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U OVOM BROJU DONOSIMO:

JOŠ BOLJA OPREMLJENOST
OPĆINSKIH VATROGASACA

Novo ulaganje za veću
sigurnost

ΨΨ Zahvaljujući značajnoj donaciji
Općine Podgorač koja je izdvojila
150 tisuća kuna i pomoći Osječkobaranjske županije u iznosu od 60
tisuća kuna, podgorački vatrogasci
su dobili na raspolaganje
vatrogasnu cisternu
Stranica 12

ZAPOČELA ČETVRTA FAZA IZGRADNJE
PODUZETNIČKE ZONE PODGORAČ

Đanić: Osnovni cilj
ovoga projekta
je razvoj i
zapošljavanje ljudi!

ODRŽANA 28. SMOTRA FOLKLORA I
NARODNIH OBIČAJA »OJ, JESENSKE
DUGE NOĆI«

Bogatstvo narodnih
nošnji, izvornog
folklora i koreografija

ΨΨ Uz domaćine – HKD
Podgoračani – na ovogodišnjoj
smotri su se predstavili članovi
HKD-a Lisinski iz susjednih
Našica, KUD-a Klaruš Maruševec
iz Varaždinske županije, te KUD-a
Starča iz Gornjih Bogićevaca u
Brodsko-posavskoj županiji
Stranice 6-7

ŠKOLSKE NOVOSTI I
ZANIMLJIVOSTI

Priznanja za našu
školu u eTwinning
projektima

ΨΨ Lijepo priznanje stiglo je
ovih dana na adresu Osnovne
škole Hinka Juhna. Radi se o
»eTwinning Quality Labels«
(Oznake kvalitete), priznanju koje
se dodjeljuju učiteljima s izvrsnim
eTwinning projektima.
Stranica 11

Do konačnog završetka izgradnje Poduzetničke zone Podgorač
preostali su još radovi na izgradnji plinske mreže, pristupne ceste
kao i tzv. intrazonskih prometnica.
Taj dio poslova bi trebao biti odrađen u proljeće kako bi Poduzetnička zona bila stavljena na raspolaganje potencijalim ulagačima
do ljeta 2019. godine
Stranica 3

NAPREDUJE IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE U POGANOVCIMA I BUDIMCIMA

Besplatni priključak na mrežu
Obećano, ispunjeno!

Upravo tako bi se najjednostavnije mogli
opisati opsežni poslovi izgradnje vodoopskrbnog sustava u naseljima općine Podgorač.
Naime, u prošlom broju Informativnog lista Općine Podgorač smo obznanili početak zahtjevnih radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Poganovcima i
Budimcima. Kažemo zahtjevni, jer ta dva
općinska naselja imaju brojne sporedne
ulice čijim je stanovnicima također važno
osigurati mogućnost kvalitetenog i dostupnog priključenja na vodovodnu mrežu.
Voda stiže u sve ulice

Radovi koji se odvijaju ovih posljednjih
jesenskih dana po poganovačkim i budimačkim ulicama, to će upravo omogućiti
njihovim stanovnicima. Završni krug toga
velikog posla vodoopskrbe svih naselja općine Podgorač započeo je početkom rujna
izgradnjom sekundarne vodovodne mreže
u Poganovcima, koja će biti sastavni dio
vodoopskrbnog sustava općine Podgorač.
Ti su radovi u završnoj fazi, a započela je
i izgradnja sekundarne vodovodne mreže u
budimačkim ulicama.

Vodovodna mreža uskoro stiže u sve poganovačke ulice

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.
Pitka voda svima

Označavajući početak radova u Poganovcima, općinski načelnik Goran Đanić je
istaknuo kako se ovaj veliki posao radi gotovo desetak godina.
- Uvjeren sam kako će uskoro u cijelosti
biti završen zahtjevan i skupi posao izgradnje vodoopskrbnog sustava općine
Podgorač. Cilj Općine, ali i Osječko–ba-

Vodovodne cijevi se razvlače i po budimačkim ulicama

ranjske 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 tada općinski načelnik
Goran Đanić.

Posljednja ovosezonska košnja trave
Broj 26, studeni 2018. godine
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Općinske komunalne službe svakodnevno rade na uređenju brojnih javnih površina. U općini koja ima čak
devet naselja, taj posao ponekad nije
jednostavno i brzo uraditi jer svi mještani žele kvalitetnu uređenost svojih
naselja. U središtu Budimaca smo
zatekli djelatnike koji obavljaju vjerojatno posljednju ovogodišnju košnju
javnih travnjaka.

FOTO VIJEST

STUDENI 2018.

Temelji za buduća rasvjetna tijela

Analiziranje detalja buduće Poduzetniče zone

ZAPOČELA ČETVRTA FAZA IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE PODGORAČ

Đanić: Osnovni cilj ovoga projekta
je razvoj i zapošljavanje ljudi!

Do konačnog završetka izgradnje Poduzetničke zone Podgorač preostali su još radovi na izgradnji plinske
mreže, pristupne ceste kao i tzv. intrazonskih prometnica. Taj dio poslova bi trebao biti odrađen u proljeće
kako bi Poduzetnička zona bila stavljena na raspolaganje potencijalim ulagačima do ljeta 2019. godine
Višemilijunska investicija izgradnje nužne komunalne
infrastrukture za buduću Poduzetničku zonu Podgorač polako se privodi svome kraju.
Na prostoru veličine 70 tisuća
četvornih metara do sada je
izgrađen sustav vodoopskrbe i
odvodnje kao i potrebna elektroenergetska mreža s pripadajućom trafo-stanicom. Od tzv.
podzemnih, oku nevidljivih, ali
u pravilu najskupljih radova,
preostala je još izgradnja plinske mreže kako bi budući korisnici Poduzetničke zone imali
na raspolaganju i taj energent.
A, sada i nadzemni radovi

ljeta Podgorač posjetio potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, koji je tada na
prostoru buduće Poduzetničke
zone načelniku Đaniću uručio
odluku o sufinanciranju projekta »Izgradnja javne rasvjete u
Poduzetničkoj zoni Podgorač«.
Uvršteni u program
»Slavonija«

Poduzetnička zona će biti osvjetljena s tridesetak rasvjetnih tijela
štedljive i ekološki prihvatljive LED rasvjete

Od onih, običnom čovjeku
vidljivih radova, još je nužno
izgraditi prilaznu cestu samoj
zoni kao i ceste unutar prostora Poduzetničke zone, te sustav
javne rasvjete.

faze radova nazočili su i predstavnici izvođača ovih radova,
tvrtke Elektro – Lovošević
d.o.o. iz Našica.

