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Napokon smo 
dobili svoju 
sportsku dvoranu!
Trebalo je da čak trideset generacija podgoračkih učenika nastavu tjelesnog odrade u skučenim prostorima 
školskoga hola, da bi napokon od ove godine učenici matične podgoračke škole dobili suvremene i dostoj-
ne uvjete za sportske, kulturne i druge obrazovne aktivnosti
Točno 30 godina nakon što je 1986. godine izgrađena nova zgrada 
podgoračke osnovne škole, prvih dana lipnja ove 2016. godine, 
učenicima, učiteljima i mještanima, za uporabu je svečano otvo-
rena nova i prva zgrada sportske školske dvorane Osnovne škole 
Hinka Juhna u Podgoraču.
Umjesto nastave tjelesnog odgoja u skučenim i neuvjetnim prosto-
rima školskoga hola, za učenike i njihove učitelje od rujna se tako 
otvaraju potpuno nove mogućnosti za sportske, ali i niz drugih 
obrazovnih aktivnosti. 

Izgradnja dvorane je trajale nepune četiri godine, a ukupna vrijed-
nost gradnje i opremanja dvorane dostigla je nešto više od sedam 
milijuna kuna. Kao osnivač osnovnih škola, glavni investitor je 
bila Osječko-baranjska županija, a Općina Podgorač je darovala 
dio općinskog zemljišta za dvoranu, čitav projekt je oslobodila od 
plaćanja komunalne naknade i sufi nancirala izmjenu, odnosno do-
punu projektne dokumentacije.

(Nastavak na stranicama 6-7)

Naša osnovna škola konačno je 
kompletirana. Dobili smo dugo 
očekivanu sportsku dvoranu!

U OVOM BROJU DONOSIMO:
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Vijenci za branitelje
U povodu Dana državnosti, izaslanstvo Općine Pod-
gorač predvođeno općinskim načelnikom Goranom 
Đanićem, članovima Općinskog vijeća Općine Pod-
gorač, te predsjednikom Udruge hrvatskih branitelja 
dragovoljaca domovinskog rata - Ogranak Podgorač, 
Vladimirom Maurac, položili vijence i zapalili svi-
jeće za sve poginule branitelje u Domovinskom ratu, 
te za sve umrle kod središnjeg križa na groblju u Pod-
goraču.

Višegodišnje priče, ali i niz zahtjevnih 
administrativnih poslova oko stvaranja 
Poduzetničke zone Podgorač, napokon se 
bliže kraju. Detaljni plan uređenja (DPU) 
Poduzetničke zone Podgorač napravljen je 
još 2011. godine, a dugogodišnja upornost 
općinske uprave Podgorača konačno poka-
zuje rezultate.

- S puno opravdanog optimizma očekuje-
mo da do jeseni dobijemo potvrdu glavnog 
projekta i započnemo radove na izgradnji 
Poduzetničke zone Podgorač. Iza nas su 
godine upornog, za javnost često nevidlji-
vog posla pribavljanja desetine dozvola, 
analiza i suglasnosti. Sada je to pri kraju 
i čvrsto vjerujem kako ćemo do kraja ove 
godine moći krenuti u prve konkretne ra-
dove na izgradnji potrebne infrastrukture 
za Poduzetničku zonu – izjavio je općinski 
načknik, Goran Đanić.

Inače, podsjetimo kako je prostor obuhva-
ćen DPU-om ‘Poduzetničke zone’ Pod-
gorač dio građevinskog područja naselja 
Podgorač koji se nalazi na križištu važnih 
cestovnih prometnih pravaca: državne ce-
ste D515 (Našice (D2)-Đakovo (7) dioni-
ce 1, koja od Varaždina preko Virovitice i 
Našica ide prema Osijeku) te županijske 
ceste Ž4105 (Podgorač (D515)-Budimci-
Čepin (D7). Na navedenu državnu i župa-
nijsku cestu veže se mreža lokalnih cesta 
koje osiguravaju pristup do svih općinskih 
naselja i obližnjih gradova Našice, Osijek 
i Đakovo. Prostor planirane Poduzetničke 
zone defi niran je Urbanističkim planom 

Načelnik Đanić na prostoru buduće Poduzetničke zone Podgorač Lokacija zone u prostoru općine Podgorač

PODUZETNIČKA ZONA PODGORAČ

Vrijedi biti uporan
S puno opravdanog optimizma očekujemo da do jeseni dobijemo po-
tvrdu glavnog projekta i započnemo radove na izgradnji Poduzetničke 
zone Podgorač – kaže općinski načelnik Goran Đanić

uređenja Poduzetničke zone Podgorač, a 
nalazi se unutar građevinskog područja na-
selja Podgorač, na njegovu neizgrađenom 
dijelu, smještenom jugoistočno od središta 
naselja. Površina obuhvata Detaljnog pla-
na uređenja Poduzetničke zone Podgorač 
iznosi precizno 8,38 hektara.

Također, područje obuhvata Poduzetničke 
zone Podgorač nalazi se u djelomično ko-
munalno opremljenom dijelu naselja Pod-
gorač, što će omogućiti kvalitetno priklju-

čivanje planiranih sadržaja na vodoopskr-
bu, odvodnju, električnu i plinsku mrežu te 
telekomunikacijski sustav. 

Područje obuhvata DPU-a Poduzetničke 
zone Podgorač predstavlja jedan dobar 
prostorni potencijal u prostoru naselja Pod-
gorač, te mu izrada detaljnog plana uređe-
nja osigurava odgovarajuće preduvjete za 
razvoj. 

Izrada DPU-a Poduzetničke zone Podgo-
rač omogućava urbanističko defi niranje 
razmatrane zone u skladu s razvojnim kon-
ceptom i potrebama Općine Podgorač, ali 
također i u skladu s konkretnim zahtjevi-
ma potencijalnih budućih investitora koji 
su već defi nirali svoje interese za pojedine 
lokacije. Buduća gradnja sadržaja na Podu-
zetničke zone Podgorač treba prvenstveno 
voditi računa da se na ovom prostoru mak-
simalno iskoriste njegove bitne prednosti, 
te će čitav prostor funkcionirati kao prodaj-
no-proizvodna cjelina, sa sadržajima koji 
ne opterećuju okoliš. Planirano je oprema-
nje kompletnog područja svom potrebnom 
infrastrukturom.

Najvažnije je zapošljavanje
Kako navodi načelnik Đanić, Općina 
Podgorač planira raznim poticajnim mje-
rama motivirati što više investitora.

- Poduzetnička zona ima perspektivu 
u privlačenju kapitala i radnih mjesta te 
očekujemo da će u njoj raditi od 50 do 
100 ljudi. Općina je spremna i kreditno se 
zadužiti samo da što prije krenu građe-
vinski radovi – naglasio je načelnik Đa-
nić.
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SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PODGORAČ

Povećan općinski 
proračun
Uoči uobičajene ljetne stanke, 28. lipnja je održana 17. sjed-
nica Općinskog vijeća Općine Podgorač. Na sjednici su vijeć-
nici, između ostalog, usvojili rebalans općinskog proračuna 
za tekuću 2016. godinu. Tako je općinski proračun za 2016. 
godinu rebalansom povećan na 15.125.000 kuna. Temelj ovo-
ga povećanja bili su viškovi prihoda iz prethodne godine.

