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 Ψ Uz ovaj broj Informativnog lista Općine Podgorač, općinski 
načelnik Goran Đanić svakom čitatelju daruje kalendar za 2017. godinu

Uz ovaj 

broj dar 

čitateljima

OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ – USVOJEN OPĆINSKI PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Uskrsnice i božićnice 
za sve umirovljenike 

od 2017. godine!

Odlična novogodišnja čestitka umirovljenicima Vijećnici usvojili proračun 'težak' 11 milijuna kuna

Na sjednici Općinskog vijeća,održanoj 9. 
prosinca, usvojen je općinski proračun za 
2017. godinu, kao i projekcije proračuna 
za sljedeće tri godine, odnosno do 2019. 
godine. Prije toga, prihvaćen je i prijedlog 
rebalansa općinskog proračuna za 2016. 
godinu.

Između ostalih odluka usvojenih u vezi 
proračuna, općinski vijećnici su usvojili i 
onu koja će najviše obradovati podgoračke 
umirovljenike. Naime, svim umirovljenici-

ma s područja općine Podgorač, u sljedećoj 
2017. godini bit će isplaćene uskrsnice i 
božićnice. 

Ukupni prihodi planirani u Proračunu Op-
ćine Podgorač za 2017. godinu iznose uku-
pno 9.678.000,00 kuna, a ukupni rashodi 
planirani su u iznosu od 10.978.000,00 
kuna. Višak prihoda prenosi se iz prethod-
nih godina i iznosi 1.300.000,00 kuna. Pri-
hodi od poreza i prihodi od poreza na ne-
kretnine planirani su na ovogodišnjoj razi-

ni. Prihodi od naknade za koncesije poljo-
privrednog zemljište planirane su u iznosu 
od 225.000,00 kuna, a prihodi od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta i imovine plani-
rani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna. 
Očekuje se kapitalnu pomoć za projekt re-
konstrukcije nerazvrstane ceste u Poganov-
cima, Ulica Ante Starčevića u iznosu od 
1.250.000,00 kuna, te za projekte Poduzet-
ničke zone »Podgorač« i dječjih igrališta. 
(NASTAVAK NA STRANICAMA 2. I 3.)
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DODJELJENE STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ 

Stipendije za 10 studenata
Nakon što je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. prosinca 2016. prihvaćena odluka 
da Općina Podgorač i u studijskoj godini 2016./2017. studentima s područja općine do-
djeli deset stipendija, svečano uručivanje i potpisivanje održano je u prostorima Općine 
Podgorač 16. prosinca.
Inače, na ranije raspisan natječaj prijavilo se 11 kandidata koji ispunjavaju uvjete za 
dodjelu stipendija. Na temelju propisanih uvjeta, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Op-
ćine Podgorač utvrdilo je listu kandidata prema kriterijima dosadašnjeg uspjeha u školo-
vanju i socijalnog statusa obitelji studenta.
Stipendija Općine Podgorač za studijsku 2016. / 2017. godinu u iznosu od 600 kuna 
mjesečno dodjeljene su slijedećim studentima s područja Općine Podgorač:
1. Lari Mrčela iz Budimaca, studentici I. godine Pravnog fakulteta u Osijeku,
2. Martini Lekić iz Podgorača, studentici I. godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
3. Ivani Pavić iz Podgorača, studentici I. godine Edukacijsko – rehabilitacijskog fakul-

teta u Zagrebu,
4. Dominiku Marinković iz Budimaca, studentu I. godine Filozofskog fakulteta u Osi-

jeku,
5. Katarini Zidar iz Kelešinke, studentici II. godine Akademije likovnih umjetnosti u 

Zagrebu,

Naši učenici na adventu  
u Osijeku
Mala, ali vrlo efektna ekipa učenika i uči-
telja Osnovne škole Hinka Juhna, u pe-
tak, 16. prosinca, posjetila je osječki Ad-
vent u Tvrđi. Predvođeni ravnateljicom 
Zdenkom Vukomanović i učiteljicom 
Tajanom Tomoković, u ovaj neočeki-
vani radni posjet došli su učenici Mag-
dalena Valek, Sara Hećimović, Tamara 
Metikoš, Mislav Vukomanović, Barba-
ra Mihaljek i Vinko Balentić. U sastavu 
ove iznenadne podgoračke ekspedicije 
bilo je i nekoliko učiteljica i članova škol-
skog kolektiva. 

- Ova posjeta Adventu u Tvrđi nije bila 
planirana, ali zahvaljujući razumijevanju 
Grada Osijeka dobili smo na raspolaga-
nje jednu kućicu na osječkom adventu. 
Iskoristili smo to za promociju naše ško-
le, općine Podgorač i naravno, da po-
nešto zaradimo u našoj božićnoj akciji 
izrade i prodaje vlastitih božićnih ukra-
sa. Prukupljena sredstva ćemo uložiti u 
izgradnju školske sjenice – objasnila je 
učiteljica Tajana Tomoković.

Opširnije o ovoj hvalevrijednoj akciji, pro-
čitajte na 11. stranici Informativnog lista.

OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ – USVOJEN OPĆINSKI PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Uskrsnice i božićnice za sve umirovljenike!
(NASTAVAK S 1. STRANICE)

Što se tiče rashoda planirana su sredstva za 
rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje 
u Poganovcima u Ulici Ante Starčevića u 
iznosu od 1.250.000,00 kuna, a iz razloga što 
će se predmetna cesta nominirati slijedećih 
dana na raspisani natječaj iz Programa rural-
nog razvoja. U slučaju odobrenja predmet-
nog projekta, sredstva bi bila bespovratna u 
punom iznosu, s tim da je Općina u obvezi 
izvršiti predfinanciranje projekta. 

Proračunom su planirana i sredstva za iz-
gradnju dječjih igrališta u Bijeloj Lozi i 

Kršincima, završetak adaptacije društvenih 
domova, te nogostupa u Razbojištu, Kršin-
cima, Stipanovcima i Budimcima. 

Kod kapitalnih pomoći planirana su sred-
stva za izgradnju sustava javne vodoopskr-
be Budimci u iznosu od 200.000,00 kuna, 
sustava javne vodoopskrbe Poganovci u 
iznosu od 200.000,00 kuna, sustava javne 
vodoopskrbe i odvodnje u Poduzetničkoj 
zoni »Podgorač« te sustava javne odvodnje 
u Stipanovcima i Razbojištu. 