Upravo ovo posljednje – izgradnja sustava javne rasvjete
– započelo je krajem listopada,
a trebalo bi biti završeno sredinom prosinca.

Iako se radi tek o jednoj od faza
konačne izgradnje Poduzetničke zone, ona je osobito važna
jer ukazuje kako se taj čitav

U konkretan početak te faze
radova u Poduzetničkoj zoni,
osobno se želio uvjeriti općinski načelnik Goran Đanić, koji
je zajedno s općinskim vijećnicima nazočio i obilježio početak izgradnje sustava javne
rasvjete. Naravno, početku te
STUDENI 2018.

Investicija od pola
milijuna kuna

složeni posao postupno privodi
kraju.
Ukupna vrijednost ovog dijela
investicije izgradnje Poduzetničke zone Podgorač, iznosi
oko 500 tisuća kuna. Od toga je
360 tisuća kuna sufinancirano
sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređanja.
Tim je povodom početkom

Đanić: Samo zapošljavanje može
zaustaviti iseljavanje ljudi!
- Buduća Poduzetnička zona prostire se na 70.000 četvornih metara, a podijeljena je u dva segmenta – trgovačka i proizvodna djelatnost. Općina Podgorač će pomoći svim zainteresiranim investitorima, a cilj je da se otvore nova radna mjesta, da se ljudi zaposle
i zaustavi iseljavanje ljudi – kaže općinski načelnik Goran Đanić.

Nakon razgledavanja detaljne
prateće dokumentacije ove faze
radova u budućoj Poduzetničkoj zoni, načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić, je izjavio:
- Temeljem javnog natječaja
za izvođača ove faze radova je
odabrana tvrtka Elektro – Lovošević i očekujem u roku od 30
dana da će biti izgrađena javna
rasvjeta u Poduzetničkoj zoni
Podgorač. Ovo je četvrta investicija u području Poduzetničke
zone. Izgradili smo vodovod,
kanalizaciju, mrežu za dovod
električne energiju i sada izgrađujemo javnu rasvjetu, a uskoro
počinju radovi izgradnje plinske
mreže. Preostala je izgradnja
prilazne ceste i cesta u zoni, a to
je uvršteno u program »Slavonija« Vlade Republike Hrvatske i
nadamo se da će ti radovi krenuti u proljeće kako bi zona do
ljeta bila pripremna za upotrebu
– izjavio je načelnik Đanić.
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Naši novi sumještani
Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač,
na području općine rođeno je
sedmero naših novih sumještana.
Njihovim je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć
za novorođeno dijete u iznosu od
tisuću kuna.
1. Elena Kezerle, rođena 7. rujna 2018. godine, kćerka Igora
i Dijane iz Kršinaca,
2. Emir Džanija, rođen 31. kolovoza 2018. godine, sin Marije
Džanija iz Budimaca,
3. Mihael Veber, rođen 3. listopada 2018. godine, sin Josipa
i Antonije iz Stipanovaca,
4. Aleksandra Udurović, rođena 24. svibnja 2018. godine,
kćerka Marije Udurović iz Podgorača,
5. Dejana Čeran, rođena 4. listopada 2018. godine, kćerka
Dejana Čeran i Valentine Došlin iz Budimaca,
6. Ivano Amić, rođen 18. kolovoza 2018. godine, sin Marije
Amić iz Podgorača,
7. Dorjan Hozijan, rođen 22. listopada 2018. godine, sin Danijela i Darje iz Poganovaca.

Nedavni požar kod napuštene tvornice u
Budimcima

Nekontrolirano paljenje strništa i požar umalo su zahvatili i obližnje budimačko groblje Presvetog Trojstva

OPASNOST OD POŽARA ZBOG NEKONTROLIRANOG PALJENJA STRNIŠTA

Veliki požar na području Budimaca
Zbog učestalih požara, a naročito nakog velikog
i prijetećeg požara u blizini napuštene tvornice
u Budimcima, općinski načelnik Goran Đanić
uputio je apel svim mještanima da izbjegavaju
paljenje vatre na otvorenom prostoru.
– Poručujem mještanima općine Podgorač da ne
pale strništa i zaostale poljoprivredne kulture.
Apeliram i na poljoprivredne inspekcije da pozornije prate tko neovlašteno i neoprezno pali
na poljoprivrednim površinama. Odgovornost bi

trebali preuzeti upravo oni koji uzrokuju takve
požare na parcelama, a istodobno su i uživatelji državnih poticaja. Najčešći razlog izbijanja
nekontroliranih i potencijalno opasnih požara u
ovo je vrijeme paljenje osušene kukurozovine
zaostale nakon berbe. To je i bio razlog velikog
požara u Budimcima. Ako ljudi baš paljenjem
žele ukloniti strništa, neka to učine uz strogi nadzor i neka o tome prethodno obavijeste vatrogasce – izjavio je načelnik Đanić.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo djetinjstvo.

