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Opskrbni vodovod Podgorač – Bijela Loza, 
te sekundarna mreža po naselju Bijela Loza 
ukupne dužine oko tri kilometra i vrijed-
nosti oko 1,25 milijuna kuna je završen, a 
svim stanovnicima Bijele Loze pitka voda 
više nije nemoguća misija. Time je završe-
na još jedna epizoda velike serije kvalitet-
ne vodoopskrbe naselja Općine Podgorač, 
a pitka je voda potekla i u Bijeloj Lozi.

Od devet naselja podgoračke općine u njih 
šest taj je problem napokon riješen. Zahva-
ljujući upornosti i trudu vodstva Općine 
Podgorač, razumijevanju Hrvatskih voda 
i radu Našičkog vodovoda, stanovnicima 
Bijele Loze konačno je dostupna – pitka 
voda. Čast da prvi popije čašu vode s hi-
dranta novosagrađene vodovodne mreže u 
Bijeloj Lozi pripala je općinskom načelni-
ku Goranu Đaniću. Prema mišljenju veli-
ke većine okupljenih mještana Bijele Loze, 
on je i najzaslužniji što je pitka napokon 
potekla i ovim naseljem općine Podgorač.
- Izuzetna mi je čast što nazočim na ovom, 
za Bijelu Lozu povijesnom događaju. Do-
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Stigla je voda 
i u Bijelu Lozu
Mnogi okupljeni mještani Bijele Loze istaknuli su kako im je dosta loše 
bunarske vode i skupe kupovne vode za piće, te da će vrlo brzo svoja 
kućanstva priključiti na vodovodnu mrežu

Prva čaša vode za načelnika Đanića

vesti vodu u sva naselja naše općine svaka-
ko je jedna od prioritetnijih investicija. Do 
sada smo to ostvarili u Podgoraču, Razbo-
jištu i Budimcima, a nastavljamo do kraja i 
u Ostrošincima, Kršincima i Poganovcima, 
te drugu fazu u Budimcima. Dakle u svih 
devet naselja naše općine – istaknuo je na-
čelnik Đanić.
U Ostrošincima radovi već traju, a usko-
ro će krenuti i polaganje cijevi prema Kr-
šincima te nastavak radova od Budimaca 
prema Poganovcima. U planu je da se do 
kraja ove godine otvori vodovod u Ostro-
šincima, a vrlo je vjerojatno da bi do kraja 
godine vodu mogli dobiti i stanovnici Krši-
naca. Sljedeće godine bi pitka voda trebala 
poteći i u Poganovcima i time bi bio zavr-
šen veliki projekt vodoopskrbe svih naselja 
općine Podgorač.
Zamjenik načelnika Općine Podgorač i 
stanovnik Bijele Loze, Milorad Beronja, 
pozvao je svoje sumještane da iskoriste 
ovu priliku i priključe svoja kućanstva na 
novosagrađeni vodovod.
Mnogi okupljeni mještani Bijele Loze ista-
knuli su kako im je dosta loše bunarske 
vode i skupe kupovne vode za piće, te da 
će vrlo brzo svoja kućanstva priključiti na 
vodovodnu mrežu.

Zadovoljstvo mještana Bijele Loze
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OPĆINSKO VIJEĆE

Nova odluka o 
socijalnoj skrbi
Zbog usklađivanja s odredbama novog 
Zakona o socijalnoj skrbi, sve jedinice lo-
kalne uprave i samouprave u Hrvatskoj, 
pa tako i Općina Podgorač, bili su dužni 
uskladiti svoje općinske akte o socijalnoj 
skrbi. Stoga su općinski vijećnici, na sjed-
nici Općinskog vijeća Općine Podgorač, 
održanoj 30. lipnja 2014. godine usvojili 
novu Odluku o socijalnoj skrbi na području 
Općine Podgorač. Naravno, radi se isklju-
čivo o pravima s područja socijalne skrbi 
koja se odnose na djelokrug općine, jer za 
čitav niz socijalnih prava i obveza je zadu-
žena država i pripadajuća županija.

Što se tiče Općine Podgorač, ona svojim 
socijalno ugroženim stanovnicima, a na 
temelju usvojene Odluke, može osigura-
ti pravo na pomoć za novorođeno dijete, 
pravo na pomoć za podmirenje troškova 
prijevoza učenika srednjih škola, pravo na 
stipendiju, pravo na pomoć za podmirenje 
troškova prehrane učenika u osnovnoj 
školi, pravo na pomoć za podmirenje troš-
kova boravka djece u vrtiću, pravo na jed-
nokratnu pomoć, te pravo na podmirenje 
pogrebnih troškova. Sva ova prava ostva-
ruju se na način i prema kriterijima propi-
sanim općinskom odlukom. Naravno, sva 
se ta prava mogu ostvariti sukladno prora-
čunskim mogućnostima Općine Podgorač 
za tekuću godinu, te na temelju predoče-
nih odgovarajućih dokaza i isprava.

Općinski vijećnici na istoj su sjednici 
usvojili i Odluku o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja u postupku povjeravanja po-
slova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Podgorač. Kao najpo-
voljnija ponuda, prihvaćena je ona tvrtke 
»Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.« iz 
Našica.

Osim toga, općinskim vijećnicima je 
predstavljena informacija o o stanju i pro-
blematici razvoja obrtništva na području 
djelovanja Udruženja obrtnika Našice, 
kao i informacija Policijske postaje Na-
šice o stanju sigurnosti na području Op-
ćine Podgorač u prva tri mjeseca 2014. 
godine.

Između dva broja Informativnog lista Op-
ćine Podgorač u protekla tri mjeseca, na 
području općine dogodio se niz događaja: 
održan je tradicionalni Uskrsni stol u Pod-
goraču, pripremaju se Podgoračke ljetne 
noći, vatrogasci su bili domaćini natjeca-
nja u Stipanovcima i Podgoraču, početkom 
svibnja poplava je pogodila dijelove općine 
u Budimcima, stigla je pitka voda u Bijelu 
Lozu, a poništen je i natječaj o prodaji po-
ljoprivrednog zemljišta.

O nekima od tih događaja, razgovarali smo s 
općinskim načelnikom Goranom Đanićem.

 ●Gospodine načelniče, javni natječaj za 
prodaju državnog poljoprivrednog ze-
mljišta poništen je budući da je Agencija 
za poljoprivredno zemljište odbila dati 
suglasnost, uvažavajući mišljenje Povje-
renstva za sprečavanje sukoba interesa. 
Tvrde da ste Vi osobno bili u sukobu inte-
resa. O čemu se radi?

