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ODRŽANA POPULARNA LJETNA GASTRONOMSKO-ZABAVNA MANIFESTACIJA
»PODGORAČKA LJETNA NOĆ«

Kad bi svaka noć mogla biti
kao – Podgoračka ljetna noć

Ova prepoznatljiva ljetna manifestacija, pored gastronomskog i zabavnog sadržaja,
sve više postaje zanimljiva turistička atrakcija. Dokaz tomu
su i brojni gosti iz našičkog,
osječkog i đakovačkog kraja
Stranica 6-7

U OVOM BROJU DONOSIMO:

IZABRANO I KONSTITUIRANO NOVO
VODSTVO OPĆINE PODGORAČ

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA –
ŠKOLSKA GODINA 2017.-2018.

OPĆINA POMAŽE I VJERSKE ZAJEDNICE

Đanić: Hvala biračima!

Dobre vijesti iz naše škole

Pomoć za radove na
vjerskim objektima

ΨΨ Novi/stari općinski načelnik Goran
Đanić, kao i njegova kandidacijska lista
HNS, SDP, HSU i HSS, dobili su gotovo
dvotrećinsko povjerenje birača Općine
Podgorač
Stranica 2-3

ΨΨ U posljednjih četvrt stoljeća nikada
nije zabilježen toliki broj učenika – Školu
ove školske godine pohađa čak 306
učenika – Bilo bi odlično kada bi ovakav
trend bio nastavljen i sljedećih godina
Stranica 11-12

ΨΨ Općinski načelnik i predstavnici
vjerskih zajednica krajem rujna u
općinskoj vijećnici potpisali ugovore o
odobravanju financijskih sredstava za
investicije na sakralnim objektima ukupne
vrijednosti 70.000 kuna
Stranica 4

LJILJANA ZIDAR, NOVOIZABRANA PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Zajedništvo za razvoj

Zaista je dosta toga ostvareno ranijih godina, ali još ima dosta poslova koje
ova naša općina mora odraditi kako bi stala uz rame razvijenih hrvatskih
općina. Naravno, na tom će nam putu trebati pomoć županije i države – istaknula je Ljiljana Zidar
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Podgorač za predsjednicu
Općinskog vijeća izabrana je
Ljiljana Zidar iz Kelešinke.
Gospođa Zidar za vijećnicu
je izabrana sa stranačke liste
Hrvatske narodne stranke, a
uglednu dužnost općinske vijećnice obnašala je i u proteklom četverogodišnjem mandatu. Kroz iskustva dosadašnje vijećničke dužnosti, imala
je prilike upoznati funkcioniranje sustava lokalne samouprave što će joj svakako koristiti na dužnosti predsjednice
Općinskog vijeća.
O tome kako ocjenjuje dosadašnji rad novoizabranih
vijećnika, kao i funkcioniranje Općinskog vijeća,
predsjednica Zidar ističe:
- Iza nas su tri sjednice Vijeća
i za sada sam zadovoljna suradnjom svih vijećnika, kako
onih iz vladajuće koalicije,
tako i s onima iz oporbe. Stalno ističem kako je važno da
zajednički donosimo odluke
u interesu čitave Općine Podgorač, svih naših stanovnika i
naselja.
Govoreći o planovima za
rad Općinskog vijeća u
predstojeće četiri godine,
Ljiljana Zidar, ističe značaj

putu trebati pomoć županije i
države – istaknula je Ljiljana
Zidar, još jednom naglašavajući značaj suradnje svih općinskih vijećnika.
Kao predsjednica Općinskog vijeća, Ljiljana Zidar
je istaknula značaj, ali i zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s općinskim načelnikom Goranom Đanićem.

Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća Općine
Podgorač

dodatnog iskoraka u razvoju Općine Podgorač.
- Svima nam je najvažnije
postići što veću razini zaposlenosti u našoj općini. U
tom smislu je važno da se
nastave poslovi izgradnje Poduzetničke zone jer to može
pridonijeti većem zapošljavanju. Puno je projekata koji su
ranije započeti i koje u ovom
mandatu valja završiti. Zaista
je dosta toga ostvareno ranijih godina, ali još ima dosta
poslova koje ova naša općina
mora odraditi kako bi stala uz
rame razvijenih hrvatskih općina. Naravno, na tom će nam

- Sve ono što sam navela o
značaju suradnje općinskih
vijećnika, vrijedi i za našu
suradnju s općinskim načelnikom Goranom Đanićem i
njegovim zamjenicima Josipom Mojzešom i Ljiljanom
Grbić. Mi smo općina s čak
devet naselja, ali gotovo se
svi poznajemo i zaista nema
nikakvog razloga da svi zajedno ne damo svoj maksimum za razvoj naše općine. O
tome što danas napravimo ili
ne napravimo sudit će buduće
generacije. Osobno, želim da
nas pamte po dobrome, a vjerujem kako tako razmišljaju
svi naši općinski vijećnici bez
obzira na stranačku pripadnost. Premalo nas je da bi se
dijelili i svađali – zaključila
je novoizabrana predsjednica Općinskog vijeća Općine
Podgorač Ljiljana Zidar.

Iza nas su još jedni izbori za
članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika
i župana te njihovih zamjenika.
Bili su to sedmi redoviti lokalni
izbori od 1993. godine kada je
formiran sadašnji ustroj Republike Hrvatske sa županijama,
gradovima i općinama. Naravno, bili su to i sedmi izbori u
Općini Podgorač, a održani su
21. svibnja.
Kao što se i očekivalo, birači
podgoračke općine svoj su posao obavili već u prvom krugu.
Velikom, gotovo dvotrećinskom
većinom sa 63 posto osvojenih
glasova birača, za načelnika
Općine izabran je Goran Đanić.
- Bila bi lažna skromnost kada
bi rekao da nisam očekivao takav rezultat. Iza mene i tima s
kojim radim, zaista su vidljivi
rezultati. Uostalom, sjetite se
kako je izgledala naša općina
2005. godine kada sam prvi
puta izabran za načelnika. Ne
zna se što je bilo u jadnijem stanju. Da li lokalne ceste, javna
rasvjeta, niskonaponska elektro
mreža, groblja, uređenost naselja...? O vodovodnoj mreži,
kanalizaciji i plinu tada smo
mogli samo sanjati. Danas su
gotovo svi ti poslovi iza nas, a
upravo ovih dana su u finalizaciji i radovi na izgradnji cjevovoda kojim će i posljednje od
devet općinskih naselja, a riječ
je o Poganovcima, stići pitka
voda. Desetine i desetine milijuna kuna je posljednjih godina
uloženo samo u izgradnju takve
komunalne infrastrukture. Pred
nama je još uvijek dosta posla, a
najvažnijim smatram dovršenje
i stavljanje u funkciju Poduzetničke zone u Podgoraču. Općina
će učiniti sve što je u našoj moći

