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Na proljeće kreću prvi radovi
Općina Podgorač time stvara sve preduvjete za gospodarski razvoj što donosi 
značajniju mogućnost zapošljavanja – ističe načelnik Đanić
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Jedan od najvećih i gospodarski svakako naj-
značajnijih projekata u novijoj povijesti općine 
Podgorača, svakako je projekt izgradnje i po-
kretanja Poduzetničke zone Podgorač. Riječ 
je o projektu koji je općinska uprava na čelu 
s načelnikom Goranom Đanićem pokrenula 
kao ideju još prije više godina. Dijelom zbog 
sporosti državnog sustava, a dijelom i zbog 
ekonomske krize, ovaj je projekt predugo bio 
‘u ladicama’ birokracije. 

- Zadovoljan sam što napokon mogu konkret-
no najaviti vrlo skori početak izgradnje Podu-
zetničke zone u Podgoraču. Nadam se kako 
će izvođači iskoristiti već prve proljetne dane 
kako bi započeli s radovima. Svakom našem 
mještaninu, a osobito nezaposlenim ljudima, to 
bi trebalo biti itekako značajno. Općina Podgo-
rač time stvara sve preduvjete za gospodarski 

Zona će se prostirati na 6,4 hektara

Opće informacije o Poduzetničkoj zoni Podgorač, 
mogu se vidjeti i na internetskoj stranici Agencije 
za investicije i konkurentnost

Što je završeno, 
a što se planira

  U prvoj polovini ove 
godine općina Podgorač je 
postala bogatija za novu 
nastavno-sportsku dvoranu, 
pri kraju je sva papirologija za 
početka radova na izgradnji 
Poduzetničke zone, vatrogastvo 
je na zavidnoj razini 
uvježbanosti, ali treba poraditi 
na kvalitetnijoj opremljenosti – 
samo su neki od zaključaka

Stranica 2

Dogovor vodovod i 
kanalizaciju gradi!

  Zahvaljujući upornosti 
općinske vlasti i dobroj suradnji 
s Hrvatskim vodama i Našičkim 
vodovodom, posao završetka 
izgradnje voodovodne mreže 
za sva općinska naselja uskoro 
bi trebao biti u potpunosti 
završen – Kreću i konkretni 
radovi na izgradnje kanalizacije

Stranica 3

Izradimo zajedno 
božićne ukrase!

  Učiteljice i učitelji Osnovne 
škole Hinka Juhna, organiziraju 
i pozivaju na Božićnu kreativnu 
radionicu koja će se 9. prosinca 
održati u prostorima matične 
škole u Podgoraču. Izrađene 
božićne ukrase učenici će 
prodavati na Božićnom sajmu, a 
prikupljena sredstva im trebaju 
za izgradnju školske sjenice

Stranica 11

Š

razvoj što donosi značajniju mogućnost zapo-
šljavanja. Uvjeren sam kako će se to u skoroj 
budućnosti i ostvariti – izjavio je načelnik Đa-
nić.

Konkretno, posljednjih tjedana se izrađuju po-
trebne izmjene projektne dokumentacije, a sva-
kako do kraja ove godine bi trebale biti ishođe-
ne sve preostale građevinske dozvole.

Sukladno izmijenjenim uvjetima, investitor 
izgradnje trafostanice i niskonaponske mreže 
bit će HEP d.d. Zagreb, sustava vodoopskrbe i 
odvodnje Našički vodovod d.d. Našice, plino-
voda HEP-Plin d.d. Osijek, DTK mreže Hrvat-
ski Telekom d.d. Zagreb, a javne rasvjete, pro-
metnica, javnih površina i oborinske odvodnje 
Općina Podgorač. 



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ ׀ 2 LISTOPAD 2016.

Broj 18, listopad 2016. godine
IZDAVAČ: Općina Podgorač, Trg P. Pejačevića 
2, 31433 Podgorač, e-mail: opcinapodgorac@
podgorac.hr, www.podgorac.hr 
ZA IZDAVAČA: Goran Đanić, općinski načelnik
UREDNIK: Josip Mojzeš, zamjenik načelnika
PRIPREMA I OBRADA MATERIJALA: 
Pannonia Promo Media, Osijek, 
e-mail: info@pannonia-promedia.com
NAKLADA: 1.200 primjeraka
TISAK: Ortotisak, Osijek

O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Što je završeno, a što se planira
U prvoj polovini ove godine općina Podgorač je postala bogatija za novu nastavno-sportsku dvoranu, pri 
kraju je sva papirologija za početka radova na izgradnji Poduzetničke zone, vatrogastvo je na zavidnoj razini 
uvježbanosti, ali treba poraditi na kvalitetnijoj opremljenosti – samo su neki od zaključaka

Na prvoj ovojesenskoj sjednici održanoj 
27. rujna, članovi Općinskog vijeća Opći-
ne Podgorač, među desetak točaka dnev-
nog reda usvojen je polugodišnji izvještaj 
o izvršenju općinskog proračuna. Done-
šena je i odluka o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Podgo-
rač u cilju usklađivanja s PPU Osječko-ba-
ranjske županije u vezi korekcije sustava 
odvodnje otpadnih voda, te zbog izmjene 
trase buduće Podravske brze ceste na di-
onici Našice-Čepin a koja se tiče prostora 
Općine Podgorač.

Vatrogascima treba nova oprema
Također, vijećnici su prihvatili i izvješće o 
stanju zaštite od požara na području opći-
ne, kao i Provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara.

Tim je povodom konstatirano kako je va-
trogasni sustav na području općine, unatoč 
lošoj opremljenosti, spreman i mobilan u 
izuzetno kratkom vremenu izaći na inter-
vencije, te predstavlja najmasovniju i jed-
nu od najbolje organiziranih hitnih službi.

- Ovakvu dobru procjenu stanja vatroga-
stva u općini Podgorač, unatoč nedovoljnoj 
opremljenosti, naši vatrogasci nadomje-
šćuju znanjem, vještinom i dobrom uvjež-
banošću i na tome im zaista treba čestitati 
– rekao je općinski načelnik Goran Đanić.

Načelnik je zaključno ustvrdio kako u 
nadolazećem vremenu treba poraditi na 
unaprjeđenju opremljenosti vatrogasnih 

postrojbi, budući da je sadašnja zastarjela i 
nezadovoljavajuća. Također je zaključeno 
kako treba raditi na poboljšavanju organi-
zacije primanja dojava i uzbunjivanja va-
trogasaca te na ustrojavanju stalnog 24-sat-
nog dežurstva kako bi se maksimalno skra-
tilo vrijeme od prijema dojave do početka 
intervencije.

Uskoro nova velika investicija
Članovi Općinskog vijeća na istoj su sjed-
nici prihvatili i izvješće o radu općinskog 
načelnika za prvih šest mjeseci 2016. go-
dine.

