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Riječ načelnika: 
Izađimo na izbore!

  Pozivam sve 
naše mještane, 
birače, da 
svakako izađete 
na predstojeće 
parlamentarne 
izbore i svoj 
glas date onoj 
opciji koju smatrate najboljom 
i kojoj vjerujete da može i 
zna nastaviti razvoj čitave 
Hrvatske, ali i naše općine 
Podgorač

Stranica 3

DOBRA VIJEST STIGLA JE IZ NAŠE OSNOVNE ŠKOLE

Imamo sve više učenika!
Naša škola – Osnovna škola Hinka Juhna – među rijetkima je u Slavoniji koja je ove 
školske godine upisala više učenika prvih razreda nego dosta godina unatrag

ISSN 1848-4719

Stigle plave kante 
za papir

  Na adrese korisnika koji su 
u sustavu organiziranog odvoza 
otpada stiglo je 870 plavih 
kanti 

Stranica 5

25 godina Jesenskih 
dugih noći

  U proteklih 25 godina 
podgoračkih jesenskih noći, 
nastupilo je oko 200 različitih 
društava, skupina, zborova i 
orkestara iz našičkog kraja, 
Slavonije i Baranje, ali i iz 
čitave kontinentalne Hrvatske

Stranica 11 i 12

Prvi puta nakon dosta »sušnih« godina, u našoj 
Osnovnoj školi Hinka Juhna ima više učenika 
nego što ih je bilo godinu dana prije. To je po-
datak koji nas sve treba veseliti. 

No, još je važnije što je sve više prvašića, na-
ših najmlađih učenika koji će sljedećih godina 
biti nositelji školskih, društvenih i sportskih 
aktivnosti u našoj školi. Ove godine u školu je 
upisano i nastavu započelo čak 44 prvoškolca.

Time je naša škola, ali i čitava općina Pod-
gorač, među rijetkima u Slavoniji koja bilježi 
veći broj djece. Za nadati se je da ćemo slične 
brojke vidjeti i sljedeće godine. I to ne samo 
kod nas u mjestima naše općine, nego i u cijeloj 
Slavoniji i Hrvatskoj.

Opširnije o svim našim prvašićima
pogledajte na stranicama 6 i 7.
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POSJETE OPĆINI PODGORAČ

Dvorana i 
nerazvrstane ceste
Proteklih dana u posjeti općini Podgorač 
bili su značajni predstavnici županijske 
i državne vlasti. Ministrica graditeljstva i 
prostornoga uređenja Anka Mrak Tari-
taš, posjetila je našu općinu u petak, 30. 
listopada, gdje je na radnom sastanku s 
predstavnicima općinske vlasti, govorila 
o najavi donošenja Zakona o legalizaciji 
lokalne infrastrukture. Radi se o zakonu 
koji, između ostaloga, rješava probleme 
nerazvrstanih cesta.

Općinski načelnik Goran Đanić, upo-
znao je ministricu da je na području op-
ćine Podgorač čak 30-ak takvih cesta, te 
da bi donošenje takvog zakona pomo-
glo rješavanju višegodišnjih problema u 
mnogim mjestima podgoračke općine.

U našoj općini proteklih je dana bio i župa-
nijski vijećnik i predsjednik županijske or-
ganizacije HNS-a, Stjepan Čuraj (HNS).

U pratnji načelnika Đanića, on je najprije 
posjetio Općinu Podgorač, gdje ga je na-
čelnik Đanić sa suradnicima, upoznao sa 
stanjem i posljedicama najnovijih popla-
va. Stjepan Čuraj, potom je posjetio gra-
diište buduće sportske dvorane za čiju se 
izgradnju zalagao u proteklm vijećničkom 
mandatu u Županijskoj skupštini.

Gdje su naša biračka mjesta?

Općinski načelnik Goran Đanić, najavio je završetak već postoje-
ćih projekta, ali i nastavak niza novih u sljedećoj godini

Županijski vijećnik Stjepan Čuraj zalaže 
se za što skoriji završetak podgoračke 
dvorane

Na području općine Podgorač se nalazi de-
vet naselja: Podgorač, Ostrošinci, Razbo-
jište, Stipanovci, Kršinci, Kelešinka, Bijela 
Loza, Budimci i Poganovci.

Svako od tih naselja, osim Podgorača, ima 
po jedno biračko mjesto. Gdje se ta biračka 
mjesta nalaze u svakom naselju, te koji im je 
redni broj, može se vidjeti u tablici.

Podgorač jedini od naših naselja ima dva 
biračka mjesta. 

Jedno biračko mjesto će se nalaziti u pro-
storima Osnovne škole Hinka Juhna. To 
biračko mjesto se naziva »Biračko mjesto 

broj 1« i na njemu će moći glasati stanovnici 
sljedećih podgoračkih ulica: kralja Tomisla-
va, Matije Gupca i Josipa Kozarca.

Drugo biračko mjesto u Podgoraču se nala-
zi u prostorima zgrade Općine Podgorač. To 
biračko mjesto se naziva »Biračko mjesto 
broj 2«, a na njemu će moći glasati stanov-
nici sljedećih podgoračkih ulica: Hinka Juh-
na, Klenik, Petra Preradovića, Josipa Jurja 
Strossmayera, te stanovnici na Trgu Pavla 
Pejačevića.

Sva biračka mjesta su otvorena u nedjelju, 
8. studenog, od 7 do 19 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE USVOJILO IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA U PRVOJ P

Nastavljaju se d

Pomoć oko prijevoza učenika
Općina Podgorač je s deset posto uku-
pno potrebnog iznosa sufi nancirala troš-
kove prijevoza učenika srednje škole 
u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 
2015. godine, a sufi nanciranje se planira 
nastaviti i dalje. 

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Podgorač održanoj u rujnu 2015. godine, 
općinski vijećnici usvojili su niz odluka u 
vezi ostvarenih proračunskih i ostalih aktiv-
nosti za prvi dio 2015. godine. 
Između ostalog, usvojeno je i izvješće o 
radu općinskog načelnika u tom razdoblju. 
Tim smo povodom razgovarali s općinskim 
načelnikom Goranom Đanićem.
Kao općinski načelnik, često razgovara-
te s odgovornim ljudima svih razina, lo-
birajući za interese općine Podgorač. U 
prvom dijelu ove godine sudjelovali ste 
na sastancima u u saborskom Odboru 
za poljoprivredu, bili ste s direktorom i 
predstavnicima Hrvatskih voda, Našič-
kog vodovoda... Ljude zanima čime su 
rezultirali ti razgovori, hoće li biti novih 
investicija u općini Podgorač?
- Što se tiče investicija, mogu reći kako su 
završeni radovi na izgradnji vodoopskrbnog 
sustava naselja Ostrošinci i Kršinci. Od vo-
doopskrbnih sustava preostalo je za izvesti 
II. fazu radova u naselju Budimci, vodoop-
skrbni cjevovod Budimci – Poganovci te ra-
dove u naselju Poganovci. Za sve navedeno, 
Općina Podgorač je fi nancirala projektnu 
dokumentaciju koja je u potpunosti završe-
na i za što su ishođene građevinske dozvole. 
Plan je da se 2017. godine završe svi radovi 
na vodoopskrbnim sustavima svih devet na-
selja Općine Podgorač.
U kojoj fazi su radovi na izgradnje prve 
sportske dvorane u Podgoraču?
- Radovi na izgradnji Nastavno – sportske 
dvorane u Podgoraču, koju fi nancira Osječ-
ko – baranjska županija i Općina Podgorač, 
dobro napreduju te se njezin završetak oče-
kuje do kraja godine ili najkasnije početkom 
2016. godine. Dobio sam uvjeravanja nad-
ležnih kako će veći dio drugog polugodišta 
aktualne školske godine, naši učenici imati 