Preminuli sumještani

U proteklom razdoblju, napustilo
nas je sedmero naših donedavnih
sumještanina:
1. Nada Dušić, sahranjena 4.
rujna 2018. godine na groblju
u Budimcima (Tihi gaj),
2. Franjo Pastvečko, sahranjen
10. rujna 2018. godine na groblju u Kršincima (Sv. Ane),
3. Nikola Stanojević, sahranjen
24. rujna 2018. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
4. Zdravko Fustos, sahranjen
30. rujna 2018. godine na groblju u Stipanovcima (Svih svetih)
5. Vera Bošnjak, sahranjena 3.
listopada 2018. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
6. Ruža Marguš, sahranjena 11.
listopada 2018. godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
7. Rajko Amić, sahranjen 9. studenog 2018. godine na groblju
u Budimcima (Presveto Trojstvo).
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Kvalitetan parking za dvadesetak automobila

Dobar pristup sa županijske ceste

ZAVRŠENA IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED GROBLJA
U PODGORAČU

Kvalitetniji i sigurniji pristup groblju
Nešto više od mjesec dana nakon što je općinski načelnik Goran Đanić s graditeljskom tvrtkom Grapa iz Osijeka, potpisao
ugovor o izvođenju radova na izgradnji parkirališta na groblju Podgorač – ti su radovi
i završeni.
Ukupna vrijednost radova iznosila je 350 tisuća kuna, a ta su sredstva osigurana u općinskom proračunu za tekuću godinu.
Umjesto dosadašnje nesigurne i blatnjave
površine za parkiranje, svim je posjetiteljima
podgoračkog grobja sada osigurano kvalitet-

no asfaltirano parkiralište s dvadesetak parkirališnih mjesta.
Tim je povodom načelnik Đanić izrazio zadovoljstvo što je Općina Podgorač u općinskom proračunu za 2018. godinu mogla osigurati financijska sredstva za izgradnju ovakvog parkirališta.
- Uvjeren sam kako ćemo i slijedećih godina uspjeti osigurati dovoljna sredstva iz općinskog proračuna kako bi riješili sve važne
infrastrukturne potrebe u svih naših devet općinskih naselja – ustvrdio je načelnik Đanić.
STUDENI 2018.

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Jednoglasna potpora važnom projektu
U Podgoraču je krajem listopada održana sjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač na kojoj je jednoglasno dana suglasnost na
provedbu projekta i sklapanje Partnerskog sporazma o pripremi,
realizaciji i provedbi EU projekta »Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Našice«.
Ukupna vrijednost ovog velikog i značajnog projekta iznosi točno
165.010.198 kuna. Pri tome konkretno Općina Podgorač sudjeluje
u sufinanciranju radova na vodocrpilištu Velimirovac u iznosu od
75.457 kuna.

Općinski vijećnici pružili jednoglasnu potporu

ODRŽANA ZABAVA UDRUGE UMIROVLJENIKA NAŠICE

Priznanja i zahvale najzaslužnijima
U povodu Međunarodnog
dana starijih osoba, podgorački ogranak Udruge umirovljenika Našice organizirao je još
jednu uspješnu zabavu za ljude treće životne dobi.

klom razdoblju. Tako su priznanja za požrtvovni rad i aktivnosti u Udruzi dobili Ruža
Bocor, Franjo Budak, Marijan Ivančić, Katica Babić i
Suzana Đanić.

– Zabava je organizirana u
prostorima DVD-a Podgorač,
a sudjelovalo je nešto više
od 200 osoba iz Podgorača
i mnogih mjesta našičkoga
kraja. Trud koji dragovoljno
ulažemo u rad Udruge kao i
u organizaciju ovakvih zabava, zaista se isplatio. Bila je
to jedna vrlo sadržajna i zabavna večer za nas umirovljenike. Ipak, izdvojila bih i u
ime Udruge zahvalila DVDu Podgorač na ustupljenom
prostoru, općinskoj upravi na
čelu s načelnikom Goranom
Đanićem koji pruža veliku

– To je samo dio zaslužnih.
Oni su sada dobili zaslužno
priznanje, a doći će vrijeme
kada će slično priznanje dobiti i drugi zaslužni članovi
jer čitava Udruga zajedno s
predsjednikom Boškom Dundovićem i upravom Udruge
umirovljenika Našice, zaista
obavlja dobar posao – objasnila je Đanić.

Rasplesana umirovljenička zabava

STUDENI 2018.

Suzana Đanić i Nenad
Cvijetović

Priznanje za Ružu Bocor

pomoć našem radu, te svakako gospodinu Nenadu Cvijetoviću iz Našica koji nam
je pružio sjajnu ugostiteljsku
uslugu – izjavila je Suzana
Đanić, predsjednica podgo-

račkog ogranka Udruge umirovljenika Našice.
Okupljanje na podgoračkoj
zabavi bila je i prilika da pokaže i javna zahvala dijelu
najaktivnijih članova u prote-

U ime okupljenih na podgoračkoj zabavi, ona je također izrazila zahvalu Zboru
umirovljenika Našice koji su
okupljene počastili s tri lijepe
pjesme.

Osmjeh na licima
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Pjevačka skupina HKD-a Lisinski

Efektan nastup KUD-a Starča s bosanskim plesovima

Već gotovo puna tri desetljeća kulturni život u Podgoraču
bogatiji je za vrijednu smotru
folklora i narodnih običaja »Oj,
jesenske duge noći«. Smotru su
pokrenuli, a i sada je organiziraju članovi HKD-a »Podgoračani« uz potporu Općine Podgorač. Stoga je smotru i otvorio
općinski načelnik Goran Đanić
istaknuvši veliko zadovoljstvo
što je smotra ponovno okupila
vrlo kvalitetne KUD-ove, koji
su prikazali svo bogatstvo narodnih nošnji i koreografija.
Prema tradiciji, smotru su
otvorili domaćini iz Podgorača
izvodeći svojevrsnu himnu manifestacije »Oj jesenske duge
noći«.
Uoči početka smotre, sudionici, gosti i brojni mještani okupili su se u podgoračkoj župnoj
crkvi gdje je župnik Željko
Benković služio svetu misu.
Zahvalnice sudionicima i sponzorima uručila je predsjednica
HKD »Podgoračani« Zdenka
Vukomanović. Nakon nastupa KUDova koncert je održao
Tamburaški sastav Kočije.
Brojna publika, okupljena u
sportskoj dvorani Osnovne
škole Hinka Juhna, uživala je
u bogatnom programu u kojem
su nastupili HKD Lisinski Na6
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šice, KUD Klaruš Maruševec i
KUD Starča Gornji Bogićevci.
Javnim radovima do nošnji
za KUD

Iako su do sada nastupali u
brojnim mjestima u Hrvatskoj,
gostovali u Italiji i Makedoniji,
KUD Starča prvi puta je gostovao u Podgoraču.
- Okupljamo gotovo stotinjak
članova kroz tri folklorne sekcije – izvornu, dječju i odraslu – i
tamburaše. Kao i većinu sličnih
društava i nas muči nedostatak
dovoljno sredstva pa se snalazimo kroz vlastite donacije,
pomoć iz općinskog proračuna
i nešto sponzorske pomoći. Budući da smo u ratu ostali bez gotovo kompletne kostimografije,
sada se snalazimo na način da je
općina organizirala javne radove i rad za opće dobro za pomoć
KUD-u. Konkretno, zapošljavamo starije nezaposlene žene
koje većinom znaju šiti kako bi
došli do toliko potrebnih nošnji.
Kupovina novih ne dolazi u obzir jer su skupe, a posudiona u
Zagrebu nam je daleko i iziskuje dodatne troškove. Time smo
riješili i problem nedostatka
nošnji kao i zapošljavanja žena
– objašnjava ovu zanimljivu
ideju Mara Klarić, predsjednica KUD-a Starča iz Gornjih
Bogićevaca.