Radi se o sredstvima u izno-
su od gotovo 1.200.000 kuna 
koja će biti utrošena za opre-
manje buduće Poduzetničke 
zone. Konkretno, za izgrad-
nju trafostanice niske napon-
ske struje, za završetak pro-
jektiranja kanalizacije i vo-
doopskrbe u Poduzetničkoj 
zoni, ali i za sanaciju odla-
gališta otpada Pepelane, kao 
i za planirane javne radove. 

Nadalje, većinom glasova 
općinskih vijećnika, prihva-
ćen je i prijedlog izmjena i dopuna projekcije općinskog pro-
računa za razdoblje od 2016. do 2018. godine kao i prijedlog 
odluke o donošenju strateškog razvojnog programa Općine 
Podgorač za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

Vijećnici su prihvatili i izmjene programa utroška sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije te naknade koja se 
plaća zbog promjene namjene državnog poljoprivrednog ze-
mljišta. 

Jednoglasno je prihvaćena i informacija o stanju i problema-
tici razvoja obrtništva na području djelovanja Udruženja obrt-
nika Našice koju je podnio predsjednik, Danijel Pintarić. 

Prema njegovim riječima, stagniranje i pad gospodarskih ak-
tivnosti i otežani uvjeti poslovanja, uz velik udio sive ekono-
mije i otežanu naplatu potraživanja, i dalje su glavna obilježja 
poslovanja u cijeloj državi što se odrazilo na smanjenje broja 
obrta.

Pri tome je Pintarić je istaknuo dobru suradnju s Općinom 
Podgorač i načelnikom Goranom Đanićem kao i nastojanja da 
se kroz sufi nanciranje rada Udruženja obrtnika te investicije u 
podzetničku zonu omogući rad poduzetnika i obrtnika i otva-
ranje novih radnih mjesta.

Predsjednik Udruženja obrtnika Našice, Danijel Pintarić podnosi 
izvješće o stanju obrtništva

Jedino Podgorač 
bilježi rast 
obrtnika
Inače, prema podacima 
Udruženja obrtnika Našice, 
a koje obuhvaća grad Na-
šice i općine Đurđenovac, 
Feričanci, Donja Motičina, 
Koška i Podgorač, unatrag 
pet godina jedino se na 
području općine Podgorač 
bilježi rast broja obrta.

ZA JEDAN DAN JE PALO KIŠE KOLIKI JE 
PROSJEK ZA CIJELI SRPANJ

Voda zaprijetila 
kućama u Bijeloj Lozi
Gotovo stotinu litara kiše po 
četvornom metru palo je u ne-
kim krajevima Slavonije u ne-
što više od 24 sata. Meterolozi 
kažu kako je to više od mjeseč-
nog prosjeka koliko inače kiše 
padne u čitavom srpnju. 

Ova vremenska nepogoda u 
subotu, 16. srpnja i u noći na 
nedjelju, zahvatila je i našički 
kraj. Na području općine Pod-
gorač najugroženiji su bili sta-
novnici Bijele Loze, ali i pod-
goračke ulice Klenik, dijelovi 
Stipanovaca, a neko je vrijeme 
bila poplavljena i cesta između 
Podgorača i Ostrošinaca.

ZAMALO EVAKUACIJA
Koliko je situacija bila ozbiljna, 
najbolje govori činjenica kako 
je u jednom trenutku općinski 
načelnik Goran Đanić, razmi-
šljao o evakuaciji 30-ak obitelji 
iz Bijele Loze jer je voda za-
prijetila tamošnjim obiteljskim 
kućama.

- Prve intervencije vatrogasaca 
DVD Podgorač započele su već 
oko 10 sati u subotu prijepodne, 
a kasnije su se priključili DVD-i 
iz Kršinaca i Stipanovaca. Lju-
di su bili na terenu do tri sata 
ujutro u nedjelju. Održali smo 
i sastanak općinskog Stožera za 
zaštitu i spašavanje, te ‘podigli’ 
i općinsku službu Civilne zaštite 
– objašnjava načelnik Đanić.

Nakon prve intervencije u pod-
goračkoj ulici Klenik, valjalo 
je intervenirati i na presječenoj 
cesti Podgorač – Ostrošinci, te 
u Ulici Antuna Matije Reljkovi-
ća u Stipanovcima gdje je voda 
opasno zaprijetila kući obitelji 
Pavelik. Postavljene vreće s pi-
jeskom, tzv. zečji nasip, spriječi-
li su da voda ne uđe u kuću.

U rano subotnje poslijepodne, 
70-ak vatrogasaca, pripadnika 
Civilne zaštite, djelatnika ko-
munalnog pogona Općine Pod-
gorač i samih mještana Bijele 
Loze, koordinirano su zajednič-
ki krenuli u utvrđivanje nasipa 
na tamošnjem kanalu Dubovik. 
Međutim, to nije bilo dovoljno, 
pa su u većem dijelu Ulice Pa-
vla Pejačevića postavljeni zečji 
nasip što je uspješno zaštitilo 

30-ak obiteljskih kuća tako da 
evakuacija stanovništva ipak 
nije bila potrebna.

U subotu kasno navečer je odr-
žana i sjednica Stožera zaštite i 
spašavanja Osječko-baranjske 
žiupanije u Našicama u čijem je 
radu sudjelovao i načelnik Đa-
nić, a nakon toga se većina su-
dionika, zajedno s dožupanima 
Draganom Vulinom i Željkom 
Kraljičkom uputila u Bijelu 
Lozu. 

OBEĆANO ČIŠĆENJE 
KANALA
- Zadovoljan sam što su se do-
župani u tim kritičnim trenu-
cima u dva navrata i osobno 
uvjerili u ozbiljnost situacije u 
Bijeloj Lozi, kao i direktor Hr-
vatskih voda, Zoran Đuroko-
vić. Pri tome sam ukazao kako 
je jedan od razloga takve popla-
ve višegodišnje neodržavanje i 
zakorovljenost kanala od strane 
odgovarajućih službi. Istovre-
meno, zahvaljujem na požr-
tvovnosti svih sudionika koji su 
se odazvali ovoj akciji u kojoj 
smo zajedničkim snagama od 
vodene stihije obranili da voda 
ne uđe u obiteljske kuće – re-
kao je načelnik Goran Đanić.

U ovoj akciji je utrošeno više 
od 7.000 vreća s pijeskom za 
utvrđivanje zečjih nasipa, a šest 
vatrogasnih pumpi je radilo na 
prepumpavanju vode. 

Važno je istaknuti,kako je na-
kon viđenoga u Bijeloj Lozi, 
Zoran Đuroković, direktro Hr-
vatskih voda obećao kako će 
do jeseni biti izvršeno čišćenje 
i izmuljivanje kanala, kao i po-
pravak, odnosno utvrđivanje 
nasipa oko kanala Dubovik.

Utrošeno više od 7.000 vreća s 
pijeskom za utvrđivanje zečjih 
nasipa
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Obavljena proljetna deratizacija
Krajem proljeća i ove godine je na području naselja općine 
Podgorač obavljen posao deratizacije u cilju što učinkovitijeg 
suzbijanja štetnih glodavaca.

