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PO 13. PUT JE ODRŽANA ZABAVNOKULTURNA MANIFESTACIJA
»PODGORAČKA LJETNA NOĆ«

Manifestacija ljudi
dobre volje

ZAPOČELA POSLJEDNJA FAZE IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG
SUSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

Do kraja godine
svaka kuća se može
priključiti na vodovod

ΨΨ Sudeći prema broju sudionika
u svim natjecanjima, a osobito
u broju posjetitelja, ovogodišnje
Podgoračke ljetne noći potvrđene
su kao događaj vrijedan značaja
koji itekako premašuje granice
Općine Podgorač
Stranice 6-7

ZAPOČNJE NOVA FAZA RADOVA NA
PROSTORU PODUZETNIČKE ZONE
PODGORAČ

Kreće izgradnja javne
rasvjete

ΨΨ Ministarstvo graditeljstva
i prostornog uređenja odobrilo
Općini Podgorač 352 tisuće
kune za dio troškova izgradnje
sustava javne rasvjete na prostoru
Poduzetničke zone
Stranice 4-5

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI
ULICE ANTE STARČEVIĆA U
POGANOVCIMA

Asfaltna cesta
iz EU fondova

ΨΨ U tijeku su i brojni drugi
natječaji za europska sredstva
jer se – rekao je načelnik Đanić –
žele stvoriti jednaki uvjeti života
za stanovnike u svim naseljima
podgoračke općine
Stranica 2

Ovaj veliki posao radimo gotovo desetak godina i nadamo se
da ćemo krajem ove godine u cijelosti završiti priču o izgradnji vodoopskrbnog sustava općine Podgorač. Cilj Općine, ali i
Osječko–baranjske županije te Republike Hrvatske je da svako
kućanstvo ima pitku vodu kao osnovni preduvjet kvalitetnog
života. Važno je živjeti, ali je važno i kvalitetno živjeti – izjavio
je općinski načelnik Goran Đanić
NASTAVAK NA STRANICI 3.

Cesta bi trebala biti završena u studenom

Rupe i blato uskoro postaju prošlost

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI ULICE ANTE STARČEVIĆA U POGANOVCIMA

Asfaltna cesta iz EU fondova

U tijeku su i brojni drugi natječaji za europska sredstva jer se – rekao je načelnik Đanić – žele stvoriti jednaki
uvjeti života za stanovnike u svim naseljima podgoračke općine
Krajem kolovoza je započela realizacija
prvoga od niza projekata za koje je Općina
Podgorač unaprijed financirala i pripremila
potrebnu dokumentaciju kako bi se ostvarili iz sredstava fondova Europske unije.

d.o.o. iz Osijeka, koja ima veliko iskustvo
u izgradnji cesta i nadam se da će se ovaj
projekt u ugovorenom razdoblju ostvariti –
izjavio je općinski načelnik Goran Đanić
prilikom otvaranja početka radova.

Radi se o izgradnji nerazvrstane ceste u
Ulici Ante Starčevića u Poganovcima.
Sredstva za izgradnju ceste osigurana su
putem Ministarstva poljoprivrede, a radi
se o sredstvima Europske unije. Vrijednost
investicije je oko 1,2 milijuna kuna.

O tome koliko se Općina ozbiljno i unaprijed pripremala za ovakve projekte, dovoljno svjedoči podatak kako je građevinska
ishođena prije pet godina.

- Za ovu investiciju sredstva su osigurana
preko europskih fondova i u stopostotnom
je iznosu financirana sredstvima Europske
unije. Pripremajući se za mogućnost dobijanja EU sredstava, mi smo još prije neko-

Tehnički detalji
Dužina ceste je 400 metara, a rok izvođenja radova u natječajnoj dokumentaciji je bio šest mjeseci. Nadamo se da će
ćemo biti gotovi u studenom ove godine.
Širina ceste je pet i pol metara u punom
profilu i mislim da nemamo više od dva
mjeseca posla ovdje – objasnio je Ante
Herceg direktor tvrtke Gravia d.o.o.

Načelnik Đanić: Općina ima spremnih
12 takvih projekata

liko godina započeli projektiranje nerazvrstanih cesta i trenutno imamo 12 građevinskih dozvola za 12 nerazvrstanih cesta
na području Općine Podgorač. Ova cesta
je prva u nizu za koju smo dobili sredstva
preko natječaja ministarstava za dobivanje
europskih sredstava. Izgradnjom ovakvih
cesta stvaramo pretpostavke za jednake
uvjete života u svim naseljima Općine.
Nadam se da će do kraja godine ova cesta
u punom profilu biti završena. Za radove je na natječaju odabrana tvrtka Gravia

Kako su osigurana
sredstva
Ova investicija Općine Podgorač je vrijedna milijun i dvjesto tisuća kuna. Sredstva za izgradnju ceste su osigurana
iz Europskih fondova putem natječaja
Ministarstva poljoprivrede Mjerom 07
»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. -2020. godine i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«
- provedba operacije 7.2.2. »Ulaganja u
građenje nerazvrstanih cesta«.
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72.000 kuna za studentske stipendije
Na temelju Statuta Općine Podgorač, Općinsko vijeće Općine Podgorač na svojoj je
rujanskoj sjednici donijelo zaključak o broju
korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019. godinu.
Općina Podgorač će za aktualnu studijsku
godinu dodijeliti studentima ukupno deset
stipendija, od toga pet stipendija studenti-

ma prve godine i pet stipendija studentima
kasnijih godina studija.
Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od
600 kuna mjesečno.
Slijedi objava, odnosno raspisivanje natječaja, a potom odabir. Konačna odluka nadležnog općinskog tijela, bit će objavljena do
kraja godine.

RUJAN 2018.