Također, predviđena je kapitalna donacija 
HEP-u za izgradnju trafo stanice i niskona-

U Poganovcima je planirano asfaltiranje i uređenje Ulice Ante Starčevića U Stipanovcima će se nastaviti obnova nogostupa i ozbiljni poslovi na izgradnje kanalizacije

Učenici naše škole pred »svojom« 
osječkom adventskom kućicom
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ponske mreže u Poduzetničkoj zoni »Pod-
gorač« u iznosu od milijun kuna. 

Novost u Proračunu su i predviđena sred-
stva za kapitalne donacije vjerskim zajedni-
cama za radove na crkvama i župnim uredi-
ma te, već spomenuta sredstva za uskrsnice 
i božićnice za umirovljenike. 
Ukupno, općinski proračun za sljedeću 
godinu planiran je u iznosu od 11 milijuna 
kuna.

- Smatram kako je usvojeni proračun iteka-
ko razvojan. Između ostalog, planiraju se 
završiti projekti vodoopskrbe, izgradnje ne-

razvrstanih cesta, dvaju igrališta u naseljima 
Kršinci i Bijela Loza i kanalizacije u naselji-
ma Stipanovci i Razbojište, a iduće godine 

planiraju se i značajna ulaganja u izgradnju 
Poduzetničke zone – naglasio je općinski na-
čelnik, Goran Đanić.

Ostale odluke
Općinski vijećnici prihvatili su i prijedloge programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijal-
noj skrbi za iduću godinu te prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređanja komu-
nalne i vodne infrastrukture.

Nadalje, održavanje javne rasvjete povjereno je tvrtki Elektro-Lovošević iz Našica, a poslovi 
zimske službe na nerazvrstanim cestama na području općine Podgorač povjereni su tvrtki 
»Tomislav i Slavko Uremović« iz Našica. Također, Vijeće je odobrilo zahtjev Osječko-baranj-
ske županije za zasnivanje prava služnosti, koje će omogućiti izgradnju sustava navodnja-
vanja Budimci-Krndija

OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ – USVOJEN OPĆINSKI PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Uskrsnice i božićnice za sve umirovljenike!
U Stipanovcima će se nastaviti obnova nogostupa i ozbiljni poslovi na izgradnje kanalizacije I u Razbojištu je očekuju veliki radovi na izgradnji sustava javne odvodnje

6. Matiji Lekić iz Podgorača, studentu V. godine Elektrotehnič-
kog fakulteta u Osijeku,

7. Zrinki Visković iz Podgorača, studentici III. godine Učitelj-
skog fakulteta u Osijeku,

8. Katarini Klarić iz Podgorača, studentici II. godine Učiteljskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu,

9. Mariji Hmura iz Podgorača, studentici III. godine Odjela za 
biologiju u Osijeku,

10. Dragani Ostopanj iz Razbojišta, studentici V. godine Odjela 
za matematiku u Osijeku.

Budući da stipendija iznosi 600 kuna mjesečno, Općina Podgorač 
će iz svoga proračuna za tu namjenu izdvojiti 72 tisuće kuna na 
godišnjoj razini. Svi stipendirani studenti su s Općinom Podgorač 
zaključili ugovore o korištenju stipendija kojima su regulirana 
međusobna prava i obveze, a ugovore s odabranim kandidatima 
potpisao je općinski načelnik Goran Đanić.
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IZGRAĐEN KRUŽNI TOK U SREDIŠTU BUDIMACA

Sigurniji promet i 
uljepšano središte

Novi izgled središta naselja Bolja protočnost vozila

Kao načelnik sam naro-
čito zadovoljan što će se 
kružnim tokom povećati 
sigurnost svih sudionika 
u prometu, a osobito pje-
šaka, budući da je u bli-
zini društveni dom, škola 
i ambulanta, kao i obje 
budimačke crkve – na-
glašava općinski načel-
nik Goran Đanić

Kako je obećano – tako je i izvr-
šeno! Izgradnja kružnog toka u 
središtu Budimaca, završena je 
u planiranim rokovima. Iako je 
bilo onih koji sumnjali da će po-
slovi, započeti krajem ljeta, biti 
obavljeni na vrijeme, radilo se 
intenzivno, a i klimatski uvjeti 
su išli na ruku graditeljima.

Nakon završetka radova, la-
knulo je stanovnicima okolnih 
budimačkih kuća, ali i vozači-
ma koji su morali voziti uz do-
datan oprez i posebnu regulaci-
ju prometa.

Kružni tok na raskrižju ulica 
Ante Starčevića i Josipa bana 

Jelačića u Budimcima, odno-
sno na županijskoj cesti ŽC 
4080 i ŽC 4105, na temelju 
projekta rekonstrukcije ra-
skrižja u kružni tok, naručila 
je Uprava za ceste Osječko-ba-
ranjske županije.

Prometna crna točka
Izgradnja kružnog toka naro-
čito je značajna stoga što je, 
na temelju analize prometnih 
stručnjaka Ministarstva unu-
tarnjih poslova, ova prometna 
točka bila najkritičnije mjesto 
na području općine Podgorač 
u smislu sigurnosti prometo-
vanja. Osobit problem pred-
stavljao je nepregledan izlaz s 
ceste iz smjera Koške u Starče-
vićevoj ulici koja se spaja s Je-
lačićevom ulicom, te vodi dalje 

prema Osijeku, odnosno prema 
Podgoraču i Našicama.

- Izgradnjom tog kružnog toka, 
riješen je problem najcrnje pro-
metne točke točku na području 
naše općine. Na dosadašnjem 
raskrižju često su se događale 
prometne nesreće. Kao načel-
nik sam naročito zadovoljan 
što će se kružnim tokom po-
većati sigurnost svih sudionika 
u prometu, a osobito pješaka, 
budući da je u blizini društveni 
dom, škola i ambulanta, kao i 
obje budimačke crkve – nagla-
šava općinski načelnik Goran 
Đanić.

Novi izgled središta 
Budimaca
Pored izgradnje kružnoga toka, 
središte Budimaca dobilo je i 

novi, suvremeniji izgled. Po-
stavljeno je desetak novih vi-
sokih rasvjetnih stupova, ure-
đene su prilazne staze okolnih 
objekata i kuća, izgrađeno je 
i nekoliko novih parkirališnih 
mjesta, a Općina Podgorač je 
iz svojih sredstava financirala 
hortikulturalno uređenje povr-
šina kružnoga toka. 

