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UZ OVAJ BROJ
DAR ČITATELJIMA

Kalendar za
2014. godinu

  Uz ovaj broj Informativnog lista 
Općine Podgorač, općinski načelnik 
Goran Đanić (HNS) svakom čitatelju 
daruje kalendar za 2014. godinu

  
ž e l e

članovi Općinskog vijeća
i općinski načelnik
Goran Đanić (HNS)

NAKON 2013. I NOVA, 2014. GODINA DONOSI NOVE 
KAPITALNE INVESTICIJE

Opet ćemo biti – 
veliko gradilište!
Iako i dalje živimo vrijeme krize i recesije, 
Općina Podgorač je u protekloj 2013. go-
dini učinila još nekoliko važnih koraka na-
prijed u nastojanjima da se nakon mnogih 
godina nazadovanja – prema strandardima 
modernog življenja približi boljim i kvali-
tetnijim uvjetima svakodnevnog života.

Naime, gotovo sve ono što je općinska 
vlast, na čelu s načelnikom Goranom 
Đanićem (HNS), obećala krajem prošle 
2012. godine – do danas je i ostvareno, a 
skoro sva općinska naselja imala su ma-
nja ili veća gradilišta. Konkretno, u brojne 
infrastrukturne objekte i projekte, tijekom 
2013. godine na području općine Podgorač 
investirano je blizu 30 milijuna kuna. 

Tako je završen glavni vodoopskrbni cje-
vovod Podgorač – Budimci, kao i dio se-
kundarne vodovodne mreže u naselju Bu-
dimci, a prvi mještani Budimaca već kori-
ste vodu iz te mreže. Pri kraju je i glavni 
vodoopskrbni cjevovod Podgorač – Bijela 
Loza, a počela je izgradnja vodopskrbnog 
cjevovoda od Podgorača prema Ostrošin-
cima. Do kraja 2014. godine mještani će 

imati mogućnost izravno se priključiti na 
vodovodnu mrežu.

Nadalje, u planu su radovi na izgradnji 
sustava odvodnje otpadnih voda u Razbo-
jištu, te u dijelu Stipanovaca i Podgorača. 
Rekonstruira se niskonaponska mreža i 
sustav javne rasvjete u Budimcima i Po-
ganovcima. U završnoj su fazi radovi na 
plinofi kaciji naselja Podgorač. 

Osim tih velikih investicija Hrvatskih 
voda, HEP-a i same Općine Podgorač, na-
stavljeni su poslovi obnove društvenih do-
mova, gradnje nogostupa, obnove kanalske 
mreže, rade se projekti rekonstrukcija broj-
nih lokalnih cesta i ulica...

Uza sve to, Općina Podgorač maksimalno 
pokušava zaposliti što veći broj svojih ne-
zaposlenih mještana na poslovima javnih 
radova. U tome je Općina Podgorač i dalje 
jedan od rekordera u cijeloj Hrvatskoj. 

Takvim tempom čelni ljudi Općine Pod-
gorač, uz potporu nadležnih ministarstava, 
državnih javnih poduzeća i same Vlade 
Republike Hrvatske, namjeravaju nastaviti 
i u 2014. godini.
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IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013. GODINE

Pokrenut novi ciklus investicija
Tijekom prvog polugodišnjeg razdoblja u 2013. godini, općinski načelnik Goran Đanić, održao je čitav niz radnih sasta-
naka i dogovora koji su urodili konkretnim investicijama značajnim za stanovnike svih naselja općine Podgorač

Radovi na infrastrukturi
Što se tiče radova na infrastrukturi u 
prvoj polovici 2013. godine započeti su 
radovi na izgradnji fontana u naseljima 
Podgorač i Stipanovci. 

U tijeku su radovi na izgradnji i adap-
taciji nogostupa u Stipanovcima, Raz-
bojištu i Kelešinki, te na adaptaciji i 
uređenju društvenih domova u Budim-
cima, Poganovcima, Bijeloj Lozi, Kršin-
cima, Ostrošincima, Podgoraču i Stipa-
novcima.

Također, završeni su Glavni projekti za 
rekonstrukciju ulica Slavka Kolara u na-
selju Bijela Loza, I. Meštrovića i A. Star-
čevića u naselju Poganovci, Vukovar-
ske ulice, ulice Lužak i Ive Lole Ribara 
u naselju Budimci te su za iste ishođene 
Potvrde glavnih projekata. Za navedene 
rekonstrukcije predmetnih ulica potreb-
na su značajna fi nancijska sredstva, 
koja će se pokušati osigurati kroz sufi -
nanciranje nadležnih ministarstava.

Sukladno Statutu Općine Pod-
gorač, kojom je utvrđena je 
obveza Općinskog načelnika 
da dva puta godišnje podnosi-
ti Općinskom vijeću polugo-
dišnje izvješće o svom radu, 
načelnik Goran Đanić (HNS) 
je na rujanskoj sjednici Vijeća 
podnio polugodišnje izvješće 
za prvi dio 2013. godine (izvje-
šće za drugi dio godine, pod-
nosi se do 31. ožujka sljedeće 
godine).

Izvještajno razdoblje započinje 
s prvim danom mjeseca siječ-
nja 2013. godine, a završava 
s posljednjim danom mjeseca 
lipnja 2013. godine.

Sastanci koji su urodili 
projektima
Tako je, radeći po područjima 
svoje nadležnosti, načelnik Đa-
nić, u cilju dogovaranja o pro-

vođenju niza projekata i kon-
kretnih investicija na području 
općine Podgorač, održao čitav 
niz sastanaka i radnih dogovora 
s čelnim ljudima i predstavni-
cima niza ministarstava, držav-
nih javnih poduzeća, direktori-
ma i ravnateljima brojnih insti-
tucija i tvrtki. Među ostalima, 
s ministrom gospodarstva Iva-
nom Vrdoljakom, ministricom 
kulture Andreom Zlatar Vio-
lić, s članovima uprave HEP-a 
Tomislavom Šerićem i Zvon-
kom Ercegovcem, s kojima je 
dogovorio projekte plinofi kaci-
je naselja općine Podgorač te 
rekonstrukcije niskonaponske 
mreže naselja Bijela Loza, Bu-
dimci i Poganovci.

Nadalje, načelnik se sastao i s 
predstavnicima ministarstava 
poljoprivrede, s više saborskih 
zastupnika, s predstavnicima 

Osječko-baranjske županije, 
Hrvatskih voda, Našičkog vo-
dovoda, direktorom poduzeća 
Hidro – plus, predstavnicima 
Panturista, kao i s direktorima 
trgovačkih društava i ustanova 
u suvlasništvu Općine Pod-
gorač, predstavnicima mjesne 
samouprave, predstavnicima 
gospodarskih subjekata, obra-
zovnih i kulturnih institucija, 
predstavnicima udruga i nacio-
nalnih manjina i drugih.