- Poslove iz svoje nadležnosti obavljao 
sam na brojnim sastancima i radnim dogo-
vorima s predstavnicima Hrvatskih voda, 
Našičkog vodovoda, Panturista, direkto-
rima trgovačkih društava i ustanova u su-
vlasništvu Općine Podgorač, predstavni-
cima mjesne samouprave, predstavnicima 
gospodarskih subjekata, obrazovnih i kul-
turnih institucija, predstavnicima udruga 
i nacionalnih manjina i drugih – rekao je 
načelnik Đanić.

Pored niza aktivnosti i događanja iz prve po-
lovine ove godine, općinski načelnik osobi-
to je izdvojio činjenicu kako od ove godine 
općina Podgorač bogatija za jednu od naj-
većih investicija u svojoj povijesti. Naime, 
9. lipnja 2016. godine svečano je otvorena 
Nastavno-sportska dvorana u Podgoraču.

Također, načelnik Đanić je najavio još jed-
nu veliku općinsku investiciju. Riječ je o 
konačnom početku radova na izgradnju 
Poduzetničke zone.

Na kraju, načelnik je izvjestio i o kupnji 
novog službenog kombi vozila za potrebe 
općinskog komunalnog pogona, o zaklju-
čenim ugovorima o fi nanciranju institu-
cionalne podrške za provedbu projekta i 
programa i fi nancijskoj potpori održavanja 
manifestacija, s udrugama iz područja kul-
ture, sporta, vatrogastva, lovstva, civilnog 
društva i drugih. Isto tako, Općina Pod-
gorač je sa 10 posto iznosa sufi nancirala 
prijevoz učenika srednje škole u razdoblju 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, 
a sufi nanciranje se planira nastaviti i dalje. 

Načelnik Đanić: Dvorana je gotova, krećemo 
s Poduzetničkom zonom

Vijećnici odlučuju o novim projektima

DVD i u Budimcima
U zaključcima o stanju vatrogastva, zaklju-
čeno je kako treba poraditi i na osnivanju 
dobrovoljnog vatrogasnog društva u nase-
lju Budimci, koje bi operativno pokrivalo 
istočni dio općine Podgorač.
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VELIKI ISKORAK U ZAVRŠETKU IZGRADNJE VODOVODA I POČETKA INTENZIVNIH POSLOVA NA 
IZGRADNJI KANALIZACIJE 

Dogovor vodovod i kanalizaciju gradi!
Zahvaljujući upornosti općinske vlasti i dobroj suradnji s Hrvatskim vodama i Našičkim vodovodom, posao 
završetka izgradnje voodovodne mreže za sva općinska naselja uskoro bi trebao biti u potpunosti završen – 
Kreću i konkretni radovi na izgradnje kanalizacije

Kanalizacijska mreža će između Poganovaca i Čokadinaca biti spojena na pročistač osječkog Vodovoda

Sudeći prema dogovorima postignutim pro-
teklih mjeseci, višegodišnji problem vodo-
opskrbe, ali i odvodnje otpadnih voda – tre-
bao bi uskoro postati daleka prošlost za sva 
naselja općine Podgorač.

Ono što slijedi već do kraja ove godine, 
najkraće objašnjava općinski načelnik Go-
ran Đanić:

- Dogovorena je zadnja faza izgradnje su-
stava kanalizacije u Podgoraču. Riječ je 
o završetku kanalizacije na desnoj strani 
u Strossmayerovoj ulici od skretanja za 
Ostrošince do kraja prema Razbojištu. Ta-
kođer, vrlo brzo bi trebala započeti i zgrad-
nja vodovoda od Budimaca do Poganova-
ca, a sljedeće godine i završetak svih ulica 
u Budimcima – kaže Đanić.

Priključak na Osijek preko Čepina
A, na čemu temelji takav optimizam?

- Najprije smo sredinom srpnja imali zajed-
nički radni sastanak u sjedištu Hrvatskih 
voda u Osijeku s načelnikom općine Čepin 
Draženom Tonkovcem, direktorom tvrtke 
za projektiranje Valenčak Našice Ivicom 
Valenčakom te predstavnicima Zavoda za 
prostorno planiranje Osijek i Našičkog vo-
dovoda, Krunoslavom Lipićem i Dariom 
Peršićem. Razgovarali smo o uspostavi 
cjelovitog sustava odvodnje otpadnih voda 
i to tako da se za odvodnju fekalno-sani-
tarnih voda iz podgoračkih naselja neće 
graditi samostalni, izuzetno skupi uređaj 
za pročišćavanje otpadnih voda, nego će 
se spojiti na pročistač osječkog Vodovoda. 
Konkretno, kanalizacijski sustav općine 
Podgorač će se od naselja Poganovci, kod 
naselja Čokadinci spojiti sa sustavom op-
ćine Čepin, gdje se zajednički priključuje 
na pročistač otpadnih voda osječkog Vo-
dovoda. Time će se sustav odvodnje spojiti 

u cjelinu. Neće se graditi skupi pročistač 
otpadnih voda i vjerujem kako će to znatno 
ubrzati izgradnju kanalizacijske mreže u 
svim naseljima općine Podgorač – objaš-
njava načelnik Đanić.

Dogovor o završetku vodovoda
Nakon takvog dogovora, početkom ko-
lovoza je načelnik Đanić održao sastanak 
s generalnim direktorom Hrvatskih voda 
Zoranom Đurokovićem, a dogovorena je 
realizacija investicija i fi nancijska potpora 
u vrijednosti 2,5 milijuna kuna. Konkretno 
je dogovorena izgradnja vodoopskrbnog 
cjevovoda od Budimaca do Poganovaca, 
kao i vodovod za Poganovce. 

Ujedno, to će biti posljednji zahvat uvođe-
nja vodovoda na cijelom području općine 
Podgorač. 

Podsjećamo kako su još prije tri godine, 
samo naselja Stipanovci i Kelešinka imali 

izgrađen vodovod. U međuvremenu, vo-
dovodna mreža je stigla do svake kuće u 
Podgoraču, Razbojištu, Kršincima, Ostro-
šincima, Bijeloj Lozi, te u glavnu budimač-
ku ulicu. Preostalo je još završiti posao u 
Budimcima i dovesti vodu u najistočnije 
općinsko naselje – u Poganovce.

Zahvaljujući upornosti općinske vlasti i 
dobroj suradnji s Hrvatskim vodama i Na-
šičkim vodovodom, taj posao vrijedan više 
od 15 mlijuna kuna, uskoro bi trebao biti u 
potpunosti završen.

Riješen i kanal Dubovik
Uz vodovod i kanaliza-
ciju, u Općini Podgorač 
proteklog su ljeta ‘gurali’ 
i brzo i učinkovito rje-
šenje kanala Dubovik. 
Naime, zlosretna kom-
binacija bujičnih voda i 
zapuštenih kanala poka-
zala je gotovo kobnom 
sredinom ljeta kada se 
izlio se Dubovik. Voda 
je tada ozbiljno zaprije-
tila obiteljskim kućama 
u Bijeloj Lozi. Istoga dana, općinski načel-
nik Goran Đanić je zatražio je da se obavi 
čišćenje kanala i obnove nasipi.