Taj dio uređenja bit će nastav-
ljen i u proljeće sadnjom novih 
sadnica sukladno godišnjem 
dobu. Nakon završetka iz-
gradnje druge faze vodovodne 
mreže u Budimcima, i središte 
tog naselja, kao i Podgorač i 
Stipanovci, dobit će prikladnu 
fontanu koja će dodatno uljep-
šati i urbanizirati središte Bu-
dimaca.

Nova rasvjeta i parkirališna mjesta A, ovako je bilo još prije nekoliko mjeseci
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ZAVRŠNA FAZA IZGRADNJE KANALIZACIJE U 
PODGORAČU

Isplatilo se 
osam godina 
upornosti
Završetkom ovog projekta ostvaruje se ono što je sta-
novnicima Podgorača obećano još prije osam godina

Planovi za 
izgradnju sustava 
odvodnje
Načelnik Đanić je najavio i 
daljnje planove kada je riječ 
o izgradnji sustava odvod-
nje na području općine Pod-
gorač. Riječ je o izgradnji 
kanalizacijskog sustava za 
naselje Razbojište te rekon-
strukciji postojeće i izgradnji 
nove mreže u Stipanovcima. 
Dio sredstva za te namjene 
planiran je i u općinskom 
proračunu za 2017. godinu

- Te smo projekte putem 
Našičke razvojne agencije 
NARA nominirali za sufinan-
ciranje iz fondova EU. Oče-
kujemo da će novac stići i da 
ćemo sljedeće godine početi 
radove. Što se tiče ostalih 
aktivnosti, priprema se pro-
jekt izgradnje kanalizacije za 
naselja Bijela Loza, Budimci 
i Poganovci. Sljedećih godi-
na bit će realizirani višemi-
lijunski projekti na izgradnji 
kanalizacijske mreže diljem 
općine – najavio je Đanić.

Prvi metri završnice Ponovno bageri na ulicama Podgorača

Na nekim dijelovima trebalo je ići i na dva metra dubine

Sredinom studenog, radovima 
u Strossmayerovoj ulici u Pod-
goraču, na dijelu od kraja ulice 
do križanja sa županijskom ce-
stom prema Ostrošincima, po-
čela je završna faza izgradnje 
kanalizacijske mreže. Riječ je o 
960 metara spojnog cjevovoda, 
koji je ključna točka za pušta-
nje u pogon cjelovitog sustava 
odvodnje u Podgoraču. Vrijed-
nost ovih radova koji bi trebali 
biti završeni do kraja godine 
iznosi blizu pola milijuna kuna.

Napokon završnica 
- Naravno da sam zadovoljan 
sam što se ova značajna investi-
cija privodi kraju. To je trebalo 
biti gotovo još prije nekoliko go-
dina, ali nije zbog financijskog 
uvjetovanja Hrvatskih voda. 
Tako su do danas izvedeni ra-
dovi financirani preko Europske 
investicijske banke, Našičkog 
vodovoda i Općine Podgorač. 
Konkretno, ove radove s 80 po-
sto financiraju Hrvatske vode, 
a preostali iznos osigurat će 
Našički vodovod i Općina Pod-
gorač. Kada ovi poslovi budu 
završeni, svi mještani moći će 
se priključiti na kanalizacijsku 

mrežu – izjavio je općinski na-
čelnik Goran Đanić. 

Nakon osam godina od 
obećanja
Kada se neki obećani posao 
tako dugo otegne, onda je i 
zadovoljstvo njegovom konač-
nom završavanja i veće. Zato je 
i zadovoljstvo što odvodnja u 
Podgoraču ulazi u završnu fazu 
istaknuo i Oto Dudjak, direk-
tor Našičkog vodovoda. 

- Završetkom ovog projekta 
ostvaruje se ono što je stanov-
nicima Podgorača obećano još 
prije osam godina. Bilo je pro-
blema s Hrvatskim vodama, 
no bili smo strpljivi i uporni. 
Drago mi je što smo zajednič-
ki, dogovorom i suradnjom 
riješili ovo važno pitanje za 
Podgoračane. K tome, to nam 
je izuzetno važno i zbog eu-
ropskih direktiva – naglasio je 
Dudjak.
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ZAVRŠENO PROJEKTIRANJE AKUMULACIJSKOG JEZERA BREZNICA-PODGORAČ 

Adaptacija doma  
u Bijeloj Lozi
Posljednjih jesenskih dana u zgradi društvenog doma u Bi-
jeloj Lozi zatekli smo majstore u završnoj fazi adaptacije ta-
mošnjeg društvenog doma. Ovoga puta je bila riječ o izgrad-
nji spuštenoga stropa, nakon što je prošle godine temeljito 
sanirano krovište doma.

Općinskim proračunom su za 2017. godinu isplanirana i 
sredstva za konačnu adaptaciju društvenih domova u još ne-
koliko općinskih naselja.

Investicija koja otvara i vrata turizmu
Radi se o velikom projektu koji ima prvenstveno poljoprivredni značaj u smislu obrane od poplava i navod-
njavanja, ali u budućnosti pruža i znatne turističke potencijale – ističe načelnik Đanić
Nakon višegodišnjeg rada, ovih je dana za-
vršena izrada projektne dokumentacija za 
izgradnju akumulacije Breznica-Podgorač, 
koja će se nalaziti na tromeđi između Pod-
gorača, Kršinaca i Stipanovaca. 

- Potrebno zemljište je otkupljeno i može-
mo očekivati kako će tijekom 2017. godine 
početi izgradnja akumulacije Breznica u 
općini Podgorač. Radi se o velikom pro-
jektu koji ima prvenstveno poljoprivredni 
značaj u smislu obrane od poplava i navod-
njavanja, ali u budućnosti pruža i znatne 
turističke potencijale. Većini ljudi u našoj 
općini bavljenje turizmom je potpuna ne-
poznanica, ali sam uvjeren kako će se i ta 
djelatnost razviti osobito u dijelu ribolov-
nog i odmarališnog turizma kao svojevrsni 
sportsko-rekreacijski centar. Glavni inve-
stitor su Hrvatske vode, a bit će to jedan 

od najznačajnijih kapitalnih objekata koji 
će raditi na općini Podgorač – najavljuje 
općinski načelnik Goran Đanić.