ZAPOČELA POSLJEDNJA FAZE IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU
OPĆINE PODGORAČ

Do kraja godine svaka kuća se
može priključiti na vodovod
NASTAVAK S 1. STRANICE
Ono što je započeto još prije desetak godina, napokon se
približava svome završetku.
Veliki projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava na području
Općine Podgorač zaista je bio
veliki posao za Općinu Podgorač, Našički vodovod i Hrvatske
vode. Samo gruba ‘inventura’
kaže kako je ugrađeno blizu
50 kilometara vodovodnih cijevi različitih dimenzija, a isto
tako grupa procjena kaže kako
je uloženo više od 15 milijuna
kuna.
Završni krug toga velikog posla započeo je početkom rujna
izgradnjom sekundarne vodovodne mreže u Poganovcima,
koja će biti sastavni dio vodoopskrbnog sustava općine Podgorač. Ovi radovi bi trebali biti
završeni do kraja listopada, a
nakon toga počinje izgradnja
sekundarne vodovodne mreže
u Budimcima. Jednom rječju,
time bi svaka ulica u svih devet
naselja Općine Podgorač imala
dostupnu pitku vodu u svome
domu.
Voda svima dostupna

Ukupna vrijednost radova u ta
dva podgoračka naselja koja još
jedino nemaju vodovodnu mrežu je 2,6 milijuna kuna, a sredstva su osigurale Hrvatske vode,
Općina Podgorač i Našički vodovod. Nakon izgradnje sekundarne vodovodne mreže, svako
kućanstvo će se moći priključiti
na mrežu.
- Ovaj veliki posao radimo gotovo desetak godina i nadamo

Općina Podgorač
jedna je od
uspješnijih
- Završetkom ovih radova
ćemo svakom stanovniku
Općine Podgorač omogućiti
pitku vodu i ovo je jedna od
uspješnijih općina. Za mjesec
dana će se završiti poslovi u
Poganovcima, a onda krećemo u Budimcima s izgradnjom
sekundarne mreže. Prije dvije
godine kada smo počeli radove na magistralnom vodu za
Poganovce imali smo plan i za
ove današnje radove i sada se
to ostvaruje. Tu su uložena velika sredstva jer kad smo počeli radove u Općini Podgorač
magistralni vod je bio do Vukojevaca i preko 25 kilometara
je izgrađeno samo magistralnog vodovoda, a sada imamo
izgradnju 10 i pol kilometra
sekundarnog vodovoda. Preostalo je još oko 5.200 metara
na području Poganovaca i oko
5.300 metara na području Budimaca. Ako posluži vrijeme,
za dva mjeseca ćemo završiti
ovaj veliki pothvat koji je trajao
osam godina – izjavio je Oto
Dudjak, predsjednik uprave
Našičkog vodovoda.

se da ćemo krajem ove godine u
cijelosti završiti priču o izgradnji vodoopskrbnog sustava općine Podgorač. Cilj Općine, ali
i Osječko–baranjske županije te
Republike Hrvatske je da svako
kućanstvo ima pitku vodu kao
osnovni preduvjet kvalitetnog
života. Važno je živjeti, ali je
važno i kvalitetno živjeti – izjavio je općinski načelnik Goran
Đanić, označavajući početak radova u Poganovcima.

Mještani imaju mogućnost besplatnog priključka na vodovod

RUJAN 2018.

Načelnik Đanić i direktor Dudjak – godine dobre suradnje
Hvala svim sudionicima

Komentirajući posao izgradnje
vodoopskrbnog sustava, načelnik Đanić je istaknuo kako je to
bio dugoročan proces. Zahvalio
je županijskim uredima za izdavanje građevinskih dozvola,
potvrda i svima onima koji su
sudjelovali u tome sudjelovali
- zaposlenicima Općine, Našičkog vodovoda, projektantima.
- Puno je to građevinskih dozvola, vremena, truda i financija
uloženo. Mi ovo radimo desetak
godina i nadamo se da ćemo
krajem ove godine u potpunosti
završiti izgradnju vodoopskr-

be Općine Podgorač. To je cilj
i Osječko – baranjske županije
i Republike Hrvatske da bude
ispred svake kuće pitka voda.
Mi to radimo i našim izvornim
sredstvima Općine i sredstvima
Hrvatskih voda kojima se također zahvaljujem na suradnji.
Zahvaljujem se Našičkom vodovodu i direktoru Otu Dudjaku
koji je od samih početaka bio
uključen u ove radove. Izuzetno mi je drago i da predzadnje
naselje uskoro dobiva vodu i da
ćemo uskoro imati vodu u cijeloj Općini Podgorač – zaključio
je načelnik.

Đanić: Priključak na vodovod je
besplatan!
- Sada, kada će uskoro u cijelosti biti izgrađeni cjevovodi i kada će
ispred svake kuće u Poganovcima i Budimcima, kao i u drugim općinskim naseljima biti dostupan vodovod, pozivam svako kućanstvo
da se priključi na vodovodnu mrežu. Priključenje na izgrađeni javni
vodovod potpuno je besplatno. Općina Podgorač se odrekla svih
nekadašnjih naknada za priključak, a samo će se Našičkom vodovodu platiti troškovi izvedbe priključnog sata – naglasio je načelnik
Đanić, pozivajući stanovnike da se priključe na vodovodnu mrežu.
Uostalom, što je više kućanstava priključeno i što je više korisnika,
voda iz mreže je zdravija. K tome, svaka kuća priključena na vodovod, dobija na vrijednosti.

Bunari i vatrogasne cisterne postaju prošlost
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roteklog ljeta su održane tri sjednice
Općinskog vijeća na kojima je obrađeno više od dvadeset različitih tema
značajnih za život stanovnika podgoračke
općine. Takoe, između ostalog, prihvaćen
prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od ove do
2023. godine, koji je usklađen s odredbama
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
i Planom gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022.
godine.

Nova radna mjesta

Osim toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo i
prijedlog prvog ovogodišnjeg rebalansa kojim se općinski proračun povećava za nešto
više od dva milijuna kuna i sada iznosi točno 12.269.300 kuna. Razlog za povećanje
su odobrena sredstva za projekte »Zaželi« ,
»Kombi« i javni radovi. Na taj način bit će
otvorena 73 nova radna mjesta – istaknuo je
općinski načelnik Goran Đanić i dodao da
Općina otvaranjem novih radnih mjesta želi
spriječiti iseljavanje građana.

LJETNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Povećan proračun
Općine Podgorač
Vijeće je jednoglasno usvojilo i prijedlog prvog ovogodišnjeg rebalansa kojim se općinski proračun povećava za nešto više od dva milijuna
kuna, a razlog za povećanje su odobrena sredstva za projekte »Zaželi«, »Kombi« i javni radovi čime su otvorena nova 73 nova radna mjesta

U rebalansu su predviđena sredstva za nabavu još jedne vatrogasne cisterne koju je pomogla i županija sa 60 tisuća kuna, a Općina
je osigurala 150 tisuća kuna.
Na jednoj od sjednica se raspravljalo i o
redovnom izvješću Udruženja obrtnika Našice gdje su obrtnici s Općine Podgorač pridruženi članovi.
– Situacija u obrtništvu nije jednostavna, ali
nosimo se s tim. Najveći problem je radna
snaga koje ovdje sve manje ima, ali nadamo
se će se i to prevazići. Općina nastoji pomoći obrtnicima s mjerama koje su u našoj
nadležnosti – komentirao je načelnik Đanić.
Raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem

Donešena je i Odluka o agrotehničkim
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine zbog
usuglašavanja sa zakonskim propisima, a
raspravljalo se i o programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem.
- Za nas su to bitne stvari jer Općina Podgorač je poljoprivredni kraj. Za program
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
smo potpuno spremni. Angažirali smo tvrtku Agronet iz Zagreba koja za 30 posto općina i gradova u Republici Hrvatskoj izrađuje programe raspolaganja zemljištem.
Sve parcele koje su na području Općine
Podgorač u vlasništvu Republike Hrvatske, a Općina s njima raspolaže, stavljene
su u dugogodišnji zakup. Nadam se kako
će se nakon provedbe raspodjele zemljišta
naši poljoprivrednici početi jače razvijati i
da će početi povlačiti i europska sredstva
za još brži razvoj – kaže načelnik.
Dobra odluka za vatrogasce

Na rujanskoj sjednici Općinsko vijeće je
raspravljalo o polugodišnjem izvještaju o
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Općinski vijećnici imali su prilično radno ljeto

izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine. Usvojena je i Odluka o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
»Rekonstrukcija dogradnja i nadogradnja
javne građevine – DVD Podgorač (dom,
spremište i garaža)«, a donešen je i zaključak o broju korisnika i visini stipendije
Općine Podgorač za studijsku 2018./2019.
godinu.
Komentirajući neke od usvojenih odluka,
načelnik Đanić kaže:
- Važna je bila odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija dogradnja i nadogradnja javne
građevine – DVD Podgorač dom, spremište

i garaža. Naime, Općina se javila na natječaj za dobivanje sredstava iz EU fondova
unutar mjere 7 Temeljnih usluga obnove
sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. gdje očekujemo preko
dva milijuna kuna. Za nas je to velika kapitalna investicija na području Općine Podgorač. Radi se o rekonstrukciji vatrogasnog
doma, opremanju i rekonstrukciji vatrogasnog tornja i garaže. Ovom rekonstrukcijom dobivamo moderno opremljenu salu
za sva kulturna i društvena događanja u
općini Podgorač, imat ćemo dodatne uredske prostorije u vatrogasnoj zgradi te veću
vatrogasnu garažu sa zatvorenim garažnim
mjestima – rekao je općinski načelnik.

Najvažnije je zapošljavanje ljudi
Komentirajući usvojene Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od prvih šest mjeseci ove godine, načelnik Đanić je komentirao:
- U prvoj polovini ove godine smo proveli mnoge projekte, a najvažniji su početak izgradnje
Poduzetničke zone s radovima na izgradnji vodovoda i kanalizacije. Kreće izgradnja javne
rasvjete i do kraja godine se nadamo plinifikaciji zone. Krajem godine ili početkom slijedeće
trebamo početi s izgradnjom ceste u poslovnoj zoni. Taj projekt je uvršten u program Slavonija Vlade Republike Hrvatske u kojem su osigurana sredstva. Nadam se da će do ljeta
slijedeće godine zona biti za upotrebu i da ćemo početi s dodjelom parcela poduzetnicima
i zapošljavanjem ljudi.

RUJAN 2018.

Načelnik Đanić potpredsjedniku Štromaru objašnjava detalje
Poduzetničke zone

Uručenje odluke Vlade o sufinanciranju troškova izgradnje sustava
javne rasvjete

ZAPOČNJE NOVA FAZA RADOVA NA PROSTORU PODUZETNIČKE ZONE PODGORAČ

Kreće izgradnja javne rasvjete

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrilo Općini Podgorač 352 tisuće kune za dio troškova
izgradnje sustava javne rasvjete na prostoru Poduzetničke zone
Jedna od mnogih i više puta dokazanih
starih izreka glasi: strpljen – spašen. Naravno, uz strpljenje treba i dosta upornosti
i rada. A, ideja i projekt podgoračke Poduzetničke zone zasigurno to i dokazuje. Naime, nakon silnih godina pripreme
mnoštva papira i potrebne dokumentacije,
obijanja pragova županijskih i državnih
ureda, ministarstva i nadležnih agencija
– projekt izgradnje Poduzetničke zone u
Podgoraču sve više postaje stvarnost.
Od trafostanice do pristupne ceste

Nakon što je unatrag godinu dana izgrađena nužna trafostanica, potom vodovodna
i kanalizacijska mreža, ovih dana počinje
izgradnja zonske javne rasvjete. Preostaje još dovođenje plinske mreže i sustav
lokalnih prometnica. Time će buduća Poduzetnička zona imati sve potrebne elemente nužne komunalne infrastrukture, a
nekadašnja zarasla livada u podgoračkoj
Ulici Josipa Jurja Strossmayera, postat će
suvremeno opremljeni prostor spreman za
prihvat investitora i izgradnju konkretnih
poslovnih objekata. I, ono što je mnogim
mještanima podgoračke općine i najvažnije – otvaranje novih radnih mjesta.
Bit će to kruna višegodišnjih napora općinske vlasti na čelu s načelnikom Goranom Đanićem.
Tim je povodom ovoga ljeta Podgorač posjetio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog
uređenja Predrag Štromar. Potpredsjednik Štromar nije došao praznih ruku nego
na prostoru buduće Poduzetničke zone načelniku Đaniću uručio odluku o sufinanciranju projekta »Izgradnja javne rasvjete u
RUJAN 2018.

Uskoro počinju radovi

Veliko zanimanje medija o projektu
Poduzetničke zone

Poduzetničkoj zoni Podgorač« u iznosu od
352 tisuće kuna.
Završetak do sredine 2019. godine

Tom je prilikom načelnik Đanić objasnio
kako ukupna vrijednost projekta Izgradnje

Štromar: Preduvjeti za
razvoj gospodarstva
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar nakon uručenja odluke je između ostalog istaknuo:
– Općina Podgorač je putem načelnika
Gorana Đanića, na raspisanom natječaju ministarstva zatražila sredstva za
izgradnju javne rasvjete u Poduzetničkoj
zoni. Taj je zahtjev odobren u iznosu od
352 tisuće kuna. Općina će financirati
jedan manji dio, a ostvarivanjem čitavog
projekta stvorit će se preduvjeti za razvoj
gospodarstva. Stvaranjem pretpostavki za
razvoj gospodarstva imamo bolju mogućnost da se ovdje u Slavoniji, Osječko – baranjskoj županiji i Općini Podgorač stvore
nova radna mjesta kako bi ljudi mogli ovdje raditi, normalno živjeti i što je najvažnije ostati u Republici Hrvatskoj.