U izjavi za Informativni list Općine Pod-
gorač, prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran 
Đuroković, odlučno je potvrdio kako će 
obećano biti i učinjeno:

- Kako smo obećali, to ćemo i izvršiti. Osob-
no sam nazočio i vidio kakva je prijetnja lje-
tos bila od vode u kanalu Dubovik. Kanal je 
nužno očistiti i povećati protočnost kanala 
kako bi spriječili moguće buduće poplave – 
rekao je Đuroković.

Sredinom rujna su započeli radovi na čišće-
nju kanala Dubovik, a danas je on očišćen i 
omogućava veliku protočnost vode.

Zoran Đuroković, 
generalni direktor 
Hrvatskih voda

Brza reakcija Općine
Kako bi se dogovoreno i ostvarilo, te 
kako bi se na vrijeme stiglo aplicirari na 
europske fondove, Općinsko vijeće je 5. 
listopada prihvatilo prijedlog odluke o da-
vanju suglasnosti Našičkom vodovodu za 
provedbu ulaganja na izgradnji sustava 
sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Sti-
panovci i Razbojište, u vrijednosti od osam 
milijuna kuna.

- Vjerujem kako će projekt Našičkog vodo-
voda i Našičke razvojne agencije (NARE), 
nominiran za mjeru 07 – »temeljne usluge 
i obnova sela u ruralnim područjima« iz 
programa ruralnog razvoja RH za razdo-
blje od 2014 – 2020. godine, biti odobren 
te što će tako velika fi nancijska sredstva 
biti uložena u kanalizaciju u Stipanovce i 
Razbojište – izjavio je načelnik Đanić.
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ODRŽANO 7. DRŽAVNO NATJECANJE VATROGASACA REPUBLIKE HRVATSKE

Još jedan natjecateljski uspjeh 
DVD-a Stipanovci
Čak 30 različitih ekipa DVD Stipanovci sudjelovalo je na državnim natjecanjima u protekle 22 godine

Dobri u natjecanju – dobri i u opasnosti
- Ponosan sam na višegodišnje dobre rezultate kakve na svim 
razinama natjecanja postižu vatrogasci s područja općine Podgo-
rač. U tome niz godina prednjače vatrogasci iz Stipanovaca i na 
tome im čestitam. Takvi rezultati nisu važni samo zbog natjecanja. 
Oni su još važniji u situaciji kada dobrovoljna vatrogasna društva 
u konkretnoj situaciji požarne ili neke druge opasnosti po naše 
mještane, pokažu svoju vještinu, znanje i opremljenost. Uostalom, 
slogan vatrogasaca glasi: Vatru gasi – brata spasi! – poručio je 
općinski načelnik Goran Đanić, koji je i osobno došao u Pulu dati 
potporu stipanovačkim vatrogaskinjama.

Jedna od ekipa stipanovačkih vatrogaskinja Mimohod županijskih ekipa

Svečano postrojavanje na stadionu u Puli

U organizaciji Hrvatske vatro-
gasne zajednice, a uz doma-
ćinstvo Vatrogasne zajednice 
Istarske županije, na Sportsko-
rekreacijskom centru Uljanik u 
Puli je 1. listopada 2016. godi-
ne, održano 7. državno natje-
canje vatrogasaca Republike 
Hrvatske.

Na natjecanju je sudjelova-
lo ukupno 221 natjecateljsko 
odjeljenje vatrogasaca, s gosti-
ma iz Slovenije i Austrije.

Zahvaljujući odličnim rezul-
tatima na ranijim selekcijskim 
natjecanjima na razini Vatroga-
sne zajednice Našice, te potom 
na razini Osječko-baranjske 
županije, nastupila je i ženska 
ekipa Dobrovoljnog vatroga-
snog društva Stipanovci.

26. u državi
U takvoj zaista brojnoj i oštroj 
konkurenciji, Stipanovčanke su 
osvojile vrijedno 27. mjesto u 

kategoriji »Žene u klasi A – bez 
dodatnih bodova na dob«, te 
26. mjesto u kategoriji »Žene u 
klasi B – s dodatnim bodovima 
na dob«.

Prema riječima Vlatka Gašića, 
predsjednika DVD Stipanovci i 
predsjednika Vatrogasne zajed-
nice Našice, ovo je kontinuitet 
sudjelovanja stipanovačkih va-
trogasaca na državnim natjeca-
njima.

- U protekle 22 godine od kada 
su 1994. godine ustanovljena 
državna natjecanja u Republici 
Hrvatskoj, DVD Stipanovci je 
imao 30 različitih ekipa na ta-
kvim državnim natjecanjima – 
objašnjava Gašić.

Potpora Općine
No, da bi uopće uspjeli doći do 
državne razine natjecanja, po-
trebno je najprije osvojiti jed-
no od prva tri mjesta na razini 
Zajednice, a potom isti takav rezultat ostvariti i na županij-

skom natjecanju. S obzirom na 
dosadašnje nastupe na držav-
nim natjecanjima, ekipe DVD 
Stipanovci, spadaju među naj-
bolja društva u čitavoj Osječ-
ko-baranjskoj županiji.
U čemu je ‘tajni recept’ takvo-
ga dugogodišnjeg uspjeha sti-
panovačkih vatrogasaca, pitali 
smo Vlatka Gašića:
- Nema tu nikakvih tajni. Jed-
nim dijelom se radi o tradici-
ji, jer u Stipanovcima gotovo 

da nema niti jedne obitelji čiji 
barem jedan član nije aktivan 
u DVD-u. Nakon toga dolazi 
puno vježbanja, svladavanja 
potrebnih znanja i vještina, te 
svakako, odgoj novih mladih 
generacija. Naravno, uz sve to 
je nužan odgovarajući prostor i 
oprema. U tome imamo značaj-
nu potporu lokalne zajednice, 
odnosno naše Općine Podgorač 
uz odličnu suradnju s općinskim 
načelnikom Goranom Đanićem, 
istaknuo je Gašić.
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RADOVI U BUDIMCIMA

Uskoro kružni tok
Kao što smo i najavljivali u prošlom broju Informativnog lista Op-
ćine Podgorač, krajem kolovoza su započeli radovi na izgradnji 
raskrižja i kružnog toka na županijskoj cesti ŽC4080 i ŽC4105 u 
Budimcima.

U međuvremenu su radovi intenzivirani i ako se nastave tim tem-
pom, realno je očekivati kako će i biti završeni do kraja ove godi-
ne. Iako neki vozači sada negoduju zbog otežanog prometovanja, 
kada ovaj projekt bude završen, prometovanje kroz središte Budi-
maca bit će ne samo lakše, nego i znatno sigurnije.

Istovremeno, središte Budimaca poprimit će posve drugačiji, ur-
baniji izgled. To više, jer iz Općine Podgorač najavljuju kako će 
nakon završetka ovih radova, Općina fi nancirati hortikulturalno 
uređenje toga dijela Budimaca. Uz novu i sigurniju prometnicu, 
bolju rasvjetu, te novo ukrasno bilje, središte Budimaca će s prvim 
danima proljeća zablistati novim sjajem.