Općina pomaže svoje studente
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Kao i niz godina unatrag, Općina Podgorač
i ove je godine raspisala javni natječaj za
dodjelu stipendija studentima za studijsku
2017. / 2018. godinu. Ukupno će se dodijeliti deset stipendija, od toga pet stipendija studentima prve godine i pet stipendija
studentima kasnijih godina studija. Visina
mjesečne stipendije za studente iznosi 600
kuna.
Stipendiju mogu dobiti redovni studenti,
državljano RH s prebivalištem na području Općine Podgorač, a koji nisu korisnici
neke druge stipendije ili studentskog kredi-

ta. Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje lista
kandidata za dodjelu stipendija su uspjeh
u dosadašnjem školovanju, rezultati znanstveno-stručnog rada, kao i socijalni status
(prihod po članu obitelji).
Međusobna prava i obveze korištenja stipendije urediti će se Ugovorom, a zainteresirani kandidati mogu sve dodatne informacije dobiti svakim radnim danom u prostorima Općine ili na telefon 031/698-014.
Konačnu odluku o odobrenim stipendijama
donijet će Općinsko vijeće.
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IZABRANO I KONSTITUIRANO NOVO VODSTVO OPĆINE PODGORAČ

Đanić: Hvala biračima!

Novi/stari općinski načelnik Goran Đanić, kao i njegova kandidacijska lista HNS, SDP, HSU i HSS,
dobili su gotovo dvotrećinsko povjerenje birača Općine Podgorač
da u zonu dođe što više ulagača,
da se otvore pogoni i radna mjesta. Uvjeren sam kako ćemo i u
tome uspjeti. Biračima koji su
mi dali svoj glas zahvaljujem,
a svim mještanima naše općine
poručujem kako je važno da zajednički radimo na boljitku svih
naših naselja – poručio je nakon
izbora načelnik Đanić.
Inače, valja još naglasiti kako je
za zamjenika općinskog načelnika s kandidacijske liste HNS,
SDP, HSU i HSS, izabran Josip
Mojzeš. Također, za zamjenicu općinskog načelnika iz reda
pripadnika srpske nacionalne
manjine izabrana je Ljiljana
Grbić.
Sastav Općinskog vijeća

Sličan rezultat ostvaren je i za
izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač. Tako je u
Općinsko vijeće izabrano osam
vijećnika s liste Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP),
Hrvatske stranke umirovljenika
(HSU) i Hrvatske seljačke stranke (HSS). Tzv. izvorne mandate
ostvarili su Goran Đanić, Josip Mojzeš, Tomislav Moguš,
Miroslav Štefančić, Anđelko
Kovač, Sanja Kuruc, Ljiljana
Zidar i Ivana Hideg.
S liste Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ) i Demokratskog saveza nacionalne obnove
(DESNO) koja je dobila četiri
mjesta izabrani su Ivan Strelec,
Igor Prpić, Perica Perić i Zlat-

S konstituirajuće sjednice novoizabranog Općinskog vijeća Općine Podgorač

ko Bačić. S kandidacijske liste
grupe birača koja je dobila jedno mjesto izabrana je Natalija
Lukačić. Također, pobjednička
lista je ostvarila pravo na dodatna dva mjesta, te su s te liste
izabrani Aleksandar Lazić i
Nedeljko Oljača.
Zamjenski vijećnici

Budući da je Goran Đanić izabran istovremeno na dužnost
Općinskog načelnika i člana
Općinskog vijeća Općine Podgorač, a Josip Mojzeš istovremeno na dužnost zamjenika
Općinskog načelnika i člana
Općinskog vijeća Općine Podgorač, zbog zakonskih odredbi
o nespojivim dužnostima, Đanić i Mojzeš su pisanim putem
obavijestili Općinu Podgorač
da su prihvatili i preuzeli obnašanje dužnosti Općinskog
načelnika, odnosno zamjenika
Općinskog načelnika Općine
Podgorač. Sukladno odredbama

Zakona o lokalnim izborima,
njihovi mandati općinskih vijećnika miruju po sili zakona. U
tom smislu, za zamjenske vijećnike s iste kandidacijske liste su
kao općinski vijećnici potvrđeni
Suzana Đanić i Helga Grabar.
Na konstituirajućoj sjednici novoizabranog Općinskog vijeća,
za predsjednicu je izabrana Ljiljana Zidar, a za potpredsjednicu Sanja Kuruc.
Na kraju svakako valja naglasiti činjenicu na koju moraju biti
ponosni svi mještani Općine
Podgorač. Naime, od ukupno
18 izabranih općinskih dužnosnika (načelnik, zamjenici i vijećnici), čak njih sedam su žene.
Pri tome je i predsjednicu Općinskog vijeća također izabrana
žena. U kontekstu ravnopravnosti spolova i njihove veće zastupljenosti, Općina Podgorač
definitivno je dobar primjer u
hrvatskim okolnostima.

Općinski
vijećnici
Dužnost člana Općinskog vijeća Općine Podgorač u razdoblju 2017./2021. godine,
obnašat će:
1. Suzana Đanić (HSU),
2. Helga Grabar (HNS),
3. Tomislav Moguš (HNS),
4. Miroslav Štefančić (HNS),
5. Anđelko Kovač (HSS),
6. Sanja Kuruc (HNS),
7. Ljiljana Zidar (HNS),
8. Ivana Hideg (HNS),
9. Ivan Strelec (HDZ),
10. Igor Prpić (HDZ),
11. Perica Perić (DESNO),
12. Zlatko Bačić (HDZ),
13. Natalija Lukačić,
14. Aleksandar Lazić (HNS),
15. Nedeljko Oljača (HNS).

KONAČNO JEDAN PODGORAČANIN U ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI

Đanić izabran za potpredsjednika Županijske skupštine
Dosadašnji rad općinskog načelnika Gorana Đanića itekako je primjećen i na županijskoj razini. Stoga je na zajedničkog
kandidacijskoj listi HNS, HSS i HSU, za
izbor vijećnika Skupštine Osječko-baranjske županije istaknut upravo Goran
Đanić. Budući da je ta lista na izborima
dobila povjerenje gotovo deset tisuća županijskih birača, za županijskog je vijećnika izabran i Đanić.
Prema dostupnim informacijama, to je
prvi puta od osnutka Općine Podgorač
da je i ova općina kroz svoga vijećnika
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zastupljena u najvišem predstavničkom
tijelu Osječko-baranjske županije.
I ne samo to. Na sjednici Županijske
skupštine održane 26. rujna, Goran Đanić
je izabran za jednog od potpredsjednika
Skupštine Osječko-baranjske županije.
- Osobno mi taj izbor znači kao priznanje
za moj dosadašnji rad. Međutim, nadam
se kako ću i kroz tu dužnost u Skupštini
županije, još bolje moći promovirati potrebe Općine Podgorač i svih naših naselja
– istaknuo je Đanić.