Ovaj važan posao sustavne deratizacije u svim općinskim na-
seljima, obavila je ovlaštena tvrtka za dezinfekciju, dezinsek-
ciju i deratizaciju IBIS usluge iz Našica. 

Međutim, kako ističe iz tvrtke IBIS, za sustavnu i ozbiljnu bor-
bu protiv štetnih glodavaca nije dovoljno samo i jedino rad 
ovlaštenih osoba i postavljanje kemijskih zatrovanih mamaca.

Deratizacija je skup mehaničkih, fi zikalnih i kemijskih mjera 
koje se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja popula-
cije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici 
uzročnika zaraznih bolesti i skladišni štetnici.

Za učinkovitu borbu protiv štetnih glodavaca puno toga mogu 
poduzeti sami mještani konkretnim tzv. mehaničkim mjerama. 
A, mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodob-
no uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj 
štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih 
staništa, saniranje mjesta ulaska u objekt zatvaranjem svih pu-
kotina i prolaza ili ugradnjom prepreka (mreže) na otvorima. 
Kada se tako čini, onda su i kemijske mjere deratizacije puno 
učinkovitije.

I općinski načelnik, Goran Đanić, pozvao je mještane da i 
sami pridonesu borbi protiv štetnih glodavaca uklanjanjem ot-
pada, te da se pridržavaju uputa o mjerama opreza i zaštite i 
nakon provedenih kemijskih mjera deratizacije.

Inače, poslovi sustavne deratizacije fi nancirani su proračun-
skim sredstvima Općine Podgorač.

U povodu obilježavanja Dana državnosti, 
u Podgoraču je, sada već tradicionalno, 
održan 4. vatrogasni kup autocisterni, u or-
ganizaciji DVD-a Podgorač, a pod pokro-
viteljstvom Općine Podgorač i općinskog 
načelnika Gorana Đanića.

Ova specifi čna vatrogasna natjecateljska 
vježba, spoj je vještine, brzine i dobre or-
ganiziranosti vatrogasnih ekipa. U njoj do 
izražaja dolazi timska uvježbanost gdje se 
u sekundi treba znati tko i što obavlja u 
cilju što bržeg i učinkovitijeg gašenja po-
žara.

Naravno, pored toga, željenog uspjeha 
nema niti bez dobre tehnike i opreme, ali i 
brzog i sigurnog vatrogasnog vozila, odno-
sno autocisterne.

Svaka ekipa je startala s iste pozicije 
(ispred Vatrogasnog doma u Podgoraču) i 

Smotra okupljenih vatrogasaca Iako voze oldtimera, ekipa iz Valenovca bila je najbrža

Natjecanje u kome je pre
Ovo je svakako dobra dodatna provjera spremnosti i osposoblje-
nosti vatrogasaca – rekao je načelnik Đanić
odjurila do pripremljene buktinje uz nogo-
metno igrališe NK Sloge. Ovisno o brzini 
i spretnosti, vatra je ugašena i time je za-
datak izvršen. Naravno, u natjecateljskom 
smislu, bilo je presudno vrijeme potrebno 
za obavljanje ovog vatrogasnog posla, a 
ono se mjerilo preciznim štopericama.

Ove je godine sudjelovalo sedam vatroga-
snih društava iz Satnice Đakovačke, Koš-
ke, Valenovca, Čepina, Stipanovaca, Krši-
naca i domaćini iz Podgorača.

Prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Vale-
novac, drugo mjesto ekipa DVD-a Koška, 
a treće mjesto ekipa DVD-a Stipanovci.

Kup je počeo smotrom okupljenih društa-
va ispred zgrade Općine Podgorač, gdje ih 
pozdravio općinski načelnik Goran Đanić, 
zahvaljujući im na dolasku dolasku i poka-
zanoj dobroj volji za sudjelovanjem u ovoj 
specifi čnoj smotri vatrogasaca.

- Ovo je svakako dobra dodatna provjera 
spremnosti i osposobljenosti vatrogasaca. 

ODRŽAN 4. VATROGASNI KUP AUTOCISTERNI 

Protiv štetnih glodavaca kemijom, ali i čistoćom
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Izgradnja kružnog toka u Budimcima
Sukladno ukazanim potrebama zbog po-
većanja sigurnosti prometa, u središtu 
naselja Budimci uskoro započinje iz-
gradnja kružnoga toka.

Naime, dosadašnje raskrižje županijskih 
cesta (4080 i 4105) koje vode prema 
Osijeku, odnosno Koški, bit će rekon-
struirano u kružni tok. Ova prometna, 
ali i komunalna investicija vrijedna je 
1,7 milijuna kuna. Pri tome se sanaci-
ja ovog, u prometnom smislu opasnog 

mjesta, sufi nancirana od strane MUP-a 
u iznosu od 1.120.000 kuna.

Prema riječima općinskog načelnika 
Gorana Đanića, bit će to važan pro-
metni iskorak za Budimce, a osobito za 
sigurnost cestovnog prometovanja u tom 
dijelu općine. 

Nakon obavljenih građevinskih radova, 
Općina Podgorač će fi nancirati i horti-
kulturalno uređenje kružnoga toka i sre-
dišta naselja.

Natjecanje je zamišljeno kao vježba za pra-
ve susrete s vatrom. Radi se o nešto dru-
gačijim vježbama od onih koje vatrogasci 
susreću na službenim županijskim i držav-
nim natjecanjima, a dobro je i korisno za 
provjeru spremnosti vatrogasaca u kon-
kretnim požarnim uvjetima. Cilj je postići 
što veću razinu preventivne spremnosti za 
brzo i učinkovito djelovanje – rekao je na-
čelnik Đanić.

Nakon smotre, vatrogasci s svojim vozili-
ma upriličili dojmljiv defi le ulicama Pod-
gorača.

Vatrena završnica Dan kada vatrogasci ‘okupiraju’ središte Podgorača

Zajedničko slavlje 
sv. Florijana
U podgoračkoj župnoj crkvi sc. 
Nikole, misnim slavljem obilježen 
je dan sv. Florijana koji se slavi 4. 
svibnja. Sveti Florijan je i zaštit-
nik vatrogasaca, te je to bio odli-
čan povod da se po prvi put održi 
zajedničko obilježavanje ovoga 
sveca za sve vatrogasce općine 
Podgorač.

Misno slavlje je vodio župnik Želj-
ko Benković.

sudna uvježbanost i dobra oprema

Naši novi sumještani

Do zaključenja ovog broja Informativ-
nog lista Općine Podgorač, na područ-
ju općine rođena su četiri naša nova 
sumještanina. Njihovim je roditeljima iz 
općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisu-
ću kuna.
1. Matija Jakšetić, rođen 3. travnja 

2016. godine, sin Josipa i Katarine 
iz Podgorača,

2. Marin Salitrežić, rođen 26. svibnja 
2016. godine, sin Perice i Blaženke 
iz Budimaca,

3. Suzana Džanija, rođena 8. lipnja 
2016. godine, kćerka Gorana Dža-
nija i Svjetlane Amić iz Podgorača,

4. Tamara Amić, rođena 21. lipnja 
2016. godine, kćerka Nebojše i Ma-
rijane iz Podgorača.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo 
sretno i zdravo djetinjstvo. Umjesto opasnog raskrižja, ujesen počinje izgradnja kružnog toka
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Zdenka Vukomanović, ravnateljica 
OŠ Hinka Juhna Goran Đanić, općinski načelnik Vladimir Šišljagić, osječko-baranjski župan

 (Nastavak s prve stranice)

Dan otvaranja dvorane zaista je bio sretan 
dan ponajviše za učenike i učitelje, ali i za 
brojne okupljenje mještane, goste iz drugih 
škola, kao i za predstavnike županijske i 
općinske vlasti.