U cilju što učinkovitijeg suzbijanja štetnih glo-
davaca, ovlaštena tvrtka za dezinfekciju, de-
zinsekciju i deratizaciju IBIS usluge, krajem li-
stopada i početkom studenog je obavila akciju 
sustavne deratizacije-jesenski tretman, a su-
kladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti i Pravilniku o načinu provedbe obave-
zne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 

Stoga je na području općine Podgorač u svim 
naseljima: Podgorač, Stipanovci, Kelešinka, 

Kršinci, Razbojište, Ostrošinci, Bijela Loza, 
Budimci i Poganovci, kroz dva tjedna obavljen 
posao sustavne deratizacije. Trovanje gloda-
vaca je izvršeno zatrovanim mamcem antiko-
agulantom druge generacije. 

Poslovi sustavne deratizacije u potpunosti su 
fi nancirani sredstvima Općine Podgorač. Tim 
je povodom općinski načelnik Goran Đanić, u 
cilju učinkovitijeg uspjeha provođenja akcije, 
pozvao mještane da podupru akciju provođe-
nja sustavne deratizacije, ali i da se pridrža-
vaju uputa o mjerama opreza i zaštite, načinu 
postupanja s domaćim životinjama tijekom, a 
osobito nakon deratizacije i to u smislu zabra-
ne diranja i premještanja postavljenih meka.

PISMO NAČELNIKA ĐANIĆA MINISTRU 
POLJOPRIVREDE

Ne stavljajte nas u 
neravnopravan položaj!
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i tvrtke s 
područja naše općine koje se bave poljoprivred-
nom proizvodnjom bit će u neravnoopravnom 
položaju prilikom prijave na natječaj za proved-
bu podmjere 4.1. – poručio je načelnik Đanić

Načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić, 10. listopada je ta-
dašnjem tehničkom ministru poljoprivrede, Davoru Romiću, 
uputio pismeni prijedlog na izradu novog Pravilnika o pro-
vedbi mjere 4.1. »Potpore za ulaganja u poljoprivredna gos-
podarstva iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
2014.-2020. godine«. 

Načelnik Đanić je predložio uvećanje intenziteta javne potpo-
re za 20 postotnih bodova koje ministar Romić nije predvidio 
za područja sa značajnim prirodnim ograničenjima (ZPO). 

- Budući da je Općina Podgorač svrstana u područja značaj-
nog prirodnog ograničenja, obiteljska poljoprivredna gospo-
darstva i tvrtke s područja naše općine koje se bave poljopri-
vrednom proizvodnjom bit će u neravnoopravnom položaju 
prilikom prijave na natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Pot-
pore za ulaganja u razvoj poljoprivrede«, odnosno isti će biti 
umanjeni za 20 posto bodova, te će biti smanjena proizvodnja 
i konkurentnost na zajedničkom tržištu Europske unije – po-
ručio je između ostalog načelnik Đanić.

Tom prilikom je općinski načelnik izrazio očekivanje kako će 
ovaj prijedlog Ministarstvo poljoprivrede prihvatiti, te da obi-
teljska poljoprivredna gospodarstva i tvrtke s područja općine 
Podgorač neće biti oštećeni za navedene bodove.

Budući da je u međuvremenu za novog ministra poljoprivrede 
izabran Tomislav Tolušić, za očekivati je kako će ministar 
koji dolazi iz Slavonije, imati više razumijevanja za probleme 
poljoprivrednika kakve je naveo načelnik Đanić.

Studentske stipendije
Sukladno Statutu Općine Podgorač ovih dana je zaključen 
javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Podgorač stu-
dentima za studijsku 2016. / 2017. godinu. Općina Podgorač 
svojim studentima dodjeljuje ukupno deset stipendija. Pet sti-
pendija je namijenjeno studentima prve godine studija, a pet 
stipendija studentima kasnijih godina studija. Visina mjesečne 
stipendije za studente iznosi 600 kuna.
Pravo sudjelovanja na natječaju su imali redovni studenti, dr-
žavljani RH s prebivalištem na području općine Podgorač i 
koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kre-
dita. Naravno, kandidati su trebali zadovoljavati i nekoliko 
stručnih i socijalnih kriterija kako bi mogli postati korisnici 
općinske stipendije.
Na temelju prijedloga nadležnog općinskog povjerenstva, ko-
načnu listu stipendista utvrdit će Općinsko vijeće u prosincu, 
a s dobitinicima stipendije Ugovori će biti potpisani do kraja 
ove godine.

Obavljen jesenski 
tretman deratizacije
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ODRŽANE 11. PODGORAČKE LJETNE NOĆI

Iz godine u god
Već jedanaesto ljeto zaredom, u središtu 
Podgorača i ove je godine u organizaciji 
NK Sloga, HKD Podgoračani i pod pokro-
viteljstvom Općine Podgorač i općinskog 
načelnika Gorana Đanića održana tra-
dicionalna Podgoračka ljetna noć. Prema 
ocjenama mnogih posjetitelja, bila je to 
jedna od uvjerljivo najboljih. Ne samo po 
odličnoj organizaciji, dobrom raspolože-
nju, nego i brojnosti posjetitelja kojih je te 
prve kolovoške nedjelje bilo uvelike više 
od tisuću. Ništa manje zanimljivo i posje-
ćeno nije bilo ni druge, koja je održana 14. 
kolovoza.

Ova zabavna pučka veselica, uz natjecanja 
u zanimljivim starinskim igrama i vještina-
ma, poznata je i po kulinarskim natjecanji-
ma. Za razliku od prvih deset godina kada 
su se natjecatelji okušavali u kuhanju čo-
banca i pilećeg paprikaša, a ranije i fi š-pa-
prikaša, ove su godine pripremljena natje-
canja u pečenju janjaca i prasaca na ražnju. 
Iako je u najavi ove novosti bilo ponekih 
koji su sumnjali da će to uspjeti, rezultati 

Majstor Braca na djelu Ples s balonima

Podgoračke ljetne noći defi nitivno su postale događaj zanimljiv 
u čitavom našičkom kraju, ali i Osječko-baranjskoj županiji

i zadovoljstvo učinjenim bili su više nego 
odlični.

Prasci – janjci 10:8
Stoga je i logično kako je pravi vrhunac 
prve Podgoračke ljetne noći bila janjetina 
s ražnja za koju se čekalo u redu. Ispečeno 
je osam janjaca, a u natjecanju je sudjelo-
valo osam ekipa iz Podgorača, Budimaca, 
Našica, Velimirovca i Valenovca. Našičani 
Stjepan Konjetić i Mane Kruljac pobjed-
nici su u pečenju janjaca. Drugo mjesto 
osvojili su Alan Šikić i Ante Ilišin iz Veli-
mirovca i treće Ljubomir Gracer i Damir 
Tkalčec iz Podgorača.

Budući da su iskustva prve noći pokazala 
kako valja pojačati broj natjecateljskih eki-
pa, za pečenje prasadi je stiglo pojačanje, 
pa se druge noći zavrtjelo čak deset ražnje-
va s prascima.