- Sve je započelo nakon što se na odluku 
Općinskog vijeća žalio Mario Patajac. Po-
vjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je 
zaključilo da jesam bio u sukobu interesa, 
ali ne zbog nekavih makinacija, nego jed-
nostavno zbog toga što sam bio prisutan 
na sjednici Općinskog vijeća. Istovreme-
no, prema Statutu Općine Podgorač, meni 
je kao općinskom načelniku obveza biti na 
sjednici Općinskog vijeća. Dakle, da nisam 
bio na sjednici prekršio bi statutarna pravi-
la. Prema tome, nema tu nikakvog sukoba 
interesa, ali prihvaćam odluku povjerenstva 
jer apsolutno priznajem hrvatske zakone i tu 
nema nikakve dileme.

Traži zemlju, a nema zaposlenih
 ●Na temelju čega je Obrt Đanić imao 

prednost u odnosu na Marija Patajca?

- Najveća prednost Obrta Đanić je u tome 
što ima najveći broj zaposlenih ljudi, a pre-
ma kriterijima natječaja, prednost ima onaj 
ponuditelj koji zapošljava više ljudi. Tada 
u vrijeme natječaja, Obrt Đanić je imao 14 

zaposlenih, a OPG Patajac niti jednoga. Ko-
liko mi je poznato, OPG Patajac je u među-
vremenu zaposlio jednog djelatnika, a Obrt 
Đanić sada ima 23 zaposlena. U čemu je 
onda problem i što tu nije jasno?

 ●Da, u čemu je onda problem? 

- Uvjeren sam kako je to priča koja je smi-
šljena u određenom političkom smislu. Ma-
rio Patajac je tom svojom žalbom srušio 
cijeli natječaj. I nije problem samo u tome 
što je srušen jedan natječaj. Puno je veći 
problem što je takvim potezom Patajca zau-
stavljen razvoj poljoprivrede. Svi ljudi koji 
su sudjelovali na natječaju za zemlju imali 
su neke svoje planove i ambicije, a sada je 
to sve zaustavljeno i bitno usporeno. 

 ●Zar se nije mogla izuzeti ta sporna če-
stica, a da su ostali dijelovi natječaja nor-
malno prošli?

- Ne, nažalost to nije bilo moguće. Jedno-
stavno, žalba Marija Patajca je poništila 
kompletan natječaj. Sukladno tome nam je 
stigla odluka iz Ministarstva poljoprivrede 
gdje stoji da se ne može izlučiti samo jedna 

Općina Podgorač istovremeno mora pokretati i fi nancirati projekte komunalne infrastrukture, ali i 
ulagati u razvoj poljoprivrede

Općina pokreće inicijativu za raspisivanje 
novog natječaja sukladno novom Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu
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čestica, a da ostali postupak ide dalje. Jedno-
stavno, temeljem te žalbe – sve je zaustav-
ljeno i poništeno. Iz toga ne mogu zaključiti 
ništa drugo nego da je Mario Patajac strik-
tno išao na to da bi žalbom zaustavio čitav 
proces, a time je zaustavio i razvoj poljo-
privrede. Iako sukladno jasnim kriterijima 
natječaja on nije imao potrebne elemente da 
bi bio u prednosti, svjesno je išao na ruše-
nje čitavog natječaja. Time Mario Patajac 
nije samo ugrozio sebe i obrt Đanić, nego 
je ugrozio i sve ostale sudionike natječaja.

Novi natječaj
 ● I što sada dalje?

- Idemo u novi postupak. Priprema se 
novi natječaj za raspisivanje, ali sada pre-
ma novim pravilima, odnosno prema no-
vom Zakonu o poljoprivrednom zemlji-
štu. Čitav postupak će provoditi državna 
Agencija za poljoprivredno zemljište pri 
Ministarstvu poljoprivrede gdje Općina 
Podgorač u komisiji ima svoja dva pred-
stavnika. To je općinski pročelnik Jurica 
Požega i zamjenik općinskog načelnika 
Josip Mojzeš.

 ●Osim što se odluka više neće donositi 
na Općinskom vijeću, što je još novo u 
tom postupku?

- Ključna novost koja proizlazi iz novog 
Zakona je u tome što se više ne radi o pro-
daji, nego o dugoročnom zakupu zemljišta 
na 50 godina. Dakle, pokrećemo inicijativu 
za novi postupak raspisivanja natječaja su-
kladno novom Zakonu o poljoprivrednom 
zemljištu. Očekujemo da će naši poljopri-
vrednici participirati i u novom natječaju o 
50-godišnjem zakupu.

Ulaganja u poljoprivredu
 ●Općina Podgorač je izrazito poljopri-

vredni kraj. Koliko Općina ulaže u ra-
zvoj poljoprivrede?

- Tako je. Najveći dio naših mještana živi 
izravno od poljoprivrede i zato Općina 
usmjerava ogromna sredstva upravo kako 
bi tu djelatnost digla na što veću razinu. 
Nažalost, mi smo općina koja je do prije 
nekoliko godina silno zaostajala u svemu. 
Naša naselja su bila bez vode, s lošom i 
zastarjelom elektromrežom, zapuštenim 
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Zašto je srušen natječaj za 
poljoprivredno zemljište?

Svaka zemljišna čestica može se provjeriti kroz sustav Arkod

Ne mogu zaključiti ništa drugo nego da je Mario Patajac išao na to da bi žalbom zaustavio čitav pro-
ces, a time je naštetio svim sudionicima natječaja, ali i razvoju poljoprivrede... ugrozio je ne samo 
sebe i obrt Đanić, nego je ugrozio i sve ostale sudionike natječaja – navodi načelnik Đanić, komen-
tirajući posljedice srušenog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

cestama, neuređenim grobljima, bez nogo-
stupa, s ruševnim društvenim domovima... 
Kao da nismo na početku 21. nego 20. sto-
ljeća. Zato smo puno energije, vremena i 
novaca, zajedno s državom ulagali i danas 
još ulažemo upravo u takve projekte. Sve 
kako bi život u naseljima općine Podgorač 
bio bolji i prihvatljiviji ljudima. Pri tome 
nismo zaboravili niti na poljoprivredu jer 
je to djelatnost od koje živi većina ljudi. 
Zato svake godine od proračunskih priho-
da puno izdvajamo upravo za te stvari.

 ●Konkretno, koliko novaca Općina 
Podgorač izdvaja godišnje za razvoj po-
ljoprivrede?

- Samo ove, 2014. godine planirano je iz-
dvojiti gotovo dva milijuna kuna. Sve je 
jasno i transparentno utvrđeno Programom 
utroška sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljopri-
vrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2014. 
godini. Taj Program je početkom godine 
usvojilo Općinsko vijeće, a konkretno  se 
radi o 1.920.000,00 kuna.

 ●Na što će se utrošiti taj novac?