priliku nastavu tjelesnog obavljati upravo u 
toj dvorani. Nama razloga da im ne vjeru-
jem.
Što se događa s projektom Poduzetničke 
zone Podgorač?
- Što se tiče Poduzetničke zone Podgorač, 
uspješno je riješen preostali neriješeni imo-
vinsko – pravni spor s fi zičkom osobom, na 
način da je Općina Podgorač kupila zemlji-
šte potrebno za formiranje građevinske par-
cele. Završen je elaborat spajanja katastar-
skih čestica, izrađene su potrebne izmjene 
projektne dokumentacije te je u tijeku isho-
đenje građevinske dozvole. Stoga se nadam 
kako će i ta duga proceduralna priča napo-

kon biti završena, te da će sljedeće godine 
konačno započeti s radom Poduzetnička 
zona Podgorač.
Pored takvih velikih projekta važnih za 
dugoročnu budućnost općine Podgorač, 
što je s onim kratkoročnim projektima 
važnim za svakodnevni život naših mje-
štana?
- I u tom dijelu imam dobrih vijesti. Nai-
me, zahvaljujući apliciranju Općine Podgo-
rač na Natječaj Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja, Općini Podgorač je 
odobren projekt adaptacije nogostupa u na-
seljima Stipanovci i Razbojište. Vrijednost 
odobrene investicije iznosi 70.000 kuna, 
od čega ministarstvo sufi nancira iznos od 
50.000 kuna. 
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Izađite 
na izbore!
Pred nama su redoviti izbori 
za zastupnike u Hrvatskom sa-
boru. Ili, jednostavnije rečeno 
– parlamentarni izbori, a odr-
žavaju se u nedjelju, 8. stude-
nog. Naša općina, kao i čitava 
Osječko-baranjska županija, za-
jedno s Virovitičko-podravskom 
županijom, spada u 4. izbornu jedinicu. 

Biramo 14 osoba koji bi trebali zastupati naše interese 
u Hrvatskom saboru. Na izbornu listiću za našu izbornu 
jedinicu, ovoga puta će po 14 svojih kandidata istaknu-
ti točno 14 stranaka, koalicija ili nezavisnih lista. Dakle, 
moći ćemo birati između 14 različtih političkih opcija od 
kojih svaka nudi po 14 svojih kandidata.

Ovi izbori su i prvi izbori u povijesti višestranačja neovi-
sne Hrvatske u kojima ćemo imati mogućnost birati ne 
samo stranke ili koalicije, nego i po jednu osobu, po jed-
nog kandidata s te liste. Službeno, to se zove mogućnost 
preferencijalnog izbora.

Što to zapravo znači?

To je pravo koje možemo, ali i ne moramo iskoristiti. Nai-
me, na listiću je važno zaokružiti listu kojoj najviše vjeru-
jemo da će i sljedeće četiri godine pomoći razvoju čitave 
Hrvatske, ali i naše općine. Pored toga, imamo pravo i 
mogućnost zaokružiti i konkretno ime jednoga od predlo-
ženih kandidata s te iste liste. Time će naš glas ići toj listi, 
ali i tom konkretnom kandidatu. Primjerice, ako je naš 
kandidat stavljen pri dnu liste i zaokružimo njegovo ime, 
naš glas će slikovito imati dvostruku vrijednost. Pribrojat 
će se čitavoj listi, ali i konkretnom kandidatu kojega smo 
zaokružili. Dakle, ako naš kandidat s dna liste osvoji do-
voljan broj preferencijskih glasova (a to znači najmanje 
10 posto glasova koliko je ukupno dobila čitava lista), on 
može preskočiti neke od kandidata koje su stranke ista-
knule puno više na listi.

Pri tome je važno da smo zaokružili kandidata koji je na-
veden na listi kojoj smo dali svoj glas. Dakle, ako smo 
zaokružili listu XYZ, moramo i zaokružiti jednoga od kan-
didata upravo s te liste. U suprotnom, naš glas kandidatu 
neće biti priznat. Bit će priznat samo naš glas koji smo 
dali listi.

U svakom slučaju, važno je da svi izađemo na izbore. 
Prema mnogim procjenama, ovo će biti izbori u kojima će 
zaista svaki glas biti važan. Tko ne izađe na izbore i ne 
iskoristi svoje građansko pravo, poslije se doista nema 
pravo žaliti na ishod izbora.

Mnogi pametni ljudi kažu kako su izbori veliki dan za 
demokraciju. Predstojeći parlamentarni izbori važni su 
za budući razvoj čitave naše države, ali i za razvoj naše 
općine. Glas svakoga od nas zaista može biti presudan. 
Stoga vas pozivam da izađete na ove izbore i svoj glas 
date onoj listi za koju smatrate da može ostvariti razvoj 
Hrvatske, ali i naše općine Podgorač.

Znamo što je važno za Hrvatsku, ali isto tako jako dobro 
znamo što je važno za našu općinu koja je u posljednjih 
nekoliko godina doživjela čitav niz značajnih i korisnih 
ostvarenja za sve nas. Prvi puta u povijesti vodovodne 
cijevi su stigle gotovo do svih naselja naše općine. Nika-
da ranije naši vatrogasci nisu bili opremljeniji nego što su 
sada. Sva naša naselja napokon imaju javnu rasvjetu, a 
do mnogih kućanstava je stigla i plinska mreža. Uskoro 
ćemo konačno imati i školsku sportsku dvoranu. U našim 
školama sve je više učenika.

Stoga, još vas jednom pozivam da svakako izađete na 
predstojeće parlamentarne izbore i svoj glas date onoj 
opciji koju smatrate najboljom i kojoj vjerujete da može 
i zna nastaviti razvoj čitave Hrvatske, ali i naše općine 
Podgorač.

Goran Đanić (HNS), 
općinski načelnik

Biračka mjesta u naseljima općine Podgorač

BIRAČKO 
MJESTO NAZIV NASELJA LOKACIJA BIRAČKOG MJESTA

1 Podgorač OŠ Hinka Juhna
2 Podgorač Općina Podgorač
3 Ostrošinci Društveni dom
4 Razbojište Vatrogasni dom
5 Stipanovci Vatrogasni dom
6 Kršinci Stara škola
7 Kelešinka Vatrogasni dom
8 Bijela Loza Društveni dom
9 Budimci OŠ Hinka Juhna, PŠ Budimci 

10 Poganovci OŠ Hinka Juhna, PŠ Poganovci

POLOVICI 2015. GODINE

Krenuli smo i u ekološko osvješći-
vanje naših mještana. O čemu se tu 
radi?
- Da, stigle su nam i plave kante ka-
kve možemo viđati u većim naseljima 
i gradovima nego što je to Podgorač. 
Konkretno, apliciranjem na Natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost Općini Podgorač odo-
breno je sufi nanciranje kanti za od-
vojeno prikupljanje otpada. To su one 
plave kante za papir. Ukupna vrijed-
nost investicije iznosi točno 185.625 
kuna, od čega je Fond sufi nancirao 
148.500 kuna. Ukupno je nabavljeno 
900 komada plavih kanti koje su po-
dijeljena domaćinstvima koja se na-
laze u organiziranom sustavu odvoza 
komunalnog otpada.
Često spominjete izradu projek-
tne dokumentacije. Što je sada na 
redu?
- Što se tiče ulaganja u projektnu do-
kumentaciju, završeni su svi projekti 

potrebni za legalizaciju nekretnina u 
vlasništvu Općine Podgorač (druš-
tveni domovi, poslovni prostori, pro-
storije nogometnih klubova i kuća 
oproštaja Razbojište). Za sve objekte 
izgrađene bez potrebne dozvole oče-
kuje se dobivanje rješenja o izvede-
nom stanju najkasnije do kraja godi-
ne. Također, izrađen je Glavni projekt 
parkirališta P. Preradovića u Podgo-
raču i ishođena građevinska dozvola. 
Radovi su upravo u tijeku. Ono što 
je najvažnije, završeni su svi glavni 
projekti za rekonstrukciju nerazvr-
stanih cesta (asfaltiranje nerazvrsta-
nih makadamskih cesta i uređenje 
oborinske odvodnje) ukupno devet 
ulica u naseljima Bijela Loza, Bu-
dimci i Poganovci, procijenjene vri-
jednosti oko deset milijuna kuna. Za 
navedene rekonstrukcije predmetnih 
ulica potrebna su značajna fi nancij-
ska sredstva, koja ćemo pokušati 
osigurati kroz fi nanciranje iz struk-
turnih fondova EU. 