Kako smo ranije pisali u Informativnom li-
stu, radi se o jednoj od najvećih investicija 
koja će se predstojećih godina realizirati na 
području općine Podgorač. Riječ je o pro-
jektu koji se u planovima nalazi već više 
od 30 godina. Ta je ideja aktualizirana sre-
dinom 2012. godine i od tada se ozbiljno 
radilo na projektima, u što je uključen niz 

državnih, županijskih i općinskih instituci-
ja. Između ostalog, realizacija čitave ideje 
izgradnje akumulacijskih jezera, zahtjeva-
la je izmještanje nekih značajnih energet-
skih objekata s lokacije budućih jezera, te 
izradu projekata i u vezi tih zahvata.

Izgradnja akumulacijskih jezera Breznica i 
Dubovik prije svega je važna zbog sigur-
nosti u opskrbi vodom za navodnjavanje, a 
istovremeno i za obranu od poplava. Dakle, 
radi se o dvostruko značajnim projektima 
jer istovremeno osiguravaju snabdijevanje 
vodom, kao i zaštitu od poplava. 

- S obzirom na to da je područje naše opći-
ne izrazito poljoprivredni kraj, postojanje 
akumulacijskih jezera omogućit će kvali-
tetno navodnjavanje zemljišta jer vidimo 
da bez toga nema ozbiljnog razvoja poljo-
privrede – objasnio je načelnik Đanić.

Dubovik
U završnoj fazi je i projektiranje akumula-
cije Dubovik, a očekuje se kako će sljede-
će godine krenuti i s otkupom zemljišta. 
Inače, lokacija budućeg akumulacijskog 
jezera Dubovik se nalazi jugoistočno od 
Podgorača prema Razbojištu.
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POČELA IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA IZMEĐU BUDIMACA I POGANOVACA

Pri kraju posao ‘težak’ 
najmanje 15 milijuna kuna
Do sada je izgrađeno najmanje 40 kilometara vodovodne mreže u naseljima općine Podgorač

Kada su 2010. godine općin-
ski načelnik Goran Đanić i 
direktor Našičkog vodovoda 
Oto Dudjak na sastanku s ta-
dašnjim čelnim čovjekom Hr-
vatskih voda u Osijeku, Zora-
nom Đurokovićem, dogovori-
li početak radova na izgradnji 
vodovodne mreže u naseljima 
općine Podgorač, magistralni 
vod je tada iz Našica došao tek 
do Vukojevaca. Danas, šest go-
dine poslije, izgrađeno je 40-ak 
kilometara magistralnog i se-
kundarnog cjevovoda, a voda 
je stigla u osam od ukupno de-
vet općinskih naselja. 

Još 6,2 kilometra 
cjevovoda
Čulo se to krajem studenog u 
Poganovcima prilikom sveča-
nog obilježanja početka radova 
na izgradnji prve faze spojnog 
cjevovoda Budimci – Poganov-
ci u dužini 6.200 metara. Kao i 
i u svim dosadašnjim vodoop-
skrbnim radovima, nositelj in-
vesticije je Našički vodovod, 
a vrijednost radova je 1,6 mi-
lijuna kuna, od čega 80 posto 
financiraju Hrvatske vode, te 
Našički vodovod i Općina Pod-
gorač. Kasno jesenas započeti 
radovi su zaustavljeni zbog ni-
skih temperatura, a nastavljaju 

se na proljeće kako bi voda u 
Poganovcima potekla do ljeta. 
Potom, čim se odobre dva mi-
lijuna kuna, uslijedit će druga 
faza - gradnja sekundarne mre-
že u Poganovcima i preostalog 
dijela ulica u Budimcima. Bit 
će to ujedno i posljednja, završ-
na faza višegodišnjeg obimnog 
posla izgradnje vodoopskrbnog 
sustava za svih devet naselja 
općine Podgorač. Točna vri-
jednost svih tih poslova znat će 
se po završetku, ali već sada se 
zna kako je za taj, za mještane 
općine Podgorač zaista povije-
sni posao, uloženo najmanje 15 
milijuna kuna. 
Dogodine i sekundarna 
mreža
- Odmah po završetku ovih ra-
dova, nominirat ćemo gradnju 
sekundarne mreže za dodjelu 
financijske potpore od Hrvat-
skih voda – najavio je direktor 
Dudjak, dodajući kako trošak 
priključenja za stanovnike neće 
biti veći od 2.000 kuna, a bit će 
omogućena otplata na više rata. 
Osim toga, Općina Podgorač 
je oslobodila mještane plaća-
nja svih naknada za priključak, 
tako da se plaća jedino rad i 
potrošni materijal Našičkog 
vodovoda.

Zadovoljan ovim početkom ra-
dova, bio je naravno i načelnik 
Đanić:

- Ovo je veliki dan za općinu 
Podgorač, jer ovim i za deveto 
naselje u općini prestaju muke 
s nestašicom vode ljeti. Istovre-
meno, time će u potpunosti biti 
ostvaren projekt vodoopskrbe 

općine Podgorač, vrijedan naj-
manje 15 milijuna kuna. Ono 
što je aktualna općinska obeća-
laprije šest godine, a što je tada 
izgledalo nemoguće, sada smo 
konačno priveli kraju – rekao 
je Đanić, zahvalivši svima koji 
su omogućili da se projekt vo-
doopskrbe privede kraju.

Bageri se vraćaju na proljeće U šest godina je ugrađeno 40 kilometara ovakvih cijevi

Načelnik Đanić i direktor Dudjak prilikom početka radova u 
Poganovcima
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Jedna od najaktivnijih udruga 
koja je protekle godine djelo-
vala na području općine Pod-
gorač, svakako je Udruga umi-
rovljenika. Iako već niz godina 
djeluje kao podružnica našičke 
Gradske udruge umirovljenika, 
podgoračka općinska podružni-
ca bitno je ‘živnula’ ovogodiš-
njim izborom novoga vodstva.

Nakon što je početkom ove 
godine, iz osobnih obiteljskih 
razloga neopozivu ostavku dao 
dotadašnji predsjednik podgo-
račke podružnice Đuro Sebal, 
za novu predsjednicu jednogla-
sno je izabrana Suzana Đanić.

Već nakon tri mjeseca rada, s 
tadašnja 32 člana, podgoračka 
općinska podružnica Udruge 
umirovljenika je do sredine 
2016. godine povećana za no-
vih 40 članova.

Jedna od prvih aktivnosti kori-
snih za članove bila je organi-
zacija nabavke mesa (piletine i 

puretine) za članove koji nisu 
u mogućnosti odlaziti u veća 
mjesta kao što su Našice, Đa-
kovo ili Osijek. 