Zajedničko fotografiranje u podgoračoj župnoj crkvi

ODRŽANA 28. SMOTRA FOLKLORA I NARODNIH OBIČ

Bogatstvo naro
izvornog folklor

Uz domaćine – HKD Podgoračani – na ovogodišnjoj smotri s
KUD-a Klaruš Maruševec iz Varaždinske županije, te KUD-a

Načelnik Đanić otvara
28. smotru

Mara Klarić, predsjednica KUD-a
Starča iz Gornjih Bogićevaca

Susjedska suradnja

Vjerojatno su jedno od najstarijih društava koje je ikada
gostovalo u Podgoraču budući
da su osnovani 1889. godine i
slijedeće godine obilježavaju
punih 130 godina postojanja

Članovi našičkog HKD-a Lisinski već su ranije gostovali
na manifestacijama u Podgoraču, a ove su godine nastupali nakon poduže stanke.

STUDENI 2018.

Specifična zagorska nošnja i veseli nastup KUD-a Klaruš

Smotru su otvorili domaćini čuvenom pjesmom
»Oj, jesenske duge noći«

ČAJA »OJ, JESENSKE DUGE NOĆI«

odnih nošnji,
ra i koreografija

su se predstavili članovi HKD-a Lisinski iz susjednih Našica,
a Starča iz Gornjih Bogićevaca u Brodsko-posavskoj županiji

– kaže Miroslav Šarić, voditelj A sastava folklorne sekcije
HKD Lisinski Našice, dodajući
kako s kolegama iz podgoračkog društva imaju dobru, pravu
susjedsku suradnju.
Emotivna veza s
Podgoračem

Iako su došli iz prilično udaljene Varaždinske županije, članovi KUD-a Klaruš iz Maruševca, kažu kako su na neki način
emotivno vezani uz Podgorač.
Naime, nakon osnivanja, upravo je Podgorač bio prvo mjesto
u kome su gostovali u Slavoniji
2006. godine, a Podgoračani su
već slijedeće godine uzvratili
gostovanje u Maruševcu.
- Naš KUD njeguje izvorni,
ali i koreografirani folklor, a

Miroslav Šarić, voditelj A sastava
folklorne sekcije HKD Lisinski
Našice

i rada. Sudeći prema njihovu
nastupu u Podgoraču, prilično
dobro se drže za tolike godine.
- Nastupamo na smotrama i događanjima u čitavoj Hrvatskoj,
STUDENI 2018.

o kvaliteti društva dovoljno
govori činjenica kako smo ove
godine treći put zaredom izabrani kao predstavnici Varaždinske županije na državnom
susretu izvornih folklornih
skupina. S dječjom skupinom
smo ove godine nastupali na
dječjim Vinkovačkim jesenima, a s tamburašima smo također sudjelovali na državnoj
smotri. U proteklih 20 godina
društvo je zabilježili oko 500
različitih nastupa u zemlji i
inozemstvu, a organizator smo
Dana folklora u Maruševcu.
Svojevrsna kruna našeg rada
je očuvanje maruševečke narodne nošnje koja je specifična za cijelo zagorsko područje
– kaže Zlatko Peharda, tajnik
KUD Klaruš Maruševec.

Zlatko Peharda, tajnik
KUD Klaruš Maruševec

a ove smo godine gostovali i
u Slovačkoj. Nakon smotre u
Podgoraču počinjemo s pripremama za naš tradicionalni
Božićni koncert kada nastupaju sve sekcije HKD-a Lisinski

Brojna zadovoljna publika
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KRŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA –
MJESNA CRKVA STIPANOVCI

Usmjereni na
kvalitetu vjere
Bogatstvo vjerničkog života u općini Podgorač, osim
većinskih kršćanskih crkvi
– katoličke i pravoslavne –
upotpunjuje i djelovanje Kršćanske adventističke crkve.
Ova mala, ali tradicionalna
crkvena zajednica djeluje u
Stipanovcima.
Kako saznajemo od Jonatana Kubene, starješine mjesne crkve u Stipanovcima,
Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj djeluje kroz
osamdesetak mjesnih crkvi
okupljajući blizu tri tisuće
vjernika.
- Mi smo vjerska zajednica koja okuplja sve narode.
Otvoreni smo za sve dobne,
spolne, obrazovne, etničke
i druge skupine. Kod nas
su svi dobrodošli. Ni prema kome nemamo nikakvih
predrasuda i zastupamo stav
da smo svi isti, svi smo jednaki. To znači da nitko prema nekoj hijerarhiji nije jači
ili stariji. Pred Bogom smo
svi jednaki. I treća stvar,
koja nam je jako važna, je
činjenica da smo svi podložni promjenama nabolje. Nas
ne muči toliko broj vjernika, budući da nismo toliko
usmjereni na broj, nego na
kvalitetu vjere. Naša želja je
da svaki vjernik bude aktivni vjernik i da živi svoju vjeru. Ako je tako, onda nam je

Skupina bivših ministranata među kojima je i općinski
načelnik Goran Đanić

Bračni jubilarci

IZ ŽUPE SV. NIKOLE U PODGORAČU

Jesenske akt
Nova pastoralna godina

Jonatan Kubena, starješina
Adventističke crkve u
Stipanovcima

to uspjeh u našem poslanju
– govorio je ranije za Informativni list, dugogodišnji
pastor Neven Relić kojega
je, nakon 12 godina službovanja, od ove godine zamijenio pastor Nikola Dežić.
U crkvi u Stipanovcima održava se redovita bogoslužna aktivnost svake subote.
Osim toga, adventisti njeguju karitativnu, humanitarnu
službu, a treći vid je djelovanje tzv. đakonske službe.
Radi se o skrbi za stare i
nemoćne, objašnjava Kubena, dodajući kako dobru
suradnju imaju s Općinom
Podgorač i općinskim načelnikom Goranom Đanićem,
koji nam pomažu donacijama u održavanju naše skromne crkvene kuće – kaže
Kubena.