- Naravno da sam zadovoljan i sretan što 
je naša škola napokon dobila toliko po-
trebnu sportsku dvoranu. Time je bogatija 
škola, ali i čitava naša općina jer je to jedi-
ni objekt takve vrste na našem području i 
puno će značiti za razvoj sporta, kulture i 
drugih društvenih djelatnosti. I, ono što je 
najvažnije, naši učenici će konačno imati 
uvjete da nastavu tjelesne kulture provode 
onako kako to čine njihovi vršnjaci u dru-
gim dijelovima Hrvatske – rekao je nakon 
otvaranja dvorane, Goran Đanić, općinski 
načelnik.

Zadovoljan je bio i Vladimir Šišljagić, 
osječko-baranjski župan, rekavši kako još 
samo tri općine na području županije, uz 
školu nemaju i sportsku dvoranu.

- Podgorač je zaslužio dvoranu u kojoj će 
učenici, ali i sportske i kulturne udruge, 
imati mjesto gdje će moći obavljati svoje 
aktivnosti. Za dvoranu je zaista bilo vrije-
me i sretan sam što ovime pokazujemo da 
se i u vrijeme krize i recesije može puno 
napraviti za djecu i mještane – rekao je žu-
pan Šišljagić.

Veliki osmjeh zadovoljstva, usprkos logič-
noj tremi neposrednog organizatora ovoga 
velikog događaja, nije uspjela prikriti niti 
Zdenka Vukomanović, ravnateljica OŠ 
Hinka Juhna. 

- Za sve nas u školi ovo je zaista jako veliki 
događaj jer dvorana će značajno poboljšati 
kvalitetu rada naše škole. U dvorani koja 

zaista život znači za djecu Podgorača si-
gurno će biti puno bolje i kvalitetnije, ne 
samo za nastavu tjelesno-zdravstvene 
kulture nego i za sve obrazovne sadržaje 
– izjavila je nakon svečanog otvaranja rav-
nateljica Vukomanović.

SVEČANI PROGRAM
Nakon kratkih službenih govora župana 
Šišljagiča, načelnika Đanića i ravnate-
ljice Vukomanović, uslijedio je prigodni 
glazbeno-literarni program u kome je su-
djelovao školski zbor i školski folkloraši 
pod vodstvom učiteljice glazbene kulture 
Mirjane Kučić te nagrađeni učenici za 
literarne radove, a svečanost su uveličali i 
članovi HKD-a Podgoračani.

Školski zbor izveo je pjesme uz pratnju 
Vinka Balentića na violini. Učenici Bar-
bara Mihaljik, Fabijan Kušić i Iva Bu-
ljan čitali su svoja literarna djela kojima su 
postigli zavidne rezultate na Lidranu. 

Oduševljenje publike izazvala je plesna toč-
ka učenica 2. razreda kao i »fl ash mob« uz 

pjesmu Happy (sretan) u kojoj su sudjelo-
vali svi učenici i učitelji škole. Nakon plesa 
u kome sudjelovala gotovo cijela dvorana, 
uslijedio je blagoslov župnika Željka Ben-
kovića. Voditeljice programa, Magdalena 
Hmura i Leonora Vidaković, pozvale su 
potom župana i uručile mu dar: nogometnu 
loptu, zviždaljku i majicu s njegovim ime-
nom na kojoj je pisalo »sudac«. 

DVORANA NIJE SAMO ZGRADA, 
ONA JE SIMBOL NAPRETKA
Parket dvorane prvi su isprobali malono-
gometaši – ekipa predstavnika općinske 
vlasti i ekipa učenika. Uz glasno navijanje, 
učenici su zabili gol, a sudac/župan hitro je 
odsvirao kraj. Iako neki tvrde kako je su-
dac bio pristran, ostat će zapisan rezultat 
ove prve utakmice na parketu školske dvo-
rane u Podgoraču. Svjesni kako su u ovom 
slučaju svi pobjednici, uzvanici su potom 
izašli na vanjski teren gdje su ravnateljica 
škole, načelnik općine i župan pustili jato 
bijelih golubova.

Na kraju ovog velikog događaja za školu 
i čitavu općinu Podgorač, kako je to škol-

Sve je više novih učenika
Proteklu 2015./2016. školsku godi-
nu, završilo je 30 učenika, a u sljedeću 
2016./2017. školsku godinu, u prve razre-
de se upisalo 37 budućih učenika. Time 
se nastavlja lagani, ali uzlazni trend rasta 
broje osnovnoškolske djece na području 
općine Podgorač. No, prema nekim naja-
vama, na jesen bi moglo biti još više no-
voupisane djece u Osnovnu školu Hinka 
Juhna zbog preseljenja djece iz okolnog 
Drenja. Ipak, konačni broj učenika bit će 
najtočniji kada 5. rujna započne nastava. 
Proteklu školsku godinu, ukupno je zavr-
šilo 278 učenika.

NOVA ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA OSNOVNE ŠKOLE HINKA JUHNA OTVORILA SVOJA VRA

Napokon smo dobili svoju 
Načelnik nagradio 
najbolju učenicu
Prigodom podjele svjedodžbi učenicima 
za uspjeh na kraju nastavne godine, rav-
nateljica Zdenka Vukomanović uručila 
je priznanja najuspješnijim učenicima koji 
su sudjelovali na županijskim natjecanji-
ma i natječajima. Istovremeno, načelnik 
Općine Podgorač, Goran Đanić, tradi-
cionalno je nagradio učenika koji je svih 
osam godina ostvario odličan uspjeh. 
Prigodnu novčanu nagradu ove je godine 
dobila učenica Magdalena Hmura iz 8a 
razreda.
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POZIV ZA PODGORAČKE 
LJETNE NOĆI 2016.

‘Janjijada’ i 
‘prasijada’
Vrele i sparne, a ponekad i olujno-
kišne, podgoračke nedjeljne večeri 
sve je teže zamisliti bez već tradicio-
nalne manifestacije 11. „Podgoračke 
ljetne noći“. 

Na inicijativu i pod pokroviteljstvom 
općinskog načelnika Gorana Đani-
ća, i Općine Podgorač, ovogodišnje 
Podgoračke ljetne noći održat će se 
zaredom u dvije kolovoške nedjelje. 
Prva će biti u nedjelju 7. kolovoza, a 
druga 14. kolovoza.

Obje fešte počinju u 18 sati na par-
kiralištu u središtu Podgorača (Trg 
Pavla Pejačevića) . Prijave za sudje-
lovanje valja podnijeti u Općini Pod-
gorač najkasnije do 4. kolovoza za 
prvu noć, odnosno do 12. kolovoza 
za drugu ovogodišnju Podgoračku 
ljetnu noć.