Kapitalni općinski projekti
- Što se tiče investicija, zavr-
šeni su radovi na I. fazi Magi-
stralnog vodovoda “Podgorač - 
Budimci”, a osim toga, uložena 
su značajna sredstva u projek-
tnu dokumentaciju za preostalu 
II. fazu (izgradnja sekundarnih 
vodovodnih mreža u spored-
nim ulicama naselja Budimci), 

čiji početak radova očekujemo 
početkom slijedeće godine. Za 
vodovode naselja Ostrošinci, 
Bijela Loza i Kršinci ishođene 
su “građevinske dozvole”, a 
radovi su započeli na izgrad-
nji vodovoda u naselju Bijela 
Loza. Radi se i na projektnoj 
dokumentaciji vodovoda Poga-
novci, koji će biti moguć nakon 
završetka vodoopskrbnog su-
stava naselja Budimci. Dobi-
vanje “građevinske dozvole” 
očekuje se ove godine. Valja 
napomenuti i da su u tijeku 
radovi na izgradnji Nastavno – 
sportske dvorane u Podgoraču, 
završeno je i fi nanciranje izra-
de projektne dokumentacije i 
parcelacije Poduzetničke zone 
“Podgorač”, te je dobivena lo-
kacijska dozvola – naglasio je 
u svom polugodišnjem izvje-
šću načelnik Đanić.

Razgovori s ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom, 
donijeli su brojne investicije

Ministica kulture Andrea Zlatar Violić suglasila se s budućim projektima 
za općinu Podgorač
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ODRŽANA POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Usvojen Proračun za 2014. godinu
Proračun donosi štednju i racionalno trošenje raspoloživih sredstava, ali i osigurava dovoljno novaca potreb-
nih za nastavak planiranih investicija i daljnji razvojni iskorak svih naselja u općini Podgorač

Središnja tema rasprave i sva-
kako najvažnija točka dnevnog 
reda posljednje ovogodišnje 
sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podgorač, kao i u ve-
ćini hrvatskih općina, gradova 
i županija – bilo je usvajanje 
proračuna za predstojeću 2014. 
godinu. Sukladno recesijskom 
razdoblju, općinski proračun 
za sljedeću godinu sveden je u 
realnih 6,5 milijuna kuna.
Unatoč štednji i racionalnom 
gospodarenju, općinski prora-
čun isplaniran je tako da, s jed-
ne strane zadovolji sve nužne 
potrebe za normalno funkcioni-
ranje Općine kao i da ‘pokrije’ 
potrebe za funkcioniranje svih 
dijelova općinske zajednice, a s 
druge strane da ipak zadrži po-
zitivnu razvojnu crtu kakva je 
općini Podgorač prisutna una-
trag nekoliko godina.

Jednom rječju: štednja i raci-
onalno trošenje raspoloživih 
sredstava, ali i osiguravanje 
dovoljno novaca potrebnih za 
nastavak planiranih investicija 
i daljnji razvojni iskorak svih 
naselja u općini Podgorač.

Briga o najmlađima
Osim proračunskih tema, op-
ćinski vijećnici su raspravljali 

i donijeli odluke i o nekoliko 
tema važnih za mladi nara-
štaj. Naime, Općina Podgorač 
iz vlastitih sredstava fi nancira 
troškove rada područnog Dječ-
jeg vrtića “Zvončić” Našice 
kojega je prošle školske godine 
pohađalo 26-oro djece u jednoj 
odgojnoj skupini s područja 
općine dok je u ovoj školskoj 
godini taj broj smanjen i u jed-
nu odgojnu skupinu upisano je 
22 djece s općinskog područja. 
Utvrđeno je da se ove godine 
uvede i predškola koju će tako-
đer fi nancirati Općina iz vlasti-
tih sredstava. 

A, unatoč teškoj fi nancijskoj 
situaciji Općina Podgorač i da-
lje sustavno brine o školovanju 
mladih ljudi sa svoga područja. 
Tako su vijećnici i prihvatili 
prijedlog da se stipendiraju stu-

denti s ovoga područja koji is-
punjavaju osnovne preduvijete. 
Za općinsku stipendiju ove se 
godine prijavilo sedam stude-
nata s područja općine i njima 
je, sukladno ostvarenim ocje-
nama u ranijem obrazovnom 
razdovlju, ali i socijalnom sta-
tusu obitelji iz kojih dolaze – 
odobrena stipendija u visini od 
600 kuna mjesečno. Riječ je o 
stipendijama koje se odnose na 
studijsku godinu 2013./2014..

Javna priznanja
Na prijedlog načelnika Gorana 
Đanića ovogodišnje javno pri-
znanje Općine Podgorač bit će 
dodjeljeno mladoj Saneli Hei-
berger iz Razbojišta za njezin 
angažman kod prikupljanja po-
moći obitelji koja je zbog po-
žara ostala bez vlastitog doma. 

Odmah nakon teške tragedije 
koja je pogodila obitelj Nemet, 
Sanela je nesebično sudjelova-
la u akciji prikupljanja pomoći 
za nesretne sumještane. Ta hu-
mana akcija je urodila plodom 
zbog čega će obitelj Nemet već 
samo mjesec dana nakon poža-
ra, Božić i Novu godinu doče-
kati u obnovljenom vlastitom 
domu.

Uz Sanelu Heiberger, ovogo-
dišnje javno priznanje Općine 
Podgorač na prijedlog Crvenog 
Križa Našice, primit će i Ilija 
Varga kao osoba koja je u pro-
tekloj godini najviše darivala 
krv.

Općinski vijećnici raspravljali o brojnim životno značajnim temama

Ruke u zrak za novi općinski proračun

Socijalna skrb
Usprkos krizi, općinski vijeć-
nici su na posljednjoj ovo-
godišnjoj sjednici potvrdili i 
određene izmjene programa 
javnih potreba u socijalnoj 
skrbi u općini Podgorač u 
2013. godini. Konkretno na 
ime pomoći obiteljima i ku-
ćanstvima izdvaja se 130.000 
kuna, za stupendiranje stu-
denata 60 tisuća, a za fi nan-
ciranje prijevoza učenika čak 
70 tisuća kuna, dok naknade 
za novorođenčad iznosi 30 
tisuća kuna.

Đanić: Što 
predstavlja 
oporba u Općini 
Podgorač?
- Oporbeni vijećnici HDSSB-
a koji su nazočili sjednici Op-
ćinskog vijeća opet nastav-
ljaju lošu tradiciju svojih pret-
hodnika. Naime, od preko 20 
točaka dnevnog reda, oni su 
podržali samo dvije. Ne samo 
da nisu podržali proračun, 
nego su ostali suzdržani čak 
i kada je riječ o našem dječ-
jem vrtiću, o socijalnoj politici 
i ostalim temama važnim za 
život većine naših mještana. 
Zaista ne znam kome i čemu 
služe takvi postupci HDSSB-
ovih vijećnika – zaključio je 
načelnik Goran Đanić.
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Stiže plin u Podgorač
Točno kako je i najavljeno kada su proljetos za-
počeli radovi na plinofi kaciji, prvi Podgoračani 
će se ovih dana priključiti na plinsku mrežu. 
Radi se o značajnoj investiciji vrijednoj 1,7 mi-
lijuna kuna, no to nije završetak plinofi kacije.