- Radi se o vrlo konkretnim namjenama. 
Najveći dio novca, oko 855 tisuća kuna pla-
niran je za uređenje ruralnog prostora kroz 
izgradnju i održavanje ruralne infrastruktu-
re, a to je prvenstveno odvodnja, vodoop-
skrba, ali i pripremni poslovi za buduću Po-
duzetničku zonu. Osim toga, oko 100 tisuća 
kuna bi trebalo otići na troškove uređenja 
detaljne kanalske mreže. Slični iznosi su 
predviđeni za održavanje poljskih puteva, 
umjetno osjemenjivanje u govedarstvu, kao 
i održavanje nerazvrstanih cesta jer upra-
vo one najčešće vode do poljoprivrednih 
površina. Nadalje, tu su poslovi kao što je 
saniranje divljih deponija, odvoz konfi skata, 
deratizacija i dezinsekcija, obrana od tuče, 
analiza tla i mnogi drugi poslovi. Dakle, sve 
su to aktivnosti koje Općina Podgorač sva-
ke godine planira, provodi i plaća. Svi po-
daci su dostupni i vidljivi i sve je objavljeno 
Službenom glasniku Općine Podgorač, a 
uvjeren sam – vidljivo i na terenu.

Sve se vidi iz tablice 
zakupaca
Prije dvije godine je obavljen javni na-
tječaj za zakup zemljišta. Tada se nitko 
nije žalio.

- O tome najbolje govori tablica o ostvare-
nom pravu zakupa nad zemljištem 2012. 
godine kao i ukupni podaci svih korisnika 
državnog zemljišta. Iz tih je podataka vid-
ljivo kako je od svih zakupaca, OPG Ma-
rija Patajca drugi po veličini zakupljene 
zemlje. Tako on danas koristi gotovo 81 
hektar poljoprivrednog zemljišta zemlji-
šta s područja naše općine. Tada se nije 
žalio ni na kakve uvjete natječaja. Očito, 
tko je najviše dobio, taj se i najviše žali.
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Zakupac Kultura Površina u 
hektarima

Godišnja 
zakupnina

Anagalis d.o.o., Podgorač oranice i livada 31,8785 22.759,90
Pelin – obrt za poljoprivredu, Stipanovci oranica 2,9681 1.100,00
OPG Tihomir Pelin, Stipanovci oranice 63,6116 54.776,74
OPG Josip Levačić, Kelešinka oranice 1,6293 597,95
Đanić – obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu oranice i voćnjak 75,5580 60.767,44
Sirena d.o.o., Našice oranice, livade, trstik i voćnjak 41,9861 32.347,46
OPG Mirko Kraljik, Podgorač oranice 1,5111 1.109,16
OPG Ivica Pipek, Ostrošinci oranica 2,0733 770,00
OPG Tomislav Konjik, Čepinski Martinci pašnjak 33,1237 9.656,62
OPG Tone Milić, Podgorač oranice 76,3220 62.630,08
OPG Nedjeljko Mihalj, Našice oranice 74,2530 65.620,62
Niza d.o.o., Niza oranice 10,0295 7.500,66
OPG Miroslav Valek, Podgorač oranica 3,7260 2.000,00
OPG Silvija Paulić, Podgorač oranica 74,4289 60.093,90
OPG Mato Čalić, Podgorač oranice 8,2663 6.067,44
OPG Ljiljana Pek, Razbojište oranice, pašnjaci i livada 48,8752 40.457,80
OPG Zoran Metikoš, Poganovci oranice 4,3140 2.966,78
OPG Ivan Salitrežić, Budimci oranice i pašnjak 67,7464 40.734,15
Majda – poljoprivreda i trgovina, Našice oranice 0,9948 805,78
Krajčine d.o.o., Moslavina Podravska pašnjaci 43,2403 10.506,52
Hana d.o.o., Našice oranice, pašnjaci, voćnjaci i livada 13,7844 8.711,24
OPG Zlatko Oskomić, Budimci oranice 40,1315 35.277,80
Vitulis d.o.o., Budimci oranica 0,5697 461,46
Milna d.o.o., Breštanovci livade, oranica i pašnjak 21,4630 9.905,58
Blata d.o.o., Malinovac oranice i pašnjak 7,8582 6.138,32
Hana-Vuka d.o.o., Budimci oranica 1,9156 1.551,64
OPG Jozo Vračarić, Podgorač oranice i trstik 76,0280 66.957,12
OPG Ivica Borovićka, Podgorač oranice 64,3397 57.038,98
OPG Marija Hipp, Našice oranice 7,6242 6.175,60
OPG Tomislav Cvijanović, Budimci oranice i trstik 77,3828 66.476,84
OPG Zvonimir Marošević, Budimci oranice 40,1382 33.672,76
OPG Josip Šarić, Podgorač livada i oranica 72,3730 63.653,98
OPG Mario Vinić, Podgorač pašnjaci 21,4759 6.219,40
Poljoprivredni obrt Mojzeš, Podgorač oranica 37,0297 29.897,78
OPG Mario Patajac, Podgorač oranice 79,1935 66.135,20
OPG Stipe Mihalj, Našice oranice 75,2471 66.100,80
OPG Mladen Mihalj, Našice oranice 12,7646 11.373,26
OPG Zlatko Bačić, Budimci oranica 2,2729 1.841.04

Gotovo 4.000 hektara zemljišta
je na raspolaganju
Iz priložene tablice su vidljivi korisnici poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništu Republike Hrvatske koji su ostvarili pravo na zakup 
zemljišta na temelju javnog natječaja obavljenog 2012. godine. 
Ukupno se radi o 1.318 hektara zemljišta na području općine 
Podgorač. Naravno, prema nekim ranijim odlukama, puno je veća 
površina koja se u zakupu koristi. Od većih zakupaca svakako tre-
ba izdvojiti tvrtku Anagalis koja raspolaže s 570 hektara, zatim 
tvrtka Hana-Podgorač s 527 hektara, te tvrtka Hana-Vuka koja 
koristi 91 hektar. Tu su još i drugi korisnici poput tvrtke Vitulus 
(25 ha), Tone Milić (35 ha), Silvija Paulić (17 ha), Ljiljana Pek 
(14 ha), Jozo Vračarić (9 ha), Anđelko Mrvić (10 ha), Ivan Sa-
litrežić (17 ha), Ranko Radonić (11 ha) i Vilko Kovač (11 ha). 
Manje površine još koriste i Miroslav Valek, Antun Veizer, Zora 

Moguš, Marica Prpić, Mato Čalić, Žarko Papak, Mijo Kolo-
nić, Mihajlo Gal, Tomislav Balentić, Zvonko Balentić, Josip 
Levačić, Tomica Mojzeš i već spominjani Mario Patajac.

Osim toga, na temelju ranijeg dugogodišnjeg zakupa na 50 godi-
na, veliki korisnik zemljišta je i tvrtka Hana-Vuka koja koristi 
1191,32 hektara. Također, na osnovu prodaje zemljišta od prije 
desetak godina što je organizirala županija na području općine 
Podgorač, Josip Šarić je tada kupio 66,0247 hektara, a Nikica 
Torbica 0,3625 hektara.