Goran Đanić na potpredsjedničkom mjestu Skupštine
Osječko-baranjske županije
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OPĆINA POMAŽE I VJERSKE ZAJEDNICE

Pomoć za radove
na vjerskim objektima
Pored drugih oblika financijske i materijalne pomoći, Općina Podgorač pomaže vjerske zajednice koje djeluju na
području općine i potporom
konkretnih građevinskih radova koje one obavljaju. Tim su
povodom, Goran Đanić, općinski načelnik i predstavnici
vjerskih zajednica krajem rujna
u općinskoj vijećnici potpisali
ugovore o odobravanju financijskih sredstava za investicije
na sakralnim objektima ukupne
vrijednosti 70.000 kuna.
Tako je Župi sv. Nikole biskupa
u Podgoraču odobreno 36.000
kuna za nadogradnju župnog
dvora, a Župi Presvetog Trojstva u Budimcima 15.000 kuna
za gradnju ograde ispred crkve
i župnog dvora. Crkvena Općina Budimci također je dobila
15.000 kuna, što će utrošiti za
zamjenu stolarije na pravoslavnoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, koja je obnavlja od 2013.
godine. I na kraju, Kršćanskoj

adventističkoj crkvi u Stipanovcima dodijeljeno je 4.000
kuna za zamjenu ulaznih vrata.

Rekavši kako je ovo konkretan
nastavak dugogodišnje suradnje s vjerskim zajednicama, načelnik Đanić je podsjetio kako
među stanovništvom općine
prevladavaju katolički vjernici,
potom pravoslavni, te vjernici
adventističke crkve. Tom logikom je određen i iznos općinskih sredstava koja su dodijeljena.
- Cilj nam je da svi vjernici
imaju bolje uvjete u svojim crkvama, da se osjećaju ugodnije
i stoga smo odobrili sredstva
za njihovo uređenje. Znamo
da sve vjere zagovaraju dobro
i drago nam je da se možemo
uključiti u razne projekte vjerskih zajednica – istaknuo je načelnik Đanić.
Općini Podgorač i načelniku
Đaniću na dodijeljenim sredstvima zahvalili su Željko
Benković, župnik Župe Nikole

Zadovoljstvo nakon novih donacija vjerskim zajednicama

biskupa u Podgoraču i Jonatan
Kubena, starješina Kršćanske
adventističke crkve Stipanovci.
- Prije svega ističem zahvalu u
ima naše crkve i u osobno ime
Općini Podgorač i načelniku
Goranu Đaniću što ima razumijevanja za vjerske zajednice,
pa i za našu malu adventističku

zajednicu – poručio je tom prigodom Kubena.
Župnik Benković je naglasio
kako župa nastavlja dvogodišnju suradnju s Općinom
Podgorač na svim segmentima
aktivnosti, kako onih vjerskih,
tako i onih koje su dio kulture
na ovom području.

POSLJEDICE VRUĆEG I SUŠNOG LJETA U OPĆINI PODGORAČ

Štete od suše 35 posto
Već tijekom ljeta bilo je jasno kako će
dugotrajne visoke temerature i duga razdoblja bez padalina, opet nanijeti štete
poljoprivrednicima.
Stoga je općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
na području Općine Podgorač, na čelu s
načelnikom Goranom Đanićem, prvih
dana rujna održalo sjednicu i obišlo teren na području općine. Nakon obilaska
terena utvrđeno je kako su zbog visokih
temeperatura i dugotrajne suše poljoprivredne kulture pretrpjele štete. Najviše
je stradao merkantilni kukuruz, šećerna
repa i soja i to do 35 posto.
Odmah nakon toga, priopćenje o nastalim štetama na području Općine Podgorač dostavljeno je Županijskon povje-
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renstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Općinski načelnik i predsjednik Povjerenstva, Goran Đanić, izrazio je očekivanje kako će župan Ivan Anušić proglasiti elementarnu nepogodu te da će se
poljoprivrednim proizvođačima ublažiti
štete nastale zbog suše.
Na temelju pristiglih priopćenja iz većine općina s područja Osječko-baranjske
županije, pa tako i Općine Podgorač, Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda predložilo je
županu donošenje rješenja o proglašenju
elementarne nepogode jer su šteta utvrđene na više od 78 tisuća hektara poljoprivrednih površina, više od 617 tisuća
komada voćnih stabala i gotovo milijun

Najviše je stradao kukuruz

i pol trsova vinove loze. Postotak oštećenja se kreće od 25 do 90 posto, ovisno o
dijelu županije.
Prema prvim procjenama ukupna šteta
na području županije iznosi više od 293
milijuna kuna. Stoga je župan Anušić
14. rujna proglasio stanje elementarne
nepogode – suše na području Osječkobaranjske županije za obrtna sredstva i
dugogodišnje nasade.
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SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Prve odluke novih vijećnika
Novoizabrani vijećnici nakon
konstituirajuće sjednice održane sredinom lipnja, nisu imali
previše vremena za odmor.
Naime, već početkom srpnja
održana je prva radna sjednica
Općinskog vijeća.

Valjalo je u skladu s rokovima, ali i u interesu kvalitetnog
funkcioniranja svih općinskih
službi, obaviti izbor povjerenstava i komisija. Tako je u Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja za predsjednicu je
izabrana Suzana Đanić, a za
članove Aleksandar Lazić i
Ljiljana Zidar. Za predsjednika Povjerenstva za predstavke
i pritužbe izabran je Tomislav
Moguš, a za članove Miroslav
Štefančić i Helga Grabar.
Za predsjednicu Komisije za
određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač izabrana
je Sanja Kuruc, za zamjenicu Zdenka Vukomanović, a
za članove Natalija Lukačić,
Mirjana Potnar i Jurica Požega.

Novoizabrani vijećnici nisu dugo odmarali nakon izbora

U iščekivanju EU sredstava
Rebalans je u najvećoj mjeri potaknut zbog još uvijek neriješenog natječaja za izgradnju ceste u Poganovcima iz
fondova EU, a na čija je sredstva Općina računala kod planiranja proračuna.
- Iako smo pravovremeno na natječaj prijavili projekt izgradnje ceste u Starčevićevoj ulici u Poganovcima, još nema
odgovora. Nadamo se da će sredstva biti odobrena. Međutim, realno ih nećemo moći ostvariti do kraja ove godine,
pa ćemo ih prenijeti u proračun za sljedeću 2018. godinu
– istaknuo je načelnik Đanić.