dobre aktivnosti

Općinski načelnik Goran Đanić, podnio je izvješće o radu u prvom dijelu ove godine
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NAČELNICI TRI PROZVANE OPĆINE ODGOVORILI NAŠIČKOM GRADONAČELNIKU

Tko je zapravo kriv za skuplju vodu?
Možda po načelu ‘brigo moja 
prijeđi na drugoga’, gradona-
čelnik Našica je krajem rujna 
na sjednici Gradskog vijeća 
prozvao općine Donja Motiči-
na, Feričanci i Podgorač da su 
politički odgovorne za rast cije-
na vodnih i komunalnih usluga 
Našičkog vodovoda i Našičkog 
parka jer te dvije tvrtke posluju 
s gubicima.

S ovakvim političkim prebaciva-
njem loptice odgovornosti, nisu 
se složili načelnici tri prozvane 

općine pa su u javnom priopće-
nju podsjetili na činjenicu kako 
su općine samostalno fi nanci-
rale izgradnju vodovodne mre-
že na svojim područjima te time 
nisu niti mogu biti teret tvrtkama 
Našički vodovod i Našički park. 

Izrazili su iznenađenost i razo-
čaranost izjavama trenutačnog 
našičkog gradonačelnika, koji 
upravo te općine krivi za pove-
ćanje cijena vode i komunalnih 
usluga.

Načelnici tih općina smatraju da 
se gubitci u poslovanju mogu 
sanirati i na druge načine, a ne 
»preko džepova« ionako osiro-
mašenih korisnika, jer postoji 
dosta prostora za racionaliza-
ciju troškova i povećanje efi ka-
snosti poslovanja.

- Mogu samo ponoviti ono što 
smo već istaknuli u našem za-
jedničkom priopćenju, odnosno 
da povišenje cijena usluga u ova 
teška vremena predstavlja veliki 
udarac za sve korisnike i dovest 

će do još većeg pada standar-
da. Mislim da je gradonačelni 
Našica trebao učiniti puno veće 
napore da se ova cjelokupna 
situacija izbjegne, a ne da od-
govornost prebacuje na naše tri 
općine. Uostalom, tvrtka Našič-
ki park osnovana je tek prošle 
godine i kako je onda moguće 
da za godinu dana poslovanja 
ostvari gubitak od čak 900.000 
kuna. Kakvo je to poslovanje s 
tolikim gubitkom? – pita se pod-
gorački načelnik Goran Đanić.

Naime, obilna kiša koja je bez 
prestanka padala punih pet dana 
u prvoj polovici listopada, pro-
uzročila je ozbiljne probleme 
na nekoliko lokacija na područ-
ju općine Podgorač. Najteže je 
bilo u naselju Bijela Loza, gdje 
su srećom nakratko, bile na sna-
zi izvanredne mjere zaštite od 
poplave. 

Prijetila evakuacija stoke
U noći između srijede i četvrt-
ka (14. na 15. listopada) zbog 
visokog vodostaja izlio se ka-
nal Dubovik i poplavio ceste 
te prve okućnice i dvorišta u 
ulicama Slavka Kolara, Pavla 
Pejačevića i Rudolfovcu. Za-
hvaljujući brzoj i učinkovitoj 
intervenciji DVD-a Podgorač, 
Stipanovci i Kršinci i, po prvi 
put anagažirane civilne zaštite, 
te djelatnika Hrvatskih voda, 
obiteljske kuće su ovoga puta 
spašene, a bujična voda nije 
prodrla u kuće. 

O tome kolika je bila silina i 
brzina nadošle bujice, svjedoči 
i podatak kako je jednoj obitelji 
zbog naleta vode prijetila eva-
kuacija stoke. Ipak, zahvaljuju-
ći brzom angažmanu nadležnih 

i pratećih službi, razina bujice 
je prestala rasti i evakuacija 
nije obavljena. 

Kako doznajemo od općinskog 
načelnika Gorana Đanića, 
Općina je odmah angažirala 
bager koji je sanirao pukotine 
na nasipu kanala Dubovik, dok 
su Hrvatske vode na najkritič-

nijim mjestima postavile vreće 
s pijeskom. 

Značaj vatrogasaca
Čitav dan vatrogasci su ispum-
pavali kanale, a o tome koliko 
su odgovorno shvatili ozbilj-
nost situacije svjedoči podatak 
kako je bilo anagažirano dva-
desetak vatrogasaca, tri kom-

bi-vozila i dvije vatrogasne 
cisterne.
- Ovaj iznenadni nemili događaj 
pokazuje koliko je važno imati 
dobro uvježbane i opremljene 
vatrogasce, jer samo tako se 
mogu izbjeći veće katastrofe. 
Bilo je strašno za vidjeti koliko 
štete može pričiniti iznenadna 
bujična poplava za vrlo kratko 
vrijeme – prepričava načelnik 
Đanić, koji se brzo i osobno 
došao uvjeriti u razmjere štete 
i pomoći organizaciji saniranja, 
dodajući kako su dvije ulice bile 
odsječene jer je voda preplavila 
cestu, ali je ipak najvažnije da 
voda nije došla do kuća.

Zbog vode koja se slijevala s 
brdskog i šumskog dijela, ali i 
od okolnih kanala, u kratkom 
prekidu bio je promet na župa-
nijskoj cesti Podgorač – Ostro-
šinci. 

Kanal Dubovik začas se napunio vodom Načelnik Đanić pokazuje mjesta gdje je voda prekrila ceste

NAKON OBILNIH KIŠA, BUJIČNE VODE UGROZILE KUĆE U BIJELOJ LOZI

Silina bujične poplave
Zbog nagle pojave velikih količina bujične vode u Bijeloj Lozi, Stožer zaštite i spašava-
nja Općine Podgorač, po prvi put je donio odluku o aktiviranju civilne zaštite budući da 
je nagla poplava ozbiljno zaprijetila obiteljskim kućama.

Vatrogasci su čitav dan ispumpavali vodu iz kanala
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Nastaljajući višegodišnju uspješnu tradi-
ciju dobro organiziranih javnih radova, 
dio nezaposlenih ljudi s područja općine 
Podgorač i ove je godine imalo priliku 
sudjelovati u javnim radovima. 

Naime, nakon početnih problema iskaza-
nih na višoj razini, ipak je dio dugotrajno 
nezaposlenih mještana općine Podgorač 
dobio priliku raditi. Iako su iz Općine 
iskazivali potrebu za zapošljavanjem 
134 osobe, među kojima su bili socijalni 

slučajevi, branitelji i invalidi, u konačni-
ci je odobreno privremeno zapošljavanje 
44 osobe na tri mjeseca.

- Ove godine je nositelj posla bila izrav-
no Općina Podgorač i zaista sam zado-
voljan što je makar dio nezaposlenih 
imao priliku raditi i zaraditi. Puno se ra-

dilo na uređenju javnih površina u svim 
mjestima naše općine, dosta toga je po-
krčeno, pokošeno i uređeno. Nadam se 
da će sljedeće godine još veći dio naših 
nezaposlenih mještana dobiti priliku za 
sudjelovanjem u javnim radovima – ista-
knuo je načelnik Goran Đanić.