Već tradicionalno, bit će organizirano 
i nekoliko pratećih igara i dosta za-
bavnog programa.

Najveća ovogodišnja novost je u 
onom kulinarsko-gastronomskom 
dijelu natjecanja. Naime, jedna Pod-
goračka ljetna noć će biti rezervirana 
za natjecanje u pečenju janjetine, dok 
će se u drugoj ovogodišnjoj Podgo-
račkoj ljetnoj noći natjecatelji okušati 
u pečenju prasaca.

Svi potrebni organizacijsko-natjeca-
teljski detalji bit će na vrijeme po-
znati, a zainteresirani natjecatelji sve 
što ih zanima mogu saznati u Općini 
Podgorač.

Prvo sportsko isprobavanje parketa nove dvorane

I ove se godine očekuju brojni posjetitelji

Nakon izgradnje i otvaranja dvorane, lije-
pih govora i čestitanja, odlaska učenika i 
gostiju – ostaje nova dvorana. Dragocjen 
objekt koji od jeseni valja privesti svrsi, 
popuniti ga školskim i neškolskim sadr-
žajem, sportskim i inim drugim korisnim 
aktivnostima.

O tome smo razgovarali s ravnatelji-
com škole, Zdenkom Vukomanović:

- Sada predstoji organizacija nastave na 
jedan drugi način jer smo dobili prostore 
koji će nam puno značati za poboljšanje 
kako odgojno-obrazovnog rada u našoj 
školi, tako i za čitavu zajednicu. S jedne 
strane će sada biti puno jednostavnije 
organizirati rad u školi, a s druge strane 
će trebati vješto koordinirati sve zahtjeve 
i potrebe udruga za korištenjem dvorane.

Na smije zaboraviti kako je to prvenstve-
no školska sportska dvorana, a kada se 
zadovolje sve potrebe odgojno-obrazov-
nog procesa i naših učenika, sigurna sam 
kako će ostati i dovoljno prostora za osta-
le zainteresirane stanovnike naše općine. 
Da bi to ostvarili, svima nam je nužna do-
bra komunikacija i dogovor kako bi svi bili 
zadovoljni – i učenici i udruge. Dvorana će 
omogućiti podizanje društvenog života u 
našoj općini na jednu znatno višu razinu. 
Ponavljam, samo je potreban dobar dogo-
vor i dobre ideje za neke nove sadržaje 
koje do sada nismo uopće imali na našoj 
općini. Već sada se javljaju ideje oko gi-
mnastike, oko fi tnesa, klubovi se raspituju 

za termine, glazbena škola iz Đakova koja 
je i do sada radila kod nas i mnogi drugi. 
Neće to biti samo sportski, nego i mnogi 
drugi sadržaji. Redoslijed prioriteta je ja-
san: prednost imaju učenici, potom udur-
ge i zainteresirani subjekti iz naše zajed-
nice s područja općine Podgorač, a ako 
ostane prostora, i za sve druge. 

Dvorana, naravno, podrazumjeva i 
neke nove troškove kakve škola do 
sada nije imala. 

- Sigurno je da korištenje dvorane stvara i 
neke nove troškove kakve škola do sada 
nije imala. Prije svega, to su troškovi tzv. 
hladnog programa kao što je zagrijavanje 
dvorane, ventiliranje, potom su tu dodat-
ni troškovi potrošnje električne energije i 
vode, te svakako i troškovi osoblja koje 
će brinuti o održavanju čistoće i ispravnog 
funkcioniranja svih sustava u dvorani.

Za sada nemam konkretnu predodžbu ko-
liki će to biti izdatak i koliko će na mjeseč-
noj razini povećati naše stavke u prora-
čunu. Međutim, prema iskustvima drugih 
škola kada je riječ o iznajmljivanju prosto-
ra dvorane, puno više nekakvih kvarova i 
sličnih problema se događa kada odrasli 
uđu u dvoranu, nego što je to slučaj kada 
dvoranu koriste djeca. O svemu tome, ra-
spravljat ćemo i na Školskom odboru jer 
tamo su i ljudi izvan neposrednog škol-
skog sustava, iz šire zajednice, pa ćemo 
dogovoriti kriterije i pravila oko budućeg 
korištenja dvorane. Uvjerena sam kako će 
to ipak biti samo – slatke brige, jer sada 
imamo svoju dvoranu.

ATA UČENICIMA, UČITELJIMA I MJEŠTANIMA 

sportsku dvoranu!

Slatke brige

skoj internetskoj stranici zapisla Tajana 
Tomoković, svi su složili kako je dvorana 
izgrađena za djecu, za mlade, za sve mje-
štane, za sport, za rekreaciju, za kulturne 

događaje, za napredak. Nova sportska dvo-
rana nije samo zgrada, ona je simbol na-
pretka, a na nama je da taj prostor maksi-
malno iskoristimo u tu svrhu.
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Preminuli sumještani

Tablica 2. Županijske lige NS Našice 2015/16

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Iskrica  26 19 3 4 62 19 43 60
 2. Croatia  26 16 5 5 73 24 49 53
 3. Lila  26 16 2 8 74 45 29 50
 4. Poganovci  26 15 2 9 70 41 29 47
 5. Motičina  26 14 3 9 58 35 23 45
 6. Omladinac (V) 26 12 5 9 53 46 7 41
 7. Polet  26 13 2 11 33 28 5 41
 8. Mladost (S)  26 13 2 11 51 48 3 41
 9. Zoljan  26 12 3 11 60 50 10 39
 10. Seljak  26 10 6 10 48 53 -5 36
 11. Željezničar  26 9 1 16 49 63 -14 28
 12. Omladinac (N) 26 6 5 15 30 66 -36 23
 13. Brezik  26 4 2 20 27 77 -50 14
 14. Martin  26 1 3 22 15 108 -93 6

Tablica Lige Nogometnog središta Našice 2015/16

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Sloga  20 16 2 2 99 15 84 50
 2. Šipovac  20 14 5 1 74 20 54 47
 3. Mladost (BN)  20 13 3 4 70 24 46 42
 4. Zagorac 1952  20 10 5 5 55 19 36 35
 5. Seona  20 10 5 5 55 38 17 35
 6. Lađanska  20 7 4 9 37 51 -14 25
 7. Slavonija  20 5 5 10 42 49 -7 20
 8. Vuka  20 6 1 13 39 75 -36 19
 9. Slavonac  20 5 1 14 32 109 -77 16
 10. Dinamo  20 4 2 14 30 60 -30 14
 11. Lug (-1)  20 3 1 16 34 107 -73 9

Nogometna sezona 2015/2016. 
je davno iza nas. Jedni su sla-
vili, a drugi su bili sretni što 
je sezona završena. Gotove su 
analize, ekipe su uglavnom for-
mirane i započinju pripreme za 
jesensku sezonu u koju svaki 
od naših pet nogometnih klu-
bova s područja općine Podgo-
rač kreće s novim ambicijama.