- Potom su uslijedile i donacije 
od Crvenog križa. Uz surad-
nju s općinskim načelnikom 
Goranom Đanićem, koji nam 
je svaki put izlazio ususret i 
DVD-om Podgorač, rješavali 
smo pitanje prijevoza dona-
cija. Također, zahvaljujem i 
predsjedniku Gradske udruge 
umirovljenka Našice, Bošku 
Dundoviću, te predstavnicima 
Crvenog križa, Vesni Lolić i 

Mirku Gašiću koji su nam 
omogućili takve donacije – 
kaže Suzana Đanić.

Izleti, druženja, misa...
Uz brojne donacije korisnih 
potrepština, Udruga umirov-
ljenika je tijekom godine za 
svoje članove organizirala jed-
nodnevni izlet u Baranju uz 
posjetu Kopačkom ritu i jed-
nom tamošnjem obiteljskom 
gospodarstvu. Organiziran je 
i desetodnevni odlazak u Bi-
zovačke toplice, te početkom 
prosinca desetodnevni lječiliš-

ni boravak u Banji Vrućici u 
Tesliću u Bosni i Hercegovini. 
Pri tome je važno napomenuti 
kako je Udruga svojim člano-
vima omogućila plaćanje u čak 
sedam mjesečnih rata. 

Osim toga, članovi Udruge 
umirovljenika organizirano su 
posjetili Vukovar, gdje su obiš-
li Memorijalno groblje i muzej 
Vučedol, a stigli su i zapaliti 
svijeće kod policijske postaje 
u Dalju za poginule policajce. 

Od obližnjih ‘domaćih’ aktiv-
nosti, predsjednica podgoračke 

Modernizacija 
elektromreže
Hrvatska elektroprivreda sustavno obav-
lja poslove modernizacije elektromreže na 
području općine Podgorač. Pored radova 
obnove niskonaponske mreže u naseljima, 
radi se i na mnogim dalekovodima između 
naselja. Tako smo radnike našičke tvrtke 
Elektro Lovošević u istočnom dijelu opći-
ne Podgorač, na cesti između Podgorača i 
Budimaca, zatekli u poslovima zamjene dr-
venih nosača onima betonske konstrukcije.

IZ RADA PODGORAČKE PODRUŽNICE UDRUGE UMIROVLJENIKA

Bitno povećana aktivnost Udruge 
umirovljenika naše općine

Druženje umirovljenikaS jedne od podjela donacija članovima Udruge umirovljenika u Podgoraču

U protekloj godini Udruga umirovljenika organizarala je i provela više humanitar-
nih donacija, različitih izleta i druženja, a članstvo je višestruko povećano
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Kao što smo i najavili u prošlom broju 
Informativnog lista Općine Podgorač, 
umjesto dotrajalog igrališta, najmlađim 
stanovnicima naselja Poganovci sada je 
na raspolaganju novo dječje igralište. 
Nakon što su radnici Vlastitog komunal-

nog pogona Općine Podgorač, pripremili 
teren u parku u središtu Poganovaca, pro-
teklih dana su postavljene nove suvreme-
ne sprave na dječjem igralištu.

Nakon Podgorača, Stipanovaca i Bu-
dimaca, od sada i djeca iz Poganovaca 
mogu uživati u novim, modernim sprava-
ma na dječjem igralištu. Za 2017. godinu 

su nominirana igrališta u Bijeloj Lozi i 
Kršincima, a potom u Kelešinki i Ostro-
šincima. Općinska vlast i time pokazuje 
koliko joj je stalo do ravnomjernog ra-
zvitka svih općinskih naselja zadovolja-
vajući interese svih dobnih skupina.

općinske podružnice Udruge 
umirovljenika ističe i sljedeće:

- U Podgoraču je održana sveta 
misa u crkvi sv. Nikole za sve 
umirovljenike, koju je vodio 
župnik Željko Benković. Po-
slije mise župnik je priredio 
mali domjenak za umirovljeni-
ke Podgorača. Ovim putem se 
zahvaljujem župniku na održa-
noj misi i ugodnom druženju. 
Također, Udruga je organizira-
la zabavu povodom »Međuna-
rodnog dana starijih osoba« i 
proslavu 70-te obljetnice. Tom 
su prigodom dodjeljene zahval-
nice i priznanja dugogodišnjim 
članovima naše općinske Udru-

ge, dosadašnjem uspješnom 
predsjedniku Đuri Sebalu, te 
Barici Mihaljek i Dragici Tot. 
Posebnu zahvalnicu zbog svog 
doprinosa i zalaganja, dobio je 
načelnik općine Podgorač, Go-
ran Đanić – kaže Suzana Đanić.

Druženje u Podgoraču 
2017. godine
Budući da međusobno druže-
nje umirovljenika ima veliki 
značaj, članovi podgoračke op-
ćinske udurge pozvani su i su-
djelovali na zajedničkom dru-
ženju u Koški. Tom druženju 
odazvao se čak 31 član, a kako 
bi pokazali svoje umjeće i po-
častili domaćine u Koški, pod-
gorački umirovljenici su tom 
prigodom pripremili vlastite 
kolače. Uz domaćine iz Koš-
ke, na druženju su sudjelovali 
i umirovljenici iz Našica i Đur-
đenovca, te je ukupno sudjelo-
valo blizu 200 umirovljenika. 
Članovi podružnice Podgorač 
su oduševljeni druženjem i su-

sretljivošću prijatelja i domaći-
na iz podružnice Koška 

- U dogovoru s članovima po-
družnice Podgorač planiramo u 
2017. godini organizirati dru-
ženje u podružnici Podgorač. 
Kako bi to druženje organizi-
rali na pravi način, u pomoć 
pozivamo načelnika Općine 
Podgorač, Gorana Đanića, ali 
i predsjednika Udruge Boška 
Dundovića i svih članova Iz-
vršnog odbora – navodi Suzana 
Đanić, dodajući kako je dosa-
dašnjim aktivnostima podgo-
račke podružnice Udruge umi-
rovljenika, pored navedenih, 
značajnu potporu dala i Đur-
đica Vakula, administratorica 
našičkoga ureda.

Među posljednjim aktivnosti-
ma podgoračke općinske po-
družnice Udruge umirovljeni-
ka, svakako valja istaknuti ne-
davne podjele donacija manda-
rina i jabuka svojim članovima. 
Također, za kraj ove godine, za 

svoje članove pripremaju Bo-
žićno-novogodišnju zabavu u 
našičkom hotelu Park. 