Dakle, do sada je na temelju različitih natječaja i odluka, navede-
nim korisnicima dodijeljeno blizu 4.000 hektara poljoprivrednog 
zemljišta na području općine Podgorač.
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Na sastanku u Podgoraču sudjelovali su Goran 
Đanić, načelnik Podgorača, Anđelko Balaban, 
načelnik Jagodnjaka, Zdravko Šimara, načelnik 
Podravske Moslavine, Slavko Tidlačka, načelnik 
Levanjske Varoši, Irena Mikić, načelnica Trnave, 
i Mile Zlokapa, načelnik Šodolovaca.

Anđelko Balaban, načelnik 
općine Jagodnjak: Ključni pro-
blem općine Jagodnjak velika je 
nezaposlenost te je s 43 posto 
neslavno vodeća u Hrvatskoj

Irena Mikić, načelnica Trnave: 
Pet od šet naselja općine Trna-
va ima vodu, a plin i kanalizaciju 
nema ni jedno

Slavko Tidlačka, načelnik Le-
vanjske Varoši: U Levanjskoj Va-
roši od 25 kilometara izgrađeno 
je samo 5 kilometara vodovoda, 
a treba asfaltirati i 17 kilometara 
tucaničkih cesta

Zdravko Šimara, načelnik 
Podravske Moslavine: Veliki je 
problem nezaposlenost, koja se 
proteklih godina uspjela ublažiti 
angažiranjem ljudi u javnim ra-
dovima

Mile Zlokapa, načelnik Šodo-
lovaca: Zbog nerazvijenosti mla-
di odlaze, naselja stare, a investi-
tori nas zaobilaze

INICIJATIVA NAČELNIKA ŠEST OPĆINA

Trebaju pomoć 
države

Ne želimo i sljedećih 20 godina biti nerazvijeni i zapostavljeni te 
na dnu Europe. Zajednički želimo uz pomoć države pokrenuti 
nove investicije i nova zapošljavanja te različite porezne olakšice 
– poručio je načelnik Đanić

RETENCIJA »PILJEVAČKA GLAVA« POLOŽILA ISPIT 
VELIKIH VODA

Zaštita od poplava

Na inicijativu Gorana Đanića, načel-
nika Općine Podgorač, upravo u Pod-
goraču su se sastali načelnici šest naj-
nerazvijenijih općina Osječko-baranj-
ske županije. Osim Podgorača, radi se 
još o općinama Jagodnjak, Podravska 
Moslavina, Levanjska Varoš, Trnava i 
Šodolovci. Naime, prema indeksu ra-
zvijenosti te su općine svrstane u prvu 
skupinu jedinica lokalne samouprave, 
čija je vrijednost indeksa razvijenosti 
manja od 50 posto hrvatskog prosjeka. 
Pored nerazvijenosti, zajednički im 
je problem velika nezaposlenost, ali 
i nepoznanica što će im donijeti novi 
Zakon o regionalnom razvoju.

Porezno olakšati investitore
- Ne želimo i sljedećih 20 godina biti 
nerazvijeni i zapostavljeni te na dnu 
Europe. Zajednički želimo uz pomoć 
države pokrenuti nove investicije i 
nova zapošljavanja te različite pore-
zne olakšice. Nas ne zanimaju prazni 

razgovori, već konkretne mjere ra-
zvoja koje ćemo iznijeti ministrima, 
očekujući da nas podrže. Konkretno, u 
općini Podgorač trebalo bi poduprijeti 
razvoj poduzetničke zone, a osim ula-
ganja u komunalnu infrastrukturu po-
trebno je i porezno rasteretiti buduće 
ulagače – rekao je Goran Đanić.

Potencijala ima
Načelnici općina istaknuli su da bez 
obzira na zapuštenu infrastrukturu, još 
uvijek nerazminirana polja, nekretni-
ne koje vrijede manje nego u drugim 
dijelovima države, kao i veliku neza-
poslenost – ima mogućnosti za razvoj, 
a kako bi što bolje iskoristili svoje 
poljoprivredne i turističke potencijale 
trebaju pomoć države. 

Stoga su nakon sastanka pozvali mi-
nistre regionalnog razvoja i europskih 
fondova te uprave da ih što prije po-
sjete i na terenu se uvjere u stanje ovih 
šest općina. 

Tko je sudjelovao

Iako još nije potpuno završena, retencija 
Piljevačka glava kod Podgorača uspješno 
je zaustavila svibanjske bujice

Jedna od važnih investicija koja se u 
općini Podgorač događa pomalo izvan 
pažnje najšire javnosti, svako je izgrad-
nja retencije Piljevačka glava nadomak 
prvih podgoračkih kuća, u dolini potoka 
Piljevačka glava, zapadno od ceste Naši-
ce-Đakovo. Ukupna vrijednost investici-
je koje fi nanciraju Hrvatske vode iznosi 
1,75 milijuna kuna.

- Velike padaline proteklog svibnja su 
pokazale svu opravdanost izgradnje ove 
retencije. Naime, iako još nije u cjelosti 
završena, stanovnici dijela Ulice kralja 
Tomislava i Matije Gupca u Podgoraču 
nisu osjetili nikakve negativne poslje-
dice velike kiše kakva se dogodila 3. 
svibnja. Dakle, već se pokazala velika 
isplativost te investicije. Prve pohvale 

za izgradnju i funkcionalnost ove re-
tencije smo dobili od Zorana Đuroko-
vića, stručnjaka iz Hrvatskih voda. Na 
sjednici Županijskog stožera za zaštitu i 
spašavanje, koja je u Našicama održana 
4. svibnja, on je upravo istaknuo značaj 
izgradnje takvih objekata – istaknuo je 
općinski načelnik Goran Đanić.

Tako je bilo prije manje od godinu dana...
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POPLAVE I VATROGASCI

Uvijek prvi u spašavanju

Održano natjecanje VZ Našice
Pokrovitelj natjecanja je bila Općina Podgorač, a organizatori su bili DVD Stipanovci

Pod pokroviteljstvom Općine Podgorač i općinskog načelnika 
Gorana Đanića, koji je i otvorio natjecanje, u Stipanovcima je 
na nogometnom igralištu, 1. lipnja održano natjecanje Vatro-
gasne zajednice Našice. Sve sudionike su pozdravili i Vlatko 
Gašić, predsjednik VZ Našice, te Zvonko Ljubljanović, za-
povjednik VZ Našice.

U svih osam natjecateljskih kategorija nastupilo je 55 ekipa 
s 550 vatrogasaca natjecatelja. Samo s područja općine Pod-
gorač, nastupalo je čak 13 ekipa iz Stipanovaca, Podgorača i 
Kršinaca. Najveći uspjeh su ostvarile ekipe DVD Stipanovci 
osvojivši četiri prva i jedno drugo mjesto.