Predsjednik Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda na
području Općine Podgorač je
načelnik Goran Đanić, zamjenik je Josip Mojzeš, a članovi
Aleksandar Lazić, Ivanka
Balentić i Marina Maurac.

log Odluke o porezima Općine
Podgorač.

Osim toga, vijećnici su informirani o stanju i problematici
razvoja obrtništva na području
djelovanja Udruženja obrtnika
Našice, a prihvaćen je i prijed-

Nakon ljetne stanke, vijećnici su na sjednici održanoj 26.
rujna, jednoglasno usvojili
rebalans proračuna, kojim su
prihodi smanjeni s 9.678.000

na 7.398.332 kune, a rashodi s
10.978.000 na 9.022.150 kuna.
Rebalansom proračuna najveći podbačaj prihoda je kod
kapitalnih pomoći iz državnog
proračuna i taj planirani prihod manji je 2.540.000 kuna,

odnosno umjesto prijašnjih 3,5
milijuna planira se u iznosu od
960.000 kuna. Predloženo je i
smanjenje tekuće pomoći od
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za milijun kuna jer neće
biti ranije planiranog novog zapošljavanja u javnim radovima.
U skladu s tako izmijenjenim prihodima, predloženo je
smanjenje ukupnih rashoda te
preraspodjela rashoda po pojedinim namjenama, uvažavajući prioritete u financiranju i
realizaciji određenih programa.
Najznačajnije smanjenje rashoda odnosi se na rekonstrukciju
ceste u Ulici Ante Starčevića
u Poganovcima u iznosu od
1.250.000 kuna.

Izabrano novo vodstvo HNS-a Podgorač
Sukladno stranačkim pravilima da se nakon lokalnih izbora održe i izbori u stranačkim
tijelima na lokalnim razinama,
krajem listopada je u Podgoraču održana izborna skupština
Hrvatske narodne stranke podružnice Podgorač.

Podgorač na lokalnim izborima imala najbolji rezultat na
području Osječko-baranjske
županije osvojivši 10 od 15
vijećničkih mandata u Općinskom vijeću, ali i mandat županijskog vijećnika i potpredsjednika Županijske skupštine.

Podnoseći izvješće o radu,
dosadašnji predsjednik Goran Đanić je istaknuo, što se
HNS-a tiče, upravo podružnica

Za predsjednika podružnice
ponovno je jednoglasno izabran Goran Đanić. Potpredsjednica je Ljiljana Zidar, a
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u predsjedništvo su izabrani
Tomislav Moguš, Aleksandar Lazić, Nedeljko Oljača,
Sanja Kuruc, Helga Grabar
i Ivana Hideg.
Čestitke za dosadašnji rad i
postignute rezultate, uputio je
i predsjednik Županijske organizacije HNS-a i zastupnik
u Hrvatskom saboru Stjepan
Čuraj koji je nazočio radu

Izborne skupštine u Podgoraču.
Uspješan rad u interesu razvoja Općine Podgorač poručili
su i brojni predstavnici drugih
političkih stranaka na području podgoračke općine – Josip
Mojzeš (SDP), Suzana Đanić (HSU), Anđelko Kovač
(HSS), te Perica Perić (Desno).
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Kad majstori zakuhaju...

Gore vatre podgoračke...

Već dvanaesto ljeto zaredom u Podgoraču je prve dvije nedjelje u kolovozu, pod
pokroviteljstvom općinskog načelnika Gorana Đanića, održana 12. »Podgoračka
ljetna noć«. Prvu je organiziralo Hrvatsko
kulturno društvo Podgoračani, a drugu Nogometni klub Sloga.
Najbolji kuhari

Prva ovogodišnja ljetna noć ‘mirisala’ je
po čobancu, a druga po grahu. Najbolji čobanac skuhali su Anđelko Kovač i Darko
Horvat, drugo mjesto osvojili su Suzana
Đanić i Milica Ivančić, a treće Ljubo
Gracer i Zvonko Kuruc.
Najbolji majstori za grah su bili Damir i
Senka Ričko iz Podgorača, zatim Zdravko Vinić i Zdravko Erić, obojica iz Podgorača, te Boris i Ivana Greganić, također
iz Podgorača.
Kao i ranijih godina, dok su se majstori kotlića trudili oko svojih specijaliteta i ‘nagutali’ dima, brojni Podgoračani, mještani iz
drugih općinskih mjesta kao i njihovi gosti
zabavljali su se i natjecali u mnogim vještinama.

ODRŽANA POPULARNA LJETNA GASTRONOMSKO-ZABAVN

Kad bi svaka n
kao – Podgorač
Ova prepoznatljiva ljetna manifestacija, pored gastronomskog i zabavnog sadržaja, sve više postaje zanimljiva turistička atrakcija. Dokaz
tomu su i brojni gosti iz našičkog, osječkog i đakovačkog kraja
ručnom runjenju kukuruza i trčanju s jajetom u žlici za djecu do 14 godina.

gi David Blagojević, a treća Lara Greganić.

U runjenju kukuruza prvo mjesto osvojili su Sanja i Kristijan Trempetić, drugo
Ana Preskot i Ana Cerijan, a treće Marija Nemet i Drago Valek.

Najbolji u svim kategorijama su dobili
prigodne medalje i pehare koje su uručili Zdenka Vukomanović, predsjednica
HKD-a Podgoračani, Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije te Goran Đanić, načelnik
Općine Podgorač.

Kukuruzari, plesači i mali trkači

U plesu s balonima najbolji su bili Marija
i Pavo Petrović, drugo mjesto pripalo je
Katici Babić i Dragi Valeku, a treće Katici Katruša i Željku Peteku.

Sportska zvijezda iz Razbojišta!?

Tako je prve ljetne noći organizirano natjecanje natjecanje u plesu s balonima u paru,

Za djecu je organizirano trčanje s jajetom u
žlici. Najbrža je bila Samanta Varga, dru-

Uz već spomenute majstore za grah iz kotlića, i druga ovogodišnja Podgoračka ljet-

Baš je nezgodno s tim vrećama...
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Drži majstore samo ravno...

A, sad u kolo...
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Samo da ne ispadne jaje...

Uvijek isklizne taj balon...

NA MANIFESTACIJA »PODGORAČKA LJETNA NOĆ«

noć mogla biti
čka ljetna noć
na noć bila je bogata natjecateljskim sadržajima.
Najmlađi su se okušali u skakanju u vreći.
Najbrža je bila Samanta Varga iz Razbojišta, drugi Marko Balentić iz Podgorača,
a treći Marko Varga iz Razbojišta.
Pri tome valja naglasiti kako je Samanta
Varga pravi ovoljetni šampion u dječjoj
konkurenciji budući da je bila najbolja i
nedjelju prije u trčanju s jajetom u žlici.
Treba podsjetiti kako je Samanta i prošloga ljeta bila najbolja u skakanju u vreći. I
ne samo to, Samanta je i 2015. godine bila
najbolja u obje dječje discipline. Tko zna,
možda se u Samanti krije neka buduća
sportska zvijezda!