S obzirom na ovakve aktiv-
nosti ne treba čuditi kako je u 
posljednjih šest mjeseci član-
stvo Udruge umirovljenika na 
području općine Podgorač, po-
većano s 32 člana na čak 113 
članova. Svi umirovljenici s 
područja općine Podgorač, za 
članstvo se mogu javiti Suzani 
Đanić na telefon 091 942 7417.

Novo dječje 
igralište u 

Poganovcima

Načelnik Đanić 
najavljuje dodatnu 
pomoć Općine 
- Izuzetno mi je drago što 
je došlo do svojevrsne ek-
spanzije učlanjenja u Udrugu 
umirovljenika na području 
naše općine, budući da op-
ćinska podružnica Podgorač 
okuplja već više od stotinu 
članova. Itekako je vidljiva 
njihova aktivnost kako u broj-
nosti različitih humanitarnih 
akcija podjele prehrambenih 
i higijenskih potrepština, tako 
i u samom druženju umirov-
ljenika. Općina rado uskače 
kad god im je potrebna kakva 
pomoć, a samo u protekloj 
2016. godini barem desetak 
puta smo im stavljali na ras-
polaganje prijevozna sred-
stva – kaže općinski načelnik 
Goran Đanić.

Objašnjavajući višestruku 
korist od ovakve aktivnosti 
Udruge umirovljenika, na-
čelnik Đanić navodi i veliki 
doprinos u tome što stariji i 
usamljeniji članovi naše za-
jednice osjete kako nisu za-
boravljeni. Načelnik najavlju-
je kako će i Općina, sukladno 
svojim mogućnostima, pove-
ćati sredstva za te namjene u 
predstojećoj 2017. godini.

IZ RADA PODGORAČKE PODRUŽNICE UDRUGE UMIROVLJENIKA

Bitno povećana aktivnost Udruge 
umirovljenika naše općine

Druženje umirovljenika Udruga je organizirala i veliku zabavu u povodu Međunarodnog dana starijih osoba 
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ZAVRŠEN JESENSKI DIO NOGOMETNE SEZONE 2016./2017.

Općinski klubovi igraju 
solidan nogomet
Od pet naših klubova, u najjačoj ligi Nogometnog središta Našice prednja-
či povratnik u ovo ligaško natjecanje - podgoračka NK Sloga 

Do zaključenja ovog broja Infor-
mativnog lista Općine Podgorač, 
na području općine rođeno je 
četiri naše nove sumještanke. 
Njihovim je roditeljima iz općin-
skog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od 
tisuću kuna.
1. Magdalena Stojčević, rođe-

na 14. listopada 2016., kćer-
ka Josmina Stojčević i Marije 
Džanija iz Budimaca, 

2. Tea Amić, rođena 11. stude-
nog 2016. kćerka Jasmina 
Amić i Jelene Klem iz Budi-
maca, 

3. Mila Đurić, rođena 27. stu-
denog 2016. kćerka Drage i 
Ljubice iz Stipanovaca, 

4. Sandra Mandić, rođena 4. 
studenog 2016. kćerka Vikto-
rije Mandić iz Budimaca.

Roditeljima čestitamo, a djeci že-
limo sretno i zdravo djetinjstvo. 

U posljednja dva mjeseca, napu-
stilo nas je čak devet naših done-
davnih sumještana:

1. Ksenija Vudrak, sahranjena 
1. studenog 2016. na groblju 
u Budimcima (Tihi gaj), 

2. Ružica Bulat, sahranjena 5. 
studenog 2016. na groblju u 
Poganovcima (sv. llije i sv. 
lvana Nepomuka), 

3. Tomo Nikolašević, sahra-
njen 6. studenog 2016. na 
groblju u Podgoraču (Sv. Ni-
kole), 

4. Katica Šuler, sahranjena 7. 
studenog 2016. na groblju u 
Podgoraču (Sv. Nikole), 

5. Josip Matošević, sahranjen 
21. studenog 2016. na gro-
blju u Budimcima (Presveto 
Trojstvo), 

6. Milka Jovičić, sahranjena 
22. studenog 2016. na gro-
blju u Bijeloj Lozi (Male Gos-
pojine), 

7. Martin Peulić, sahranjen 8. 
prosinca 2016. na groblju u 
Podgoraču (sv. Nikole), 

8. Dragoljub Dušić, sahranjen 
9. prosinca 2016. na groblju 
u Budimcima (Tihi gaj), 

9. Slobodan Drekić, sahra-
njen 12. prosinca 2016. na 
groblju u Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine).

10. Kata Vadas, sahranjena 17. 
prosinca 2016. na groblju u 
Kršincima (sv. Ana)

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

Kako je netko duhovito pri-
mjetio »Podgorački nogomet-
ni klub Sloga, za svoje godine 
igra prilično dobar nogomet. 
Iako mu je punih 95 godina, taj 
živahni starčić ovu je poluse-
zonu završio pri samome vrhu 
Druge ŽNL Našice«!

Uz malo više koncentracije u 
završnim kolima, Sloga je re-
alno mogla prezimiti kao vo-
deća momčad lige. No, i ovo je 
sjajan rezultat. Osobito kada se 
zna kako je Sloga tek povrat-
nik u najjaču ligu Nogometnog 
središta Našice. Iza sebe je na 
tablici ostavila mnoge iskusni-
je ekipe, te uz dobru pripremu 
i sigurnu logistiku, na proljeće 
valja očekivati mnoštvo ugod-
nih iznenađenja. Uostalom, 
iako se sada može činiti kako je 
2021. godina još daleko, ali za 
kvalitetno obilježavanje stotog 
rođendana kluba, valja se poče-
ti pripremati već sada.

Umor u završnici sezone
Ni ostala dva općinska nogo-
metna kluba u ovom ligaškom 
natjecanju, nisu se osobito po-
kazali u završnici jesenskog 
dijela prvenstva. To se osobito 
odnosi na NK Poganovci, koji 
su u samoj završnici doživje-
li jedan od najtežih poraza u 
svojoj povijesti kada ih je NK 
Motična porazila s velikih 9:0. 
Uostalom, u posljednjih pet 
kola jesenskog dijela prvenstva, 
NK Poganovci su osvojili samo 
jedan bod uz katastrofalnu gol 
razliku od 7:21, te dva uzasto-
pna domaća poraza. Što im se to 
dogodilo, to najbolje znaju oni 
sami. U svakom slučaju, imaju 
dovoljno vremena da do počet-
ka proljetnog dijela prvenstva 
srede situaciju u svojim redo-
vima i nastave onako kako su i 
započeli proteklo prvenstvo.