- Obilne oborinske vode prouzročile su 
plavljenje nekih dvorišta i kuća u naselji-
ma Budimci, Bijela Loza i Kelešinka. Vode 
ima na cesti Ledenik-Podgorač. Na terenu 
je tijekom noći bilo 25 lokalnih vatrogasa-
ca – tako glasi službeno izvješće Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) o 
stanju u nekim naseljima Općine Podgorač 
u noći s 3. na 4. svibnja ove godine.

Naime, izrazito obilne kiše koje su počet-
kom svibnja zadesile veći dio kontinental-
ne Hrvatske, ozbiljno su zaprijetile brojnim 
obiteljskim kućama u dijelu naselju općine 
Podgorač. Bukvalno preko noći, poplav-
ljene su poljoprivredne površine, dvorišta 
obiteljskih kuća, a voda je ozbiljno ugroža-
vala same kuće i ceste.

Najbrži vatrogasci
Kao i mnogo puta ranije, prvi su u pomoć 
priskočili lokalni vatrogasci iz Podgorača, 
Stipanovaca i Kršinaca. Nakon što su inter-
ventnom zaštitom i prepumpavanjem spaše-
ni mnogi domovi, vatrogasci iz DVD Pod-

gorač su preuzeli opskrbu pitkom vodom 
Bijele Loze, Poganovaca i Budimaca.
- Još iste večeri 3. svibnja, sazvao sam hit-
nu sjednicu općinskog Stožera za zaštitu i 
spašavanje. Donešene su odluke o aktivira-
nju vatrogasaca da se krene u spašavanje na 
području naselja Budimci i to u smislu pre-
pumpavanja vode i spašavanja imovine – 
objašnjava općinski načelnik Goran Đanić, 
čijom su brzom i odlučnom akcijom spašeni 
mnogi domovi u Budimcima i ostalim ugro-
ženim naseljima općine Podgorač.
Naravno, i u ovoj neprilici opet su se naju-
činkovitijim pokazali općinski vatrogasci i 
njihova dobrovoljna vatrogasna društva.
Poplavljena područja tim je povodom po-
sjetio i Vladimir Šišljagić, osječko-ba-
ranjski župan gdje je zajedno s načelnikom 
Đanićem razgovarao s mještanima Mlinske 
ulice u Budimcima koja je najviše bila po-
gođena tim poplavama. Nakon toga, župan 
je u Općini Podgorač imao radni sastanak 
s općinskim načelnikom i zapovjednikom 

općinskog Stožera Josipom Mojzešom i 
suradnicima, koji su ga upoznali sa stanjem 
u djelomično poplavljenim područjima Op-
ćine Podgorač. 
Pomoć za Posavinu
DVD Podgorač je bio uključen u aktivnosti 
spašavanja od poplava na području županj-
ske Posavine. Tom je prilikom angažiran 
kombi, potrebno ljudstvo, pumpa – na po-
dručju Slavonskog Šamca
Općina Podgorač je u dogovoru s DVD 
Podgorač, prikupljala humantiranu pomoć 
za stradalo stanovništvo općine Gunja. Pri-
kupljeno je i dostavljeno dva kombija razli-
čite pomoći u hrani, kućnim potrepštinama, 
higijenskim sredstvima i slično. Također je 
prikupljana i pomoć u stočnoj hrani. Kon-
kretno, obitelj Zec iz Kelešinke je donirala 
šleper baliranog sijena za stoku stanovnika 
općine Gunja, a Općina Podgorač je osigu-
rala prijevoz ove vrijedne donacije. Osim 
toga, u Općini su dobili još nekoliko prijava 
zainteresiranih mještana koji žele donirati 
stočnu hranu.

Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač i Vlatko Gašić, predsjednik 
VZ Našice i predsjednik DVD Stipanovci

Amaterske snimke poplavljenih Budimaca navečer 3. svibnja 2014.
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Konkretne vježbe
za bolju preventivu
Cilj je postići što veću razinu preventivne spremnosti za brzo i učinkovito djelovanje – rekao je načelnik Đanić

Defi le vatrogasnih vozila kroz Podgorač Okupljeni vatrogasci iz osam dobrovoljnih društava

2. VATROGASNI KUP AUTOCISTERNI OPĆINE PODGORAČ

U Podgoraču je održan 2. vatrogasni kup autocisterni općine Pod-
gorač u organizaciji DVD-a Podgorač. Iako je zamišljeno kao 
specifi čna natjecateljska vježba, dobre namjere domaćina i vrsnih 
organizatora ove je godine pokvarilo izrazito kišno vrijeme.

Natjecateljsku vježbu gašenja otvorene vatre vodom iz autocister-
ne na podgoračkom igralištu nogometnog kluba, spriječila je jaka 
i dugotrajna kiša. Ipak, vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih 
društava iz Donje Motičine, Feričanaca, Čepina, Stipanovaca, Kr-
šinaca, Satnice Đakovačke, Šaptinovaca i Podgorača, svojim su 
vozilima pripremili dojmljivi defi le ulicama Podgorača.

Otvarajući 2. vatrogasni kup autocisterni, načelnik Općine Podgo-
rač, Goran Đanić, okupljenima je u podgoračkom Vatrogasnom 
domu, zahvalio na dolasku i pokazanoj dobroj volji za sudjelo-
vanjem u ovoj specifi čnoj smotri vatrogasaca kakva je uspješno 
izvedena prošle godine na 1. vatrogasnom kupu.

- Natjecanje je zamišljeno kao vježba za prave susrete s vatrom. 
Radi se o nešto drugačijim vježbama od onih koje vatrogasci su-
sreću na službenim županijskim i državnim natjecanjima, a dobro 
je i korisno za provjeru spremnosti vatrogasaca u konkretnim po-
žarnim uvjetima. Cilj je postići što veću razinu preventivne spre-
mnosti za brzo i učinkovito djelovanje – rekao je načelnik Đanić, 

dodajući kako je 2. vatrogasnim kupom autocisterni Općine Pod-
gorač prigodno obilježio i Dan državnosti.

Prema riječima Josipa Mojzeša, predsjednika DVD-a Podgorač, 
ovakva natjecanja su važna i korisna zbog bolje uvježbanosti va-
trogasaca, te će stoga sljedeće godine nastojati okupiti još više 
vatrogasnih društava koja raspolažu autocisternama.

Brzo gašenje otvorene vatre s prošlogodišnjeg Kupa
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PLINOFIKACIJA OPĆINE PODGORAČ

Kućanstva u Podgoraču 
započela s priključivanjem
Nakon gotovo sedam godina odgađanja, krajem 
svibnja prošle, 2013. godine, u Podgoraču su 
konačno počeli radovi na izgradnji plinovoda. 
Godinu dana poslije, plinska mreža je postav-
ljena pa stanovnici Podgorača imaju priluku 
priključiti svoja kućanstva na plinovod. 