Početkom nove školske godine započinje i nova pastoralna godina. Nova pastoralna
2018./2019. godina započela
je misom zaziva Duha Svetoga
16. rujna kada su se u župnoj
crkvi u Podgoraču na svetoj
misi okupili vjernici u zajedništvu s učenicima i učiteljima
naše škole na čelu s ravnateljicom. Bila je to misa zajedničke
molitve za sve ono što je pred
nama, kako bi svojim znanjem
i zalaganjem svatko od nas dao
svoj maksimum u životu naše
Župe i našega sela.
Druženje s
umirovljenicima

Nakon mise Zaziva Duha Svetoga u nedjelju 30. rujna družili smo se s umirovljenicima,
starim i nemoćnima. Župni volonteri te nedjelje su dovezli na
svetu misu naše stare župljane
koji su nekoć redovito dolazili u crkvu, ali sada zbog svoje
nemoći više nisu u mogućnosti.
Novi i stari ministranti

Jesenski dio župnih aktivnosti nastavio se je primanjem
ministranata u ministransku
službu u nedjelju 7. listopada.
Te nedjelje uz primanje novih
ministranata, na svetoj su misi

Oproštaj od dugogodišnjeg
ministranta Josipa Humplika

bili nazočni i bivše ministranti.
Tako su nam se na misi u ministriranju pridružili Antun Mlinarić, Drago Mihaljik, Tomislav Vukomanović, Zvonko
Balentić, Josip Šimić i Goran
Đanić. Na istoj misi zahvalili smo našem srednjoškolcu i
dugogodišnjem ministrantu Josipu Humpliku na ustrajnom
ministriranju, te mu tom prilikom uručili zahvalnicu.
Misijski dan

U sklopu redovitih jesenski
aktivnosti na župi 21. listopada proslavljen je misijski dan i
nedjelja zahvalnosti. Roditelji
budućih prvopričesnika i krizmanika uključili su se u ovaj
događaj te ispekli kolače koji
su se nakon svete mise proda-

Svake subote u Kršćanskoj adventističkoj crkvi u Stipanovcima
održava se bogoslužna aktivnost
Župnik Benković sa skupinom starijih župljanki

8

 ׀INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ

Zajednička

STUDENI 2018.

NOVI BUDIMAČKI PAROH I OBNOVA TAMOŠNJE PRAVOSLAVNE CRKVE

Obnova crkve stare 252 godine
Nadamo se da ćemo i ubuduće imati
podršku Ministarstva kulture, kako bi
ovaj kapitalni projekt dovršili i kako bi
hram dobio svoj stari prvobitni sjaj da
bude ugled sela i općine – kaže novoimenovani paroh budimački, jerej
Siniša Mićanović

tivnosti

vali, a prilog smo namijenili
za misije i uređenje pastoralne
dvorane.

Bračni jubileji

Nedjelja 28. listopada bila je
u znaku bračnih jubileja. Na
svetoj misi svoje bračne obljetnice proslavili su i bračne zavjete obnovili naši slavljenici
iz Podgorača Sanja i Zvonko
Kuruc koji su proslavili 25.
godišnjicu braka, te Marijan i
Katica Ivančić 40. godišnjicu
braka, iz Stipanovaca Jozo i
Katica Riger proslavili su 40
godina braka dok su Stjepan i
Nada Lovošević proslavili 50.
godišnjicu. Svima još jednom
čestitamo!
Svi Sveti

Prvog studenoga proslavljena je
svetkovina Svih Svetih i kirvaj
u Stipanovcima. Sveta misa za
sve preminule na župi služena
je u Podgoraču na groblju. To je
bila prigoda prisjetiti se svih naših najmilijih kojih više nema,
a na poseban način onih koji
su nas napustili u ovoj godini.
Istog dana u Stipanovcima je
proslavljen kirvaj, svečana sveta misa služena je u crkvi Svih
Svetih u nazočnosti vjernika iz
Stipanovaca i njihovih gostiju.

fotografija ispred stipanovačke crkve

STUDENI 2018.

Dugu tradiciju organiziranog vjerničkog života na
području općine Podgorač
imaju i kršćanski vjernici
Srpske pravoslavne crkve.
O tome najbolje svjedoče
dva pravoslavna božja hrama – parohijska crkva Sv.
Vaznesenja Gospodnjeg
u Budimcima i crkva Sv.
Proroka Ilije u Poganovcima – koje su izgrađene još u 18. stoljeću. Konkretno, crkva u Budimcima vjerojatno je najstariji crkveni objekt
na području podgoračke općine budući da je
izgrađena prije 252 godine (1766. godine), a
osvetio ju je tadašnji ugledni karlovački mitropolit Pavle Nenadović.
Crkva je izgrađena u stilu starobarokne arhitekture u vrijeme kada su u ovom dijelu tadašnje Habsburške Monarhije građeni pravoslavni
hramovi. Predstavlja izuzetno vrijedan kulturno-povijesni spomenik crkvene kulture, te je
uvrštena na popis zaštićenih kulturnih dobara
Republike Hrvatske.
Nažalost, vrijeme i stradanja koja je doživjela u posljednja dva rata na ovim prostorima,
prilično su devastirali ovu crkvenu građevinu.
Stoga je pod posebnim konzervatorskim nadzorom Ministarstva kulture 2011. godine pokrenuta izrada projekta obnove.
- Blagoslovom blaženopočivšeg episkopa
osječkopoljskog i baranjskog Lukijana i zalaganjem donedavnog paroha budimačkog,
protonamjesnika Nemanje Klajića, zajedno
s crkvenim odborom na čelu s predsjednikom
Radetom Bearom, 2013.godine je započeta
temeljita obnova parohijskog hrama Svetog
Vaznesenja Gospodnjeg u Budimcima. Do
sada je izgrađena nova kupola na crkvenom
tornju, koja je napravljena po uzoru na prvobitnu, oštećenu prilikom devastiranja hrama
1943. godine. Potom je obavljena zamjena
kompletne krovne konstrukcije i novoga svoda
unutar njega. Ove godine je urađena drenaža
temelja, a sada je u fazi izgradnja podne obloge. Slijedeće godine se očekuje završetak svih
radova u unutrašnjosti crkve. Na kraju ostaje
završno uređenje vanjskog pročelja crkve.
Radovi će se nastaviti prema mogućnostima,
tj. prema osiguranim sredstvima – objašnjava
jerej Siniša Mićanović, nedavno imenovani
paroh budimački.