Nakon obavljenih nužnih predradnji i otvaranja procesa javne nabave, odnosno prijave potencijalnih izvođača krajem ljeta,
općinski načelnik Goran Đanić potpisao
je Ugovor o izvođenju radova na Izgradnji
javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni Podgorač s našičkom tvrtkom Elektro-Lovošević. Vrijednost radova utvrđena je u iznosu
od 488.987 kuna, a rok izvođenja radova
je 30 kalendarskih dana.

javne rasvjete u poduzetničkoj zoni Podgorač iznosi blizu pola milijuna kuna, a
od čega Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira s 352 tisuće
kuna.
Načelnik je podsjetio kako je u zoni do sada
izgrađena vodovodna mreža, kanalizacijski
sustav, trafostanica, a u tijeku je projektiranje plinske mreže i izrazio nadu da će do
kraja ove godine krenuti njena izgradnja.
Izgradnja prilazne ceste je prema njegovim
informacijama predviđena u projektu Slavonija koji provodi Vlada Republike Hrvatske. Načelnik se zahvalio u svoje ime i u
ime općinskih vijećnika i mještana ministru
graditeljstva i prostornog uređenja zamjeniku premijera na ovakvoj jednoj velikoj
investiciji za Općinu Podgorač.
– Realno je za očekivati kako će svi infrastrukturni radovi biti završeni do sredine
slijedeće godine. Time će zona biti gotova
i spremna za prijem zainteresirnih ulagača.
Prema određenim procjenama to bi značilo
otvaranje minimalno stotinu novih radnih
mjesta što bi bila velika stvar da se spriječi iseljavanje iz naše općine – istaknuo je
načelnik Đanić.
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Atraktivan nastup ulicama Podgorača konjanika jahača i konjskih
zaprega konjogojske udruge iz Kršinaca i Širokog Polja.

I

ako neki podložni predrasudama dvoje kako valja
izbjeći sve što nosi predznak
broja 13, ovogodišnje 13. Podgoračke ljetne noći definitivno
su razbile takve prerasude.
Naime, sudeći prema broju sudionika u svim natjecanjima,
a osobito u broju posjetitelja,
ovogodišnje Podgoračke ljetne
noći potvrđene su kao događaj
vrijedan značaja koji itekako
premašuje granice Općine Podgorač.

Obje kolovoške nedjeljne večeri (5. i 12. kolovoza) privukle
su toliko sudionika i posjetitelja na čemu Podgoraču mogu
pozavidjeti i mnogo veća mjesta. Iako se radi o zabavnoj
manifestaciji namijenjenoj prvenstveno ‘domaćim ljudima’,
Podgoračke ljetne noći posjetili
su i mnogi Osječani, Našičani i
stanovnici okolnih mjesta.
Majstori čobanca

Prva ovogodišnja Podgoračka
ljetna noć održana je u organizaciji HKD-a Podgoračani.
Brojni sudionici i posjetitelji
sudjelovali su u plesu, glazbi

Neumorne kuharice
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Pobjednici plesa s balonima

Najvažniji je balans i

PO 13. PUT JE ODRŽANA ZABAVNO-KULTURNA MANIFESTACIJA »PO

Manifestacija lj
Sudeći prema broju sudionika u svim natjecanjima, a osobito u broju posjetitelja, ovogodišnje Podgoračke ljetne noći potvrđene su kao događaj
vrijedan značaja koji itekako premašuje granice Općine Podgorač
i bogatom programu, a atmosferom, odazivom natjecatelja i
interesom posjetitelja kojih je
iz godine u godinu sve više,
organizatori ali i pokrovitelji
– Općina Podgorač i općinski
načelnik Goran Đanić – mogu
biti i više nego zadovoljni.
U kuhanju čobanca u kojem je
sudjelovalo 14 ekipa, najbolji
je bio dvojac Stjepan Konjetić i Milan Polovina iz Našica. Drugo mjesto zauzele su
Zdenka Vukomanović i Sanja
Kuruc iz Podgorača, a treće
Danijel i Zlatomir Hozijan iz
Poganovaca.
U plesu s balonima najvještiji
su bili Zdravko Vinić i Kata-

rina Todorić, Marica Vinić
i Drago Valek te Emanuel i
Manuela Varga.

U znaku graha u kotliću

U nošenju jajeta u žlici prvo
mjesto osvojila je Samanta
Varga, drugi je bio Ivan Balentić, a treći Marko Varga.

Već tradicionalno, neposredni
organizator druge Podgoračke
ljetne noći bio je Nogometni klub Sloga. Mještani i su
ponovno uživali u zabavnom
glazbom programu, plesu, tradicionalnim narodnim natjecanjima skakanju u vreći, nošenju pivskih gajbi i potezanju
konopca, a održano je i natjecanje u kuhanju graha te defile konjanika jahača i konjskih
zaprega.

Svima njima, nagrade i pehare uručili su općinski načelnik
Goran Đanić, donačelnik Josip
Mojzeš i predsjednica Općinskog vijeća Ljiljana Zidar.

Dok su se vrijedne kuharice i
kuhari svojski trudili oko svojih zadimljenih kotlića, najmlađi su se okušali u vještini
skakanja u vreći. Kao i nedjelju

U runjenju kukuruza najbolji
su bili Branka Vinić i Josip
Paulić, zatim Marica Vinić
i Tomislav Vukomanović te
Mira Vidaković i Drago Valek.

Zabride koljena i dlanovi

RUJAN 2018.

sigurna glava

Kad načelnik zamješa grah...

Zaplesalo se i slavonsko kolo

ODGORAČKA LJETNA NOĆ«

judi dobre volje
ranije u trčanju s jajem u žlici, i
u ovoj disciplini je najbolja bila
Samanta Varga. Drugi je bio
Marko Varga, a treći Denis
Borovička.
Slijedilo je natjecanje u nošenju pivskih gajbi u kojem su
natjecatelji morali pokazati
veliku izdržljivost i spretnost
jer stvarno nije lako nositi u
rukama deset gajbi da vam ne
ispadnu.
Najspretniji je bio Franjo Sili,
drugo mjesto osvojio je Nedjeljko Tomaš, a treći je bio
Danijel Hozijan.
Prema ocjeni stručnog žirija
najbolji grah su skuhali Ivan
i Zdravko Juren iz Ledenika,
drugi su bili Željka Biuklić i
Sanja Trempetić iz Podograča, a treći Robert Mihaljik i
Ivan Ričko iz Podgorača.