Dečki iz stipanovačke Mlado-
sti protekle jeseni nisu imali 
toliko oscilacija, te drže pozi-
ciju zlatne sredine uz pozitivnu 
gol razliku. Uostalom, od pet 

ovojesenskih poraza, tri puta 
je protivnik bio bolji samo za 
jedan gol. Da nije bilo onog 
nesretnog domaćeg poraza od 
Omladinca iz Nize (0:1), mla-
dostaši bi jesen završili u gor-
njem dijelu tablice.

Rukometni rezultati
U »ligi bez briga« kako pe-
žorativno nazivaju natjecanje 
Lige NS Našice, naši općinski 
klubovi – NK Dinamo iz Budi-
maca i NK Vuka iz Razbojišta 
– zauzimaju solidna mjesta na 
tablici. Ono što je još važnije, 
pokazuju kako znaju igrati, ali 
i – gubiti. To je liga u kojoj ru-
kometni rezultati nisu nikakva 
neobičnost. Doživjeli su to ove 
jeseni i naši klubovi. Tako je 
budimački Dinamo doživio po-
raz od vodećeg Zagorca 1952 

iz Beljevine od čak 0:10, ali 
se zato na samom kraju jesen-
skog dijela prvenstva ‘osvetio’ 
Slavoncu iz Pribiševaca gostu-
jućom pobjedom od 9:0. Da se 
u Budimicima ove sezone igra 
puno bolji nogomet nego što je 
to bilo prošle sezone svjedoči 
i činjenica kako su ove jesni 
osvojili više bodova nego čita-
ve prošle sezone.

Zanimljiv nogomet ove se jese-
ni igrao i u Razbojištu. Naime, 
dečki iz NK Vuke preferiraju 
igru na ‘sve ili ništa’. Od deset 
ovojesenskih utakmica, samo 
jednu su odigrali neriješeno. 
Bilo bi bolje kada bi bilo više 
pobjeda nego poraza, ali i ova-
ko oni su jesen završili s pozi-
tivnom gol razlikom. U odnosu 
na prošlosezonskih -36, ovo je 
dobar rezultat.

II. ŽNL Našice - Seniori 2016/2017 (jesen)

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Seljak  13 9 4 0 43 9 34 31
 2. Sloga  13 8 3 2 39 16 23 27
 3. Željezničar  13 8 2 3 37 21 16 26
 4. Motičina (-4)  13 8 4 1 39 12 27 24
 5. Iskrica  13 6 2 5 22 20 2 20
 6. Lila  13 6 2 5 25 26 -1 20
 7. Omladinac (V) 13 6 1 6 24 23 1 19
 8. Mladost (S)  13 5 3 5 28 27 1 18
 9. Poganovci  13 5 2 6 28 35 -7 17
 10. Šipovac  13 5 1 7 30 29 1 16
 11. Omladinac (N) 13 4 3 6 15 24 -9 15
 12. Croatia  13 2 4 7 18 38 -20 10
 13. Zoljan  13 2 2 9 18 42 -24 8
 14. Polet  13 0 1 12 14 58 -44 1

Liga NS Našice - Seniori 2016/2017 (jesen)

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Zagorac 1952  10 9 1 0 52 4 48 28
 2. Slavonija  10 7 2 1 45 5 40 23
 3. Seona  10 5 3 2 34 19 15 18
 4. Martin  10 5 2 3 35 20 15 17
 5. Dinamo  10 5 2 3 23 22 1 17
 6. Brezik  10 4 3 3 41 24 17 15
 7. Lađanska  10 4 2 4 19 22 -3 14
 8. Vuka  10 4 1 5 26 25 1 13
 9. Lug  10 2 0 8 22 57 -35 6
 10. Mladost (BN)  10 1 2 7 13 29 -16 5
 11. Slavonac  10 0 0 10 3 86 -83 0
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA - ODRŽANE BOŽIĆNE 
KREATIVNE RADIONICE

Dobra volja i vrijedne ruke – 
recept za uspješnu radionicu
Dođite na prvi školski Božićni sajam u petak, 23. prosinca. Kupite nešto 
od onoga što su izradili učenici uz pomoć svojih učiteljica, majki, baka, 
teta i svih ostalih koji su sudjelovali u radu kreativnih radionica. Time 
izravno pomažete izgradnju buduće školske sjenice

Radionice
Ukupno je bilo organizirano šest različitih 
radionica. Na radionici nazvanoj Božićni 
ornamenti izrađivali su se božićni ukra-
si, kuglice, čestitke, bookmarks i prikaz 
jaslica. Na radionici nazvanoj Chris-
tmas Market/Weihnachtsmarkt bavili su 
se izradom božićnih ukrasa od konca i 
kartonskih rolica od toaletnog papira. U 
radionici Kaširani snješko, izrađivao se 
snješko od špage ili tanke vune, uz ukra-
šavanje dugmetima i tkaninom. Na radi-
onici Božićni vijenci za vrata, izrađivani 
su, naravno - ukrasni božićni vijenci za 
vrata! U radionici Božićni origami i svijeć-
njaci, zainteresirani polaznici su izrađivali 
božićne čestitke, svijećnjake i ukrase. A, 
oni koji su se priključili radionici Božićni 
tabletići, radili su prigodne božićne slike 
vezenjem.

Valja istaknuti i vrijedne voditeljice svih 
tih radionica. Bile su to Sofija Kubaša, 
Jelena Baričević Momčilović, Tajana To-
moković, Nada Vulić, Milica Ivančić, Taja-
na Vinić, Ivana Kodrić, Valentina Čutek i 
Marija Patača.