Paroh Siniša Mićanović svete liturgije održava u
crkvenoj dvorani parohijskog doma

Budući da je hram pod zaštitom kao kulturno nepokretno dobro Republike Hrvatske,
sredstva koja dodjeljuje Ministarstva kulture,
diktiraju intezitet radova. Također, određenu
financijsku podršku daje i Osječko-baranjska
županija, a osobito Općina Podgorač koja svake godine u svom proračunu osigurava i sredstva za rad vjerskih zajednica.
- Očigledno je da Hrvatska brine za svoja kulturna dobra kako bi se očuvali spomenici kulture i pomaže onoliko koliko je u mogućnosti.
Nadamo se da ćemo i ubuduće imati podršku
Ministarstva kulture, kako bi ovaj kapitalni
projekt dovršili i kako bi hram dobio svoj stari
prvobitni sjaj da bude ugled sela i općine. To
više jer Općina Podgorač i općinski načelnik
Goran Đanić, mnogo polažu u razvoj čitave
općine. To se osobito vidi u Budimcima gdje
je posljednjih godina puno toga urađeno. Život
ovdje nije lak, zasigurno. Važno je da usmjerimo svoju snagu na pozitivno djelo i da pronađemo sebe – zaključuje paroh Mićanović.

Uskoro i pravoslavni
vjeronauk
Budimci su sjedište istoimene parohije
(župe) koja, uz općinu Podgorač, skrbi i o
pravoslavnim vjernicima s područja općina
Čepin, Drenje i Koška. Budimačka parohija
prema ustrojstvu SPC-a pripada Osječkopoljskoj i baranjskoj eparhiji (biskupiji).
Vjerski rad je sve organiziraniji, a svete liturgije se obavljaju nedjeljom i dobro su
posjećene. Problem je u mnoštvu staračkih
domaćinstava.
- Nažalost, često se događa da nakon sahrane, kuća preminuloga bude zatvorena jer
u njoj više nema živoga nasljednika – kaće
paroh.
Dobra vijest je da, unatoč brojnom iseljavanju ima dovoljno djece, pa je u Ministarstvu
obrazovanja pokrenut proces kako bi od slijedeće školske godine bio održavan redoviti
pravoslavni vjeronauk za školsku djecu u
Podgoraču, Budimcima i Poganovcima.
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ŠKOLSKE NOVOSTI I ZANIML

Priznanja za
u eTwinning
Lijepo priznanje stiglo je
ovih dana na adresu Osnovne
škole Hinka Juhna. Radi se o
»eTwinning Quality Labels«
(Oznake kvalitete), priznanju
koje se dodjeljuju učiteljima
s izvrsnim eTwinning projektima.

Detalj s utakmice Sloga – Đurđenovac koja je završila pobjedom 3:2

NOGOMETNA JESEN

Slogaši najzadovoljniji
U vrijeme izrade ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač, sve kategorije natjecanja
u ligama Nogometnog središta
Našice već se na manje ili više
zasluženom zimskom odmoru.
Preostalo je još sam odigrati
posljednje jesensko kolo ekipa
koje se natječu u 2. ŽNL Našice. Kakve god rezultati ostvarili, dva općinska kluba koja
se natječu u ovoj ligi – Sloga i
Mladost – neće ostvariti znatnije pomake na jesenskoj tablici.
Seniorska momčad stipanovačke Mladosti nije ove jeseni blistala, ali drži uglavnom sigurno
mjesto u donjem dijelu sredine
tablice. Osnovna karakteristika
ovojesenskih igara Mladosti
najkraće bi se mogla opisati:
vrlo solidna obrana i prilično
neefikasan napad. Naime, sa
samo 11 postignutih zgoditaka
u dosadašnjih 12 utakmica, napad Mladosti je drugi po neefikasnosti u jesenskom dijelu
natjecanja.
Istovremeno, podgoračka Sloga će proteklu jesen pamtiti
kao vrlo dobru polusezonu.
Nakon početnog ‘šarenog’ početka sezone, momčad Sloge se
očito uigrala i posljednjih šest
kola zna samo za pobjede. To je
rezultiralo sigurnom pozicijom
u vrhu tablice.
Tri preostala općinska nogometna kluba – Poganovci,
Dinamo iz Budimaca i Vuka
iz Razbojišta – jesenski dio
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sezone završili su u sigurnom
gornjem dijelu tablice. Najbolje
igre pružila je momčad Poganovaca i da nema onu nesretnu ka-

znu od -6 bodova, bili bi na drugom mjestu sa samo dva boda
zaostatka od vodećeg Zagorca
iz Beljevine. No, što je tu je.