Treba dosta snage za potezanje konopa

RUJAN 2018.

Detalj s memorijalne utakmice

Memorijalna utakmica
U spomen na svog nekadašnjeg igrača i pripadnika Policijske postaje Našice, tragično preminulog prije 25 godina u obrani domovine Željka Kotriša, nogometaši NK Sloga odigrali su memorijalnu
utakmicu s ekipom Policijske postaje Našice. Prije utakmice, na
Željkov grob na mjesnom groblju u Podgoraču, izaslanstvo Općine Podgorač, NK Sloga i PP Našice položili su cvijeće i upalili
svijeće. Počast su odali i svim poginulim hrvatskim braniteljima i
civilnim žrtvama rata.

Đanić: Ovo je
naš drugi kirvaj!
- Svrha ove manifestacije je
okupljanje ljudi i predstavljanje starih tradicijskih običaja i vještina, ali i kuhanje
jela po starim recepturama.
Zadovoljan sam odazivom
natjecatelja u obje večeri,
ali i zavidnom broju posjetitelja. Ovo polako postaje
jedna turistička atrakcija
koja okuplja veliki broj ljudi što mi je izuzetno drago
i mogu reći da je ovo naš
drugi kirvaj – komentirao je
načelnik Đanić.

Poslije dobroga graha slijedila
je završna disciplina natjecanje
u potezanju konopca u kojoj je
nastupilo šest ekipa iz Našica,
Darde i Podgorača. Nakon napornih potezanja između svih
ekipa najjači su se pokazali
dečki iz ekipe Našice 1, drugo
mjesto je osvojila ekipa Darda
1, a treća je bila ekipa iz Podgorača zanimljivog naziva »I
mi smo došli«.

Pozdrav do sljedećeg ljeta
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Defile kroz Podgorač

Postrojavanje sudionika

ODRŽAN 6. KUP VATROGASNIH CISTERNI PODGORAČ

Dobra uvježbanost jamči i
Cilj ovog natjecanja je da se vidi
spremnost DVD-ova, uvježbanost ljudi i opremljenost kao i
zajedničko djelovanje u slučaju
potrebe

općinski načelnik Goran Đanić i organizator natjecanja – predsjednik DVD-a
Podgorač Josip Mojzeš.

Pod pokroviteljstvom Općine Podgorač,
već tradicionalno je početkom ljeta održan 6. Kup vatrogasnih cisterni općine
Podgorač. Nakon postrojavanja osam natjecateljskih ekipa i defilea vatrogasnih
vozila kroz naselje, uslijedilo je natjecanje u kojem su najuspješnije bile ekipe
DVD-a Valenovac, DVD-a Koška i domaća ekipa DVD-a Podgorač. Pored njih,
sudjelovali su i DVD Đakovačka Satnica,
DVD Stipanovci, DVD Potnjani, DVD
Čepin i DVD Kršinci. Pobjednicima su
dodijeljeni pehari i medalje. Uručili su ih

Komentirajući ovogodišnje natjecanje, Josip Mojzeš, predsjednik DVD-a Podgorač
je istaknuo zadovoljstvo odazivom.

Značaj zajedničkog djelovanja

Natjecanje se odvijalo pokraj nogometnog
igrališta gdje se vršilo gašenje vatre cisternom i s po dva vatrogasna crijeva.

Načelnik Goran Đanić i predsjednik DVD-a
Podgorač Josip Mojzeš

– Cilj ovog natjecanja je da se vidi spremnost DVD-ova, uvježbanost ljudi i
opremljenost kao i zajedničko djelovanje
u slučaju potrebe i naravno, druženje vatrogasaca. Budući da su nastupala dobrovoljna vatrogasna društva s područja Vatrogasne zajednice Našice, cilj je bio i da
uvježbamo zajedničko djelovanje u slučaju nekih većih ugroza – rekao je Mojzeš.

Općina i Županija pomažu nabavu cisterne
Kako bi ostvarili još veću sigurnost u zaštiti mještana i imovine
s područja Općine Podgorač, ali i šire, općinski načelnik Goran
Đanić potpisao je s predsjednikom DVD-a Podgorač Josipom
Mojzešom ugovor o sufinanciranju nabave vatrogasne cisterne
u vrijednosti 150 tisuća.
Nedostatak ili zastarjelost postojećih vozila jedan je od najvećih problema u radu mnogih vatrogasnih društva na području
Osječko-baranjske županije. Uočivši taj problem Županija je
za ovu godinu osigurala 300 tisuća kuna te ih preko javnog poziva ponudila dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Na poziv
se javilo 38 DVD-ova, a županijsko povjerenstvo, uz uvažavanje mišljenja Vatrogasne zajednice OBŽ, odobrilo je potpore za
šest vatrogasnih društava među kojima i DVD Podgorač.
Tim je povodom potpisan ugovor između Osječko-baranjske
županije i DVD-a Podgorač o sufinanciranju nabave vatrogasne cisterne u iznosu od 60 tisuća kuna. Ugovor je u ime DVDa Podgorač potpisao dozapovjednik Ivan Đanić, rekavši kako
8
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S potpisivanja ugovora u Osječko-baranjskoj županiji

je vatrogasna cisterna nužna za kvalitetan sustav protupožarne
zaštite na području Općine Podgorač.

RUJAN 2018.

Vatrogasci u akciji

sigurnost
Đanić: Zadovoljan sam što se i
mladi uključuju

Zadovoljan viđenim bio je i općinski načelnik Goran Đanić, koji i osobno ima
iskustva kao član DVD-a:
- Kup vatrogasnih cisterni Općine Podgorač se održava već šesti puta pod pokroviteljstvom Općine i mogu reći da sam zadovoljan jer se svake godine sve više društava odaziva. Najvažnija je preventiva, vježba je dobro zamišljena i pohvalio bih DVD
Podgorač što je organizirao ovakvo jedinstveno vatrogasno natjecanje na području
Osječko – baranjske županije i šire. Danas
vidimo puno mladih vatrogasaca što je bit i
cilj i nadamo se da će slijedeće godine biti
još više društava – rekao je načelnik Đanić.
Pomoć široj zajednici

Inače, o značaju djelovanja dobrovoljnih
vatrogasnih društava za čitavu zajednicu
najbolje svjedoče podaci kako su zadnjih
godina vatrogasci DVD Podgorač sudjelovali u nizu korisnih aktivnosti i izvan
područja Općine Podgorač. Pomagali su u
migrantskoj krizi u Tovarniku, bili na obranama od poplave u Otoku, na rijeci Karašici kod Osijeka, na Dunavu kod Vukovara.
Proljetos su aktivno sudjelovali u akciji
opskrbe pitkom vodom stanovnika Brodsko – posavske županije, a na domaćem
terenu su zimus u Ostrošincima sudjelovali
u zbrinjavanju bake kojoj se urušila kuća
pod snijegom.
- Definitivno treba zaključiti kako DVD
Podgorač izrastao u jedno stabilno stožerno društvo. Općina će osigurati još dodatnih sredstava, a cilj nam je slijedećih godina nabaviti još novih vozila i za DVD
Podgorač i za DVD Stipanovce i za DVD
Kršinci. Želimo da svi naši vatrogasci budu
što bolje opremljeni – zaključio je općinski
načelnik Goran Đanić.
RUJAN 2018.