Prema riječima općinskog načelnika Gorana 
Đanića (HNS), Općina u suradnji s HEP-Plinom 
provodi cjeloviti plan izgradnje, a cilj je da sva 
naselja općine budu pokrivena plinovodnom in-
frastrukturom, tim ekonomičnim i ekološki naj-
prihvatljivijim energentom.

- Pripreme idu prema planiranom ritmu pa se 
rade projekati za plinofi kaciju Razbojišta, Bijele 

Loze i Budimaca, a planirana je i za ostala nase-
lja - naglasio je Đanić.

Budimci: Nikad jeftinije do vode
Nakon što je proljetos pitka voda postala dos-
tupna većem dijelu kućanstava u Budimcima, 
očekuje se intenzivnije priključivanje na vo-
dovodnu mrežu. To više, jer mještani Općini 
više ne moraju plaćati nikakve naknade za 
priključene, a priključak mogu dobiti čak i za 
objekte koji nisu legalizirani tako da je čitava 
procedura znatno olakšana i jeftinija.

Kako bi smanjili troškove održavanja izgra-
đenog sustava, iz Našičkog vodovoda apelira-
ju na mještane da postanu korisnici vodovod-
ne mreže. Naime, cijena priključka je svedena 
na minimum i odnosi se jedino na troškove 
ugrađenog materijala i rada ljudi, pa se ku-
ćanstva na vodovodnu mrežu mogu priključiti 
već za samo 1.500 kuna.

U Našičkom vodovodu se išli i korak dalje, 
pa su mještanima ponudili mogućnost obroč-

ne otplate. Stoga se očekuje da kroz narednih 
najviše godinu dana, najveći dio stanovnika 
Budimaca iskoristi tu priliku i priključi se na 
vodovodnu mrežu.

Gotove fontane
Kada je završena velika većina 
potrebne komunalne infrastruk-
ture kao što je slučaj u naseljima 
Podgorač i Stipanovci, onda se 
može prići i dodatnoj urbanizaciji i 
kvalitetu života podići na veću ra-
zinu. S tim su ciljem u Podgoraču i 
Stipanovcima ove jeseni završene 
prve fontane na području općine 
Podgorač. 

Unatoč raznim peticijama i po-
kušajima opstruiranja izgradnji 
fontana, one će nakon tehničke za-
vršnice, na proljeće zasjati pravim 
sjajem i pridonijeti ljepšem ugođa-
ju. A, kako se vremenom budu od-
vijali drugi važni projekti, i svako 
naselje općine Podgorač, dobit će 
svoju fontanu.

Fontana u središtu Stipanovaca

Do kraja sljedeće, 2014. 
godine, zauvijek će nestati 
one loše slike dovoženja 
pitke vode cisternama u 
Ostrošince i Kršince – ista-
knuo je načelnik Đanić

Zahvaljujući odličnoj suradnji 
Općine Podgorač, Hrvatskih 
voda i Našičkog vodovoda, 
protekle jeseni je započela re-
alizacija još jednog važnog 
dijela vodoopskrbnog sustava 
na području općine Podgorač: 
započeli su radovi na izgradnji 
vodovoda ka Ostrošincima i 
Kršincima.

- Nadam se da će dogodine 
u ovo doba zauvijek nestati 
one loše slike dovoženja pitke 
vode cisternama u Ostrošin-
ce. Pored uobičajenih potreba 
svih ljudi, u Ostrošincima je i 
nekoliko poljoprivrednika koji 
se bave stočarstvom, a koji su 
imali najviše problema s nedo-
statkom vode – naglasio je op-
ćinski načelnik Goran Đanić 
(HNS), prilikom početka ra-
dova na izgradnji vodovodnog 
sustava prema Ostrošincima.

2,5 milijuna 
kuna iznosi

vrijednost projekta

KRENULA IZGRADNJA VODOV

Dogodine

Svaka kuća ima mogućnost priključka

Nikad jeftiniji priključak i to još na rate
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Izgrađeno 70 posto mreže
Značajnu ulogu u rješavanju 
višegodišnjeg problema vo-
doopskrbe područja općine 
Podgorač, svakako ima tvrtka 
Našički vodovod. U povodu 
početka radova na projektu 
Ostrošinci-Kršinci, Oto Du-
djak, direktor Našičkog vodo-
voda je istaknuo:

- Polako zaokružujemo veliki 
posao izgradnje vodoopskrb-
nog sustava u općini Podgorač 
i do sada je završeno gotovo 70 
posto ukupno planirane mreže. 
Nakon Ostrošinaca i Kršinaca, 
ostalo je izgraditi mrežu za Po-
ganovce. Konkretno na ovom 
gradilištu nas očekuje izgrada-
nja i postavljanje glavnog voda 
do Ostrošinaca u dužini od 
3.800 metara, te u samom selu 
još nešto više od 2.000 metara 
sekundarne mreže. Dakle, uku-
pno se radi o blizu šest kilo-
metara cijevi različitog profi la 
samo do naselja Ostrošinci – 
rekao je Dudjak.

Dvije faze
Posao izgradnje vodovodne 
mreže do Ostrošinaca i Kršina-
ca, povjerena je osječkoj tvrtki 
Emax.

- Poslovi će se odvijati u dvi-
je faze. Prva faza obuhvaća 
trasu prema Ostrošincima, te 
izgradnju sekundarne mreže 
po samom selu, a druga faza je 
izgradnja glavnog cjevovoda 
do Kršinaca i sekundarnog u 
samom mjestu. Svi poslovi bi 
trebali biti u cjelosti završeni u 
sljedećoj, 2014. godini. To uk-
ljučuje i radove do naselja Kr-
šinci, što će ukupno činiti nešto 
više od 11 kilometara glavnog 

voda i sekundarne mreže u na-
seljima Ostrošinci i Kršinci. 
Konkretna dinamika radova će 
ovisiti o priljevu fi nancijskih 
sredstava, ali prema ugovoru je 
planiran završetak svih radova 
do kraja 2014. godine – izjavio 
je Tomislav Zebec, vlasnik i 
direktor tvrtke Emax.
Rekonstrukcija 
vodocrpilišta
Stanovnike općine Podgorač, 
logično, najviše zanima kada će 
vodovod stići do njihovih kuća. 
No, kako bi čitav vodoopskrbni 
sustav radio kako treba i kako 
se očekuje, potrebno je skrbiti 
o nizu drugih sastavnica takvog 
velikog sustava.

Tako nam je, Mario Glibota, 
glavni inženjer u Hrvatskim 
vodama, objasnio da pored 
trenutačne izgradnje cjeloku-
pnog vodoopskrbnog sustava 
za naselja Ostrošinci i Kršinci, 
Hrvatske vode u suradnji s Na-
šičkim vodovodom, rade i na 
realizaciji kapitalnog objekta, 
a to je rekonstrukcija vodocrpi-
lišta Velimirovac u Našicama. 
Inače, to je okosnica cijeloga 
vodoopskrbnog sustava na na-
šičkom područja. Bez ostvari-
vanja tog projekta nema sigur-
nosti niti kvalitete opskrbe za 
sve stanovnike grada Našica i 
ostalih okolnih općina, pa tako 
i naselja općine Podgorač.