U pečenju prasadi na ražnju najbolji su bili 
Robert Kuzminski i Dalibor Vuzem iz 
Lile, drugo mjetso osvojili su Luka Golu-
bović i Josip Vukomanović iz Našica, a 
treći su bili Duško Pungrčar i Željko Ko-
vač iz Podgorača.

Šef ocjenjivačkog žirija i glavni majstor 
za ‘trančiranje’ pečenja obje večeri je bio 

Kako biti brz, a ne razbiti jaje Veliko iščekivanje praseće završnice
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inu je sve bolje
Kad se mlade ruke slože... Načelnik Đanić zadovoljan organizacijom i odličnim odazivom

poznati ugostitelj iz Seone, Goran Cvije-
tović Braca. 

- Iako pečenje na ražnju janjaca ili prasa-
ca izgleda jednostavno, za dobar rezultat 
treba dosta znanja i vještine. Sve poči-
nje još kod soljenja i učvršćivanja janjca 
na ražanj. Valja misliti i na vatru koja ne 
smije biti ni slaba ni jaka, a važno je i pre-
mazivanje masnoćom za vrijeme pečenja 
kako bi korica bila savršena – kaže majstor 
Braca dodajući kako se prilikom ocjenjiva-
nja utvrđivala kvaliteta pečenja, jer meso 
ne smije izgoriti niti biti presušeno, nego 
mora biti sočno.

Zadovoljstvo domaćina i gostiju
Posebno zadovoljan gastronomskim no-
vostima ovogodišnjih Podgoračkih ljetnih 

noći, ali i uspješnom organizacijom, s pra-
vom je bio Općinski načelnik Goran Đanić.

- Iz godine u godinu je sve bolje i sve je 
više posjetitelja. Posebno mi je drago što 
je ova ljetna manifestacija prerasla okvire 
same općine Podgorač. Kao što se može vi-
djeti po gostima, ali i prijavljenim natjeca-
teljima, Podgoračke ljetne noći defi nitivno 
su postale događaj zanimljiv čitavoj našoj 
mikroregiji, čitavom našičkom kraju, ali i 
Osječko-baranjskoj županiji – ponosno je 
izjavio općinski načelnik Goran Đanić, do-
dajući kako je i pečenje janjaca i prasaca, 
što je ovogodišnja novost, zaista dobro pri-
hvaćena.

Zadovoljstvo su iskazali i gosti među koji-
ma su bili osječko-baranjski župan Vladi-

mir Šišljagić, županijski vijećnik Stjepan 
Ćuraj i ravnatelj Opće bolnice Našice Hr-
voje Šimić.

A, najbolji su...
Pobjednici u ručnom runjenju kukuruza su 
Anita Vinić i Franjo Szili. Drugo mjesto 
osvojili su Branka Vinić i Josip Paulić, 
dok su treći bili Mira Vidaković i Drago 
Valek.

Najbrža i najspretnija u skakanju u vreći 
bila je Samanta Varga iz Razbojišta, dru-
ga je bila Lea Paulić iz Podgorača, a treći 
Josip Borovička, također iz Podgorača. 

U trčanju s jajetom u žlici za djecu do 14 
godina, prvi je bio Nebojša Polovina, dru-
ga je Karmen Güttler, a treća Antonela 
Francuzović. 

U plesu s balonima – igri za odrasle, naj-
bolji su bili Natalija Lukačić i Josip Pau-
lić. Drugo, odnosno treće mjesto zauzeli 
su Melita i Stjepan Mudrinić, te Marina i 
David Antolović. 

Kad zamirišu vatre podgoračke
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Preminuli sumještani

U posljednja tri mjeseca, na-
pustilo nas je čak trinaest na-
ših donedavnih sumještana:
1. Marija Šikanja, sahra-

njena 15. srpnja 2016. 
godine na groblju u Bu-
dimcima (Tihi gaj),

2. Zdravko Kuručević, sa-
hranjen 18. srpnja 2016. 
godine na groblju u Bu-
dimcima (Tihi gaj),

3. Marija Marošević, sa-
hranjena 20. srpnja 
2016. godine na groblju 
u Budimcima (Presveto 
Trojstvo),

4. Ranko Dragić, sahra-
njen 2. kolovoza 2016. 
godine na groblju u 
Budimcima(Tihi gaj),

5. Slavica Bulat, sahranje-
na 12. kolovoza 2016. 
godine na groblju u Po-
ganovcima (sv. Ilije i sv. 
Ivana Nepomuka),

6. Marija Plašćak, sa-
hranjena 24. kolovoza 
2016. godine na groblju 
u Ostrošincima (sv. Josi-
pa),

7. Josip Horvat, sahranjen 
26. kolovoza 2016. godi-
ne na groblju u Razboji-
štu (sv. Ivana),

8. Ana Horvat, sahranjena 
28. kolovoza 2016. godi-
ne na groblju u Razboji-
štu (sv. Ivana),

9. Stjepan Bošnjak, sa-
hranjen 8. rujna 2016. 
godine na groblju u Po-
ganovcima (sv. Ilije i sv. 
Ivana Nepomuka),

10. Nada Beara, sahranje-
na 9. rujna 2016. godine 
na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

11. Spaso Knežević, sa-
hranjen 15. rujna 2016. 
godine na groblju u Bu-
dimcima (Tihi gaj),

12. Ivan Horvat, sahranjen 
24. rujna 2016. godine 
na groblju u Razbojištu 
(sv. Ivana),

13. Marija Dabović, sahra-
njena 6. listopada 2016. 
godine na groblju u Pod-
goraču (sv. Nikole).

JESENSKA NOGOMETNA SEZONA

Ekipa jeseni je – Slog

Počast u povodu 
Dana neovisnosti
Izaslanstvo Općine Podgorač predvođeno Općinskim načelni-
kom Goranom Đanićem i članovima Općinskog vijeća Opći-
ne Podgorač, odalo je počast u povodu Dana neovisnosti. Na-
ime, općinski načelnik i općinski vijećnici, povodom obilježa-
vanja blagdana Dana neovisnosti položili su vijenac i zapalili 
svijeće za sve poginule u Domovinskom ratu, te za sve umrle 
kod središnjeg križa na groblju u Podgoraču.

Od svih pet nogometnih klubova s područja općine Podgorač, najbolje 
rezultate u jesenskom dijelu aktualne sezone ostvarili su povratnici u II. 
Županijsku ligu – nogometaši podgoračke Sloge 

U vrijeme zaključivanja ovoga 
broja Informativnoga lista Op-
ćine Podgorač, jesenski dio no-
gometne sezone 2016./2017. za 
mlađe je nogometne kategorije 
već bio završen, dok je seniori-
ma još preostalo jedno ili dva 
kola.

U Ligi mladeži Nogometnog 
središta Našice za početnike, 
od općinskih klubova natječu 
se početnici stipanovačke Mla-
dosti, a sezonu su završili na 
posljednjem mjestu.

Jesenski dio sezone završen je 
i u Ligi mladeži NSN-a za ka-
tegoriju pionira gdje se natječu 
pioniri podgoračke Sloge. Mla-
di slogaši su završili na sedmoj 
poziciji i sigurno se drže ‘zlat-
ne sredine’.