Dosadašnje parkiralište bilo je nedovoljno i neuvjetno

NOVA OPĆINSKA INVESTICIJA

Gradi se parkiralište ispred
groblja u Podgoraču
Općinski načelnik Općine Podgorač
Goran Đanić, potpisao je s graditeljskom tvrtkom Grapa iz Osijeka, ugovor
o izvođenju radova na izgradnji parkirališta na groblju Podgorač.
Vrijednost radova utvrđena je u ukupnom iznosu od 350 tisuća kuna, a rok
za izvođenje radova je 30 radnih dana.
Tom je prilikom načelnik Đanić izrazio
zadovoljstvo što je Općina Podgorač i
ove godine u općinskom proračunu za
2018. godinu mogla osigurati financijska sredstva za izgradnju parkirališta.
- Zahvaljujem svim vijećnicima koji
su podržali Proračun za 2018. godinu.

Radi se o razvojnom proračunu kojim
je, između ostaloga, obuhvaćeno i ulaganje u razvoj nužne komunalne infrastrukture – istaknuo je načelnik Đanić
dodajući kako Općina Podgorač vodi
računa o ravnomjernom razvoju komunalne infrastrukture u svim naseljima.
Izgradnja ovoga parkirališta jedna je od
važnih investicija, a njenom realizacijom uvelike će se poboljšati uvjeti kvalitete života mještana naselja Podgorač.
- Iskreno se nadam kako će do kraja tekuće godine i u ostalim naseljima Općine Podgorač biti završeni svi predviđeni
radovi iz područja komunalne infrastrukture – zaključio načelnik Đanić.

OPĆINA PODGORAČ POTPISALA UGOVOR S PANTURISTOM

Općina nastavlja sufinancirati
prijevoz svojih srednjoškolaca
Načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić, potpisao je s autoprijevozničkom
tvrtkom Panturist d.d. iz Osijeka ugovor
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s
područja Općine Podgorač u ovoj školskoj godini.
Na temelju potpisanog ugovora s javnim
prijevoznikom, Općina će financirati
17,5 posto od iznosa cijene mjesečne
karte prijevoznika za svakog učenika.
Potpisujući ugovor, načelnik Đanić je
istaknuo zadovoljstvo što je Općina Podgorač i ove godine u proračunu mogla
osigurati financijska sredstva za prijevoz
redovitih učenika srednjih škola.
- Općina Podgorač i ubuduće će podržavati sve projekte i uključivati se u aktiv-

Općina Podgorač i nadalje sufinancira
autobusni prijevoz učenika

nosti što se tiče školske djece. Nadam se
kako će se ovim potpisivanjem ugovora
uvelike pomoći roditeljima srednjoškolaca u ublažavanju troškova opremanja
djece za polazak u srednje škole – naglasio je općinski načelnik.
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OPĆINA POMAŽE RAD VJERSKIH ZAJEDNICA

Donacije vjerskim zajednicama
Iz svojih skromnih proračunskih sredstava Općina Podgorač nastoji zadovoljiti potrebe aktivnosti svih svojih stanovnika u različitim djelatnostima. Tako Općina već tradicionalno pomaže
i rad vjerskih zajednica koje djeluju na području
podgoračke općine.
Tim je povodom i ove godine upriličeno svečano
potpisivanje Ugovora o odobravanju financijskih
sredstava iz Proračuna Općine Podgorač namijenjenih kapitalnim donacijama vjerskim zajednicama u ovoj godini. Za te je potrebe iz općinskog
proračuna ove godine izdvojeno 55 tisuća kuna.
- Od kako sam postao načelnik prije 13 godina,
nastojim da Općina svake godine sufinancira
vjerske zajednice s područja naše općine. Imamo četiri vjerske zajednice koje sufinanciramo u
onom financijskom obliku koliko možemo. Ove
godine smo izdvojili 55 tisuća kuna i to Župi

Župna crkva u Podgoraču

Naši novi sumještani
Tijekom ljetnih mjeseci, na području
općine rođeno je četvero naših novih
sumještana. Njihovim je roditeljima iz
općinskog proračuna isplaćena pomoć
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću
kuna.
1. Alen Ivanišević, rođen 13. srpnja 2018. godine, sin Alena Ivanišević i Željane Filipović iz Podgorača,
2. Fran Umiljanović, rođen 9.
srpnja 2018. godine, sin Antuna i
Martine iz Stipanovaca,
3. Josip Gubić, rođen 27. lipnja
2018. godine, sin Manuela Gubić i
Sanele Gradinjan iz Razbojišta,
4. Ozren Radović, rođen 10. srpnja 2018. godine, sin Petra i Valentine iz Poganovaca.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo
sretno i zdravo djetinjstvo.

Preminuli sumještani
Proteklog ljeta napustila nas je jedna
naša sumještanka:
1. Živka Litrić, sahranjena 7. kolovoza 2018. godine na groblju u
Budimcima (Presveto Trojstvo)
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Dovršetak
pastoralne
dvorane
Željko Benković,
župnik Župe Podgorač o dobivenoj donaciji kaže:

Općinski načelnik Đanić sa svećenikom
Benkovićem i starješinom Kubenom prigodom
potpisivanja ugovora o donaciji

Svetog Nikole Biskupa u Podgoraču za troškove
dogradnju pastoralne dvorane, potom Župi Presvetog Trojstva u Budimcima za izgradnju ograde ispred crkve i župnog ureda, Pravoslavnoj
crkvenoj općina Budimci za zamjenu stolarije, te
Kršćanskoj Adventističkoj crkva u Stipanovcima
također za zamjenu stolarije. Raspoloživa sredstva smo transparentno podijelili. Najviše financijskih sredstava dobila je Župa Svetog Nikole
Biskupa iz Podgorača jer je tu radi o najvećem
graditeljskom zahvatu, a tu je i najviše vjernika.
Sredstva su raspoređena sukladno broju vjernika. Po tom kriteriju smo do sada raspoređivali,
a tako ćemo i u buduće. Žao mi je što je budimački župnik odbio potpisati ugovor s Općinom
Podgorač o donaciji 10.000 kuna i to s obrazloženjem kako ta sredstva nisu dostatna za izgradnju potrebne ograde – rekao je općinski načelnik
Goran Đanić, izražavajući nadu kako će nadležni
predstavnici vjerskih zajednica, uz raspoloživa
sredstva iz općinskog proračuna, uspjeti iznaći
dostatna sredstva iz drugih izvora ili donacija
vjernika kako bi mogli završiti započete poslove.