NK POGANOVCI – 
NAJBOLJA EKIPA
Na kraju protekle sezone za-
dovoljni mogu biti oni iz NK 
Poganovaca jer su završili na 
visokom 4. mjestu Druge župa-
nijske lige i time zaslužili epitet 
najbolje nogometne momčadi 
s područja općine Podgorač. 
Zadovoljni mogu biti i oni iz 
stipanovačke NK Mladosti jer 
su se u proljetnom dijelu sezo-
ne ipak ‘probudili’ i prvenstvo 
završili u zlatnoj sredini. No, 
oni su nas ipak naučili na bolje 
rezultate.

U Ligi NS Našice, prošle se-
zone smo imali tri predstavni-
ka. Najveći uspjeh ostvarila je 
podgoračka NK Sloga, jer se 
nakon jednogodišnjeg ‘izleta’ u 
taj niži rang natjecanja, uspješ-
no vratila tamo gdje i spada – u 
Drugu županijsku ligu. Najve-
će razočarenje sezone je budi-
mački Dinamo koji je završio 
na pretposljednjem mjestu. 
Prema mišljenju mnogih nogo-
metnih znalaca, ova ekipa re-
alno ima puno veći igrački ka-
pacitet od ostvarenog rezultata. 
Nadamo se da će to i dokazati 
već u jesenskom dijelu nove 
sezone. I NK Vuka iz Razboji-
šta se plasirala u drugom dijelu 
tablice. Nakon nekoliko slič-

U posljednja tri i pol mjeseca, 
napustilo nas je čak petnaest 
naših donedavnih sumješta-
na:
1. Milorad Putnik, sahra-

njen 26. ožujka 2016. go-
dine na groblju u Budimci-
ma (Tihi gaj),

2. Ljubica Jakić, sahranje-
na 3. travnja 2016. godine 
na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

3. Ilija Milanko, sahranjen 
7. travnja 2016. godine na 
groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

4. Milosava Vujnić, sahra-
njena 13. travnja 2016. 
godine na groblju u Bu-
dimcima (Tihi gaj),

5. Ivana Mrak, sahranjena 
17. travnja 2016. godine 
na groblju u Stipanovcima 
(Svih svetih),

6. Terezija Abramović, sa-
hranjena 17. travnja 2016. 
godine na groblju u Raz-
bojištu ( Sv. Ivana),

7. Velimir Miletić, sahranjen 
3. svibnja 2016. godine na 
groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

8. Marija Prišć, sahranjena 
3. svibnja 2016. godine 
na groblju u Ostrošincima 
(sv. Josipa),

9. Sofi ja Keco, sahranjena 
5. svibnja 2016. godine 
na groblju u Poganovcima 
(sv. Ilije i sv. Ivana Nepo-
muka),

10. Filip Laslavić, sahranjen 
8. svibnja 2016. godine 
na groblju u Stipanovcima 
(svih svetih),

11. Magdalena Guljaš, sa-
hranjena 2. lipnja 2016. 
godine na groblju u Raz-
bojištu (Sv. Ivana),

12. Marija Černava, sahra-
njena 7. lipnja 2016. godi-
ne na groblju u Ostrošinci-
ma (sv. Josipa),

13. Vlado Špiljak, sahranjen 
26. lipnja 2016. godine na 
groblju u Podgoraču (sv. 
Nikole),

14. Kata Studenić, sahranje-
na 30. lipnja 2016. godine 
na groblju u Stipanovcima 
(Svih svetih),

15. Josip Riger, sahranjen 
2. srpnja 2016. godine na 
groblju u Stipanovcima 
(Svih svetih).

nih ‘kiselih’ sezona, vrijeme je 
da ekipa iz Razbojišta pokaže 
puno bolje jesenske utakmice i 
rezultate.

USPJEŠNI POVRATNICI
Direktora povratničke NK 
Sloge, Petra Đanića, pita-
li smo kakva je atmosfera u 

Zadovoljstvo NK Sloge nakon povratka u Drugu županijsku ligu NK Poganovci  –   

SVIJET NOGOMETA U OPĆINI PODGORAČ

Povratnički u
Uoči nove nogometne sezone svi klubovi s područ-
ja općine Podgorač očekuju bolji plasman. Sloga se 
raduje povratku u Drugu ligu, Poganovci žele još na-
predovati, Mladost se nada povratku ranijih dobrih 
rezultata, a Vuka i Dinamo bijeg s dna lige
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Donacije dresova
Povodom akcije »Maknimo djecu s ulice!«, njemački tekstilni 
trgovac odjećom KiK Textilien hrvatskim klubovima donirao je 
nogometne dresove za sve uzraste. Zbog nedostatka fi nancija 
većina hrvatskih nogometnih klubova je u problemu, pri čemu 
su posebno ugroženi naši najmlađi ljubitelji nogometa. Ovoga 
ljeta donacije u dresovima su dobili i naši klubovi u Podgoraču i 
Stipanovcima. Mlađim uzrastima Sloge i Mladosti, ova vrijedna 
donacija zaista puno znači.

 najbolje plasirana momčad s općine Podgorač Klupske prostorije vape za obnovom

uspjeh Sloge Na početku – tradicionalni derbi
Poznat je i raspored natjecanja u jesenskom dijelu nogomet-
ne sezone 2016/2017. Stjecajem okolnosti, već u prvom kolu 
(21. kolovoza) nas čeka prava nogometna poslastica. Naime, 
igra se tradicionalni nogometni derbi općine Podgorač. Po-
vratnik u 2. ŽNL, NK Sloga na svom igralištu dočekuje NK 
Mladost iz Stipanovaca.

Prošle sezone najbolje plasirani općinski nogometaši – NK 
Poganovci, na svom terenu dočekuju NK Omladinac iz Nize.

Tjedan dana poslije, 28. kolovoza, kreće i ligaško natjecanje 
u Ligi NS Našice. NK Vuka iz Razbojišta bit će domaćin NK 
Zagorcu iz Beljevine. NK Dinamo je u tom kolu slobodan, 
a Budimčani prvu utakmicu igraju 4. rujna kada će na svom 
igralištu dočekati NK Brezik.

Juniori sa sezonom započinju već 20 kolovoza. Stipanovačka 
Mladost gostuje kod Šipovca, a Poganovci u Đurđenovcu.

Ovojesenski raspored pionirske selekcije kreće pravim furio-
znim tempom jer će od 20. kolovoza, kada im započinje pr-
venstvo, do 3. rujna odigrati čak pet kola. Jedini naš općinski 
predstavnik u ovoj kategoriji – NK Sloga – prvenstvo zapo-
činje gostujućom utakmicom kod Omladinca u Vukojevcima.

klubu nakon uspješne sezone i 
povratka u Drugu županijsku 
ligu. 

- Zadovoljni smo, naravno, 
proteklom sezonom jer smo 
ostvarili ono što smo i htjeli, a 
cilj je bio povratak u viši rang 
natjecanja, u Drugu županijsku 
ligu. Zadovoljni smo i s ostva-
renim rezultatima pionira jer su 
osvojili osmo mjesto. S obzi-
rom na mladost te ekipe, to je 
dobar rezultat. 

Nova sezona kreće 3. kolo-
voza s kup utakmicama, a 
prvenstvo Druge županijske 
lige 21. kolovoza. Kako se 
pripremate za jesen?