OVODNE MREŽE PREMA OSTROŠINCIMA I KRŠINCIMA

e stiže voda i u brdski dio općine

Godinu dana će 
trajati radovi

Načelnik Đanić se nada 
kako će ovakva ploča o 

početku radova uskoro biti i 
u Poganovcima

Treba izgraditi nešto 
više od 11 kilometara 

mreže

11.200 
metara 

cjevovoda obuhvaća 
projekt Ostrošinci-Kršinci

Stanica za 
dizanje tlaka
S obzirom na činjenicu da 
se naselja Ostrošinci i Kr-
šinci nalaze na povišenom, 
tzv. brdskom dijelu općine 
Podgorač, izgradnja vodo-
vodne mreže do tih naselja, 
zahtjeva dodatna ulaganja 
kako bi opskrba vodom bila 
kvalitetna i sigurna. Stoga je 
u sklopu toga projekta plani-
rana i izgradnja stanice za 
podizanje tlaka čiji je kapaci-
tet 15 litara vode u sekundi, 
a koja treba rješavati takve 
probleme.
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EPILOG NESRETNOG POŽARA KOJI JE POHARAO OBITELJSKU

Požar koji je »raspalio
Zahvaljujući nesebičnoj pomoći mještana, susjeda, znanih i neznanih
obnovljenom domu

je ubrzo eksplodirao. To nas je i probudilo, 
a kada sam ustao, sve je bilo u plamenu. Da 
nije bilo te eksplozije, možda bi se ugušili 
u dimu i izgorjeli. Nakon prvog šoka smo 
pobjegli van u dvorište jer se plamen brzo 
širio i nismo uspjeli ništa uzeti. Vatra nam 
je bukvalno sve progutala – prepričavao je 
tešku noć Josip Nemet.

Sve se to događalo oko sat i pol nakon po-
noći, kada je većina ljudi u dubokom snu. 
Nakon dojave, prvi su u pomoć pristigli va-
trogasci DVD-a Podgorač, a za njima i va-
trogasci iz Našica. Nažalost, vatra je ovoga 
puta bila brža od svih i malo se toga uspjelo 
spasiti. Kako se kasnije očevidom utvrdilo, 
požar je nastao zbog kvara na električnim in-
stalacijama negdje na krovišnom dijelu kuće.

I tako su, za samo nekoliko sati, svi članovi 
obitelji Nemet ostali bez hrane, namještaja, 
odjeće, obuće, kućnih aparata, pa čak i ne-
tom pripremeljene zimnice. Jednom rječju 
– bez svega čime je ta inače siromašna obi-
telj raspolagala.

Inicijativa načelnika Đanića

Naime, obitelj Nemet, koja je u Razboji-
štu i šire poznata kao “zvonari”, osim plaće 
koju je Josip zarađivao u javnim radovima 
- nema drugih prihoda osim skromne zara-
de od poljoprivrede. 

Nužni smještaj su našli kod rodbine, a 
među prvima je u pomoć uskočio načelnik 
Općine Podgorač Goran Đanić. 

Hvala svima!
Dva mjeseca nakon požara posjetili smo 
obitelj Nemet. Ponosno su nam pokazali 
svaku prostoriju obnovljne kuće izraža-
vajući veliku zahvalnost svima na pruže-
noj pomoći.

- Da nije bilo svih tih dobrih ljudi koji su 
nam pomogli kako su god mogli i znali, 
mi sami to zaista ne bi mogli. Svaka kuna 
koju su nam dali, svaka donacija, kao i 
svaki sat svoga rada koji su nam poklo-
nili, zaista pokazuje kako ljudi mogu biti 
dobri. Također, silno smo zahvalni načel-
niku Goranu Đaniću na njegovom, zaista 
ogromnom angažiranju. A, o našoj Saneli 
nemamo riječi. U šali kažemo kako je ona 
postala naša obiteljska sekretarica jer 
nam je svakoga trenutka bila od pomoći 
– gotovo uglas su rekli Josip i Marijana 
Nemet, te njihov sin Mijo kojega smo za-
tekli u kući prilikom našeg dolaska.

Načelnik Đanić ispred 
izgorjele kuće objašnjava 
Josipu Nemetu da nisu 

sami i kako će poduzeti sve 
da im se pomogne

Samo to je ostalo 
nakon požara

Noć s petka na subotu, između 20. i 21. ruj-
na 2013. godine, svi članovi obitelji Nemet 
iz Razbojišta, zasigurno će pamtiti cijeloga 
života. Nezaustavljivi požar bukvalno je 
progutao staru obiteljsku kuću izgrađenu 
davne 1932. godine. Ne samo što im je 
time u samo nekoliko sati nestala najvred-
nija obiteljska imovina, nego su te nesretne 
noći bukvalno ostali bez krova nad glavom 
i bez svega što jedna obitelj prikuplja de-
setljećima.

Te kobne noći svi su članovi obitelji spava-
li u kući. No, srećom nitko nije ozlijeđen. 
Međutim, vatra je svojom silinom uništila 
krovište i čitavu unutrašnjost kuće. Plamen 
se očito, najprije raširio na području tavana 
i krovišta, a potom se spuštao prostoriju po 
prostoriju i proždirao sve na što je nailazio. 
Od namještaja do kućanskih aparata i svega 
što se u prostorijama nalazilo. Nije se uspje-
lo spasiti gotovo ništa jer je vatra bila brža. 
Sačuvani su samo okolni pomoćni objekti.

Probudila ih eksplozija
- Svi smo spavali i prava sreća u nesreći je 
to što je požar brzo zahvatio televizor koji 

Nemetovi ispred 
obnovljene kuće sa svojom 
“obiteljskom sekretaricom” 

Sanelom



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 7 ׀PROSINAC 2013.

Đanić: Ljudska 
solidarnost na djelu
- Izuzetno sam zadovoljan sveukupnim 
angažiranjem mještana čitave općine 
Podgorač u pomoći na saniranju poslje-
dica tog požara. Posebno bi pohvalio 
Sanelu Heiberger iz Razbojišta jer je od 
prvog do zadnjeg dana bila angažirana u 
prikupljanju pomoći i ima velike zasluge u 
toj, na kraju, dobroj ljudskoj priči nesebič-
ne pomoći cijele zajednice jednoj obitelji 
kojoj je stradao dom – poručio je načelnik 
Đanić, dodajući kako je najvažnije da je 
kuća obnovljena u rekordnom vremenu i 
da obitelj Nemet već u njoj živi.

- Najprije sam se pobrinuo da im osiguram 
osnovne dnevne potrepštine iz trgovine, 
a već istu večer sam organizirao i sazvao 
zbor mještana Razbojišta i pokrenuo inici-
jativu za prikupljanje materijalne i fi nan-
cijske pomoći obitelji Nemet – prisjeća se 
načelnik Đanić.

Nakon te načelnikove inicijative i javnog 
poziva za pomoć obitelji Nemet, na djelu 
je bila prava ljudska i susjedska priča o so-
lidarnosti. 