- Župa Podgorač je ove godine dobila 31 tisuću kuna.
Trenutačno smo u gradnji
pastoralne dvorane koju planiramo ove godine završiti.
Župa surađuje s općinom i to
su korektni odnosi te planiramo na jesen da naša dvorana
bude gotova. Svaka donacija
je dobro došla kao i ova od
Općine Podgorač.

Zamjena
stolarije
Jonatan
Kubena starješina
Kršćanske Adventističke crkve Stipanovci o
donaciji i suradnji s općinom
je između ostalog izjavio:
- Dobili smo sredstva za
zamjenu dotrajale stolarije
prozora. Ovim putem se zahvaljujem Općini Podgorač
i načelniku Goranu Đaniću
koji kao i svake godine ima
osjećaj za vjernike vjerskih
zajednica bez obzira na vjeru i nacionalnost. Imamo
dobre odnose i suradnju i ne
samo vjerske zajednice nego
i udruge i institucije koje djeluju na području Općine Podgorač.

ODRŽAN INFO DAN PROJEKTA »UČIMO ZAJEDNO 4«

Jednake mogućnosti za sve učenike
I protekle školske godine OŠ
Hinka Juhna aktivno je sudjelovala u projektu Učimo zajedno. U cilju dodatne promocije ovog vrijednog projekta,
u školi je održan Info dan za
projekt Učimo zajedno 4. Tom je prigodom školska pedagoginja Ida Kovač iznijela najbitnije
podatke o projektu – tko ga provodi i financira,
te koji su mu korisnici i krajnja namjena.

Inače, nositelj projekta Učimo zajedno 4 je
Osječko-baranjska županija, a naša škola je jedna
od partnera projekta s još 30 osnovnih i šest srednjih škola. Cilj projekta je osiguravanje uvjeta i
pružanje potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno
funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju
kroz redovit sustav obrazovanja.

Pri tome je predstavljen rad koji je škola ostvarila s učenicom koja ima pomoćnicu u nastavi
preko projekta Učimo zajedno 4. Info danu prisustvovali su roditelji, učenici, kao i predstavnici
udruga koje surađuju sa školom.
Potporu projektu daje i Općina Podgorač, te se
skupu obratila i Ljiljana Grbić, zamjenica općinskog načelnika, istaknuvši vrijednost ovoga
projekta pohvalivši višegodišnje sudjelovanje
OŠ Hinka Juhna u projektu Učimo zajedno 4.

Ravnateljica Zdenka Vukomanović pozdravlja
sudionike projekta Učimo zajedno 4
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Poduzetnici odgovaraju na brojna pitanja učenika

Učenici sa zanimanjem prate priče poduzetnika

PODUZETNIČKI DAN U OSNOVNOJ ŠKOLI HINKA JUHNA

Za uspjeh je najvažnija upornost

Cilj poduzetničkog dana bio je potaknuti učenike na promišljanje o poduzetništvu kako bi u budućnosti, prema uspješnim primjerima iz svoje okoline, krenuli u ostvarenje vlastitih poduzetničkih ideja
Na samom završetku protekle školske godine u Osnovnoj školi Hinka Juhna održan je
prvi Poduzetnički dan za učenike viših razreda i njihove učitelje. O tom zanimljivom
i nadasve edukativnom događaju izvješteno
je na školskoj internetskoj stranici.
Kako se navodi, cilj poduzetničkog dana
bio je potaknuti učenike na promišljanje o
poduzetništvu kako bi u budućnosti, prema uspješnim primjerima iz svoje okoline,
krenuli u ostvarenje vlastitih poduzetničkih
ideja. Tako su u školi tim povodom ugostili
poduzetnike s podgoračkog područja koji su
ispričali svoj put od ideje do sadašnjeg poslovnog uspjeha. Vrlo zanimljive i poučne
životne priče o upornosti i uspjehu ispričali
su Goran Đanić (Đanić-obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu), Tomica Mojzeš (OPG Mojzeš), Suzana Dragić
(A&S Sisters – frizerski obrt) i Stjepan Đanić (Užar Đanić).
Od kulena do rakije

Prve poduzetničke korake, Goran Đanić,
koji danas uspješno vodi Đanić-obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu, nije
započeo s proizvodnjom rakije kako mnogi pretpostavljaju. U njegovom slučaju sve
je započelo klasičnom poljoprivredom i
obradom zemlje. Potom se, prije 17 godina,
okušao u proizvodnji kulena. Prve godine je
prodao samo jedan kulen, a druge ga je godine dočekala pošast trihinele. Iako njegovi
proizvodi nisu bili zahvaćani tom bolešću
svinjskog mesa, te su godine mnogi izbjegavali takve suhomesnate proizvode pa kulen
nisu htjeli niti probati, a kamoli kupiti. Nije
odustao, već je sljedeće godine proizveo još
više, predstavio svoj proizvod na sajmu i
odmah sve prodao. Sljedeće godine je proizveo još više i predstavljajući kulen, pitali
su ga ima li i rakije. Time se rodila ideja o
proizvodnji rakije koja će biti u prikladnijoj
ambalaži. Sada već 15 godina proizvodi rakije i likere. Sada u ponudi ima 200 artikala,
a svoje proizvode prodaje diljem Hrvatske,
a 40 posto proizvoda plasira na strano tržište. Proizvode predstavlja na domaćim i
međunarodnim sajmovima, a rakije i likere
proizvodi u najmodernijim postrojenjima.
Inače, osim što vodi uspješan posao, Goran
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Đanić je jednako upješan načelnik Općine
Podgorač.
Frizure jače od konkurencije