- Plin je defi nitivno stigao u Podgorač i kućan-
stva su već počela s priključivanjima. Sve oba-
vijesti i potrebne informacije se mogu dobiti u 
Općini Podgorač, a konkretan ugovor u vezi 
priključenja na plinsku mrežu, treba obaviti u 
HEP Plinu u Našicama – objasnio je općinski 
načelnik Goran Đanić. 

Podsjetimo kako je investitor izgradnje mreže 
za distribuciju plina u naselju Podgorač, dr-
žavna tvrtka HEP-Plin, a vrijednost ukupnih 
radova iznosila je oko 1,7 milijuna kuna. Valja 
naglasiti kako su radovi paralelno obavljeni i u 
izdvojenom podgoračkom naselju Klenik.

Inače, Općina Podgorač provodi cjeloviti plan 
izgradnje plinske mreže s ciljem da sva općin-
ska naselja općine budu pokrivena plinovod-

nom infrastrukturom, ekonomičnim i ekološki 
najprihvatljivijim energentom.

Konkretno, rade se projekti za plinofi kaciju 
Razbojišta, Bijele Loze, Budimaca i Pogano-
vaca, a u pripremi su projekti i za sva ostala 
općinska naselja. Namjera je da do kraja sa-
dašnjeg mandata općinske vlasti svaka kuća na 
području općine Podgorač ima mogućnost pri-
ključiti se na plinsku mrežu.

NASTAVLJA SE PROGRAM PREDŠKOLE

Općina brine i o najmlađima
Već je dogovoreno da će i 2015. godine ponovo biti osigurana općinska sredstva za 
predškolski odgoj djece

Do zaključenja ovog 
broja Informativnog lista 
Općine Podgorač, na 
području općine rođeno 
je deset naših novih 
sumještana.

1. Karlo Stanko, 
rođen 7. ožujka 
2014., sin 
Branka i Sonje iz 
Poganovaca,

2. Kristijan Đanija, 
rođen 15. ožujka 
2014., sin 
Ivane Đanija iz 
Podgorača,

3. Nikolina Greganić, 
rođena 12. travnja 
2014., kćerka 
Borisa i Ivane iz 
Podgorača,

4. Antun Paulić, 
rođen 8. travnja 
2014., sin Anđelka 
i Biljane iz 
Podgorača,

5. Dea Damjanović, 
rođena 26. ožujka 
2014., kćerka 
Damira i Monike iz 
Poganovaca,

6. Emanuel Keglević, 
rođen 25. travnja 
2014., sin Gorana 
i Valentine iz 
Razbojišta,

7. Nikola Kezerle, 
rođen 12. svibnja 
2014., sin 
Tomislava i Tee iz 
Kršinaca,

8. Leonardo 
Stojčević, rođen 
25. travnja 2014., 
sin Josmina 
Stojčević i 
Marije Džanija iz 
Budimaca,

9. Luka Milić, rođen 
24. svibnja 2014., 
sin Branka i Marije 
iz Bijele Loze,

10. Renato Filipović, 
rođen 4. lipnja 
2014., sin Slavka 
i Merime iz Bijele 
Loze.

Naši novi 
sumještani

Prema dostupnim statističkim podacima u pojedi-
nim naseljima Općine Podgorač se povećava broj 
djece predškolskog uzrasta. Ove dobre vijesti po-
nukale se vodstvo Općine Podgorač da, zajedno s 
Dječjim vrtićem Zvončić iz Našica, u čijem sastavu 
se nalazi područni odjel u Podgoraču, još kvalitet-
nije i sveobuhvatnije organiziraju program predš-
kole za djecu podgoračke općine.

Tako je proljetos održan zajednički sastanak općin-
skog načelnika Gorana Đanića, ravnateljice vrtića 
Snježane Kanđera i roditelja predškolske djece. 
Rezultat je bio vrlo konkretan: Općina Podgorač je iz 
proračunskih sredstava izdvojila 60 tisuća kuna ko-
jim je fi nanciran program predškole za 17 mališana.

Otišlo se i korak dalje pa je s autobusnim prijevo-
znikom iz Požege, načelnik Đanić potpisao ugo-
vor o posebnom linijskom prijevozu za polaznike 
predškole Dječjeg vrtića Zvončić, odnosno područ-
nog vrtićkog odjela u Podgoraču. Tako je Općina 
Podgorač fi nancirala troškove posebnog prijevoza 
za sve mališane do sredine lipnja kada je završen 
program predškole.

- Kada se pojavila ideja o mogućnosti pokretanja 
programa predškole u našoj općini, nimalo nismo 

dvojili o tome hoćemo li pomoći. To je velika po-
moć roditeljima i njihovoj djeci jer sada je predš-
kola dostupna svoj našoj djeci iz svih općinskih 
naselja. Naime, za djecu smo osigurali i prijevoz 
tako da i predškolska djeca iz Bijele Loze, Budima-
ca, Poganovaca, Razbojišta, Ostrošinaca, Kršinaca, 
Stipanovaca i Kelešinke imaju istu mogućnosti kao 
da su iz Podgorača – objasnio je načelnik Đanić.

K tome, kako je najavio načelnik, već je dogovore-
no da će i 2015. godine ponovo biti osigurano 60-
ak tisuća kuna za predškolski odgoj djece.

Sada i mališani iz svih općinskih naselja imaju 
mogućnosti kao i djeca iz Podgorača ili Našica

Svaka podgoračka kuća može se priključiti na 
plinsku mrežu
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Podgoračke 
ljetne noći 2014.

Uspjesi na natjecanjima
Najbolja osnovnoškolka sa znanjem povi-
jesti u čitavoj Osječko-baranjskoj županiji, 
učenica je Osnovne škole Hinka Juhna iz 
Podgorača. Riječ je o Željani Marinko-
vić, učenici 7b razreda. Ona je osvojila 
prvo mjesto na županijskom natjecanju, a 
potom je sudjelovala na državnom natje-
canju u Trogiru, gdje je ostvarila odlično 
sedmo mjesto.

Inače, u protekloj školskoj godini 
2013./14., učenici podgoračke škole bili 
su zapaženi i na mnogim drugim natjeca-

njima. Zapažene plasmane ostvarili su u 
međužupanijskim i županijskim razinama 
natjecanja iz znanja hrvatskog jezika, vje-
ronauka i engleskog jezika. Uz Željanu 
Marinković, čast podgoračke škole obra-
nili su još i Ivana Lukačević, Maja Rada-
ković, Dora Kolarić, Magdalena Moguš 
i Kristina Šimunov.