- Ljudi su dolazili sa svih strana da pomo-
gnu. Neki su pomogli fi nancijski, neki svo-
jim radom, neki građevinskim materija-
lom, a neki nabavkom i donacijom namje-
štaja i najvažnijih kućnih potrepština. Naj-
prije smo obilazili kuće u Razbojištu, pa u 

drugim naseljima naše općine, a onda i u 
susjednoj općini Drenje. Nemetove mnogi 
poznaju i rado su pružali novčanu pomoć 
koliko je god tko mogao – prepričava ta-
dašnju pravu humantiranu akciju Sanela 
Heiberger, djevojka iz Razbojišta koja je 
nesebično priskočila u pomoć i operativno 
na terenu provodila mnoge aktivnosti po-
moći koje su odlično organizirane u samoj 
Općini Podgorač.

Naime, svi zainteresirani mogli su se javi-
ti u Općini Podgorač gdje je koordinirana 
ova velika humantirana akcija. Općina je, 
sukladno fi nancijskim pravilima, odmah 
izdvojila maksimalan iznos pomoći, a osi-
gurala je i prijevoz prikupljene pomoći. 
Neki su se u akciju pomoći Nemetovima 

KU KUĆU NEMETOVIH U RAZBOJIŠTU

o« ljudsku solidarnost
h, skromna obitelj Nemet iz Razbojišta zimu je ipak dočekala u svom 

Gorjeli su čak i 
prozori

U dnevnoj sobi nakon 
dva mjeseca

uključili svojim dobrovoljnim novčanim 
prilozima, neki pak donacijama u građe-
vinskom materijalu, namještaju, kućan-
skim aparatima, posteljini, hrani, odjeći i 
obući. Općina je osigurala prijevoz tako 
prikupljenih donacija, kao i smještaj u 
obližnjem društvenom domu.

U muci se poznaju junaci
I, kako kaže stara narodna izreka – u muci 
se poznaju junaci – tako su se i mještani 
Razbojišta, mnogih naselja općine Podgo-
rač, ali i susjednih naselja, pokazali u svom 
najboljem ljudskom svjetlu. Nepuna dva 
mjeseca nakon tragičnog požara, obitelj 
Nemet postupno je useljavala u svoj ob-
novljeni dom.

Nemaju, naravno, sve ono što su imali prije 
nesretnog požara, ali imaju krov nad gla-
vom, nužne kućne potrepštine i ono što je 
najvažnije – zahvaljujući nesebičnoj ljud-
skoj solidarnosti ovogodišnji će Božić kao 
i sve predstojeće dane, dočekati zagrijani 
toplinom svoga obnovljenog obiteljskog 
doma, ali i toplinom svih onih koji su im 
pomogli u njihovim najtežim obiteljskim 
danima.

Stoga svi oni imenovani i neimenovani do-
bri ljudi koji su Nemetovima priskučili u 
pomoć, zaslužuju jedno ogromno ljudsko 
HVALA!

Sanela – dobra vila 
Nemetovih
Prava dobra vila, ili kako to kažu Neme-
tovi “naša obiteljska sekretarica”, Sanela 
Heibreger, također je zahvalila svima koji 
su pomogli.

- Kada se sjetim kako je to izgledalo prije 
dva mjeseca, sada sam zaista zadovolj-
na jer su ljudi nesebično pomagali. Na-
ravno, u kući još uvijek nedostaje mnogo 
sitnica koje inače ima svaka domaćinska 
kuća. Ne sumnjam da će to sve oni s 
vremenom nadoknaditi. Naravno, nika-
da neće nadoknaditi sve ono što su bile 
njihove kućne obiteljske uspomene. No, 
raduje me što su u protekla dva mjeseca 
dobili neke nove, lijepe ljudske uspome-
ne zahvaljujući mnogim dobrim ljudima – 
priča Sanela Heiberger, djevojka koja je i 
dio sebe ugradila u novi dom Nemetovih.

I kuhinja je skoro 
kompletirana
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Svijetla budućnost 
stipanovačke Mladosti
Kao i u svemu, tako i u nogometu, bu-
dućnost dobrih rezultata je u onome kako 
se radi s mlađim naraštajima. Sudeći 
prema ovojesenskim rezultatima, najviše 
razloga za zadovoljstvo imaju nogometa-
ši stipanovačke Mladosti. Njihovi juniori 
koji nastupaju u Ligi mladeži, uvjerljivi su 
jesenski prvaci. U 13 utakmica su zabi-
lježili čak 12 pobjeda, jednom su igrali 
neriješeno, a niti jednom nisu osjetili što 
je to poraz. Očito, dobra budućnost stipa-
novačkog nogometa je zajamčena.

Naši novi 
sumještani

Do zaključenja ovog broja Informativnog 
lista Općine Podgorač, na području op-
ćine rođeno je devet naših novih sumje-
štana. 

1. Marko Levačić, rođen 11. rujna.2013., 
sin Borisa i Maje iz Stipanovaca,

2. Luka Hudorović, rođen 19. rujna 
2013., sin Donalda i Gabrijele iz Pod-
gorača,

3. Matea Gubić, rođena 7. listopada 
2013., kćerka Zorana Gubić i Ivane 
Udurović iz Podgorača,

4. Dražen Stojčević, rođen 11. svibnja 
2013., sin Dražena Stojčević i Marije 
Džanija iz Budimaca,

5. Luka Livnjak, rođen 22. listopada 
2013., sin Branimira i Zvjezdane iz 
Budimaca,

6. Luka Schutzbach, rođen 18. rujna 
2013., sin Daria i Mirele iz Budimaca,

7. Marin Sitaš, rođen 8. studenog 2013,.
sin Maria i Branke iz Podgorača,

8. Dejan Gubić, rođen 22. studenog 
2013., sin Josipa Gubić i Jelene Urban 
iz Podgorača,

9. Ante Prišć, rođen 1. prosinca 2013., 
sin Vlade i Dejane iz Ostrošinaca.

Osiguran nastup na 
državnom natjecanju

Još jedna nogometna jesen za čak 29 klu-
bova koji nastupaju s 51 natjecateljskom 
ekipom u sustavu natjecanja Nogometnog 
središta Našice, završila je početkom stu-
denog. Među njima je i pet nogometnih 
klubova s područja općine Podgorač: Mla-
dost iz Stipanovaca, Poganovci, Sloga iz 
Podgorača, Vuka iz Razbojišta i Dinamo iz 
Budimaca.

I dok bi neki najradije zaboravili većinu 
jesenskih utakmica, neki se s ponosom sje-
ćaju utakmica koje su ih dovele u sam vrh 
tablica i s nestrpljenjem očekuju proljetni 
nastavak aktualne natjecateljske sezone.