- Trenutno smo u slaganju eki-
pe za novo prvenstvo. Bitno je 
da ostaje okosnica ekipe koja 
je i ostvarila povratak. Narav-
no, radimo na pojačanju ekipe 
u igračkom, ali i trenerskom 
dijelu. Kada to obavimo i za-
ključimo plan priprema, vje-
rujem da ćemo s okupljanjem 
i pripremama započeti ovih 
dana sredinom srpnja. Druga 
liga je puno ozbiljnije natjeca-
nje i moramo paziti da nam se 
ne dogodi situacija kakvu smo 
imali prije dvije godine. Bez 
ozbiljnog rada i treninga, ne 
mogu se očekivati dobri rezul-
tati. Ako sve dobro posložimo 
i odradimo dogovoreno, vjeru-
jem u naš plasman u gornjem 
dijelu tablice.
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STANOVNICI OPĆINE PODGORAČ NEZADOVOLJNI SKRAĆENIM RADOM POŠTANSKOG UREDA

Obnova elektro-mreže
Poslovi rekonstrukcije niskonaponske 
električne mreže i ove su godine nastav-
ljeni na području naselja općine Podgo-
rač. Tako smo radnike našičkog Elektro 
Lovoševića zatekli u radovima na obno-
vi i modernizaciji mreže u Budimcima. 
Umjesto nekadašnje mreže koja se pro-
tezala iznad krovova obiteljskih kuća, te-
melj današnjeg elektro-umrežavanja čini 
niz stabilnih betonskih stupova. 

Radnici Elektro-Lovoševića na 
poslovima u Budimcima

Problem skraćivanja radnog vremena po-
štanskih ureda, pa čak i njihova gašenja, 
sve je češći u mnogim naseljima Slavonije 
i Baranje. Na području općine Podgorač 
rade dva poštanska ureda – u Podgoraču i 
Budimcima, ali oba samo na pola radnog 
vremena. Naime, poštanski ured u Podgo-
raču postoji još od sredine prošloga sto-
ljeća i radilo se od 7 do 15 sati. Međutim, 
unatrag godinu dana uvedeno je skraćeno 
radno vrijeme samo od 7,30 do 11 sati. 
Stanovnici su time, naravno, nezadovoljni 
i strahuju da im se ne dogodi sudbina mno-
gih drugih naselja u Slavoniji – da ostanu 
bez svoje pošte!

Toga problema su svjesni i u općinskoj 
upravi. Stoga je općinski načelnik Goran 
Đanić, ali i potpredsjednik Županijske 
organizacije HNS-a, nedavno javno reagi-
rao i na konferenciji za novinare zatražio 
odgovarajući stav Županijske skupštine 
Osječko-baranjske županije uz potporu 
županijske organizacije HNS-a jer slične 
probleme imaju i druge općine u županiji.

- Na možemo zanemariti nezadovoljstvo 
naših mještana, jer svakodnevno se susre-
ćemo s problemom dostave pošljki. Sma-
njuje se broj poštara i poštanskih službeni-

ka. Imamo situaciju gdje poslana pošiljka 
iz Podgorača u Ostrošince bude dostavlje-
na tek nakon pet dana. To se nije događalo 
ni u doba poštanskih kočija! Mogu shvatiti 
da Hrvatska pošta gleda svoje poslovne in-
terese, ali netko mora misliti i na potrebe 
stanovnika. Ne možemo svi živjeti u Za-
grebu ili Osijeku. Stoga u ime stanovnika 
općine Podgorač, tražimo povratak punog 
radnog vremena poštanskog ureda u Pod-
goraču, ali i da se kao i do nedavno, vra-
ti službenik u poštanski ured u Budimce. 
Sada službenica u uredu u Podgoraču radi 
do 11 sati, a onda odlazi raditi u ured u Bu-
dimce. Mi smo općina s devet naselja, a 
poštu raznosi samo jedan poštar – rekao je 
načelnik Đanić.

Pri tome je izrazio spremnost na razgovo-
re s predstavnicima Hrvatske pošte u cilju 
vraćanja punog radnog vremena poštan-
skog ureda u Podgoraču. Općina Podgorač 
je i do sada pokazivala razumjevanje jer 
je ovom državnom poduzeću bez naknade 
ustupila poslovni prostor gdje radi poštan-
ski ured u zgradi Općine Podgorač.

OPĆINA PODGORAČ PRVI PUT ORGANIZIRALA 
OPROŠTAJNU ZABAVU ZA SVOJE ‘OSMAŠE’

Druženje uz glazbu i roštilj
Prvi puta ove godine, u dogovoru s rav-
nateljicom Osnovne škole Hinka Juhna, 
Zdenkom Vukomanović i nadležnim 
razrednicama Tajane Vinić i Maje Be-
nak, Općina Podgorač je u petak 10. 
lipnja organizirala prigodnu oproštajnu 
zabavu za sve podgoračke osmaše. 

Bio je to odličan uvod u zajedničku ek-
skurziju učenika sedmih i osmih razreda 
koja je uslijedila već u subotnje jutro 11. 
lipnja.

U maloj dvorani podgoračkog Vatro-
gasnog doma pozdravio ih je općinski 
načelnik Goran Đanić, istaknuvši zna-
čaj životne faze koju su ‘osmaši’ upravo 
završili. Načelnik im je zaželio ugodno 
druženje, dobru zabavu, lijep provod na 
ekskurziji, ali i željeni uspjeh prilikom 
upisivanja u srednju školu.

- Svaka faza obrazovanja izuzetno je 
važna. Općina Podgorač, sukladno svo-
jim ovlastima i mogućnostima, nastoji 

pomoći svojim osnovcima, ali uz fi nan-
cijsku potporu za troškove prijevoza 
i stipendiranja, pomaže i svojim sred-
njoškolcima i studentima. Želim vam da 
i vi budete budući ponosni i zadovoljni 
stanovnici naše općine – poručio je na-
čelnik Đanić.

Uz zahvalu za izgovoreno, podgorački 
‘osmaši’ su druženje nastavili uz glaz-
bu đakovačkog DJ Bula i ukusan roštilj 
čime ih je častila upravo Općina Pod-
gorač.

Đanić: Tražimo puno 
radno vrijeme naše pošte!

Načelnici općina Podgorač i Jagodnjak – 
Goran Đanić i Anđelko Balaban – traže puno 
radno vrijeme poštanskih ureda u općinskim 
središtima
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OSMI PUT ZAREDOM ODRŽANA MANIFESTACIJA »USKRSNI STOL U PODGORAČU«

Već tradicionalno, osmu godinu zaredom, 
HKD »Podgoračani« u vrijeme Mladoga 
Uskrsa organizira manifestaciju »Uskrsni 
stol u Podgoraču«. Ove su godine u pro-
gramu sudjelovala kulturno-umjetnička 
društva: »Manuel« Feričanci, »Sloga »Đa-
kovačka Satnica, »Nikola Šubić Zrinski« 
Petrijevci, HKUD »Darda« i domaćini – 
HKD Podgoračani. Kao i dosadašnji, i ovaj 
je »Uskrsni stol u Podgoraču« održan pod 
pokroviteljstvom Općine Podgorač i načel-
nika Gorana Đanića.