NOVA KOMUNALNA USLUGA PRIKUPLJANJA 
I ODVOZA PAPIRNATOG OTPADA

Stigle plave kante 
za papir
Na adrese korisnika koji su u sustavu organiziranog 
odvoza otpada stiglo je 870 plavih kanti 

Stanovnicima općine Podgorač odnedavno je na raspolaganju 
još jedna komunalna usluga. Riječ je o organiziranom selek-
tiranju otpada i odvajanju papirnatog otpada u posebne plave 
kante. Time se i naselja općine Podgorač pridružuju onom 
ekološki osviještenijem dijelu hrvatskih građana. I do sada 
su na nekoliko mjesta u općinskim naseljima postavljeni tzv. 
eko-otoci gdje su mještani u zelene, žute i plave kontejnere 
mogli selektivno ostvaljati otpad. Od početka jeseni, većina 
korisnika koji su u sustavu organiziranog odvoza otpada, na 
svoje su adrese dobili plave kante namijenjene za prikupljanje 
papira.

Objašnjavajući o čemu se radi, općinski načelnik Goran 
Đanić, kako se Općina prijavila na natječaj Fonda za zašti-
tu okoliša i energetsku učinkovitost za sufi nanciranje nabave 
komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada. Općina 
Podgorač se nominirala za nabavu kanti za prikupljanje pa-
pira i to ukupno 900 kanti. Ukupna vrijednost tog projekta 
iznosi oko 175 tisuća kuna, a Fond pokriva troškove u iznosu 
od čak 80 posto. Konkretno to znači da će Općina iz prora-
čuna za tu namjenu izdvojiti oko 35 tisuća kuna, dok najveći 
dio pokriva Fond.

Namjera je bila u svako kućanstvo koje se nalazi u sustavu od-
voza otpada, dostaviti jednu takvu plavu kantu. Prema aktual-
nim podacima, na području podgoračke općine je 870 takvih 
korisnika.

- Plave kante za prikupljanje papira kućanstvima su besplatno 
podijeljene, a ono što je također važno, ukupna cijena naknade 
za redovito prikupljanje otpada, ostat će ista kao i do sada. Zna-
či, naša kućanstva će besplatno dobiti još jednu ekološki vrijed-
nu komunalnu uslugu više, a da pritom neće dodatno plaćati tu 
uslugu – objasnio je načelnik Đanić.

Ove usluge će, kao i ostalo prikupljanje otpada, obavljati Na-
šički vodovod. Ritam prikupljanja će vjerojatno biti jednom 
mjesečno, no o konačnom rasporedu odvoza papirnatog otpada 
iz plavih kanti, mještani će pravovremeno biti informirani.

Pored dosadašnjih eko-otoka za selektivno prikupljanje otpada, 
stanovnici podgoračkih naselja od sada papir za otpad mogu odvajati 
i u svom domu

Javni radovi su pomogli i kvalitetnom održavanju odvodnih kanala Bez javnih radova bilo bi nemoguće održavati uređenost javnih površina

JAVNI RADOVI U SVIM MJESTIMA OPĆINE PODGORAČ

Posao za 44 osobe
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Projektira se cesta Podgorač – Ledenik 
U bliskoj budućnosti Općina Podgorač bi 
mogla postati bogatija za još jednu župa-
nijsku cestu. Naime u u fazi projektiranja 
je cesta između Podgorača i Ledenika u 
Općini Koška, ukupne dužine 5,7 kilo-
metara. Riječ je o prometnom projektu 
čija se vrijednost procjenjuje na 16,5 mi-
lijuna kuna, a nositelj izgradnje ove bu-
duće županijske ceste je Uprava za ceste 
Osječko-baranjske županije.
Na radnom sastanku održanom u prosto-
rijama Općine Podgorač, predstavnici 
Uprava za ceste Osječko-baranjske župa-
nije, istaknuli su kako se radi na projektnoj 
dokumentaciji i parcelacijskom elaboratu. 
Međutim, za dobivanje građevinske do-
zvole nužno je riješiti nekoliko problema 
koji su se ukazali u vezi imovinsko-prav-
nih odnosa na trasi buduće ceste.

- Budući da radi o jednoj od prioritetnijih 
investicija u prometnoj infrastrukturi u 
našoj općini, itekako smo zainteresirani, 
te se Općina Podgorač aktivno uključila 

u rješavanje tih problema – izjavio je op-
ćinski načelnik Goran Đanić, dodavši 
kako je u interesu stanovnika podgorač-
ke općine što bolja prometna povezanost.

Prvoga dana nove školske go-
dine, općinski načelnik Goran 
Đanić je u ime Općine Pod-
gorač osobno uručio prigod-
ne darove svakom prvašiću 
Osnovne škole Hinka Juhna. 
Načelnik Đanić je uoči prvog 
školskog zvona, najprije po-
sjetio matičnu školu u Pod-
goraču, a potom je u pratnji 
školske ravnateljice Zdenke 
Vukomanović, posjetio sve 
četiri područne škole na po-
dručju općine - u Stipanovci-
ma, Razbojištu, Budimcima i 
Poganovcima. 

Posebno je veselo bilo u glav-
nom holu matične škole u Pod-
goraču gdje su se uz 16 podgo-
račkih prvašića, okupili njihovi 
roditelji, ali i učenici starijih 
razreda. Pomalo zbunjene što 
su već prvi dan škole u centru 

Buduća cesta izravno će spajati općine Podgorač i Koška

OPĆINA PODGORAČ I OPĆINSKI NAČELNIK GORAN ĐANIĆ DARIVALI PO

Raduje veći broj uč
Prvašići matične škole u Podgoraču Mušketiri’ iz Područne škole u Stipanovcima

Prvašići iz Područne škole Budimci

Početkom nove školske godine u prve razrede je krenulo 44 novih učenika što je 
više nego ranijih godina
pažnje, opustile su ih pozdrav-
ne riječi ravnateljice i njihove 
učiteljice Marije Patača. Ipak, 
mnogi su pogledom tražili gdje 
su, tamo negdje iza, mama ili 
tata.

Zajedno s učiteljicom Moni-
kom Mužar Kos, načelnika i 
ravnateljicu je dočekalo šest od 
sedam stipanovačkih ‘mušketi-
ra’. Godina kada su rođeni, oči-
to je bila prava muška godina 
u Stipanovcima. Ima ih upravo 
toliko da odmah mogu formi-
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Naši novi 
sumještani

Kad će naša dvorana?
Dok su bili lijepi jesenski dani, učenicima Osnovne škole Hinka Juhna u 
Podgoraču, nije bio nikakav problem nastavu tjelesnog odgoja održavati 
na otvorenom školskom igralištu. Međutim, dolaskom kišnih i hladnijih 
dana to više nije moguće. Zato učenici s velikim nestrpljenjem očekuju 
što skoriji završetak prave školske sportske dvorane. Prema neslužbe-
nim najavama, to se može očekivati tek s prvim danima drugog polugo-
dišta. No, kako kažu naši stari – strpljen spašen! Do zaključenja ovog broja 

Informativnog lista Općine 
Podgorač, na području op-
ćine rođeno je osam naših 
novih sumještana. Njiho-
vim je roditeljima iz općin-
skog proračuna isplaćena 
pomoć za novorođeno dije-
te u iznosu od tisuću kuna.
1. Tena Varga, rođena 28. 

lipnja 2015., kćerka Jo-
sipa i Marije iz Razboji-
šta,

2. Mia Marković, rođena 
15. srpnja 2015., kćerka 
Aleksandra i Marije iz 
Kršinaca

3. Stjepan Oskomić, ro-
đen 16. lipnja 2015., sin 
Zlatka i Snježane iz Bu-
dimaca,

4. Stjepan Milić, rođen 
6. kolovoza 2015., sin 
Branka i Marije iz Bijele 
Loze,

5. Lora Ivančić, rođena 
21. kolovoza 2015., 
kćerka Igora i Milice iz 
Podgorača,

6. Nada Udorović, rođe-
na 22. kolovoza 2015., 
kćerka Slobodana Udo-
rović i Suzane Amić iz 
Budimaca,

7. Josip Petrović, ro-
đen 4. rujna 2015., sin 
Krunoslava i Martine iz 
Razbojišta,

8. Dominik Jurišić, rođen 
20. rujna 2015., sin Mar-
ka i Anite iz Budimaca.

rati punu ekipu za mali nogo-
met, pa ako ostanu zajedno, do 
osmog razreda – tko će im biti 
ravan.