Gajbe i konopac

Na istom ‘terenu’ potom su se nešto stariji dečki okušali u nošenju pivskih gajbi. Najvještiji u toj ‘sportskoj’ disciplini
bio je Miroslav Laslavić iz Stipanovaca,
drugi je bio Stjepan Kos iz Podgorača, a
treći Domagoj Greganić također iz Podgorača.

Posebno zanimanje izazvalo je natjecanje u
potezanju konopa. Kilograme i snage su odmjerile ekipe iz Našica i Podgorača, a sudjelovale su i konopašice iz Darde, koje su bile
iznenađenje večeri. Najbolja je bila ekipa
Slavonac 1 iz Našica, druga I mi smo došli
iz Podgorača, a treća Slavonac 2 iz Našica.
Pobjedničke pehare i medalje najuspješnijim natjecateljima su uručili Petar Đanić,
sportski direktor NK Sloga, Josip Mojzeš,
zamjenik općinskog načelnika, Goran Đanić, općinski načelnik, te Stjepan Ćuraj,
saborski zastupnik.
Na kraju, ne treba niti spominjati kako su
sve količine skuhanog čobanca i graha,
kako onih iz natjecateljskih kotlića, tako i
ono što je kuhano u velikom kazanu, završilo u slast kod svih posjetitelja Podgoračkih
ljetnih noći.

Ljepota, dostojanstvo i gracioznost

Defile zaprežnih kola i konja
Druga ovogodišnja Podgoračka ljetna noć imala svoj posebni ‘program plus’. Naime, Podgoračanima i njihovim gostima na najljepši način se predstavila, početkom ove godine
osnovana Konjogojska udruga Kršinci. Zajedno s njihovim gostima iz Širokog Polja, prodefilirali su središtem Podgorača u zaprežnim kolima i na konjima, pokazujući oduševljenim
posjetiteljima svoje vještine, ali i ljepotu i gracioznost ovih plementih životinja.
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VAŽNO UPOZORENJE IZ POLICIJE SVIM STANOVNICIMA

Novi pojavni oblik prijevare

Iz Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave Osječko-baranjske, upozoravaju stanovništvo na sve češće pojave drskih prijevara. Najčešće žrtve takvih prevaranata su ljudi starije
životne dobi. Stoga iz policije upozoravaju o čemu se radi i kako se zaštiti
U posljednje dvije – tri godine pojavio
se novi oblik prijevare, najčešće usmjeren prema građanima starije životne dobi.
Prevaranti koriste životnu dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnju
osoba da dođu do njihovih ušteđevina i
novca.
Najčešće počinitelj telefonski kontaktira
oštećene (uglavnom osobe starije životne
dobi), neupućene osobe, predstavljajući se
kao službenik banke ili neke druge novčarske institucije. Počinitelj izjavi da novac
koji su podigli u banci nije ispravan i slično (da su novčanice zastarjele) te navodi
da bi novac trebali vratiti. Nedugo nakon
toga oštećene ponovo poziva osoba koja se
predstavlja kao policijski inspektor ponavljajući im navode »bankara« te prijeti da će
snositi posljedice jer posjeduju neispravan
novac. Kako bi to izbjegli, novac moraju
predati osobi koju će on poslati da ga pre-

Prevencija provalnih
krađa u domove
Naša iskustva govore da provalnici dobro
znaju kada u Vašem domu nema nikoga.
Provalne krađe su najrasprostranjeniji
oblik teških krađa, pomno se planiraju i
odabiru objekti koji su slabo zaštićeni i u
kojima se nalaze vrijedna roba i novac.

uzme, a nakon što obave zamjenu, vratit će
im isti novčani iznos u novim novčanicama. Ubrzo nakon toga drugi počinitelj dolazi na adresu stanovanja oštećene osobe,
navodeći da ga je poslao inspektor/bankovni službenik i da je došao po pošiljku.
Nakon što im oštećeni preda novac napušta
adresu stanovanja oštećenih.
Čest je i slučaj da počinitelji, lažno se predstavljajući, dovode žrtve u zabludu te im
nude pomoć i medicinske usluge (mjerenje
krvnog tlaka, masaža, prodaja medicinskih
pomagala i slično) ili se predstavljaju kao
policijski službenici u civilu, poštari, službenici osiguravajućih društava, djelatnici
elektre, plinare i slično. Počinitelji su osobe
autoritativnog nastupa, pričljive, kreativne
i naizgled empatične, a posebno uporne i
uvjerljive u nagovaranju sugovornika. Vrlo
često prevaranti simuliraju bolest, malak8
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Kako se zaštititi?
– Noću zaključavajte ulazna vrata zgrade,
stana ili kuće i kad ste unutra. Sjetite se
zatvoriti prozore ili balkonska vrata.
– Neposredno uz kuću ne ostavljajte predmete koji omogućavaju lakše penjanje
(ljestve ili sanduci).
– Na ulazna vrata postavite sigurnosne
lančiće, širokokutnu špijunku i interfonski
uređaj.
– Lako dostupne podrumske i garažne prozore osigurajte roletama s postavljenim
posebnim osiguračima ili željeznim rešetkama. Upamtite: ni najbolje brave nisu
učinkovite ako ih ne zaključavamo.
– Ključ stana ne ostavljajte ispod otirača, u
posudama za cvijeće ili na drugom lako
dostupnom mjestu.
– Nagomilana pošta u sandučiću i stalno
spuštene roletne upozorit će zlonamjernika da ste odsutni. Dogovorite s osobom
kojoj vjerujete da redovito prazni Vaš poštanski sandučić.
– Adresu na kojoj boravite i broj telefona
na koji Vas se može dobiti kada ste na
putu ili na dulje vrijeme odsutni te ključ
od stana ostavite osobi od povjerenja.
Zamolite susjede da Vam pripaze na
stan ili kuću.