Što se klubova s područja općine Podgo-
rač tiče, najviše zadovoljstva svakako ima-
ju dečki iz stipanovačke Mladosti. Naime, 
prva ekipa ovoga kluba jesen je dočekala 
na 3. mjestu 2. županijske lige Našice. Da 
nije bilo nešto više ležernosti u posljednjim 
jesenskim utakmicama, Mladost bi zamalo 
prezimila na vodećoj poziciji. Ipak, i treće 

ŽUPANIJSKO VATROGASNO NATJECANJE

Djevojčice starosti između 12 i 16 godina 
u formalnoj kategoriji ženske mladeži iz 
DVD-a Stipanovci, na proteklom X. žu-
panijskom vatrogasnom natjecanju održa-
nom u Šaptinovcima, ostvarile su još je-
dan odličan rezultat. S osvojenih 1.031,40 
bodova stipanovačke djevojke osvojile su 
vrijedno drugo mjesto, a iza prvoplasira-
ne ekipe DVD-a Ferićanci zaostale su za 
samo 1,8 boda. Time su osigurale nastup 
na predstojećem državnom natjecanju 
koje će se krajem lipnja 2014. godine odr-
žati u Čakovcu.

- Nažalost, do održavanja tog državnog na-
tjecanja, većina ovih djevojčica će prerasti 
sadašnju starosnu kategoriju. No, to nas 
ne zabrinjava jer su i djevojčice mlađeg 
uzrasta DVD-a Stipanovci također odlič-
no uvježbane i vjerujem kako će dostojno 
naslijediti svoje starije kolegice – kaže To-
mislav Moguš, zapovjednik DVD-a Stipa-
novci.

Ove njegove riječi potvrđuju i rezultati 
koje su najmlađe stipanovčke vatrogaski-
nje u kategoriji djevojčica od 6 do 12 go-
dina ostvarile na proteklom županijskom 
natjecanju. Naime, te su djevojčice u kon-
kurenciji 31 DVD-a zauzele visoko treće 
mjesto.  To je rezultat koji obećava nasta-
vak dobre tradicije najmlađih stipanovač-
kih vatrogaskinja.

Inače, na područnom vatrogasnom natjeca-
nju, od osam stipanovčkih ekipa, čak njih 
sedam  se plasiralo među prve tri ekipe. 

Kako ističe Tomislav Moguš, time se za-
okružila jedna vrlo dobra godina stipano-
vačkih vatrogasaca

Ekipa 
stipanovačkih 
djevojaka koje 

su ostvarile 
pravo nastupa 
na državnom 
natjecanju: 

Antonija Szili, Mirta 
Kapetan, Dolores 
Živadinović, Marija 

Moguš, Martina 
Gašić(voditeljica), 

Nikolina Čiček, 
Anamarija Ratajac 

i Nikolina Nagy. 
Na slici nedostaju 
Magdalena Moguš 

i Victorija Čutek

ZAVRŠENA NOGOMETNA JESEN

Nekima lijeNajviše zadovoljstva ostvarenim 
rezulatima u jesenskom dijelu na-
tjecanja imaju nogometaši stipa-
novačke Mladosti

mjesto nakon 12 jesenskih utakmica s čak 
osam pobjeda, pruža dovoljno motiva za još 
bolje rezultate u proljetnom dijelu sezone.

U zlatnoj sredini ovog najjačeg ligaškog 
natjecanja Nogometnog središta Našice, 
su poganovački nogometaši, prošlosezon-
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ski novaci u ovom natjecateljskom rangu. 
Osma pozicija s pozitivnom gol-razlikom 
svakako je solidan rezultat, a ako tako na-
stave i na proljeće, Poganovci će zasigurno 

i sljedeću sezonu nastaviti u ovom natjeca-
teljskom rangu.

Najmanje zadovoljstva proteklom nogo-
metnom jeseni svakako imaju nogometa-
ši podgoračke Sloge i njihovi simpatizeri. 
Ako se ozbiljno ne trgnu, sljedeću jesen će 
dočekati u nižem rangu natjecanja.
U Ligi Nogometnog središta Našice nastu-
paju dva kluba s podgoračke općine. Iako 

su oba kluba jesen završila u donjem di-
jelu tablice, s obzirom na bodovno stanje 
i Vuka iz Razbojišta, kao i budimački Di-
namo, imaju dobre šanse da se na proljeće 
vinu na nešto više pozicije. 

Veća mobilnost vatrogasaca

LIGA NOGOMETNOG SREDIŠTA NAŠICE
Tablica jesenskog dijela prvenstva 

2013./2014.

Poz. Klub OU P N P POS PRI GR Bod
1 Omladinac (N)    8 6 2 0 25 7 18 20
2 Slavonija    8 6 1 1 23 10 13 19
3 Polet    8 5 3 0 28 10 18 18
4 Brezik    8 3 2 3 18 17 1 11
5 Vuka    8 3 1 4 16 22 -6 10
6 Slavonac    8 3 0 5 13 20 -7 9
7 Lug    8 2 2 4 16 26 -10 8
8 Dinamo    8 2 1 5 14 17 -3 7
9 Seona    8 0 0 8 7 31 -24 0

VATROGASNA KOMBI VOZILA ZA PODGORAČ, KRŠINCE I RAZBOJIŠTE

Dobrovoljna vatrogasna društva s područ-
ja općine Podgorač odnedavno su znatno 
mobilnija. Prema riječima Gorana Đa-
nića (HNS), općinskog načelnika, DVD 
Vuka Razbojište dobilo je na raspolaga-
nje kombi vozilo i nešto dodatne opreme. 
Zahvaljujući tome, DVD Vuka Razbojište 
sada kvalitetnije može reagirati na požare, 
mogu lokalizirati prve požarne aktivnosti 
što u znatnoj mjeri ublažava posljedice 
požara.

Nadalje, zbog sve većih aktivnosti, DVD 
Kršinci je također dobio novije kombi vo-
zilo. Pored kvalitetnijeg obavljanja temelj-
nih protupožarnih aktivnosti, zahvaljuju-
ći tome se očekuje kako će se vatrogasci 
DVD-a Kršinci sada u puno većoj mjeri 
uključiti u vatrogasne natjecateljske aktiv-
nosti. 

Stožerni općinski DVD, onaj iz Podgora-
ča, također je zadužio novije kombi vozilo, 
te sada gotovo sva dobrovoljna vatrogasna 
društva u općini imaju kvalitetna i bolja 
vozila nego do sada. 

Kako objašnjava Zvonko Ladnjak, pred-
sjednik DVD-a Vuka Razbojište, kombi 
vozilo velika je pomoć i napredak u učin-
kovitosti: 

- To nam puno znači, jer sada se po selu 
može intervenirati u mnogim situacijama. 
To je prvo vozilo koje DVD ima, a nadam 
se da nam neće ni trebati za protupožarne 
intervencije. Puno bi mi bilo draže da ga 
koristimo za različite prijevozne potrebe, 
kako za vatrogasce, tako i za udruge i slič-
ne aktivnosti – kaže Ladnjak.

Slično razmišlja i Josip Mojzeš, predsjed-
nik DVD-a Podgorač:

- Kombi je svakako od velikog značaja jer 
smo time operativniji i brže možemo rea-
girati na moguće intervencije. Ipak, nadam 
se da ćemo ga više koristiti za prijevoz 
na vatrogasna natjecanja i slične potrebe, 
nego za intervencije prilikom gašenja po-
žara – kaže Mojzeš.