Iznad svih očekivanja, božićne kreativne 
radionice, održane početkom prosinca u 
prostorima Osnovne škole Hinka Juhna u 
Podgoraču, okupile su stotinjak sudionika 
svih dobi. 
Cilj je bio jednostavan i motivirajući svima: 
izraditi božićne ukrase koji će se predstaviti 
na prvom školskom Božićnom sajmu najav-
ljenom za petak, 23. prosinca.
- Na radionicama smo se okupili u nemalom 
broju u našoj školi. Učenici nižih razreda su 
završili s nastavom kada su se se pridružili 
učenici viših razreda, mame, bake, tete i asi-
stentice. U pomoć nam je stigla čak i umi-
rovljena učiteljica likovne kulture, gospođa 
Mirjana Potnar. Nakon pozdrava, upoznali 
smo sudionike sa ciljevima radionice, naja-
vili Božićni sajam i izgradnju sjenice pored 
škole. Unaprijed smo obavijestili putem 
plakata, naše inernetske stranice i društvene 
mreže što se radi u svakoj od šest radioni-
ca pa su sudionici mogli odabrati u kojoj će 
sudjelovati. Atmosfera na radionicama je 
bila radna, ali opuštena. Voditeljice su po-
kazale što se izrađuje i kako, a sve ostalo 
do finalnog proizvoda prepušteno je mašti i 
kreativnosti. Iako smo se zadržali do goto-
vo 18 sati, svi prisutni mogli su se okrijepiti 
uz sokove, kavu i slane i slatke grickalice. 
Hvala svima koji su svojim dolaskom prido-
nijeli, vaša nam je pomoć važna i potiče nas 
naprijed. Na stranicama škole i društvenim 
mrežama objavit ćemo fotografije radova te 
ćemo primati predbilježbe za one koji neće 
moći posjetiti sajam – objašnjava učiteljica 
Tajana Tomoković. 
Inače, ove kreativne radionice bile su uvod 
najvažnijem događaju na kraju polugodišta, 
a to je Božićna akademija učenika. Novost 
ove školske godine je ta što će se Božićna 
akademija održati u novosagrađenoj nastav-
no-sportskoj dvorani, a u sklopu te sveča-
nosti, održat će se i Božićni sajam na kojem 

će se prodavati ukrasi i proizvodi nastali na 
radionici. 
Novac zarađen na Božićnom sajmu upotri-
jebit će se u izgradnju sjenice pored škole, a 
ta će sjenica služiti i kao učionica na otvo-
renom. 
- Ovim aktivnostima želimo pokazati učeni-
cima da se može mnogo postići kada postoji 
volja i kada se snage udruže. Vjerujemo da 
ćemo zajedničkim snagama izgraditi sjeni-
cu, a u tome nam možete pomoći i vi dola-
skom na naš školski Božićni sajam u petak, 
23. prosinca i kupnjom onoga što smo sami 
izradili – poručuje učiteljica Tajana Tomo-
ković.
I, ne zaboravite: kupnjom donirate sredstva 
za izgradnju školske sjenice!

Nacrt buduće sjenica koji je izradila magistrica 
građevinarstva Gorana Zorić Vrekalović



ODRŽANA 26. SMOTRA FOLKLORA U PODGORAČU »OJ, JESENSKE DUGE NOĆI«

Jesenske noći u novom ruhu
Dodatni zamah i novu organizacijsku motivaciju ovoj je manifestaciji dala činjenica kako se ove godine odr-
žavala u novoj nastavno-sportskoj dvorani Osnovne škole Hinka Juhna u Podgoraču
Kada se neka manifestacija u 
jednom općinskom središtu 
održava punih 26 godina, kada 
okuplja stotine sudionika i još 
više posjetitelja i kada pri tome 
njeguje tradicijsku glazbenu, 
plesnu i folklornu baštinu, onda 
zaista vrijedi. A, to se s punim 
pravom može reći za podgorač-
ku manifestaciju »Oj, jesenske 
duge noći«!

Dodatni zamah i novu organi-
zacijsku motivaciju ovoj je ma-
nifestaciji dala činjenica kako 
se ove godine održavala u no-
voj nastavno-sportskoj dvorani 
Osnovne škole Hinka Juhna u 
Podgoraču.

- Presretan sam što je nakon 
više desetljeća čekanja smotra 
folklora održana u sportskoj 
dvorani. Drago mi je da se na-
stavlja tradicija smotre folklora 
i zato zahvaljujem predsjednici 
HKD-a Podgoračani Zdenki 
Vukomanović i voditeljici fol-
klora Mirjani Kučić. Ponosan 
sam što se naša baština i kultura 
čuvaju, a nakon ovoga siguran 
sam da će se taj trend nastaviti i 
u budućnosti, a Općina Podgo-

rač će se, kao i dosad, potruditi 
da i dalje podržava ovu vrijed-
nu manifestaciju – rekao je op-

ćinski načelnik Goran Đanić, 
koji je u ime pokrovitelja otvo-
rio ovu manifestaciju.

Puna srca dobrog domaćina 
i organizatora, predsjednica 
HKD-a Podgoračani, Zdenka 
Vukomanović je rekla kako je 
prezadovoljna odazivom sudi-
onika i posjetitelja.

- Već sama činjenica kako je 
svih 150 mjesta na tribinama 
popunjeno, te da smo mora-
li donijeti još toliko dodatnih 
stolica, ali i da je unatoč tome 
još puno ljudi ostalo stajati, 
najbolje pokazuje kako je ova-
kva smotra folklora pun pogo-
dak. Već 26 godina u Podgorač 
dolaze brojni čuvari tradicij-
ske kulture i običaja iz svih 
dijelova Slavonije koji se rado 
odazivaju našem pozivu te svi 
zajedno pokazujemo s koliko 
brige i poštovanja njegujemo 
kulturnu baštinu – rekla je 
Zdenka Vukomanović.

Prava dodana vrijednost ove 
manifestacije zbila se uoči 
službenog otvorenja kada je 
većina sudionika nazočila misi 
za sudionike i goste u župnoj 
crkvi sv. Nikole koju je pred-
vodio podgorački župnik, ve-
lečasni Željko Benković.

Sudionici
Pored domaćina i organizatora, podgoračkog HKD-a Podgorača-
ni, ove su godine nastupili KUD Ante Evetović Miroljub iz Veliško-
vaca, IFD ogranak Seljačka sloga iz Gradečkog Pavlovca, SKUD 
Braća Banas iz Josipovca Punitovačkog i KUD Vesela Šokadija 
iz Koritne, muška pjevačka skupina Drenjanci iz Drenja i ženska 
pjevačka skupina Sklad iz Đakova, a u programu je sudjelova-
la i dramska sekcija KUD-a Tamburica iz Velimirovca igrokazom 
»Babe idu na more«.

Načelnik Goran Đanić otvara ovogodišnje Jesenske noći

 U novoj dvorani se tražila stolica više Odlična atmosfera u župnoj crkviMlade snage podgoračkih folkloraša