Proporcionalno veličini mje-
sta, najviše novih prvašića ove 
je godine upisano u školu u 
Razbojištu. Zajedno s učitelji-
com Ljubicom Đurić, vedri i 
nasmješeni, rado su pozirali za 
zajedničku fotografi ju s ravna-
teljicom i općinskim načelni-
kom.

Mali, ali hrabri duet pogano-
vačkih prvašića, uz potporu 
učiteljice Goranke Sarka, 

pozdravili su ravnateljicu i na-
čelnika. Za nadati se je kako će 
sljedeće školske godine broj 
prvašića u Poganovcima ipak 
biti nešto veći.

Solidan broj od šest prvašića, 
uz učiteljicu Patriciju Gavra-
nović Hercog, dočekali su rav-

nateljicu i načelnika u područ-
noj školi u Budimcima. 

Gneralno, ono što posebno ve-
seli je činjenica da je podgo-
račku školu ove godine upisalo 
čak 44 prvašića što je više nego 
prošle godine. Također, u po-
rastu je i ukupan broj učenika, 

tako da će Osnovnu školu Hin-
ka Juhna u školskoj 2015./16. 
godini pohađati 278 učenika. 
Valja se nadati kako će sljede-
ćih godina sve područne škole 
podgoračke općine, zahvatiti 
svojevrsni ‘baby boom’ kakav 
smo ove godine vidjeli u Raz-
bojištu.

ODGORAČKE PRVAŠIĆE

čenika
Najveći broj prvašića u Područnoj školi Razbojište Duet prvašića u Područnoj školi Poganovci

Naši novi prvašići
U matičnoj školi Osnovne škole Hinka Juhna, 
ove su godine upisani sljedeći prvašići: Danijel 
Filipović, Vanesa Kušić, Aleksandar Oljača, Do-
minik Pastvečko, Mira Amić, Ivan Balentić, Mar-
ko Balentić, Pamela Bakunić, Branka Udurović 
Cindrić, Sabina Černjava, Romano Grabar, Lara 
Greganić, Noa Komadina, Šime Maurac, Valen-
tin Mrak i Nikola Vinić.

U Područnoj školi Budimci, najmlađi učenici su 
Ema Arbutina, Nikola Bakunić, Vedran Bertić, 
Lana Lukačević, Luka Lukačević i Ilinka Klajić.

U Područnoj školi Poganovci, ponosni prvašići 
su Igor Čugalj i Filip Jović.

U Područnoj školi Razbojište, ukupno brojno 
stanje od ove školske godine snažno ojačavaju 
Josip Amić, Davor Borovička, Denis Borovička, 
Marijana Božić, Tin Brblić, Antonela Francuzović, 
Maja Francuzović, Luka Heiberger, Marinko Ko-
vač, Mato Pek, Matea Penc i Ana Amić.

U Područnoj školi Stipanovci, veselu ekipu prva-
šića čine Stiven Amić, Tomislav Jakupec, Anel 
Ključić, Andrija Laslavić, Petar Milobara, Fabian 
Nagy, Patrik Nemet i Mijo Džanija.
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JOŠ JEDNA HUMANITARNA AKCIJA 
PODGORAČKIH VATROGASACA

Pomoć izbjeglicama 
u Bapskoj

NOGOMETNA JESEN

Odlična Sloga – 
slabo Mladost
Pet naših općinskih nogometnih klubova iz senorske konku-
rencije, ovu jesensku sezonu privode kraju zaista u skladu 
kako se i opisuje ovo godišnje doba – šareno! Od šampion-
skog sjaja podgoračke Sloge (doduše u nižem rangu natje-
canja), pa do tamnih jesenskih tonova budimačkog Dinama 
koji je bliži dnu nego sredini tablice.
U onom jačem rangu – 2. Županijskoj nogometnoj ligi Na-
šice – ove su sezone samo dva naša kluba. Ugodno iznena-
đenje u ovoj ligi svakako predstavljaju dosadašnji jesenski 
rezultati nogometaša Poganovaca, iako oni koji poznaju rad 
u ovom klubu, tvrde kako to nije nikakvo iznenađenje nego 
rezultat višegodišnjeg upornog rada. Naime, četvrtu sezonu 
od kako se natječu u 2. ŽNL Našice, nogometaši Poganovaca 
su stalno u gornjem dijelu tablice s pozitivnom gol razlikom. 
Istovremeno, naš drugi klub u ovom rangu, stipanovačka-
Mladost, kao da nije onaj isti klub koji smo proteklih godina 
viđali isključivo pri samom vrhu tablice. Duplo više poraza 
nego pobjeda, to sigurno nije nogomet na koji su nas navikli 
dečki iz Mladosti.
Do kraja jesenske sezone u ovom rangu su preostala još dva 
kola, a nogometaši idu na zimski odmor nakon 15. studenog. 
U Ligi nogometnog središta Našice, ove sezone igraju tri 
naša kluba. Kao da su se dogovorili da svaki bude zastupljen 
u jednom dijelu tablice. Nakon devet odigranih kola, uvjer-
ljivo je prva podgoračka Sloga bez ijednog poraza, s jednim 
remijem i zastrašujućom gol razlikom 41:7. Od slogaške go-
lijade spasio se ove jeseni jedino Zagorac iz Beljevine, ali je 
zato rukometnim rezultatom od 12:0 potopljena Lađanska. 
Vuka iz Razbojišta se nekako drži bliže sredini tablice, dok 
je treći ‘odozada’ budimački Dinamo s više nego skromna 
četiri boda iz osam utakmica.
Ekipe iz ovoga ranga, jesenski dio natjecanja završavaju 8. 
studenog. 

Tablica 2. ŽNL Našice

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Croatia  10 8 1 1 37 10 27 25
 2. Motičina  10 8 0 2 27 8 19 24
 3. Iskrica  10 6 2 2 30 9 21 20
 4. Zoljan  10 5 2 3 25 17 8 17
 5. Polet  10 5 2 3 13 6 7 17
 6. Poganovci  10 5 1 4 19 12 7 16
 7. Lila  10 5 1 4 24 19 5 16
 8. Omladinac (V) 10 4 2 4 14 17 -3 14
 9. Brezik  10 3 2 5 15 20 -5 11
 10. Omladinac (N) 10 3 2 5 12 20 -8 11
 11. Mladost (S)  10 3 1 6 18 28 -10 10
 12. Seljak  10 2 3 5 8 30 -22  9
 13. Željezničar  10 2 1 7 15 31 -16  7
 14. Martin  10 0 2 8 4 34 -30  2

Tablica LNS Našice

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1 Sloga  8 7 1 0 41 7 34 22
 2 Šipovac  9 6 2 1 27 12 15 20
 3 Mladost (BN)  8 6 1 1 20 8 12 19
 4 Seona  8 5 2 1 20 9 11 17
 5 Slavonac  8 5 0 3 26 10 16 15
 6 Slavonija  8 2 3 3 13 16 -3 9
 7 Vuka  9 3 0 6 23 28 -5 9
 8 Zagorac 1952  8 2 2 4 7 12 -5 8
 9 Dinamo  8 1 1 6 9 25 -16 4
 10 Lađanska  8 1 1 6 7 32 -25 4
 11 Lug  8 0 1 7 12 46 -34 1

U posljednja tri i pol mjeseca, 
napustilo nas je 14 naših 
donedavnih sumještana:

  1. Valerija Bišof, sahranjena 
17. srpnja 2015. na groblju u 
Razbojištu (sv. Ivana)

  2. Mira Franjić, sahranjena 
18. srpnja 2015. na groblju u 
Ostrošincima (sv. Josipa),

  3. Antun Varga, sahranjen 20. 
srpnja 2015. na groblju u 
Stipanovcima (Svih svetih),

  4. Viktorija Žebić, sahranjena 
22. srpnja 2015. na groblju u 
Budimcima (Presveto trojstvo),

  5. Ljubica Vukadinović, 
sahranjena 9. kolovoza 2015. 
na groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

  6. Branislav Smiljanić, sahranjen 
20. kolovoza 2015. na groblju u 
B. Lozi ( Male Gospojine),

  7. Slavko Vajagić, sahranjen 29. 
kolovoza 2015. na groblju u B. 
Lozi ( Male Gospojine),

  8. Marija Brnjak, sahranjena 
2. rujna 2015. na groblju u 
Stipanovcima (Svih svetih),

  9. Marko Ladnjak, sahranjen 
9. rujna 2015. na groblju u 
Razbojištu (sv. Ivana),

10. Terezija Mihić, sahranjena 
22. rujna 2015. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole),

11. Ivan Valek , sahranjen 30. rujna 
2015. na groblju u Podgoraču 
(sv. Nikole),

12. Milan Škundrić, sahranjen 5. 
listopada 2015. na groblju u B. 
Lozi (Male Gospojine),

13. Antun Vinić, sahranjen 5. 
listopada 2015. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole),

14. Mato Falamić, sahranjen 7. 
listopada 2015. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole).

Preminuli 
sumještani

Nakon pomoći koju su u vrije-
me prošlogodišnjih katastrofal-
nih poplava pružali u Posavini, 
dobrovoljni vatrogasci iz op-
ćine Podgorač i ove su godine 
bili u jednoj humanitarnoj mi-
siji.

Naime, vatrogasna cisterna 
koja je prije tri godine iz dr-
žavnih Robnih rezervi trajno 
raspoređena na korištenje va-
trogascima DVD-a Podgorač, 
sredinom rujna je poslana na 
ispomoć prilikom dolaska ti-
suća izbjeglica iz Sirije, Iraka 
i drugih tamošnjih država u 
istočni dio Hrvatske.

- Naravno, uz vatrogasnu ci-
sternu su stalno naša dva vatro-
gasca – Jozo Gelenčir i Ivan 
Đanić. Najprije su desetak 
dana bili raspoređeni u Tovar-
niku, a potom su prebačeni 
izravno na granični prijelaz 
Bapska – objašnjava općinski 
načelnik Goran Đanić, nagla-
šavajući kako su u to vrijeme 
operativni dio vatrogastva u 
općini pokrivali DVD Podgo-
rač s ljudstvom i DVD Stipa-

novci s cisternom i ljudstvom, 
kao i DVD Kršinci. Naravno, 
tu je uvijek i Javna vatrogasna 
postrojba iz Našica. 

- U to se vrijeme upravo do-
godio jedan manji požar u 
Razbojištu. Bio sam tamo pri-
sutan kao načelnik i zaista je 
sve funkcioniralo, stiglo se na 
vrijeme i obavljene su sve po-
trebne radnje – kaže Đanić, do-
dajući kako su vatrogasci op-
ćine Podgorač uvijek spremni 
pomoći drugome u nevolji.

Podgorački vatrogasci na djelu
u Bapskoj
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Prema povijesnim zapisima, 
rimokatolička župa u Podgora-
ču postojala je i u vremenima 
prije Turaka. Naime, još 1239. 
godine postojala je samostalna 
podgoračka župa pri tadašnjem 
požeškom arhiđakonatu u bi-
skupiji Pečuh. Nakon odlaska 
Turaka, Podgorač je proglašen 
župom 1789. godine. Župna 
crkva sv. Nikole Biskupa izgra-
đena je 1806. godine i sljedeće 
godine će obilježiti vrijednu 
obljetnicu – 210 godina posto-
janja. 

U povijest podgoračke župe, 
svakako će biti zabilježen i po-
datak kako je sredinom ljeta 
ove, 2015. godine, za upravi-
telja Župe sv. Nikole Biskupa 
u Podgoraču imenovan mladi 
svećenik Željko Benković. O 
njegovim planovima, kao i o 
prvim dojmovima iz svoje nove 
župe, razgovarali smo za Infor-
mativni list Općine Podgorač.

Po završetku fakulteta i sve-
ćeničkog ređenja, službovali 

ste kao župni vikar u Novoj 
Gradiški, a u Podgorač ste 
sredinom kolovoza stigli kao 
župnik iz Dežanovca i Ulja-
nika, nedaleko Daruvara. 
Kakvi su Vaši prvi dojmovi o 
Podgoraču i župi čiji ste od-
nedavni upravitelj?

- Pozitivni! Dopustite mi prije 
nego vam u potpunosti odgo-
vorim na postavljeno pitanje 
izreći riječi zahvala mome pret-
hodniku, sada bivšemu podgo-
račkome župniku velečasnome 
Stjepanu Vuku koji me je prije 
moga preseljenja u Podgorač 
srdačno dočekao i pokazao sva 
sela župe, samu župnu crkvu i 
župnu kuću uputivši me u du-
hovni život župe. 

Svaka župa ima svoju dušu, pa 
tako vjerujem da je ima i župa 
Podgorač, zajedno sa svojim 
vjernicima. Ono što sam osje-
tio po svome dolasku na župu 
je pozitivna atmosfera vjerni-
ka i to me je iskreno obrado-
valo. 

U Vašim dosadašnjim sveće-
ničkim iskustvima veliku ste 
pažnju pridavali radu s mla-
dima u zajednicama gdje ste 
službovali. Kako ta iskustva 
planirate prakticirati u Pod-
goraču?

- Mladi su izazov i za Crkvu i 
za svećenike danas, osobito pr-
vopričesnici i krizmanici, a naj-
veći »problem« je kako zadr-
žati krizmanike nakon krizme 
i dalje prisutne u Crkvi. Jedan 
od glavnih segmenata u radu s 
mladima je imati potporu dru-
gih institucija i osoba. Pa ovdje 
već sada izričem riječi pohvale 
ravnateljici naše škole, Zdenki 
Vukomanović, koja je izrazila 
spremnost na angažman uče-
nika u svim projektima i aktiv-
nostima koji će se događati na 
župi. Jednako tako ne mogu a 
da ne spomenem i vjeroučite-
ljicu Marijanu Černava koja je 
također izrazila spremnost na 
pomoć u organizaciji vjerona-
uka i rada na župi. 

Modela za rad s mladima je 
puno. Ono što ćemo ponuditi 
mladima, prvenstveno mislim 
na krizmanike je uključivanje 
u pojedine skupine. Umjesto 
klasičnoga vjeronauka bit će 
im ponuđena mogućnost da se 
opredijele za sudjelovanje u 
zboru, ministriranju, čitanju na 
misi i Caritasovoj grupi. Jedna-
ko tako pokušat ćemo ih ani-
mirati u organizaciji pojedinih 
događaja poput misijske nedje-
lje, obljetnice pada Vukovara, 
Caritasove nedjelje, Majčinoga 
dana i slično. 

Za čitavu je zajednicu vrije-
dan podatak kako je ove je-
seni o Osnovnu školu Hinka 
Juhna, zajedno s pripadaju-
ćim područnim školama, upi-
san veći broj učenika u prve 
razrede. Što će to značiti za 
Vaš rad? 

- Hvale vrijedan podatak, ali 
protupitanje je kako će biti na 

(Nastavak na 10. str.)