Učinkovit vozni park podgoračkih vatrogasaca

epa, a nekima sumorna jesen
Liga mladeži – juniori2. ŽUPANIJSKA LIGA NAŠICE

Tablica jesenskog dijela prvenstva 
2013./2014.

Poz. Klub OU P N P POS PRI GR Bod
1 Iskrica    12 9 3 0 41 8 33 30
2 Đurđenovac    12 9 2 1 38 9 29 29
3 Mladost (S)    12 8 1 3 26 10 16 25
4 Lila    12 7 4 1 18 8 10 25
5 Omladinac (V)    12 7 0 5 26 9 17 21
6 Šipovac    12 6 1 5 24 18 6 19
7 Zoljan    12 6 0 6 19 21 -2 18
8 Poganovci    12 4 3 5 16 12 4 15
9 Martin    12 3 1 8 11 23 -12 10

10 Mladost (BN)    12 3 1 8 16 29 -13 10
11 Zagorac    12 3 1 8 13 28 -15 10
12 Željezničar    12 3 1 8 13 37 -24 10
13 Sloga    12 1 0 11 9 58 -49 3
14 Lađanska(--6)    0 0 0 0 0 0 0 -6
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Od sredine srpnja, napustilo nas 
je devetnaest naših donedavnih 
sumještana:

1. Vinić Petar, sahranjen 19. 
srpnja 2013. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole),

2. Blaško Veronika, sahranje-
na 25. rujna 2013. na groblju 
u Razbojištu (sv. Ivana),

3. Verica Cvetičanin, sahra-
njena 30. rujna 2013. na gro-
blju u B. Lozi (Male Gospoji-
ne),

4. Branislav Gracer, sahra-
njen 2. listopada 2013. na 
groblju u Podgoraču (sv. Ni-
kole),

5. Marija Šalamun, sahranjena 
4. listopada 2013. na groblju 
u Podgoraču (sv. Nikole),

6. Katarina Radović, sahra-
njena 30. rujna 2013. na gro-
blju u Poganovcima (sv. Ilije i 
sv. Ivana Nepomuka),

7. Spasa Mijatović, sahranje-
na 26. listopada 2013. na 
groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

8. Đenka Gajčević, sahranje-
na 28. listopada 2013. na 
groblju u Budimcima (Pre-
svetog trojstva),

9. Vinko Balentić, sahranjen 7. 
studenog 2013. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole),

10. Kata Jeger, sahranjena 10. 
studenog 2013. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole),

11. Bara Martinčević, sahra-
njena 20. studenog 2013. na 
groblju u Podgoraču (sv. Ni-
kole),

12. Marko Magličić, sahranjen 
24. studenog 2013. na gro-
blju u Stipanovcima (svih 
Svetih),

13. Vojislav Vladić, sahranjen 
27. studenog  2013 na gro-
blju u Budimcima (Tihi gaj),

14. Terezija Vidačić, sahranje-
na 27. studenog 2013. na 
groblju u Podgoraču (sv. Ni-
kole),

15. Katica Filković, sahranjena 
28. studenog 2013. na gro-
blju u Podgoraču (sv. Nikole),

16. Ana Kovačević, sahranjena 
28. studenog 2013. na gro-
blju u Budimcima (Presveto 
trojstvo),

17. Đuro Paulić, sahranjen 2. 
prosinca 2013. na groblju u 
Stipanovcima (Svih svetih),

18. Danka Vukelić-Prpić, sa-
hranjena 6. prosinca 2013. 
na groblju u Poganovcima 
(sv. Ilije i sv. Ivana Nepomu-
ka),

19. Đuro Lovošević, sahranjen 
6. prosinca 2013. na groblju 
u Stipanovcima (Svih svetih)

Preminuli sumještani

Nakon 23 godine postojanja i ustraj-
nog rada na organizaciji, ovakav 
događaj i veliki odaziv kulturno-
umjetničkih društava iz čitave regije, 
najbolji je pokazatelj kako je ovo ve-
lika večer kulturne i tradicijske bašti-
ne, ne samo Podgorača ili našičkog 
kraja, nego i čitave Slavonije i Bara-
nje – izjavio je načelnik Đanić

Čak jedanaest kulturno-umjetničkih društava i 
udruga, stislo se prve ovogodišnje listopadske 
subote u dvorani podgoračkog Vatrogasnog 
doma. Iako velika, dvorana je bila pretijesna, 
kako za rekordan broj izvođača, tako i za veliki 
broj zainteresirane publike. 

Naravno, riječ je o najstarijoj podgoračkoj 
kulturnoj manifesticaciji »Oj, jesenske duge 
noći«, koje su po 23. put održane u organizaci-
ji HKD-a Podgoračani, te uz značajnu potporu 
Općine Podgorač i općinskog načelnika Gora-
na Đanića (HNS).

Jubilarac u novoj dvorani
Uz želju da svi sudionici pokažu najbolje 
što znaju, sve sudionike i goste pozdravila je 
Zdenka Vukomanović, predsjednica HKD-

a Podgoračani, a smotru »Oj, jesenske duge 
noći« otvorio je načelnik Đanić.

- Nakon 23 godine postojanja i ustrajnog rada 
na organizaciji, ovakav događaj i veliki odaziv 
kulturno-umjetničkih društava iz čitave regije, 
najbolji je pokazatelj kako je ovo velika ve-

23. SMOTRA FOLKLORA I NARODN

Primjer k
HKD Podgoračani u svom 23. nastupu

Načelnik Goran Đanić najavio novi iskorak

Podgoračani znaju vrednovati tradiciju



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 11 ׀PROSINAC 2013.

NIH OBIČAJA – OJ’ JESENSKE DUGE NOĆI 

kako njegovati baštinu

čer kulturne i tradicijske baštine, ne samo 
Podgorača ili našičkog kraja, nego i čita-
ve Slavonije i Baranje. To je događaj koji 

je svojim značajem prerastao općinske 
okvire i zato valja nastojati da ova smotra 
folklora i narodnih običaja ubuduće bude 
još kvalitetnije vrednovana. Općina Pod-
gorač, ja osobno kao načelnik i veliki dio 
Općinskog vijeća, učinit ćemo sve da ovu 
manifestaciji dignemo na još veću razinu. 
Iako to nije izravno pod mojom ingeren-
cijom, ali učinit ću sve što je potrebno da, 
ako ne sljedeća, ali barem jubilarna 25. 
smotra folklora i narodnih običaja »Oj, 
jesenske duge noći«, bude održana u do-
stojnim uvjetima buduće nove sportske 
dvorane koja se gradi u sklopu podgoračke 
osnovne škole – rekao je općinski načelnik 
Goran Đanić, otvarajući 23. smotru »Oj, 
jesenske duge noći«.