II. ŽNL Našice - Seniori 2018/2019
Poz. Klub
1. Motičina
2. Croatia
3. Đurđenovac
4. Sloga
5. Željezničar
6. Iskrica
7. Slavonija
8. Lila
9. Mladost (S)
10. Seljak
11 Zoljan
12 Omladinac (V)
13 Polet
14 Šipovac

OU
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

POB
10
8
8
8
7
6
7
5
4
3
4
3
2
0

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

POR
1
2
3
3
5
3
5
5
6
6
8
9
9
10

POS
49
32
37
35
26
20
20
23
11
20
26
19
12
10

PRI
15
17
11
19
21
18
19
24
23
20
32
40
42
39

GR
34
15
26
16
5
2
1
-1
-12
0
-6
-21
-30
-29

Bod
31
26
25
25
21
21
21
17
14
12
12
9
7
2

Liga Nogometnog središta Našice – jesen 2018./2019.
Poz. Klub
1. Zagorac 1952
2. Vihor II
3. Omladinac (N)
4. Poganovci (-6)
5. Dinamo
6. Vuka
7. Lađanska
8. Mladost (BN)
9. Martin
10. Seona
11. Lug (-6)
12. Brezik

OU
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

POB
9
7
6
8
4
4
3
3
3
2
2
1

NER
0
1
4
1
3
2
4
1
1
3
6
2

POR
2
3
1
2
4
5
4
7
7
6
3
8

POS
31
45
37
39
35
25
13
14
22
18
16
10

PRI
10
9
12
19
21
34
23
38
49
29
21
40

GR
21
36
25
20
14
-9
-10
-24
-27
-11
-5
-30

Bod
27
22
22
19
15
14
13
10
10
9
6
5

GR
62
22
45
12
30
22
5
-1
6
-16
-4
-21
-67
-95

Bod
39
27
26
25
24
20
19
19
15
14
13
11
7
0

Takvo priznanje potvrđuje da
je projekt zadovoljio određene nacionalne i europske
standarde, a postoje dvije vrste priznanja raspoloživih na
eTwinningu. To su Europske
eTwinning nagrade i Oznake
kvalitete. Oznake kvalitete
mogu biti Nacionalna oznaka
kvalitete i Europska oznaka
kvalitete (za koju nije potrebna prijava već ju dodjeljuje
Središnja služba za podršku školama koje sudjeluju u
projektima). To su konkretna
priznanja učiteljima i školama za visoku razinu rada na
eTwinning aktivnostima.
Za učenike je ovo poticaj u
njihovim naporima već od
najranijih dana u školskim
klupama, a za školu ovo je
javno priznanje njene predanosti kvaliteti i otvorenosti
prema suradnji na europskoj
razini. Za Nacionalnu oznaku
kvalitete prijavljuje se škola
sama (učitelji koji vode projekte s učenicima) i to prijavljuju Nacionalnoj službi za
podršku (NSS) koja u našoj
zemlji ocjenjuje pristigle prijave. Svaki prijavljeni projekt
mora postići općenitu razinu
izvrsnosti u šest područja: pedagoška inivativnost, uključenost u kurikulum, komunika-

Liga mladeži – juniori jesen 2018./2019.
Poz. Klub
1. Đurđenovac
2. Lila
3. Mladost (S)
4. Omladinac (N)
5. Vihor
6. Seljak
7. Martin
8. Croatia
9. Željezničar
10. Zagorac 1952
11. Motičina
12. Sloga
13. Zoljan
14. Iskrica

OU
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
13
13
13

POB
13
8
8
8
7
6
6
6
4
4
4
3
2
0

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

POR
0
2
3
4
3
4
6
6
6
7
7
8
10
13

POS
72
52
74
40
58
45
61
43
33
28
37
30
30
12

PRI
10
30
29
28
28
23
56
44
27
44
41
51
97
107
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LJIVOSTI

našu školu
projektima
cija i razmjena među partnerskim školama, suradnja među
partnerskim školama, uporaba
tehnologije i rezultati, kao i
učinak projekta i cjelokupna
dokumentacija istog.
Za provedene eTwinning projekte u našoj školi protekle
školske 2017./2018. godine,
dvije su naše učiteljice sa svojim učenicima dobile oznake
kvalitete na nacionalnoj razini.
To su QL (Oznake kvalitete)
za četiri projekta u prošloj
školskoj godini:
- Ljubav je..., učenici 1. razreda Područne škole Budimci i
učiteljica Patricija Hercog;
- Memento prijateljstva 4, pod
pokroviteljstvom Ministarstva
znanosti i obrazovanja - učenici prvog razreda Područne škole Budimci i učiteljica Patricija
Hercog. Za ovaj projekt učenici i učiteljica dobili su posebno
priznanje za sudjelovanje od
Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave ZVONO;
- Igre naših predaka, autorski projekt učiteljice Patricije
Hercog i njenih učenika;
- Europäer - unterschiedlich,
aber zusammen, projket koji
su proveli učenici 7.a i 7.b s
učiteljicom Tajanom Tomoković na njemačkom jeziku
Ovakva priznanja za našu školu velik su uspjeh i put prema
zajednici europskih eTwinning
školajer želimo da naša škola
postane model drugim školama
i regionalnim i nacionalnim institucijama.

Dan jabuka u PŠ Stipanovci
U Područnoj školi Stipanovci se u utorak 23.listopada 2018. kao dio međunarodnog eTwinning
projekta obilježavao Dan jabuka (Apple Day)
koji se svake godine obilježava 20. listopada s
ciljem promicanja važnosti jabuke u zdravlju i
prehrani ljudi.

Kroz područja hrvatskog i engleskog jezika, prirode i likovne kulture učiteljice Monika MužarKos i Vanja Tomić te učiteljica engleskog jezika
Jelena Subjak su pomogle učenicima da prošire
svoje znanje o jabukama. Tako su naučili razvrstati jabuke prema sortama, a zatim su sorte razvrstavali po boji, okusu i obliku te saznali koje su
dobrobiti jabuke za naše zdravlje.
Učenici su se i likovno izražavali izrađujući figurice jabuka od glinamola i jabuke od kolaža.

Naučili su opisati osobine jabuka na engleskom
i hrvatskom jeziku, a naučeno demonstrirali u
literarnim radovima na oba jezika. Uspoređivali
su sličnosti i razlike između izreka o jabukama
na engleskom i hrvatskom jeziku te radili temu
jabuka u slikopriči, kratkom animiranom filmu
na temu američkog junaka Johnny Appleseeda te
pjesmicama na engleskom jeziku.
Također su istraživali primjenu jabuka u kulinarstvu, sakupljali recepte i objedinili ih u jabučnoj
kuharici. No, da ne bi sve ostalo samo na teoriji,
učenici su sa svojim učiteljicama u školi cijedili
jabuke u 100 posto prirodni sok i kuhali domaći
kompot te degustirali pitu, štrudlu i muffine od
jabuka. A sve se to odvijalo uz slatki miris jabuka
i cimeta.