Također treba izdvojiti i uspjeh članova 
ritmičke skupine 4. razreda koji su sudje-
lovali na Međužupanijskom natjecanju u 
plesu, a to su Mislav Vukomanović, Bar-

Sve više djece
Prema riječima Zdenke Vukomanović, ravnateljice OŠ Hinka Juhna, proteklu školsku 
godinu je završilo 261 učenik, a za sljedeću godinu očekuju blizu 280 upisanih učenika. 
K tome, podaci broja djece iz predškole kazuju kako će se sljedećih godina upisati više 
djece u prve razrede nego što će ih završiti osmi razred. Stoga se s pravom može očekivati 
kako će za koju godinu ovu školu pohađati i više od 300 učenika. S obzirom na opći pad 
nataliteta, to su ohrabrujuće vijesti.

IZ RADA OSNOVNE ŠKOLE HINKA JUHNA

Načelnik nagradio 
najbolje
Već tradicionalno, općinski načelnik Go-
ran Đanić i ove je godine prigodnim fi -
nancijskim iznosom darovao najbolje 
učenike. Zato što su sve razrede završili 
s prosjekom ocjena 5,0, ove su godine 
nagrađeni Ines Borovićka i Maja Rada-
ković.

bara Mihaljik, Magdalena Valek, Tama-
ra Mojzeš, Vinko Balentić, Ivan Šimić, 
Predrag Banjac, Dijana Pastvečko, Lo-
vro Kolarić, Stjepan Mrak, Sara Heči-
mović i Lea Kurucić.

A, iako imaju više nego skromne uvjete za 
održavanje nastave tjelesnog odgoja (iz-
gradnja školske sportske dvorane se ote-
gla poput trakavice), ekipa stolnotenisača 
Osnovne škole Hinka Juhna osvojila je iz-
vrsno 3. mjesto na Županijskom natjecanju 
u stolnom tenisu. Županijsku ‘broncu’ su 
osvojili Luka Štefančić, Stjepan Mojzeš, 
Marko Majačić i Sven Strakoš.

Kada su lijepe stvari u pitanju, vrijeme kao da brže prolazi 
pa su pred nama već devete Podgoračke ljetne noći. Prema 
dobrom starom običaju, zadnja nedjelja srpnja i prva ne-
djelja kolovoza rezervirane su za ovu manifestaciju koju 
posjećuju Podgoračani, ali i njihovi sve brojniji gosti iz 
mnogih okolnih mjesta općine Podgorač, našičkog kraja, 
ali i iz Osijeka i Đakova.

Na inicijativu i pod pokroviteljstvom općinskog načelnika 
Gorana Đanića, prve ovogodišnje Podgoračke ljetne noći 
održat će se 27. srpnja, a za njihovu je organizaciju zadužen 
podgorački nogometni klub Sloga. Fešta počinje u 18 sati, 
a kuhat će se čobanac, natezati konopi, nosit će se pivske 
gajbe, dok će najmlađi provjeriti tko najbrže skače u vre-
ćama. Prijave za sudjelovanje se podnose najkasnije do 25. 
srpnja u Općini Podgorač.

I tek što se odmore od prve, u nedjelju, 3. kolovoza slijedi 
druga Podgoračka ljetna noć koju će organizacijski provesti 
HKD Podgoračani. Te će se nedjelje kuhati pileći paprikaš, 
a natjevat će se u ručnom runjenju kukuruza, plesu s balo-
nom u paru, te u trčanju s jajem u žlici. Svi zaintereserini za 
sudjelovanjem u nekom od kuharskih ili drugih natjecanja, 
trebaju se prijaviti najkasnije do 1. kolovoza.

Važno je znati kako organizator donira meso, vodu drva i 
sve potrebne natjecateljske rekvizite. Natjecatelji pored do-
bre volje trebaju ponijeti kotlić, nogare, grabilicu i začine.

Dodatni ‘štih’ ovogodišnjih Podgoračkih ljetnih noći dat će 
slikar amater Vilko Belak koji će u dvorani Vatrogasnog 
doma predstaviti izložbu svojih slika. 
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NOGOMET – UOČI NOVE NATJECATELJSKE SEZONE

Nova sezona – 
nova očekivanja
Najbolji prošlosezonski nogometni uspjeh ostvarili su 
juniori stipanovačke Mladosti osvojivši prvo mjesto Lige 
mladeži NS Našice

U posljednja tri mjeseca 
napustilo nas je jedanaest 
naših donedavnih 
sumještana:

1. Savica Vladić, 
sahranjena 20. ožujka 
2014. na groblju u 
Budimcima (Tihi gaj),

2. Đurđica Đanić, 
sahranjena 24. ožujka 
2014. na groblju 
u Podgoraču (sv. 
Nikole),

3. Luka Biuklić, 
sahranjen 24. ožujka 
2014. na groblju 
u Podgoraču (sv. 
Nikole),

4. Julijana Tomašević, 
sahranjena 11. 
travnja 2014. groblju 
u Podgoraču (sv. 
Nikole),

5. Stjepan Nemet, 
sahranjen 12. travnja 
2014. na groblju u 
Stipanovcima (Svih 
svetih),

6. Perica Kovačević, 
sahranjen 14. travnja 
2014. na groblju u 
Razbojištu (sv. Ivana),

7. Josip Ivančić, 
sahranjen 2. svibnja 
2014. na groblju 
u Podgoraču (sv. 
Nikole),

8. Kata Nagy, 
sahranjena 10. svibnja 
2014. na groblju u 
Kršincima (sv. Ane),

9. Andrija Laslavić, 
sahranjen 13. svibnja 
2014. na groblju u 
Stipanovcima (Svih 
svetih),

10. Đorđe Vladić, 
sahranjen 8. lipnja 
2014. na Budimcima 
(Tihi gaj),

11. Ljubica Stambolija, 
sahranjena 12. lipnja 
2014. na groblju B. 
Lozi (Male Gospojine).

Preminuli 
sumještani

Od 49 nogometnih klubova koliko ih sudjeluje 
u svim natjecateljskim razinama Nogometnog 
središta Našice, pet je klubova s područja opći-
ne Podgorač. U Drugoj županijskoj ligi (seniori) 
su Mladost iz Stipanovaca, Poganovci i Sloga 
iz Podgorača. Proteklu natjecateljsku sezonu 
2013./2014. Mladost je završila na odličnoj 4. 
poziciji, Poganovci su zauzeli 8. mjesto, dok je 
podgoračka Sloga izborila 12. mjesto.

U Ligi Nogometnog središta Našice (seniori) i u 
prošloj sezoni su nastupali Vuka iz Razbojišta i Di-
namo iz Budimaca. Natjecanje su završili na četvr-
tom (Vuka), odnosno sedmom (Dinamo) mjestu.

U pionirskoj kategoriji Lige mladeži NS Našice, 
nastupali su podgoračka Sloga i Poganovci zau-
zevši mjesta u sredini tablice.