RAZGOVOR S VELEČASNIM ŽELJKOM 
BENKOVIĆEM, NOVIM ŽUPNIKOM ŽUPE 
SVETOG NIKOLE BISKUPA U PODGORAČU

Novi župnik 
za nove izazove
Svaka župa ima svoju dušu, pa tako vjerujem da je 
ima i župa Podgorač, zajedno sa svojim vjernicima. 
Ono što sam osjetio po svome dolasku na župu je 
pozitivna atmosfera vjernika i to me je iskreno obra-
dovalo – kaže novi podgorački župnik vlč. Željko Ben-
ković

Župnika Benkovića obradovala pozitivna atmosfera u Podgoraču

Načelnik Đanić zaželio dobrodošlicu 
župniku Benkoviću
Ubrzo nakon imenovanja novog podgoračkog župnika vlč. Željka 
Benkovića, općinski načelnik Goran Đanić, primio ga je u služ-
beni posjet u prostorima Općine Podgorač. Načelnik Đanić, tom 
je prigodom župniku Benkoviću izrazio dobrodošlicu, istaknuvši 
želju općinske svjetovne vlasti za boljom suradnjom s podgorač-
kom župom.

- Novoimenovani župnik Benković je na mene ostavio pozitivan 
dojam osobe otvorene za suradnju. S obzirom na specifi čan polo-
žaj općine u kojoj se nalaze dvije katoličke župe iz dvije biskupije, 
kao i pravoslavna i adventistička crkvena zajednica, Općina Pod-
gorač želi razvijati dobru i aktivnu suradnju sa svima onima koji 
prepoznaju pozitivne interese svih stanovnika naše općine. Stoga 
mi je drago što se naš novi župnik aktivno i ambiciozno uključio u 
projekte koji se događaju u našoj općini. To se najbolje vidjelo pri-
godom nedavne manifestacije »Oj, jesenske duge noći«. Uvjeren 
sam kako će takvih i sličnih događanja biti i ubuduće i to na korist 
i zadovoljstvo svih stanovnika naše općine – istaknuo je općinski 
načelnik Goran Đanić.
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godinu ili godinu iza? Jedan 
»baby bum« ništa ne znači ako 
nam se u idućih nekoliko go-
dina broj djece drastično sma-
njuje. Kada bi tako bilo svake 
godine onda bi to značilo da se 
Hrvatska pokreće prema napri-
jed. Zasigurno i Crkvi, a i dru-
gim institucijama, a na poseban 
način prosvjeti je u pozitivnom 
interesu da imamo što više dje-
ce i mladih radi prosperiteta i 

budućnosti hrvatskoga naroda, 
a i radi zadržavanja radnih mje-
sta. 

Jako bi me obradovalo da se 
ta ista djeca koja su ove godi-
ne krenula u prvi razred vide 
svake nedjelje u crkvi na sve-
toj misi u zajedništvu sa svojim 
roditeljima. Pozivam roditelje 
da kao što svoju djecu povedu 
za ruku prvih dana u školu jed-
nako tako povedu i svoju djecu 
u crkvu na svete mise. 

Pored župne crkve u Podgo-
raču, na području župe po-
stoje i crkve u Stipanovcima, 
Kršincima, Ostrošincima, 
Razbojištu... Kako će biti or-
ganiziran pastoral u tim mje-
stima, te u kojoj mjeri će te 
biti dostupni svim vjernicima 
na području Župe?

- Mise su po istom rasporedu 
kao što su bile za prethodnoga 
župnika Stjepana. Bilo bi pre-
naglo mijenjati ih odmah, ali 
ako bude bilo potrebe nakon 
nekoga vremena da se nešto 
promijeni, promijenit ćemo. 
A što se tiče moje dostupnosti 
postoji jedna poslovica koja 
kaže »ponedjeljkom ni trava ne 
raste«, a ostale dana u tjednu 
dostupan sam 24 sata na dan. 

Broj moga mobilnoga telefona 
nalazi se na vratima župnoga 
ureda, dok se broj fi ksnog te-
lefona župnoga stana nalazi u 
svakome broju župnoga listića. 

S jedne strane, općina Podgo-
rač je tipična općina središnje 
Slavonije, a s druge strane je 
vrlo neobična njezina pozici-

ja s obzirom na vjernički ži-
vot. Naime, područje općine 
je podijeljeno ne samo izme-
đu dvije župe, nego i između 
dvije biskupije. K tome, na 
području općine djeluju još 
dvije kršćanske zajednice – 
pravoslavna i adventistička. 
Kako u tom smislu vidite mo-
gućnosti praktične suradnje 

na razini katoličke, te uopće 
kršćanske vjerske zajednice?

- Ekumenizam je jedan od prio-
riteta Katoličke Crkve. Njega je 
osobito u svome pontifi katu na-
glašavao papa u miru Benedikt 
XVI. Ovdje bih spomenuo nje-
gov moto proprio »Summorum 
Pontifi cum« kojim je vratio la-
tinski jezik u uporabu i tako se 
želio približiti Lefevrovcima. 
Jednako tako možete primjeti-
ti kako je i samom papi Franji 
stalo do ekumenizma koji je u 
nekoliko navrata rekao da mu 
je izrazita želja otići i u Srbiju 
i u Rusiju. 

Da bi ekumenizam mogao op-
stojati potreban je zdrav dija-
log. Dakle, dijalog je prvi ko-
rak u ekumenizmu. Također, 
kod bilo kakvoga razgovora 
ekumenskog tipa uvijek je po-
trebno krenuti od onih zajed-
ničkih elemenata koje imaju i 
katolička i pravoslavna te osta-
le Crkve. A onda, razgovorom 
vidjeti postoje li mogućno-
sti da se nadvladaju pojedine 
stvarnosti koje nas kao takve 
odvajaju. Iskreno, jako me za-
nima ishod Svepravoslavnog 
sabora koji će 2016. godine biti 
održan u Carigradu. Jednako 
tako osobno ne vidim nikakve 
zapreke za suradnju s ostalim 
vjerskim zajednicama koje se 
nalaze na području župe i opći-
ne Podgorač. 

Ubrzo nakon imenovanja, 
službeno Vas je primio i op-
ćinski načelnik Goran Đanić. 
Kako vidite buduću suradnju 
sa svjetovnim vlastima, te u 
kolikoj mjeri je to značajno 
za ukupnu vjersku javnost?

- Nužno je uspostaviti suradnju 
sa svim institucijama i zajedni-
cama koje djeluju na području 
župe. Od općine, škole, preko 
kulturno-umjetničkoga druš-
tva, DVD-a, udruga proizašlih 
iz Domovinskog rata, pa do 
svih ostalih društava koje na 
području župe postoje i djeluju. 
S općinskim načelnikom sam 
ugodno razgovarao u nekoliko 
navrata i pozitivno vrednujem 
njegove stavove i zalaganja u 
smjeru zajedničkoga potpoma-
ganja, a u cilju poboljšavanja 
zajedničkoga suživota. Ako 
nam je svima prioritet služiti 
ljudima, tada vjerujem u uzaja-
mnu i uspješnu suradnju s op-
ćinskim načelnikom Goranom 
Đanićem. 

(Nastavak s 9. str.)

Velečasni Željko Benković, upravitelj Župe sv. Nikole Biskupa u Podgoraču

Poruka župljanima
- Moja poruka je – budimo 
ljudi! To je ono najbitnije. 
Budimo iskreni jedni prema 
drugima i cjenimo jedni dru-
ge. Pred nama je vrijeme 
upoznavanja i uspostavlja-
nja nadam se dobrih odnosa. 
Radujem se i veselim svom 
dolasku ovdje, radujem se 
i veselim svakom dobrom 
prijedlogu, ali jednako tako 
i svakoj kritici. Vrata moga 
doma otvorena su svima i u 
moj dom svi ste dobrodošli. 