U juniorskoj kategoriji Lige 
mladeži NSN-a natječu se dva 
općinska kluba – Mladost i Po-
ganovci. Mladostaši su jesen 
završili na lijepom 4. mjestu, 
dok je ekipa juniora Poganova-
ca na 10. poziciji.

Što se seniorskih ekipa tiče, od 
ove sezone ponovno u najjačoj 
ligi – II. Županijska liga Naši-
ce – zastupljena su tri općin-
ska kluba: Sloga iz Podgorača, 
Poganovci i Mladost iz Stipa-
novaca. Najugodnije jesensko 
iznenađenje su napravili upra-
vo povratnici u ovo najjače 
regionalno natjecanje – nogo-
metaši podgoračke Sloge. Dva 
kola prije kraja jesenskog dije-

la sezone, slogaši su na drugom 
mjestu i najefi kasnija su mom-
čad natjecanja. Nakon prošlo-
godišnjeg šoka ispadanja u niži 
rang, ove su sezone u klubu 
očito puno bolje posložili orga-
nizacijske i igračke kapacitete i 
rezultat nije izostao.

Nogometaši Poganovaca zau-
zimaju pristojno 5. mjesto na 
tablici. Međutim, njima nedo-
staje kontunuitet dobrih rezul-
tata budući da se kod gotovo po 
pravilu smjenjuju serije dobrih 
i lošijih utakmica. U konačni-

II. ŽNL Našice – Seniori 2016/2017

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Seljak  11 8 3 0 35 8 27 27
 2. Sloga  11 8 2 1 38 13 25 26
 3. Željezničar  11 8 1 2 33 16 17 25
 4. Motičina  11 6 4 1 28 12 16 22
 5. Poganovci  11 5 2 4 27 24 3 17
 6. Iskrica  11 5 1 5 18 18 0 16
 7. Lila  11 5 1 5 21 24 -3 16
 8. Omladinac (V) 11 5 0 6 18 19 -1 15
 9. Mladost (S)  11 4 2 5 23 23 0 14
 10. Omladinac (N) 11 4 2 5 12 20 -8 14
 11. Šipovac  11 4 1 6 27 25 2 13
 12. Croatia  11 2 3 6 16 29 -13 9
 13. Zoljan  11 1 1 9 14 39 -25 4
 14. Polet  11 0 1 10 11 51 -40 1

Liga NS Našice – Seniori 2016/2017

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Zagorac 1952  9 8 1 0 47 4 43 25
 2. Slavonija  9 7 1 1 45 5 40 22
 3. Martin  9 5 2 2 34 17 17 17
 4. Seona  9 4 3 2 27 16 11 15
 5. Brezik  9 4 2 3 41 24 17 14
 6. Lađanska  9 4 2 3 19 17 2 14
 7. Dinamo  9 4 2 3 14 22 -8 14
 8. Vuka  9 3 1 5 23 24 -1 10
 9. Lug  9 2 0 7 19 50 -31 6
 10. Mladost (BN) 10 1 2 7 13 29 -16 5
 11. Slavonac  9 0 0 9 3 77 -74 0
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Dječje igralište u Poganovcima
Umjesto dotrajalog igrališta, najmlađim stanovnicima naselja 
Poganovci uskoro će biti na raspolaganju novo dječje igralište. 
Naime, radnici Vlastitog komunalnog pogona Općine Podgo-
rač, uskoro kreću s pripremom terena za ugradnju novih sprava 
na budućem dječjem igrališru, u parku u središtu Poganovaca.

Nakon Podgorača, Stipanovaca i Budimaca, tako će i djeca iz 
Poganovcima uskoro imati priliku uživati u novim, modernim 
spravama na dječjem igralištu.

a iz Podgorača Liga mladeži NS Našice – Juniori 2016/2017

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Željezničar  10 9 1 0 55 7 48 28
 2. Papuk  10 9 0 1 74 12 62 27
 3. FEŠK  10 8 1 1 71 5 66 25
 4. Mladost (S)  10 7 0 3 42 27 15 21
 5. Đurđenovac  10 5 0 5 44 20 24 15
 6. Šipovac  10 3 2 5 16 39 -23 11
 7. Polet  10 3 1 6 20 68 -48 10
 8. Martin  10 3 0 7 27 57 -30 9
 9. Vihor  10 2 1 7 21 48 -27 7
 10. Poganovci  10 1 2 7 7 41 -34 5
 11. Omladinac (N) 10 1 0 9 15 68 -53 3

Liga mladeži NS Našice – Pioniri 2016/2017

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. MLADOST  12 12 0 0 163 6 157 36
 2. Đurđenovac  12 10 1 1 101 16 85 31
 3. Iskrica  12 9 0 3 98 24 74 27
 4. Vihor  12 8 1 3 86 19 67 25
 5. Seljak  12 8 0 4 58 33 25 24
 6. Motičina  11 7 0 4 66 22 44 21
 7. Sloga  11 6 1 4 66 60 6 19
 8. Željezničar  12 5 1 6 53 44 9 16
 9. Zoljan  12 4 0 8 57 91 -34 12
 10. Croatia  12 3 0 9 22 100 -78 9
 11. Brezik  12 2 0 10 24 111 -87 6
 12. Lila  12 1 0 11 21 132 -111 3
 13. Omladinac (V) 12 0 0 12 4 161 -157 0

Liga mladeži NS Našice – početnici 2016/2017

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. MLADOST  11 11 0 0 140 8 132 33
 2. Omladinac (N)11 10 0 1 80 20 60 30
 3. Papuk  11 9 0 2 85 27 58 27
 4. Đurđenovac  11 7 0 4 62 54 8 21
 5. Vihor  11 6 0 5 54 34 20 18
 6. FEŠK  11 6 0 5 50 48 2 18
 7. Željezničar  11 5 1 5 58 41 17 16
 8. Croatia  11 5 0 6 57 75 -18 15
 9. Zoljan  11 2 1 8 21 71 -50 7
 10. Motičina  11 2 0 9 23 110 -87 6
 11. Martin  11 1 0 10 15 110 -95 3
 12. Mladost (S)  11 0 2 9 18 65 -47 2

ci, nije loše iako ostaje dojam 
kako ekipa može puno više.

Stipanovačka Mladost je na 
9. mjestu tablice. I za njih se 
može zaključiti slično kao i za 
Poganovce: dečki očito imaju 
kapaciteta za bolji plasman, ali 
nešto je krenulo po zlo kada su 
u posljednja tri kola zabilježi-
li tri poraza. Sa samo tri boda 
više koja su se realno očekivala 
od domaće utakmice s Omla-
dincem, dovela bi ih upravo na 
5. poziciju. Naime, između 5. 
i 11. na tablici mala je bodov-
na razlika i pomaci su itekako 
mogući.