– Vrijedne predmete ne ostavljajte i ne držite ih u neposrednoj blizini prozora i vrata.
– Veće količine novca i dragocjenosti ne držite u posudama na kuhinjskim policama,
pod madracem ili među rubljem u garderobnim ormarima. Imajte na umu – provalnicima su ta mjesta dobro poznata.
– Na ulaznim vratima ne ostavljajte obavijest gdje ste i kada se vraćate.
– Ako putujete, ne ostavljajte takvu poruku
na telefonskoj sekretarici.
– Kod nenajavljenih posjeta ne otvarajte
ulazna vrata dok ne provjerite o kome se
radi i što želi. Pokušajte provjeriti i saznati
što hoće. Ako se osobe predstavljaju kao
zaposlenici »HEP-a, Vodovoda, Pošte« ili
pak dimnjačari i druge službene osobe,
neka predoče odgovarajuću iskaznicu.
– Ne nasjedajte na trikove poput nesvjestice ili iznenadne slabosti, ponude knjiga i
sličnih predmeta na prodaju ili prosjacima
koji se pojave na vašim vratima. Budite
sumnjičavi.
– Neznanci koji obilaze zgrade i kuće mogu
biti provalnici koji provjeravaju u kojim
stanovima nema stanara, pa pokušavaju zapamtiti njihov izgled i registracijsku
oznaku njihova vozila, proučavaju dnevni
ritam i navike stanara.
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salost ili nesvjesticu, kako bi izazvali sažaljenje. Oštećeni, u najboljoj vjeri, pristaju
na suradnju i razgovor, puštaju nepoznate
osobe u kuću te postaju žrtve prijevara.
Žrtve prijevare nerijetko tek kasnije, najčešće nakon nekoliko sati ili čak dana, primijete da se radilo o prevari.

U cilju sprečavanja
sličnih prijevara,
policija apelira
na sve građane:
– ne puštajte nepoznate osobe u svoje domove, a da se prethodno pouzdano ne uvjerite o kome je riječ,
– ako se osoba predstavi kao službena, tražite na uvid službenu iskaznicu koju su službene osobe dužne imati i dati vam na uvid. Ako
sumnjate, telefonski provjerite u
instituciji iz koje navode da dolaze,
– zapišite registracijsku oznaku vozila, ako su ga nepoznate osobe
koristile te njegovu boju, marku i
druge karakteristične detalje,

Postrojavanje prije početka natjecanja

ODRŽAN 5. KUP VATROGASNIH CISTERNI

Gašenje prave vatre
U povodu Dana državnosti, u Podgoraču je
održan već tradicionalni 5. kup vatrogasnih
autocisterni pod pokroviteljstvom općinskog načelnika Gorana Đanića.

Na natjecanju je sudjelovalo osam dobrovoljnih vatrogasnih društava. Treće mjesto osvojili su DVD Valenovac, drugo mjesto DVD
Čepin, a prvo mjesto i ovogodišnji pobjednici vatrogasnog natjecanja je DVD Koška.

Nakon završenog natjecanja nagrade je
podijelio općinski načelnik Goran Đanić, koji se zahvalio prisutnima na sudjelovanju te podsjetio što je zapravo tema
i motiv vatrogasnog natjecanja, a to su
spremnost vatrogasaca te zajedničko djelovanje na požarima, jer je ovo jedinstveno natjecanje gdje se natjecalo u gašenju
prave vatre.

– zapamtite izgled, boju kose i očiju,
visinu, stas i karakteristične znakove (madeže, ožiljke, tetovaže i
slično),
– odrasli članovi obitelji koji se brinete o starijim osobama, upozorite
ih na opasnost i ponavljajte im ove
savjete.
– Posumnjate li u nekoga, posebno
ako je riječ o počinjenju kaznenog
djela, ODMAH obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji.

Mladi vatrogasci
u Stipanovcima

Vatrogasci DVD-a Podgorač u akciji

FOTO VIJEST

Početkom rujna u Stipanovcima je održano Županijsko vatrogasno natjecanje
za djecu i mladež, u organizaciji DVDa Stipanovci i Vatrogasne zajednice Našice. Sudjelovalo je blizu tisuću mladih
vatrogasaca u 90-ak vatrogasnih ekipa
s područja cijele Osječko-baranjske županije. Sve ekipe su pokazale zavidne
vještine, a najbolji su izborili pravo nastupa na državnom natjecanju koje će
biti održano sljedeće godine.
LISTOPAD 2017.

INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ  ׀9

6. Lucijan Marošević, rođen
25. srpnja 2017. godine, sin
Ivice i Lucijane iz Budimaca,

Naši novi sumještani
Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač,
na području općine rođeno je
dvanaest naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz
općinskog proračuna isplaćena
pomoć za novorođeno dijete u
iznosu od tisuću kuna.
1. Noa Lendvaj, rođen 3. svibnja 2017. godine, sin Darije
Lendvaj iz Budimaca,
2. Lana Stojčević, rođena 27.
travnja 2017. godine, kćerka
Dražena Stojčevića i Marije
Džanija iz Budimaca,
3. Lucija Gal, rođena 23. travnja 2017. godine, kćerka Josipa i Ivone iz Podgorača,
4. Leo Hanžek, rođen 5. lipnja
2017. godine, sin Renata i
Mateje iz Ostrošinaca,
5. Klara Vinić, rođena 2.lipnja
2017. godine, kćerka Mateja
i Marije iz Podgorača,

7. Sara Stojčević, rođena 6.
srpnja 2017. godine, kćerka
Senada Stojčevića i Senade
Džanija iz Budimaca,
8. Kristijan Cindrić Udurović,
rođen 14. kolovoza 2017.
godine, sin Gorana Udurovića i Rože Cindrić iz Podgorača,
9. Eugen Filković, rođen 22.
rujna 2017. godine, sin Mateja i Magdalene iz Podgorača,
10. Valentina Gubić, rođena 3.
listopada 2017. godine, kćerka Danijela Gubića i Dragane Amić iz Podgorača,
11. Barbara Petrović, rođena 3.
listopada 2017. godine, kćerka Ivana i Brigite iz Kršinaca,
12. Josip Božurić, rođen 27.
rujna 2017. godine, sin Danijela i Mihaele iz Podgorača.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo djetinjstvo.