Što kažu brojke?
- Župa Sv. Nikole Biskupa obuhvaća ukupno osam sela. Najveće 
selo, a ujedno i središte župe je Podgorač s ukupno 250 katoličkih 
obitelji i 795 vjernika. U fi lijalna sela župe spadaju sljedeća sela: 
Stipanovci sa 118 obitelji i 362 vjernika; Razbojište s 85 obitelji i 
278 vjernika; Kršinci sa 45 obitelji i 112 vjernika; Ledenik sa 43 
obitelji i 112 vjernika; Ostrošinci s 39 obitelji i 87 vjernika; Kelešin-
ka s 18 obitelji i 54 vjernika i Bijela Loza s osam katoličkih obitelji 
s 30 vjernika. Kada sve ovo zbrojite župa Podgorač ima ukupno 
606 katoličkih obitelji i 1.829 vjernika. Ovdje valja spomenuti kako 
na župi još uvijek postoji jedan dio koji ne prima blagoslov za Bo-
žić, a izjašnjavaju se katolicima tako da se oni ne nalaze u gore 
spomenutom broju obitelji i vjernika naše župe. 
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ČETVRT STOLJEĆA MANIFESTACIJE »OJ, JESENSKE DUGE NOĆI«

Srebrni pir smotre narodnog 
kulturnog stvaralaštva
U proteklih 25 godina podgoračkih jesenskih noći, nastupilo je oko 200 različitih 
društava, skupina, zborova i orkestara iz našičkog kraja, Slavonije i Baranje, ali 
i iz čitave kontinentalne Hrvatske

Ni puno veće općine, pa i gra-
dovi, ne mogu se pohvaliti 
tradicijom kontinuiranog odr-
žavanja manifestacije kakva je 
»Oj, jesenske duge noći«, koja 
se po 25. put održala 10. listo-
pada u Podgoraču i to u stalnoj 
organizaciji Hrvatskog kultur-
nog društva Podgoračani.

Ovogodišnji program je zapo-
čeo misnim slavljem u podgo-
račkoj župnoj crkvi, a usprkos 
kiši, dvorana Hrvatskog vatro-
gasnog doma DVD-a Podgo-
rač, bila je premala za zaista 
mnogobrojnu publiku što je 
najbolja potvrda da je ova tra-
dicionalna smotra folklora po-
stala itekako prepoznatljiva i 
zanimljiva.

Pozitivna atmosfera
Otvarajući 25. »Oj, jesenske 
duge noći«, Goran Đanić, na-
čelnik Općine Podgorač, koja 
je uz Osječko-baranjsku župa-
niju bila i supokrovitelj, ista-
knuo je sljedeće:

- Zaista mi je drago što ova ma-
nifestacija u Podgoraču postoji 
već 25 godina. To nije malo, 
osobito za jednu takvu kultur-
nu manifestaciju kojoj je za cilj 
njegovanje tradicija i kultur-
ne baštine Podgorača, čitave 
Slavonije i Baranje, ali i šire u 
Hrvatskoj. Osobno kao načel-
nik već desetu godinu otvaram 
ovu manifestaciju na što sam 
silno ponosan. Velika je čast 
za općinu da jedna ovakva ma-
nifestacija može opstojati sve 
ove godine. To više, jer osim 
ove manifestacije »Oj, jesen-
ske duge noći«, mi redovno 
održavamo »Podgoračke ljetne 
noći« i »Uskrsni stol u Podgo-
raču«. Pri tome želim naglasiti 
i pohvaliti odličnu suradnju s 
HKD-om Podgoračani i zato 

Manifestacija je i ove godine tradicionalno započela pjesmom 
Oj, jesenske duge noći u izvođenju domaćina – HKD-a Podgoračani 

Posljednje uštimavanje

čestitam svima članicama i 
članovima. Zaista nije jedno-
stavno organizirati jednu takvu 
manifestaciju, a najbolji dokaz 
kvalitete njihova rada je prepu-
na dvorana Vatrogasnog doma, 
odličan odaziv gostujućih dru-
štava, a sve nas osobito raduje 
što u publici vidimo sve više 
naših mještana kako iz Pod-
gorača, tako i iz ostalih mjesta 
naše općine. Uostalom, ova 
manifestacija, kao i sve ostale, 
pripremaju se i organiziraju i 

zato da naši ljudi imaju prili-
ke uživati u takvim kulturnim 
događanjima. Lijepo je vidjeti 
jednu takvu pozitivnu atmosfe-
ru. Zahvaljujem i našim vjećni-
cima što su svojim odlukama 
o fi nancijskoj pomoći Općine, 
pridonijeli kvalitetnom održa-
vanju ove manifestacije. Na-
ravno, čestitam i predsjednici 
HKD-a koja, zajedno s najbli-
žim suradnicima i članovima 
društva, već dugi niz godina 
ustrajno radi na ovakvim pro-
jektima – istaknuo je načelnik 
Đanić.

Prodefi liralo 200 društava 
Ako je u proteklih 25 godina 
ove manifestacije, svake godi-
ne nastupilo po pet društava, 
znači da je u proteklih četvrt 
stoljeća ovom podgoračkom 
pozornicom prodefi liralo ba-
rem 120 društava. Je li to toč-
no, pitali smo predsjednicu 
HKD-a Podgoračani, Zdenku 
Vukomanović.

- Ne, to nije točno. Zahvaljujući 
pedantnosti našeg tajnika, gos-
podina Damira Varge, prema 
njegovoj evidenciji, do sada je 
nastupilo oko 200 različitih dru-
štava, skupina, zborova i orke-
stara na ovoj našoj manifestaciji. 
Neki su se, doduše, i ponavljali 
više puta, ali se u svakom slu-
čaju radi o velikom broju kora-
ka odrađenih na ovoj pozornici 
DVD-a Podgorač – objasnila je 
Vukomanović, zahvaljujući na 
pomoći koju dobiju od Općine 
Podgorač i Osječko-baranjske 
županije, ali i svim članovima 
koji svojim odricanjem također 
pomažu organizaciji ovakve i 
sličnih manifestacija.

A da će se tradicija dobroga 
rada HKD-a Podgoračani na-
staviti i u budućnosti, svjedoči 
podatak kako društvo ima 20-
ak mladih članova plesača, ali 
i tamburaša koji će za nekoliko 
godina zasigurno biti dobra za-
mjena sadašnjoj postavi svira-
ča.

Dobra zabava je zajamčena uz 
did’ Tunju i bać’ Roku

Tko je nastupao
U ovogodišnjem višesatnom programu sudjelovali su članovi 
KUD-a Manuel iz Feričanaca, KUD-a Šokadija iz Ladimirevaca, 
KUD-a Orljava iz Pleternice, KUD-a Ivan Meštrović iz Vrpolja, 
HKD-a Podgoračani iz Podgorača, te muška pjevačka skupina 
Baje iz Ivanovca i mješoviti pjevački zbor Udruge umirovljenika 
iz Našica. Prikazali su svu raskoš i bogatstvo hrvatskih, posebice 
slavonskih plesova i pjesama, a za dobru atmosferu pobrinuli su 
se i pučki zabavljači did’ Tunja i bać’ Roka, iz Otoka. 

Nakon mise, odmah na nastup



Nakon mise u podgoračkoj župnoj crkvi, održanoj uoči početka ovogodišnje manifestacije 
»Oj, jesenske duge noći«, organizirano je zajedničko fotografi ranje sudionika

Predsjednica HKD-a Predsjednica HKD-a 
Podgoračani, Zdenka Podgoračani, Zdenka 
Vukomanović, Vukomanović, 
pozdravila je sve pozdravila je sve 
sudionike i gostesudionike i goste

Općinski načelnik Goran Đanić, zahvalio Općinski načelnik Goran Đanić, zahvalio 
je članovima HKD-a na dugogodišnjoj je članovima HKD-a na dugogodišnjoj 
upornosti i najavio daljnju potporu Općine upornosti i najavio daljnju potporu Općine 
ovakvim vrijednim manifestacijamaovakvim vrijednim manifestacijama

Prepuna dvorana Vatrogasnog doma DVD-a Prepuna dvorana Vatrogasnog doma DVD-a 
Podgorač dokazuje vrijednosti ovakvog događajaPodgorač dokazuje vrijednosti ovakvog događaja

Oni su jamstvo da će »Oj, jesenske duge Oni su jamstvo da će »Oj, jesenske duge 
noći« potrajati još bar sljedećih 25 godinanoći« potrajati još bar sljedećih 25 godina