Među regionalnim seniorskim 
‘drugoligašima’, u Ligi Nogo-
metnog središta Našice, natječe 
se Dinamo iz Budimaca i Vuka 
iz Razbojišta. Kolo prije kraja 
jesenskog dijela natjecanja Di-
namo je na 7. mjestu. Mađutim 
s obzirom na malu bodovnu ra-
zliku između 3. i 7. pozicije na 
tablici, Dinamo će jesen vjero-
jatno završiti u gornjem domu 
ove lige. 

Istovremeno, dečki iz Razboji-
šta imaju nešto slabiji bodovni 
saldo i kolo prije kraja nalaze 
se na 8. mjestu. Prema svemu 
sudeći, na tom će mjestu i pre-
zimiti.

Detalj s ovojesenske utakmice NK Lila – NK Sloga 2:3
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Neke od jesenjih aktivnosti
Jedan pjesnik davno je zapisao: Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba! Škola je svakako dobro 
i zanimljivo mjesto, a još je bolja kada ima mnoštvo slobodnih aktivnosti i izvanučioničnih događanja. A, vri-
jedne učiteljice i učitelji Osnovne škola Hinka Juhna, kako u matičnoj, tako i u područnim školama, učenicima 
upravo to i omogućuju. Tako su i prvi mjeseci ove školske godine prošli u znaku mnoštva takvih aktivnosti. O 
svemu tome, vrijedno pišu i fotografi raju kako bi ostalo zabilježeno na školskoj internetskoj stranici. Dio toga 
prenosimo i u našem Informativnom listu. Neka vide i čitaju i oni koji ne koriste draži interneta...

Obilježen Mjesec hrvatske knjige
Dana 25. listopada učenici PŠ Stipanovci obilježili su Mjesec hr-
vatske knjige s ciljem popularizacije čitanja. Ugostili smo uvijek 
dragog nam gosta našu knjižničarku Elenu i uz njezinu pomoć 
probudili zaboravljene i prašnjave knjige. Nismo zaboravili koliko 
je čitanje važno te kako vještinu čitanja treba poticati još od naj-
ranije dječje dobi. Zato smo odlučili obilježiti ovaj važan mjesec 
knjige posjetom naše knjižničarke...

Napravili smo zanimljivi plakat o školskoj knjižnici na kojem smo 
pokazali kulturu ophođenja u knjižnici. Naša knjižničarka pokazala 
nam je kako se u praksi posuđuju knjige u knjižnici te na koji na-
čin se moramo ophoditi prema posuđenoj knjizi. Pod motom »Upali 
lampicu i čitaj« te »Čitam sto na sat« našoj knjižničarki priredili 
smo niz aktivnosti kojima smo pokazali koliko nam je čitanje važno 
i kako ne smijemo zaboraviti na knjigu koja nas prati kroz cijeli 
život, od našega rođenja pa nadalje. (Monika Mužar – Kos)

Dani kruha u Razbojištu
Učenici PŠ Razbojište obilježili su Dan kruha radionicom »Tri 
generacije zdravlja«. Ugostili smo naše mame i bake koje su 
nam predstavile namirnice od kojih se u njihovom djetinjstvu 
pripremao doručak. Također su pričale priče iz svojeg djetinj-
stva, o tome koliko su radile, imale obaveza, kakve su igre igrali, 
i ono najvažnije, objasnile su učenicima kako su sve te namirni-
ce bile uzgojene kod kuće bez ikakvih umjetnih gnojiva i pesti-
cida. Nakon razgovora i izložbe, dio učenika je zajedno s njima 
napravio doručak kakav su spravljale njihove bake i mame, a na 
kraju smo sve te delicije zajedno degustirali. Od srca se zahva-
ljujemo roditeljima, bakama i djedovima koji su nam omogućili 
ovaj prekrasan dan. (Silvana Šarić i Ljubica Đurić)

Kruh iz krušne peći
I ove godine nismo zaboravili 
našu svakidašnju namirnicu – 
kruh, te smo na poseban način 
obilježili »Dane zahvalnosti 
za plodove zemlje, dane kru-
ha«. U sklopu našeg projekta 
»Kruh iz krušne peći«, a uz 
veliku potporu i suradnju na-
ših roditelja, vrijednih mama odlučili smo dane kruha obilježiti 
posjetom obitelji Moguš u Kelešinki. Učenici PŠ Stipanovci su se 
u sklopu izvanučionične nastave zajedno sa svojim učiteljicama i 
svećenikom uputili u obližnje selo Kelešinku do obitelji Moguš. 
Tamo su nas dočekale vrijedne mame koje su nam priredile po-
sve neobično iznenađenje: Mali vašar u Kelešinki. Štandovi na 
našem vašaru su bili ispunjeni tradicionalnim jesenskim plodovi-
ma koji su bili primamljivi kako izgledom, tako i samim mirisom. 
Ne smijemo zaboraviti niti našu baku Katu koja nam je priredila 
starinske slastice: poderane gaće, kuglof, štrudlu i kuhane perece. 
Nakon obilaska štandova učiteljice su održale uvodno predavanje, 
a nakon toga su uslijedile aktivnosti u kojima je svaki učenik mo-
gao pokazati svoje umijeće u miješenju tijesta. Učenici su uživali 
u izradi vlastitih pekarskih proizvoda: kifl i, pereca, krafni, buhtli, 
somuna, slanaca… Opojan i primamljiv miris širio se Kelešinkom 
toga dana. (Monika Mužar – Kos)

Dan kravate
U našoj školi je obi-
lježen i Dan kravate. 
Učenici viših razreda 
u današnju su modnu 
kombinaciju ubacili 
kravate. U programu su 
sudjelovali učenici do-
datne nastave povijesti 
Mislav Vukomano-
vić i Sara Hečimović 
koji su iznijeli kratak 
pregled nastanka i upo-
trebe kravate kao hr-
vatskog proizvoda. U 
drugom dijelu programa odabrali smo ‘miss’ i ‘mistera’ naše 
škole pa je za ‘miss’ odabrana Marina Sečan, a ‘mister’ je 
postao učenik Davor Marjanović. Na kraju programa učeni-
ca Kristina Burdalić demonstrirala je način vezanja kravate. 
(Tamara Metikoš, 7.b razred)
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PRIPREME ZA ŠKOLSKI BOŽIĆNI SAJAM

Izradimo zajedno 
božićne ukrase!
Učiteljice i učitelji Osnovne škole Hinka Juhna, organiziraju i po-
zivaju na Božićnu kreativnu radionicu koja će se početkom pro-
sinca održati u prostorima matične škole u Podgoraču.
Kako saznajemo od učiteljice Tajane Tomoković, radionica bo-
žićnih ukrasa održat će se u petak, 9. prosinca u poslijepod-
nevnim satima.
Radovi s ove radionice, kao i radovi koji će se izrađivati u pred-
božićno vrijeme, bit će izloženi na školskom Božićnom sajmu i 
prodavat će se po promotivnim cijenama. Božićni sajam održat 
će se uoči Božićne akademije, te će to biti prva velika priredba 
učenika u novoj nastavno-sportskoj dvorani.
Radionice i sajam, neke su od planiranih događaja i načina, koji-
ma učenici i učitelji žele svojim radom i trudom zaraditi za izgrad-
nju sjenice pored škole. Želja im je da ta buduća sjenica postane 
lijepa učionica na otvorenom.
- Na radionicu su pozvani zainteresirani učenici, ali i njihovi rodi-
telji, bake i djedovi, prijatelji, podgorački srednjoškolci i studen-
ti... Svi kreativci koji misle i znaju ponuditi nešto lijepo, zanimljivo 
ili korisno što ćemo izložiti na našem Božićnom sajmu – poručuje 
Tajana Tomoković.
Dakle, odazovite se ovoj školskoj Božićnoj kreativnoj radionici u 
što većem broju i hladni zimski dan provedite u druženju. Za više 
informacija i detalja, pratite web stranicu škole.