Najbolji prošlosezonski nogometni uspjeh defi -
nitivno su ostvarili juniori stipanovačke Mlado-
sti uvjerljivo osvojivši prvo mjesto Lige mladeži 
NS Našice u kategoriji juniora.

No, vrijeme analize prošle sezone je završeno, 
a svi klubovi počinju s pripremama za početak 
nove natjecateljske sezone 2014./2015. godine.

Nova nogometna sezona započinje 30. srpnja 
utakmicama prve faze Kupa Nogometnog sre-
dišta Našice. S ligaškim natjecanjima najprije 
kreću mladi u obje kategorije. Tako će pioniri i 
juniori svoje prve utakmice u novoj sezoni odi-
grati 16. kolovoza.

Najkvalitetnije nogometno natjecanje, ono u 2. 
Županijskoj ligi Našice, započinje 24. kolovoza. 
Najviše će se odmarati nogometaši čiji klubovi 
sudjeluju u Ligi Nogometnog središta Našice jer 
će se njihove prve utakmice odigrati tek 31. ko-
lovoza.

Nova natjecateljska sezona počinje kup-utakmicama 
30. srpnja
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USKRSNI STOL U PODGORAČU 2014.

Tradicija koju poštuje i Europa
Ovogodišnji »Uskrsni stol u Podgoraču« bio je poseban po tome što je svoju ‘generalnu probu’ imao 
u središtu Europske unije, u Bruxellesu

Malo koje općinsko središte 
u Slavonji, pa i čitavoj konti-
nentalnoj Hrvatskoj, može se 
pohvaliti takvim intenzitetom 
kulturno-zabavnih i tradicij-
skih manifestacija kao Podgo-
rač. Prije gotovo četvrt stoljeća 
započele su »Jesenske duge 
noći«, ljeti se u dva navrata 
događaju »Podgoračke ljetne 
noći«, a već šesti put je o Mla-
dom Uskrsu održan »Uskrsni 
stol u Podgoraču«.

Kako ističe tajnik HKD-a Podgoračani, Damir Varga, cilj je 
očuvanje tradicije i običaja uskrsnog blagovanja te njihovo 
prenošenje novim generacijama

Zanimljive gastro-tradicijske kreacije 
uskrsnih stolova

Posebno općinsko priznanje za 
europarlamentarku Biljanu Borzan

Naime, u organizaciji Hrvat-
skog kulturnog društva Podgo-
račani, a pod pokroviteljstvom 
Općine Podgorač i općinskog 
načelnika Gorana Đanića, u 
podgoračkom je Vatrogasnom 
domu održana već tradicio-
nalna manifestacija »Uskrsni 
stol u Podgoraču«. Kako su 
prilikom otvaranja istaknuli 
predsjednica društva Zdenka 
Vukomanović i načelnik Op-
ćine Goran Đanić, osnovna je 
svrha manifestacije oživjeti tra-
dicijske uskrsne običaje ovoga 
kraja, ali i znatno šire, te poka-
zati kako se nekada raskošno 
postavljao i ukrašavao uskrsni 
stol. U ovogodišnjem, šestom 
izdanju »Uskrsnog stola u 
Podgoraču« uz domaćine su 
sudjelovali članovi društava iz 
Slavonskog Šamca, Zdenaca, 
Podravskih Podgajaca i Našič-
kog Novog Sela.

Pored prezentacije i promocije 
tradicijskih običaja svoga kra-
ja, kulturno-umjetnička društva 
se natječu u disciplinama naj-
ljepšeg uskrsnog stola, uskrsne 
košare i pisanice. O laureatima 
odlučuje stručni ocjenjivački 

sud kome je i ove godine pred-
sjedala Silvija Lučevnjak, 
ravnateljica našičkog Zavičaj-
nog muzeja. 

Vrijedna titula najljepšeg stola 
ove je godine pripala KUD-u 
Napredak iz Podravskih Pod-
gajaca. Nagrada za najljepše 
pisanice pripala je domaćinu, 
HKD Podgoračani, a najljepšu 
uskrsnu košaru ove je godine 
imao KUD Tamburica iz Sla-
vonskog Šamca. 

Ovogodišnji »Uskrsni stol u 
Podgoraču« bio je poseban po 

tome što je svoju ‘generalnu 
probu’ imao u središtu Europ-
ske unije, u Bruxellesu. Nai-
me, na poziv i u organizaciji 
europarlamentarne zastupnice 
Biljane Borzan, 30-ak članova 
HKD-a Podgoračani i općin-
skih dužnosnika, ovu je vrijed-
nu manifestaciju predstavilo u 
zgradi Europskog parlamenta. 
U znak zahvale za promicanje 
Općine Podgorač, europarla-
mentarnoj zastupnici Borzan, 
dodjeljeno je posebno općin-
sko priznanje.

I najmlađi Podgoračani nastavit će tradiciju

Žetveni stol
Vrijedni članovi HKD-a Pod-
goračani svoju tradiciju vole 
pokazati i u drugim sredina-
ma. Tako su na ovogodišnjoj 
smotri folklora »Bekteški su-
sreti«, u kutjevačkom naselju 
Bektež, predstavili i svoj že-
tveni stol. S obzirom na vri-
jedno iskustvo i bogatu tra-
diciju, hametice su pobijedili 
konkurenciju na ovoj smotri.

- Na stol smo postavili ono 
što se nekada jelo kada se 
išlo u košnju livada i sku-
pljanje sijena. Tu je šterc, 
kiselo mlijeko i za muškarce 
obvezno krvavica ili uskrsna 
kobasica jer je šterc pripro-
sto jelo i slabo za muške koji 
su išli u košnju. U polje smo 
nosili skuhani grah u kantici i 
temfani krumpir sa slaninom. 
Uvijek se kod nas pila rakija 
prije jela, vino poslije jela, a 
dok se radilo, voda s izvora 
iz ovakvih pletenih fl aša da 
ostane hladna. Pripravile 
smo i slane fanki lepinjice i 
provu te domaći kruh, a za 
slatko poderane gaće i kruh 
namazan domaćim pekme-
zom od šljiva – objasnila je 
Zdenka Vukomanović.



Skromno, ali izvorno i autohtono – tako je opisan najljepši 
ovogodišnji uskrsni stol, a pripremili su ga članovi KUD-a 
Napredak iz Podgajaca Podravskih

Vrijedni organizatori i domaćini iz HKD-a Podgoračani, zajedno s općinskim načelnikom 
Goranom Đanićem, ugostili su europarlamentarnu zastupnicu Biljanu Borzan

Sklad i bogatstvo stola, ali i narodnih nošnji Spoj mladosti i iskustva

I u našičkom kraju se uvijek dobro jelo i pilo Iskusni podgorački par uvijek spreman za ples

Provjerena uskrsna klasika – kuhana šunka, jaje, luk i hren Nakon službenog programa, trebalo je kušati sve te podgoračke delicije