Dogodine u novom ruhu
- Kada se osvrnemo osam godina unatrag i 
vidimo činjenicu da je na ovoj manifestaci-
ji svoju uskrsnu tradiciju i običaje predsta-
vilo više od 30 različitih društava iz našič-
kog kraja, iz Osječko-baranjske županije, 
ali i kontinentalnog dijela Hrvatske, onda 
je jasno kako je ova manifestacija uvelike 
prevazišla općinske karakteristike. Ona je 
izuzetno važna za očuvanje tradicije uskr-
snog blagovanja, ali i za kulturni život na 
području općine Podgorač. Stoga je Opći-
na ponosna na ovu manifestaciju koja se 
ostvaruje uz veliku zajedničku suradnju s 
članovima HKD-a Podgoračani, ali i s na-
šom osnovnom školom. Za daljnji iskorak 
ove vrijedne manifestacije nužna je pomoć 
šire zajednice na razini županije. Otvara-
njem nove, višenamjenske školske sport-
ske dvorane, vjerujem kako ćemo u prolje-
će sljedeće 2017. godine imati još bogatiji i 
brojniji Uskrsni stol u Podgoraču – izjavio 
je općinski načelnik Goran Đanić, dodajući 
kako zahvaljuje svima koji su aktivno su-
djelovali u organizaciji, ali i onima koji su 
se odazvali i sudjelovali. 

I Zdenka Vukomanović, predsjednica 
HKD-a Podgoračani, zahvalila je na trudu 
svima koji su pridonijeli organizaciji ove 

Uskrsni stol slavonske 
i hrvatske tradicije
Otvaranjem nove, višenamjenske školske sportske dvorane, vjerujem 
kako ćemo u proljeće sljedeće 2017. godine imati još bogatiji i brojniji 
Uskrsni stol u Podgoraču – izjavio je općinski načelnik Goran Đanić

manifestacije, ovogodišnjim sudionicima, 
ali i Općini Podgorač i općinskom načelni-
ku na ustrajnosti da pomognu održavanju 
Uskrsnog stola.

Uobičajeno, svaki je KUD stol aranžirao u 
skladu s tradicijom mjesta iz kojeg društvo 
dolazi, a bogatu gastronomsku ponudu čla-
novi društava su dodatno oplemenili pje-
smama, plesovima i svojim običajima.

Baranjci pobjednici
HKUD Darda iz Baranje, prvi je put na-
stupao na podgoračkom Uskrsnom stolu i 
odmah su osvojili titulu najbolje ukraše-
nog uskrsnog stola. Pored autentičnosti, 
kao jednog od najvažnijih kriterija na ovoj 
natjecateljskoj smotri, posebnu vrijednost 
darđanskog uskrsnog stola, Silvana Golub 
Kostolanović, predsjednica HKUD Darda, 
ističe – pisanice.

- Specifi čnost baranjske, a time i darđan-
ske uskrsne pisanice je u tome što se uvijek 
bojala samo u kori luka i to uz tri prepo-
znatljiva motiva: zečić, tulipan i đurđica. 
Osim toga, želim istaknuti još jednu našu 
uskrsnu specifi čnost. Umjesto uobičajnog 
nadmetanja u tucanju jaja, kod nas se nje-
guje vještina razbijanja, odnosno gađanja 
jaja bacanjem novčića – kaže Golub Ko-
stolanović, dodajući kako se to vjerojatno 
bolje uspjeva gađanjem jaja ‘medom’ nego 
nekom ‘lipicom’.

HKD Manuel iz Feričanaca već je gosto-
vao u Podgoraču, ali na manifestaciji »Oj, 
jesenske duge noći«. Prvi puta su se pred-
stavili na Uskrsnom stolu, a prema riječi-
ma Mihaela Lustiga, predsjednika HKD 
Manuel, njihov stol čine uobičajene uskr-
sne delicije. Naravno, jedini imaju tipičnu 
feričanaćku Frankovku, ali i, među posjeti-
teljima osobito dobro primljeni specijalitet 
– dimljeni švargl.

I KUD Nikola Šubić Zrinski iz Petrijevaca, 
također je ove godine prvi puta nastupao 
na Uskrsnom stolu. Ivan Zečević, pred-
sjednik KUD-a, kaže kako ih obradovao 
poziv domaćina za sudjelovanjem na ovoj 
tradicionalnoj manifestaciji, a osobito su 
sretni osvajanjem titule najljepše pisanice.

KUD Sloga iz Satnice Đakovačke već niz 
godina surađuje s HKD-om Podgoračani, 
ali su također prvi puta nastupali predstav-
ljajući svoj uskrsni stol i običaje. 

- Drago nam je da smo u ovom društvu pra-
vih njegovatelja i baštinika naše slavonske 
uskrsne tradicije – izjavila je Mira Šalko-
vić, predsjednica KUD-a Sloga.

Priznanje za najbolju uskrsnu košaru osvo-
jili su domaćini – HKD Podgoračani. Me-
đutim, prema riječima predsjednice HKD-
a Podgoračani, Zdenke Vukomanović, oni 
su odlučili novčanu nagradu podijeliti s 
HKD-om Manuel iz Feričanaca, koji je bio 
u užem izboru za najljepšu košaru.

Općinski načelnik, Goran Đanić i predjednica 
HKD-a Podgoračani, Zdenka Vukomanović

Problemi za žiri
Kako nam je objasnila Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavi-
čajnog muzeja Našice i predsjedavajuća tročlanog ocjenji-
vačkog suda, zaista nije bilo jednostavno odrediti kome ove 
godine treba pripasti titula za najbolji uskrsni stol, košaru i 
pisanice.

- Najjednostavnije nam je bilo za pisanice. Naime, žene iz 
Petrijevaca su vješto demonstrirale izradu pisanica pozna-
tom tehnikom bojenja voskom. Za najljepšu uskrsnu košaru 
smo dugo dvojile između one iz Feričanaca i one iz Podgo-
rača. Uskrsna košara iz Feričanaca bila je prekrasna, prekri-
vena izuzetno bogato izvezenim ručnikom, ali je sadržajem 
ipak pobijedila podgoračka. Nije nam bilo lako niti oko uskr-
snog stola. KUD iz Satnice Đakovačke je prikazao skroman, 
ali izuzetno autohton sadržaj uskrsnog stola i na tome im 
čestitamo. Međutim, bogatstvo koje je prikazalo društvo iz 
Darde s nekoliko vrsta kruha te priborom za jelo i posuđem, 
stolnjacima i mnoštvom ručnih radova, bilo nam je presudno 
– zaključila je Silvija Lučevnjak.

Silvija Lučevnjak, 
ravnateljica Zavičajnog 
muzeja Našice i 
predsjedavajuća tročlanog 
ocjenjivačkog suda



Društvo iz Satnice Đakovačke – često u Podgoraču, ali prvi put na 
Uskrsnom stolu

Nasmijani domaćini – stol pun obilja, a srce puno radosti

Uskrsni stol društva iz Petrijevaca

Društvo iz Feričanaca, stari su prijatelji PodgoračanaBaranjski uskrsni stol iz Darde ove je godine ponio titulu najljepšeg

Valjalo je sve to i kušati...

U oštroj konkurenciji uskrsnih 
pisanica, najljepše su bile one 
iz Petrijevaca

Dimljeni pikantni švargl iz 
Feričanaca bio je ozbiljna 
konkurencija kuhanim šunkama