Preminuli sumještani

U proteklom razdoblju, napustio
nas je dvadest i jedan naš donedavni sumještanin:
1. Dušan Šujica, sahranjen 24.
svibnja 2017. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
2. Ivica Sovar, sahranjen 24.
svibnja 2017. godine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
3. Andrija Kruljac, sahranjen
24. svibnja 2017. godine na
groblju u Stipanovcima (Svih
svetih),
4. Slava Patajac, sahranjena
27. svibnja 2017. godine na
groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
5. Žarko Lazić, sahranjen 5.
lipnja 2017. godine na groblju
u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv.
Ivana Nepomuka),
6. Dragoljub Drljača, sahranjen 14. lipnja 2017. godine
na groblju u Bijeloj Lozi (Male
Gospojine),
7. Marija Udurović, sahranjena 17. lipnja 2017. godine na
groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
8. Kata Mrak, sahranjena 19.
lipnja 2017. godine na groblju
u Stipanovcima (Svih svetih),
9. Franjo Đanić, sahranjen 26.
lipnja 2017. godine na groblju
u Podgoraču (Sv. Nikole),
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10. Josip Ladnjak, sahranjen 8.
srpnja 2017. godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
11. Pera Pinterović, sahranjen
8. srpnja 2017. godine na
groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo)
12. Mato Blažević, sahranjen
11. srpnja 2017. godine na
groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
13. Petar Perković, sahranjen
31. srpnja 2017. godine na
groblju u Bijeloj Lozi (Male
Gospojine),
14. Agneza Vidačić, sahranjena
7. kolovoza 2017. godine na
groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
15. Stjepan Hečimović, sahranjen 19. kolovoza 2017. godine na groblju u Podgoraču
(Sv. Nikole)
16. Kata Branković, sahranjena
31. kolovoza 2017. godine na
groblju u Poganovcima (Sv.
Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),
17. Milovan Grković, sahranjen
15. rujna 2017. godine na
groblju u Poganovcima (Sv.
Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),
18. Marija Kolonić, sahranjena
16. rujna 2017. godine na
groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
19. Ančica Vidačić. sahranjena
18. rujna 2017. godine na
groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
20. Stevo Miljković, sahranjen
13. listopada 2017. godine
na groblju u Bijeloj Lozi (Male
Gospojine),
21. Ana Vinkešević, sahranjena
26. listopada 2017. godine na
groblju u Kršincima (Sv. Ane).

JESENSKI DIO NOGOMETNE SEZONE 2017./2018.

»Šarena« nogometna jesen
I dok su se prošle sezone sva tri
općinska kluba – Sloga, Mladost
i Poganovci – nekako držala zlatne sredine na tablici Druge ŽNL
Našice, u dosadašnjem dijelu jesenske sezone vidljiva je prilična
razlika ostvarenih rezultata tih
klubova. Nakon prvih deset kola
podgoračka Sloga ima 20 bodova i zadržava poziciju blizu vrha
tablice. Mladost iz Stipanovaca
je i dalje u zlatnoj sredini. Međutim, sa skromnih 11 bodova bliža
je dnu nego čvrstoj sredini tablice. Najviše svakako zabrinjava
ovojesenska igra i ostvareni rezultat Poganovaca. Tri kola prija
kraja jeseni, Poganovci nemaju

ni jednu pobjedu, a s jednim bodom čvrsto su prikovani na dno
tablice.
I naše dvije seniorske ekipe koje
se natječu u Ligi NS Našice –
Vuka i Dinamo – također imaju
»šarenu« jesen. I dok Vuka iz
Razbojišta sigurno »plovi« ove
jeseni na gornjoj sredini tablice s
prikupljenih 16 bodova iz devet
utakmica, Dinamo iz Budimaca
ima razloga za zabrinutost. S
jednim bodom »usidren« je na
dnu tablice. Srećom, vrlo brzo
nastupa zimska stanka pa Poganovci i Dinamo imaju vremena
da se organizacijski i igrački pripreme za bolje proljeće.

Tablica 2. ŽNL Našice – Seniori 2017/2018
Poz. Klub
1. Polet
2. Omladinac (V)
3. Đurđenovac
4. Sloga
5. Croatia
6. Iskrica
7. Motičina
8. Mladost (S)
9. Željezničar
10. Lila
11. Seljak
12. Slavonija
13. Šipovac
14. Poganovci (-1)

OU
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

POB
8
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
1
2
0

NER
1
2
2
2
4
1
1
2
2
1
0
5
1
2

POR
1
1
2
2
1
4
4
5
5
6
7
4
7
8

POS
35
32
23
20
22
20
19
15
15
16
11
17
15
11

PRI
10
13
9
21
14
14
13
16
20
26
23
19
30
43

GR
25
19
14
-1
8
6
6
-1
-5
-10
-12
-2
-15
-32

Bod
25
23
20
20
19
16
16
11
11
10
9
8
7
1

GR
33
21
16
8
6
-5
-10
-11
-17
-24
-17
0

Bod
27
22
21
16
16
10
10
9
5
4
1
-1

Tablica LIGA NS Našice – Seniori 2017/2018
Poz. Klub
1. Zoljan
2. Zagorac 1952
3. Mladost (BN)
4. Omladinac (N)
5. Vuka
6. Martin
7. Lug
8. Seona
9. Brezik
10. Lađanska
11. Dinamo (-1)
12. Slavonac (-1)

OU
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
9
0

POB
9
7
7
5
5
3
3
2
1
0
0
0

NER
0
1
0
1
1
1
1
3
2
4
2
0

POR
0
1
2
3
3
5
5
4
7
5
7
0

POS
40
32
30
21
27
24
15
13
14
8
7
0

PRI
7
11
14
13
21
29
25
24
31
32
24
0

NADOGRADNJA ŽUPNOG STANA U PODGORAČU

Pastoralna dvorana
Župa sv. Nikole Podgorač u rujnu ove godine započela je nadogradnju župnog stana te njegovu
djelomičnu prenamjenu u pastoralnu dvoranu. Jedan od najvećih problema u provedbi župnog
pastorala i župne kateheze je bio
manjak prostora te se kroz ovu i
prošlu godinu pristupilo izradi projektne dokumentacije kako bi se
projekt pastoralne dvorane mogao što prije ostvariti.
Dvorana će obuhvaćati prostor
od 60 četvornih metara, uz dvoranu će biti i čajna kuhinja te sanitarni čvor. U svemu ovome najbitnije je da župa dobiva grijani
prostor za vjeronauk koji do sada
nije imala.
Od radova u ovoj godini predviđeno je stavljanje dvorane pod
krov, stolarija, nutarnje žbukanje
i uređenje poda. Računa se da
će dvorana u potpunosti biti gotova iduće godine, što sve ovisi o
izvorima financiranja.

Radovi napreduju prema planu
- Uz Županiju i darove vjernika,
Općina Podgorač je također uključena u projekt izgradnje dvorane
svojim sufinanciranjem, u ovoj
godini izdvojila je iznos od 36.000
kuna Ovom prilikom se zahvaljujem načelniku Goranu Đaniću
što je prepoznao važnost ovoga
projekta kako za župu tako i za
selo Podgorač, a sve u cilju poboljšanja vjerničkoga i društvenoga života ljudi – istaknuo je župnik
vlč. Željko Benković.
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA – ŠKOLSKA
GODINA 2017.-2018.