Naši novi sumještani

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač, 
na području općine rođeno je deset naših novih sumještanina. 
Njihovim je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Petra Mores, rođena 17. srpnja 2016. godine, kćerka Dejana 

Moresa i Jelene Rapatić iz Budimaca,
2. Andreas Orban, rođen 20. kolovoza 2016. godine, sin Đuke 

i Sanele iz Podgorača,
3. Matej Paulić, rođen 13. rujna 2016. godine, sin Josipa i Darije 

iz Podgorača,
4. Veronika Varga, rođena 13. rujna 2016. godine, kćerka Ema-

nuela i Manuele iz Razbojišta,
5. Dijana Gubić, rođena 12. rujna 2016. godine, kćerka Josipa 

Gubića i Jelene Urban iz Podgorača,
6. Tena Valenta, rođena 19. rujna 2016. godine, kćerka Damira 

i Anamarije iz Stipanovaca,
7. Fran Nemet, rođen 22. rujna 2016. godine, sin Davora i Mi-

riam iz Stipanovaca,
8. Josip Valek, rođen 14. rujna 2016. godine, sin Miroslava i 

Biljane iz Podgorača,
9. Lucija Petrović, rođena 2. listopada 2016. godine, kćerka 

Krunoslava i Martine iz Razbojišta,
10. Jan Szili, rođen 10. listopada 2016. godine, sin Marina i Josi-

pe iz Stipanovaca.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo djetinjstvo. 

Tko je bio Hinko Juhn?
Naša škola nosi ime po hrvatskom 
kiparu, pedagogu i keramičaru, a 
tako malo znamo o njemu! Pitali 
smo ljude u selu, učenike u našoj 
školi i nismo puno više saznali pa 
smo se sami bacili u istraživanje o 
djelu i radu Hinka Juhna. Učenici 
kombiniranog razrednog odjela 2.i 
4. razred Područne škole Budimci 
u rujnu su istraživali o Hinku. Pi-
tali su roditelje, bake, djedove, su-
sjede, raspitali se u Pošti o Hinku, 

literaturu pribavili iz školske knjižnice kod knjižničarke Elene i 
kod naše ravnateljice Zdenke Vukomanović. Pregledali su web 
stranice koje sadrže podatke o njemu, a zatim su sva saznanja po-
dijelili sa svojom učiteljicom i ostalim učenicima u razredu. Cijeli 
jedan tjedan bili su u njegovim »cipelama«: odjenuli odijelo kakvo 
je nosio Hinko, glumili lovca kakav je on bio u čizmama i balone-
ru sa šeširom na glavi i puškom u ruci, glumili keramičare kakav 
je on bio i izrađivali zdjelice slične njegovima, crtali njegov lik, a 
potom sve objedinili u našu razrednu knjigu, knjigu o Hinku. Uve-
zali ju vlastitim vještinama i sad knjiga na polici spremno čeka 
prelistavanje. Nadamo se da će nekome približiti našeg Hinka! 
(Patricija Hercog)

Europski dan jezika
U ponedjeljak, 26. rujna, obilježili smo Europski dan jezika. 
U PŠ Budimci i PŠ Stipanovci, učiteljica Tajana Tomoko-
vić učenicima je predstavila jezik kao jedan od simbola svake 
zemlje. Učenici su povezivali zastavu, jezik i pozdrav na hr-
vatskom, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom 
jeziku. Zatim su bojali zastave nekih europskih zemalja po 
izboru. Učiteljica Patricija Hercog iz PŠ Budimci sa svojim 
je učenicima 2. i 4. razreda pisala pjesme na hrvatskom jeziku 
na temu Moje mjesto.

Učiteljica engleskog i njemačkog jezika Božena Miser Kova-
čić s petim je razredima istraživala pozdrave na europskim je-
zicima. Pozdrave su učenici zatim pisali na zastave. Sa šestim 
je razredima proučavala jedinstvene i najduže riječi. Učenici 
sedmih razreda su sa učiteljicom Jelenom Baričević Momči-
lović tražili strane riječi koje promiču toleranciju te ih pisali 
na balone i crtali zastave koje su povezivali sa zemljom i je-
zikom koji se u toj zemlji govori. Učenici osmih razreda su sa 
učiteljicom i razrednicom Tajanom Vinić izrađivali plakat na 
engleskom European day of languages. Učenicima su se za-
daci svidjeli, a rado su ih izrađivali nakon motivacijskog videa 
u kojem su mogli čuti izvorne govornike nekoliko europskih 
jezika.



NAČELNIK I OPĆINA DARIVALI PRVAŠIĆE

Đanić: Uključujemo se u sve 
projekte korisne našoj djeci!
Općinski načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić, i ove je godi-
ne u povodu početka nove školske godine posjetio i darivao sve 
polaznike prvih razreda Osnovne škole Hinka Juhna u Podgoraču, 
ali i prvašiće područnih škola u Stipanovcima, Razbojištu i Bu-
dimcima. 

Tom su prilikom svi naši prvašići dobili na dar prigodne poklone. 
A, kako i priliči, bili su to kompleti korisnog školskog pribora. 

Općina Podgorač je osigurala fi nancijska sredstva za te prigodne 
darove kako bi djeci uljepšala prvi školski dan, a roditeljima ušte-
djeli dio sredstava za nabavku školskog pribora.

Načelnik Goran Đanić istaknuo je tom prigodom kako će se i ubu-
duće Općina Podgorač uključivati u sve projekte koji se tiču škol-
ske djece.

- I do sada je Općina Podgorač iz vlastitog proračuna sufi nanci-
rala troškove vrtića za djecu slabijeg imovinskog stanja. Osim 
toga, nagrađujemo učenike koji su svih osam razreda osnovne 
škole završili s odličnim prosjekom ocjena, sufi nanciramo cijenu 
autobusne karte za prijevoz naših učenika srednjih škola, a svake 
godine prigodnim stipendijama pomažemo naših deset studenata 

Načelnik Goran Đanić, ravnateljica Zdenka Vukomanović i učiteljica Sofi ja Kubaša s ovogodišnjim prvašićima

Ne zna se tko je prvoga dana škole imao veću tremu: djeca ili roditelji

Prigodni darovi prvašićima

s područja općine Podgorač – istaknuo je načelnik Đanić, doda-
jući kako Općina Podgorač i tim mjerama želi potaknuti demo-
grafski rast.