Četvrt stoljeća
Valja podsjetiti kako je sve započelo da-
leke 1990. godine, kada su pjevačkom 
smotrom održane prve »Oj, jesenske duge 
noći«. Tijekom proteklih smotri, na ovoj 

najstarijoj podgoračkoj manifestaciji kul-
turne baštine, sudjelovalo je više od stotinu 
različitih kulturno-umjetničkih društava iz 
mnogih krajeva kontinentalne Hrvatske. 
Time je ona postala ne samo najdugovječ-
nija kulturna manifestacija u Podgoraču 
nego i vrijedan doprinos očuvanju tradici-
je i folklorne baštine. To više, jer su pro-
teklih godina Podgoračani i njihovi gosti 
svjedočili i brojnim likovnim izložbama i 
predstavljanjima knjiga. 

Istovremeno, dokazani uspjeh ove manife-
stacije, uspjeh je i samog HKD-a Podgora-
čani, kao i čitave Općine Podgorač. Zbog 
svega toga, u osvit četvrtstoljetnog jubileja 
koji se očekuje 2015. godine, valjalo bi raz-
misliti ne samo o organiziranju velike foto-
dokumentacijske izložbe, nego i o pripremi 
i izdavanju prigodne monografi je kojom bi 
se istovremeno obilježilo 25 godina mani-
festacije »Oj, jesenske duge noći«, ali i i 
djelovanja HKD-a Podgoračani.

Podgoračka mladost jamči nastavak tradicije Prepuna dvorana podgoračkog Vatrogasnog doma

Šarenilo urbanog u ruralnom Duga kolona ovogodišnjih izvođača

Tko je sve nastupio
Na ovogodišnjoj smotri folklora i narod-
nih običaja »Oj, jesenske duge noći« 
nastupili su sljedeći ansambli: KUD Pe-
tefi  Šandor iz Laslova, Udruga Bijela 
golubica iz Vukovara, HKUD Branko 
Herceg iz Erduta, KUD Gibarac iz Po-
ganovaca, HKD Vukojevci iz Vukojeva-
ca, KUD Koškani iz Koške, KUD Ante 
Evetović Miroljub iz Veliškovaca, Gata 
i Tiborjanaca, KUD Josip Čoklić iz Ra-
kitovice, HKD Izvor iz Donje Motičine, 
KUD Đurđenovac iz Đurđenovca, te 
domaćini iz HKD-a Podgoračani. Bo-
gatstvo programa upotpunio je šokački 
dvojac poznat pod nazivom »did Tunja 
i bač Roka« iz Otoka, te tamburaški sa-
stav Garavi.



U prošlogodišnjem božićnom izda-
nju našeg Informativnog lista, pisali 
smo o starim božićnim običajima 
podgoračkog kraja. Slične ili nešto 
specifi čnije običaje pamti gotovo 
svako slavonsko selo. Međutim, ti 
su običaji prvenstveno vezani uz 
način života kakav je bio u našim 
krajevima prije mnogo desetljeća 
i, realno, teško ih je u praksi pro-
voditi u današnje vrijeme. Dobro je 
što ostali zapisani i što na njih po-
vremeno podsjećaju poneki školski 
učitelji, muzealci ili pak kulturno-
umjetnička društva.

Suvremeni simboli božićnih dana 
danas su nešto posve drugo. Brz 
način života i posvemašnja komer-
cijalizacija svega, pa tako i Božića, 
u prvi je plan izbacila neke druge 
simbole. Simbole koje više ne kori-
ste samo kršćanski vjernici (katoli-
ci, pravoslavni ili protestanti), nego 
i oni koji nisu religiozni. 

To su ponajprije ukrašeno božićno 
drvce, koje u žargonu zovemo – bor, 
te dobrodušni djedica, kojega najče-

Tradicionalno, božićna se drvca ne 
unose u domove niti ukrašavaju pri-
je Badnjaka, a iznose se na blagdan 
Sveta tri kralja, kada i završavaju 
božićni blagdani. No, tih se datum-
skih pravila malo tko više pridrža-
va pa se često može vidjeti okićeno 
drvce mnogo prije Badnjaka, dok se 
na uklanjanje božićnog drvca mnogi 
odlučuju tek posljednjih dana siječ-
nja. Jedan od ekstremnih primjera 
suvremene komercijalizacije Boži-
ća zabilježen je na božićnim odjelu 
u britanskom lancu trgovina Selfrid-
ges, koji s okićenim božićnim drvci-
ma počinje s radom već u rujnu.
Tko je Djed Mraz?
Lik biskupa s mitrom u američkoj 
svjetovnoj ikonografi ji u početku 
19. stoljeća zamijenjen je bucma-
stim sjedobradim čovječuljkom u 
crvenoj halji, optočenoj bijelim kr-
znom. Malo-pomalo taj je lik dobio 
saonice što ih vuku psi ili sobovi i 
ime Santa Claus.

Djed Mraz, Djed Božić, Božić Bata 
ili Djed Božićnjak – kako li se sve 

Seoska zimska idila – crtež s početka 20. stoljeća

SUVREMENI SIMBOLI 
BOŽIĆNIH BLAGDANA

Božićno
drvce i 
dobrodušni 
djedica

Obiteljska radost prilikom odabira božićnog drvca

šće nazivamo Djed Mraz, a ponekad 
i Djed Božićnjak, dok ga se stariji 
sjećaju i kao Božić Bate ili Kristkin-
dla.

Što je Božić bez bora 
Kada su ljudi još u 8. stoljeću u ze-
lenilu počeli gledati životnu snagu 
koja se inati zimskom umrtvljenju 
prirode, ali i vjerovali da zelenilo 
štiti od opasnosti, nastao je običaj 
kićenja bora. U sjevernoj Europi 
običaj ukrašavanja stabala potječe 
iz poganskih vremena kad su stabla 
smatrali simbolima koji predstavlja-
ju plodnost bogova prirode. Običaj 
je bio povezan sa zimskim solstici-
jem (oko 21. prosinca), koji su sma-
trali danom ponovnog rođenja boga 
Sunca. U našim krajevima bor se, 
ali samo u krugovima viših staleža, 
počeo kititi početkom 19. stoljeća i 
malo-pomalo božićno je drvce po-
stalo središte okupljanja obitelji.

ne zovu u pojedinim tradicijama – 
imaju štošta zajedničko sa sv. Niko-
lom. Na prvome mjestu je odjeća: 
crveni plašt i sijeda brada. 

Nit koja povezuje oba lika zapravo 
je darivanje djece. A pripremanje 
čarape ili cipele u koju će biti stav-
ljeni očekivani darovi dio je našeg 
djetinjstva. Ti darovi ne moraju biti 
bogati: nekada je bio dovoljan tek 
pokoji slatkiš. Potrošačka civilizaci-
ja proširila je izbor darova i iskori-
stila Djeda Mraza kao simbol božić-
nih prodaja i rasprodaja. Još u godi-
nama prije 2. svjetskog rata u SAD-
u je bilo prosvjeda protiv komerci-
jalne eksploatacije svetoga Nikole 
i Djeda Mraza. No, nije se uspjelo 
othrvati komercijalizaciji, zloduhu 
našega vremena, jer se ona zasniva 
na dobroti i plemenitosti, najljepšim 
čovjekovim vrlinama, koje potiču 
našu želju za darivanjem.

Komercijalizacija s početka 21. stoljeća