Dobre vijesti
iz naše škole

U posljednjih četvrt stoljeća nikada nije zabilježen
toliki broj učenika – Školu ove školske godine pohađa čak 306 učenika – Bilo bi odlično kada bi ovakav
trend bio nastavljen i sljedećih godina
Dosta je godina prošlo od kako
je Osnovna škola Hinka Juhna
u Podgoraču, zajedno s područnim školama u Stipanovcima,
Razbojištu, Budimcima i Poganovima, na početku nove
školske godine imala više od
300 učenika. Ta vrlo lijepa i
nadasve optimistična brojka
dogodila se na početku aktualne 2017./2018. školske godine.
Pozitivne činjenice

- Kod nas je statistika vrlo
fluidna pojava. Prvotno je bio
upisan 301 učenik i takvi su
podaci otišli u Ministarstvo i
u Županiju. Međutim, dogodilo nam se nekoliko naknadnih
upisa doseljenih obitelji, tako

da trenutno imamo 306 učenika. Iako sam ravnateljica već
11 godina, nikada nismo imali
više od 300 učenika. Ne sjećam se niti da je u poslijeratno
doba ikada bilo toliko učenika
koliko ih imamo sada. Možda
je prije rata bilo više učenika,
ali to je vrijeme potpuno drugačijeg teritorijalno-upravnog
ustroja od ovoga današnjeg. U
svakom slučaju, sretna sam što
imamo sve više učenika. A, ako
to znači povećanje nataliteta i
veći broj stanovnika naše općine, to su svakako pozitivne činjenice – ističe Zdenka Vukomanović, ravnateljica Osnovne
škole Hinka Juhna.

Ravnateljica Zdenka Vukomanović s dijelom ovogodišnjih prvašića

Što se pak tiče stanja u područnim školama, najbolje je stanje
u Budimcima gdje je upisano
osam novih učenika, potom u
Razbojištu sa šest novih učenika, te četvero u Stipanovcima.
Situacija nije dobra u Poganovcima, gdje već drugu godinu
nema prvašića.

razrednih odjeljenja u predmetnoj nastavi, dok ih je prošle
godine bilo sedam, preraspodjelom smo uspjeli nadoknaditi
manjak od dva učitelja. Radi
se o učiteljima koji ranije nisu
imali dovoljnu satnicu za puno
radno vrijeme – objašnjava
ravnateljica Vukomanović.

Internet u svim školama

Osim toga, u novu školsku godinu škola je ušla i dodatno informatički opremljena. Tako od
sada svaka učionica ima računalo kako bi u potpunosti svladali primjenu tzv. e-dnevnika.
Sukladno tome je prilagođena
i informatička logistika pa uz
matičnu školu i svaka područna
ima dostupnost internetu.

- Kada je riječ o zaposlenima
u školi, ukupno se radi o 53
osobe. To uključuje i svo administrativno-tehničko osoblje
zajedno sa zamjenama. Što se
broja učitelja tiče, 13 je učitelja
razredne nastave i 24 učitelja
predmetne nastave. Budući da
je u ovoj školskoj godini devet

Svečana promocija naših učiteljica

Drugi u krosu

Svečana promocija odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i odgajatelja u zvanje mentora i savjetnika održana je početkom listopada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NKS) u Zagrebu. Tom
je prigodom Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja
poručila kako Hrvatsku može ‘probuditi’ jedino izvrsnost, a to su
upravo promovirani.

Protekle jesenje dane u našoj smo školi organizirano obilježili
brojne prigodne dane posvećene kruhu, jabukama i kravati. Nakon prigodnog obilježavanja Europskog sportskog školskog dana
krajem rujna, sportski nastrojeni učenici okušali su se i u prvim
međuškolskim sportskim natjecanjima. Tako je u Đurđenovcu 10.
listopada održano natjecanje u krosu za učenike i učenice osnovnih škola. Natjecanju su pristupili učenici OŠ J.J. Strossmayera iz
Đurđenovca (kao domaćin), OŠ Hinka Juhna iz Podgorača, OŠ
kralja Tomislava i OŠ Dore Pejačević iz Našica te učenici OŠ Ivana Brnjika Slovaka iz Jelisavca. Na natjecanju je sudjelovalo oko
70 učenika, učenici naše škole: Ana Maria Šarac, Monika Mrvić, Valnea Ćutek, Ela Pipek, Luka Nađ, Marijan Gorski, Ivan
Gorski te Josip Salitrežić u kategoriji djevojčica i dječaka 5. i
6. razreda osvojili su vrijedno drugo mjesto i tim povodom dobili
prigodne diplome.
O tome je na školskoj interentskoj stranici izvjestio učitelj Mario
Gajski.

U tom svečanom događaju sudjelovale su i tri naše učiteljice razrede nastave koje su promovirane u učitelje mentore. To su Patricija
Hercog, učiteljica koja radi u Područnoj školi Budimci; Silvana Šaric, učiteljica iz Područne škole Razbojište, te Monika Mužar Kos,
učiteljica iz Područne škole Stipanovci. Učiteljice su s ponosom
primile svoja priznanja, ali i tri puta u istom danu s ogromnim ponosom čule javno prozvano ime svoje škole pred mnoštvom ostalih
promoviranih, ali i pred cijelom Republikom Hrvatskom.
O tome je na školskoj interentskoj stranici izvjestila učiteljica Tajana Tomoković.
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Prvi dan u školi novo je životno razdoblje za mališane, ali i njihove roditelje

NAŠI NOVI PRVAŠIĆI

Zajedničko fotografiranje sa školskom ravnateljicom

A sad, s učiteljicom do učionice...

Ni najstariji zaposlenici naše Osnovne škole Hinka Juhna ne
pamte toliki broj učenika koliko ih ove školske godine ima u
našoj školi.

U Područnoj školi Razbojište prvašići su Sara Čavlović, Josipa Gubić, Valentina Gubić, Dora Herceg, Borna Perić i Ksenija Savić.

Nakon četvrt stoljeća naša je škola premašila broj od 300 učenika. Svi su oni važni, ali početkom svake školske godine posebnu
pozornost valja posvetiti onima najmlađima. Onima koji su ove
jeseni prvi puta prošli kroz školska vrata.

U Područnoj školi Stipanovci najmlađi učenici ove su godine Leon
Bošnjaković, Lea Földi, Mihaela Maraković i Mia Moguš.

U Područnoj školi Budimci to su bili Antonia Marošević, Luka
Marošević, Zvonimir Marošević, Lucijana Matkić, Ognjen
Putnik, Paola Radojčić, Marija Udorović i Siniša Unfirer.

Najviše prvašića je u matičnoj školi u Podgoraču, a to su Pamela
Amić, Biljana Džanija, Zoran Filipović, Patricia Francuzović,
Željko Gorski, Danijel Gubić, Marko Gubić, Lena Ivančić,
Milan Ivanišević, Ermin Kušić, Filip Mojzeš, Katarina Mrak,
Stefan Oljača, Damir Orsić, Karlo Paulić, Mateja Pletikosić,
Ivan Prišč i Ljilja Udurović.

Ono kad ne znaš ni što bi radio, ni gdje bi gledao...

Veliki su ti školski stolovi...

