijepo surađujemo. 

Po svojoj kostimografiji, ali i po odabiru glazbe i 
vrste plesa, HKD Lisinski odlikuje »gradski štih« 
u nastupima.

– Uz našu tradicionalnu ko-
stimografiju koja je tipična 
za gradske sredine našega 
podneblja s kraja 19. i počet-
ka 20. stoljeća, odnedavno 
njegujemo tzv. starogradske 
plesove naslanjajući se na 
baštinu obitelji Pejačević po 
kojima su Našice poznate. U 
tom kontekstu se pripremamo za obilježavanje 
stogodišnjice od smrti Dore Pejačević – navodi 
Miroslav Šarić, voditelj i predsjednik HKD Lisin-
ski iz Našice.

tri desetljeća njeguje hrvatska 
folklorna baština.

– Reći da je ovo samo tradici-
ja, nije dovoljno. Jer, 31 godi-
na stalnog održavanja ovakve 
smotre, ovakve manifestacije, 
nije samo tradicija, nego se 
time već polako, ali sigurno 
ispisuje povijest – istaknuo je 
načelnik Đanić.
Sve nazočne pozdravile je i 
predsjednica HKD-a Podgora-
čani, Zdenka Vukomanović, 
izražavajući zadovoljstvo oda-
zivom društava te programom 

 Iz Lapovaca je stigla i »torta«

smotre koja je svojom raznoli-
košću pokazala veliko narodno 
bogatstvo Slavonije.
– Sretna sam, ponosna i za-
hvalna ljudima iz drugih mjesta 
koji su se odazvali ovoj našoj 
tradicionalnoj manifestaciji. 
Ova smotra postoji ovako dugo 
ne samo zato što je mi organi-
ziramo, nego i zato što se na 
naše pozive odazivaju različita 
društva iz čitave Slavonije pa i 
šire. Hvala vam svima na tome, 
jer u Podgoraču žive ljudi koji 
vole ljude i koji se znaju družiti 
– izjavila je Vukomanović.
Nakon toga, smotru su tradici-
onalno, pjesmom «Oj, jesen-
ske duge noći«, otvorili upravo 
domaćini HKD Podgoračani. 
Svim društvima sudionicima 
ove smotre, podijeljene su za-
hvalnice i prigodni darovi.
Prije toga, za sve sudionike je 
služena sveta misa u podgorač-
koj Župnoj crkvi Svetog Nikole 
Biskupa, nakon koje je organi-
zirano zajedničko fotografiranje 
sudionika smotre i podgoračkog 
župnike Željka Benkovića.
Poslije službenog dijela progra-
ma smotre »Oj, jesenske duge 
noći«, veselo druženje je na-
stavljeno uz Tamburaški sastav 
»Pet tambura« i Stjepana Jer-
šeka Štefa. 

RIJEČ SUDIONIKA

Doći ćemo opet!



Kao da smo »nekidan« odjavljivali 2021. godi-
nu, a sad je već došlo vrijeme i za odjavu 2022. 
godine. 365 dana zaista je »proletjelo«.

A, počela je »manje-više« uobičajeno. Korona 
je slabila, ali smo još uvijek nosili maske. Na 
Valentinovo smo obilježili Dan općine i radovali 
se proljeću. Nakon dvogodišnje prisilne pauze 
zbog korone, održali smo Uskrsni stol. Tijekom 

ljetnih dana, drugi put smo organizirali Stol u 
žetvi, a potom i Podgoračke ljetne noći. Završili 
jednu i započelu novu školsku godinu. Sličnim 
tempom svoje su odrađivali i nogometaši, s tim 
što su Slogaši obilježili i svoj 100. rođendan. I, 
tako, još jedna godina je iza nas. Pred nama je 
2023. godina. A, kakva će biti, to ćemo pričati 
za 365 dana. Sretna nam bila!

NAŠI 
LJUDI

Gasili smo i spašavali Uživali u kazalištu

Uživali u žetvenom stolu Početkom godine još smo i maske nosili

Prikupljali pomoć ratom ugroženimaNatjecali se po pravilimaKuhali u ljetnim noćima

Biciklirali... Družili se i plesali
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