Suzana Dragić suvlasnica je frizerskog obrta A&S sisters, vrlo uspješnog frizerskog
salona iz Našica. Kada je imala 12 godina staža, ohrabrila se i sa svojom sestrom
otvorila vlastiti frizerski salon. Iz početka je
bilo izuzetno teško, radile su »od jutra do
sutra« kako bi zaradile za sve troškove. Nije
odustajala, trudila se još jače, educirala se
i ulagala u svoj posao, a zadovoljni klijenti
davali su joj vjetar u leđa. Danas ima tim
od šest zaposlenih, A&S sisters postao je
mastersalon. Uspjeh leži u radu, radnog vremena za nju nema jer i kad nije u salonu, neprestano misli i planira što i kako dalje, kada
su najveće gužve, nema godišnjih odmora.
– Konkurencija postoji, konkurencija je dobra, ali se cijeni kvaliteta i zadovoljna osoba
se uvijek vraća – ističe gospođa Dragić.
Nema uspjeha bez kvalitete

Svoju poduzetničku priču učenicima je
predstavio i Stjepan Đanić iz Podgorača,
užar koji se uspješno bavi ovim tradicionalnim zanatom. Užarski obrt je još davne
1965. godine otvorio njegov otac koji je i po
struci bio užar. Iako je potpuno drugačijeg
zanimanja (instruktor vožnje za sve kategorije vozila), Stjepan Đanić je po odlasku oca
u mirovinu prešao na slabije plaćeni posao
kako bi paralelno vodio i obrt. Iako je obrt
naslijedio, smatra kako činjenica naslijeđi-

Radom i trudom može se
mnogo postići
Vjerujemo da smo kroz projekt »Sjenica
– učionica na otvorenom« i kroz Poduzetnički dan učenicima poslali pozitivne poruke kako se radom i trudom može mnogo
postići i uspjeti. U današnje vrijeme, kada
mnogi iseljavaju i žale se da kod nas nema
posla, učenici su vidjeli da u našoj okolici
ima ljudi koji su se ohrabrili, bili uporni i vrijedni i uspjeli. Nadamo se da ćemo jednom
te iste mlade ljude, danas učenike, jednom
ugostiti kao poduzetnike koji će nekim novim generacijama pričati o svojim poduzetničkim uspjesima.

vanja nije sama po sebi dovoljna za uspjeh.
Za uspjeh obrta je važan odnos prema kupcu, kvaliteta i prezentacija. Danas svoje proizvode prezentira i prodaje na sajmovima u
domovini i izvan nje, proizvodi užad za velike trgovačke lance, a osim užarije, bavi se
i pčelarstvom.
Tvornica pod otvorenim nebom

Učenicima se predstavio i čovjek koji se
bavi intenzivnom poljoprivrednom djelatnošću, ali na suvremenim osnovama. Tomica Mojzeš, vlasnik Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) Mojzeš. Njegovi djed i roditelji bavili su se poljoprivredom kao i veliki dio tadašnjeg stanovništva.
Osim ratarstva, bavili su se i stočarstvom,
uzgajali su ovce i krave. Od djeda je naslijedio 10 hektara zemlje i od 2004. godine
OPG je u njegovom vlasništvu. Danas se
bavi ratarstvom, obrađuje zahtjevnih 140
hektara zemlje, proizvodi pšenicu, uljanu
repicu, kukuruz i suncokret, a posjeduje četiri moderna traktora sa svim priključcima i
kombajn. Uspio je dobiti i novčana sredstva
iz europskih fondova za ruralni razvoj. Posao u poljoprivredi smatra teškim i zahtjevnim. U sezoni se radi neprestano, a odmor
ima kada pada kiša i po zimi. Uostalom, to
je ipak – tvornica pod otvorenim nebom.
Pitanja i poruke

Učenici su pozorno slušali izlaganja poduzetnika, a potom su postavljali pitanja na
koja su gosti rado i iskreno odgovarali.
Zašto ste se odlučili baš za ovo zanimanje?
Otkud ideja za ovim poslom? Kada imate
najviše posla? Što je najlakše? Kada je najteže? Postoji li strah? Što je važnije hrabrost
ili upornost? Koju biste poruku poslali mladima?
A, poruke mladima su bile: upišite školu i
bavite se poslom koji volite, u poslu će biti
neuspjeha, ali se ne smije odustati, naš dio
Slavonije pruža mnogo mogućnosti, od poljoprivrede do turizma, upornost se isplati...
Svi su gosti za svoja izlaganja nagrađeni
velikim pljeskom, a učenici su im po završetku uručili zahvalnice za sudjelovanje na
Poduzetničkom danu.
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Svima je čestitala školska ravnateljica Zdenka Vukomanović

ŠKOLSKE GODINE SE NIŽU KAO NA TRACI

Nikad više nagrađenih
Neki kažu kako vrijeme sve brže prolazi, a da mi toga nismo niti
svjesni. I zaista, tek smo ispratili jednu školsku godinu, a već je
počela nova.
Osmaši koje smo 8. lipnja u povodu Dana škole ispratili iz naše
škole, sada su već dobrano zagrijali stolice nekih od srednjih škola
u Našicama, Osijeku ili Đakovu. Istovremeno, neki novi klinci,
naši prvašići, već su navikli na zvuk školskog zvona matične škole
u Podgoraču ili neke od područnih škola u Stipanovcima, Budimcima, Razbojištu ili Poganovcima.
Inače, tog petka, 8. lipnja, u školskoj nastavno-sportskoj dvorani
okupili su se učenici, učitelji, roditelji i mnogobrojni gosti. Svi
uzvanici vidjeli su do sada najveći broj nagrađenih učenika i njihovih mentora koji su se predstavili na mnogim natjecanjima na
županijskoj razini. Uživali su u prigodnom plesnom, pjevanom,
recitatorskom i dramskom programu, a na kraju i oproštaju osmaša
od svojih učitelja i osnovnoškolskog obrazovanja.

Kako uhvatiti najbolji kadar...

Naučeno su pokazali i mali folkloraši i tamburaši

Nema ništa bez pjesme školskog zbora i
vrijedne učiteljice Mirjane Kučić

U ime Općine i općinskog načelnika, sve
je pozdravila Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća

Općina darovala

najbolje

Oni su završili prvi dio osnovnoškolskog
obrazovanja

I ove je godine Općina Podgorač novčano nagradila učenike koji su sve razrede
osnovne škole završili s čistom peticom.
Tako su novčanu nagradu dobili Mislav
Vukomanović i Barbara Mihaljik iz
Podgorača i Davor Marjanović iz Poganovaca. Najboljim učenicima novčani je
dar uručio načelnik Goran Đanić koji ih
je pohvalio i poželio im uspjeh u daljnjem
školovanju.

Nagrade i priznanja za najbolje...