Halloween
kroz igru i
zabavu
Posljednjeg dana listopada u holu naše škole organizirano je zabavno natjecanje povodom obilježavanja blagdana Halloweena (All
Hallows’ Eve) koji se obilježava u mnogim
zemljama engleskog govornog područja.
Blagdan koji korijene vuče iz keltskih običaja
danas je zabavni obiteljski dan ispunjen maskama, slatkišima i izrezbarenim bundevama
(Jack-o-Lantern). Budući da je nemoguće naučiti strani jezik, a da se ne nauči nešto i o kulturi zemalja u kojima se taj jezik govori i naši
učenici su kao dio nastave engleskog jezika,
a pod vodstvom učiteljica Božene Miser Kovačić, Jelene Subjak i Tajane Vinić, upoznali
porijeklo i običaje vezane uz ovaj dana.

i bundevom, te Feed the Pumpkin. Posljednja
igra u kojoj su se natjecali pobjednici prethodnih natjecanja je bilo Crush the Scary Faces
gdje su učenici morali lopticom strušiti piramidu sastavljenu od čunjeva sa strašnim licima. Za kraj su učenici i učitelji pokazali svoje
plesno umijeće uz pjesmu Monster Moves.
(Za službenu školsku web-stranicu, ove su vijesti
napisale učiteljice Tajana Tomoković, Patricija
Hercog, Martina Jantoš i Jelena Subjak)

Učenici su najprije sa svojim učiteljicama
izradili prigodne maštovite ukrase kojima su
ukrasili hol škole te plakat kojima su pozvali
sve učenike i učitelje da nam se pridruže.
Nakon kratkog izlaganja o podrijetlu ovoga
blagdana, predstavnici razreda natjecali su
se u maštovitim igrama kao što je Pumpkin
Bowling (Kuglanje s bundevom), Ghost Race,
Pumpkin and Spoon Race ili utrka sa žlicom
STUDENI 2018.
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Mercedesova vatrogasna cisterna kupljena je u Nizozemskoj

Trenutak svečane primopredaje

JOŠ BOLJA OPREMLJENOST OPĆINSKIH VATROGASACA

Novo ulaganje za veću sigurnost

Zahvaljujući značajnoj donaciji Općine Podgorač koja je izdvojila 150 tisuća kuna i pomoći Osječko-baranjske
županije u iznosu od 60 tisuća kuna, podgorački vatrogasci su dobili na raspolaganje vatrogasnu cisternu
Od sredine listopada, stožerno općinsko
vatrogasno društvo – DVD Podgorač – bogatije je za još jedno specijalizirano vozilo. Naime, zahvaljujući značajnoj donaciji Općine Podgorač koja je izdvojila 150
tisuća kuna i pomoći Osječko-baranjske
županije u iznosu od 60 tisuća kuna, vatrogasci su dobili na raspolaganje vatrogasnu
cisternu.
Svečana primopredaja vatrogasne cisterne
održana je 19. listopada ispred općinske
zgrade u Podgoraču, a Josipu Mojzešu,
predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Podgorač, predali su općinski načelnik Goran Đanić i dožupan osječko-baranjski Goran Ivanović.
Tom je prigodom načelnik Đanić istaknuo
kako je vozilo vrijedno 211 tisuća kuna, a
kupljeno je u Nizozemskoj.
Đanić: Vatrogascima treba dobra
oprema

- Općina Podgorač dosadašnjih je godina
iz proračuna izdvajala nemalih 200 tisuća
kuna za vatrogastvo, dok smo ove godine
taj iznos povećali na zavidnih 350 tisuća
kuna. To dokazuje kako smo svjesni značaja sigurnosti vezano uz vatrogastvo u cjelini. Uz dobru obučenost, važno je da vatrogasci imaju potrebnu vatrogasnu opremu
za požare, poplave i sve druge intervenci-

Što sadrži od dodatne vatrogasne opreme

nedostatak ili zastarjelost postojećih vozila
jedan od najvećih problema u radu mnogih
vatrogasnih društva na području Osječkobaranjske županije.
Bolja zaštita građana

Preuzimajući ključeve vatrogasne cisterne,
predsjednik DVD-a Podgorač Josip Mojzeš je podsjetio kako društvo kontinuirano
djeluje od 1904. godine.
Zanimanje vatrogasaca za novo vozilo

je. Pored devet općinskih naselja, između
kojih je gotovo 25 kilometara udaljenosti,
stožerno općinsko vatrogasno društvo,
DVD Podgorač pokriva i puno šire područje što potvrđuje kako je vatrogastvo na
visokoj razini – istaknuo je načelnik Đanić.
I Osječko-baranjska županija vatrogastvo smatra iznimno važnim, rekao je tom
prigodom dožupan Goran Ivanović, najavljujući kako će Županija u pet godina
adekvatno opremiti stožerna društva, jer je

- Ovo vozilo za samo društvo znači jako
puno kako za preventivu tako i za gašenje
požara, jer cisterna će povećati stupanj
zaštite građana i materijalnih dobara, ali i
operativnost kao i efikasnost – zaključio je
Mojzeš.
Uz općinskog načelnika i dožupana, primopredaji su nazočili i predsjednik Vatrogasne zajednice Našice Vlatko Gašić,
zamjenica općinskog načelnika Ljiljana
Grbić, općinski vijećnici kao i mnogi članovi DVD-a Podgorač.

Vozila i za DVD Stipanovci i DVD Kršinci
– Kako bi naši vatrogasci bili još učinkovitiji i brži u intervencijama, cilj Općine je nabaviti
ovakva vozila i za DVD Stipanovci i DVD Kršinci. Upravo zato, na natječaj za sredstva EU
fondova, Općina Podgorač je nominirala i obnovu Doma DVD-a i nabavu ostale potrebne
opreme za sva naša društva. Čitav taj projekt vrijedan je oko pet milijuna kuna – naglasio
je načelnik Đanić.

Nova vrijedna općinska investicija u vatrogastvo

