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OPĆINSKO
VIJEĆE USVOJILO
PRORAČUN ZA
2019. GODINU

Gotovo 15
milijuna kuna
za kapitalne
investicije
Stranice 2-3

ZAVRŠENI RADOVI
NA IZGRADNJI
ULICE ANTE
STARČEVIĆA U
POGANOVCIMA

Umjesto blata
stigao asfalt

Dobroćudnog djedicu, svetog
Nikolu, u podgoračkoj je crkvi
dočekalo mnoštvo djece i
njihovih roditelja

Stranica 5

SVETI NIKOLA JE OBILJEŽEN S PUNO DJEČJIH OSMJEHA I VESELJA

VODA STIŽE U
SVE ULICE U
POGANOVCIMA I
BUDIMCIMA

Dan kada nitko nije
zaslužio dobiti – šibu!

Položeno
10,5
kilometara
cijevi
Stranica 9

Drugu godinu zaredom sva predškolska djeca i osnovci od prvog do četvrtog razreda od Općine
Podgorač u povodu svetog Nikole dobiju prigodan poklon paketić. Posebno je svečano i veselo
bilo u župnoj crkvi sv. Nikole biskupa u Podgoraču
Opširnije na 4. stranici
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Siječanj/January
čet pet sub ned

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1. 1. Nova godina, 6. 1. Sveta tri kralja
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Veljača/February
čet pet sub ned

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
14. 2. Dan Općine Podgorač
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Ožujak/March
čet pet sub ned
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25 26 27 28 29 30 31
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31

1. 5. Praznik rada
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Lipanj/June
čet pet sub ned

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
20. 6. Tijelovo, 22. 6. Dan antifašističke
borbe, 25. 6. Dan državnosti
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Srpanj/July
čet pet sub ned
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8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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Rujan/September
čet pet sub ned

1
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9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
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Listopad/October
čet pet sub ned

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8. 10. Dan neovisnosti

11 | Studeni/November
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čet pet sub ned

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1. 11. Svi sveti
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Travanj/April
čet pet sub ned
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Kolovoz/August
čet pet sub ned

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

21. Uskrs, 22. Uskrsni ponedjeljak

5. 8. Dan domovinske zahvalnosti
15. 8. Velika Gospa

UZ OVAJ BROJ DAR ČITATELJIMA

12 | Prosinac/December

pon uto sri

čet pet sub ned

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
25. 12. Božić, 26. 12. Sveti Stjepan

Poseban poklon čitateljima – Kalendar za 2019. godinu

Uz ovaj broj Informativnog lista Općine Podgorač, općinski načelnik Goran Đanić svakom čitatelju daruje kalendar za 2019. godinu

Sretne božićne
blagdane i novu,
2019. godinu
svim stanovnicima
općine Podgorač
žele
članovi Općinskog vijeća
i općinski načelnik
Goran Đanić

I OVE GODINE DODJELJENE
STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ

Stipendije
za 10
studenata
Općina Podgorač iz svoga proračuna za tu namjenu izdvaja 72 tisuće kuna na godišnjoj razini
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj krajem listopada
2018. prihvaćena je odluka da
Općina Podgorač i u studijskoj
godini 2018./2019. studentima
s područja općine dodjeli deset
stipendija.
Na temelju propisanih uvjeta,
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Podgorač utvrdilo
je listu kandidata prema kriterijima dosadašnjeg uspjeha u
školovanju i socijalnog statusa
obitelji studenta. Na kraju su
općinski vijećnici, na sjednici održanoj krajem studenog,
jednoglasno donijeli odluku o
dodjeljivanju deset općinskih
stipendija.
Tako su stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019.
godinu u iznosu od 600 kuna
mjesečno dodjeljene slijedećim
studentima s područja Općine
Podgorač:
1. Maji Radaković iz Poganovaca, studentici I. godine Odjela za matematiku u
Osijeku,
2. Katarini Klarić iz Podgorača, studentici IV. godine
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Učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu,
3. Zrinki Visković iz Podgorača, studentici V. godine
Učiteljskog fakulteta u Osijeku,
4. Mariji Varga iz Razbojišta,
studentici II. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne
znanosti u Osijeku,
5. Ivani Pavić iz Podgorača,
studentici III. godine Edukacijsko – rehabilitacijskog
fakulteta u Zagrebu,
6. Mariji Hmura iz Podgorača, studentici V. godine
Odjela za biologiju u Osijeku,
7. Senki Banjac iz Razbojišta, studentici V. godine
Umjetničke akademije u
Osijeku,
8. Dominiku Marinković iz
Budimaca, studentu III. godine Filozofskog fakulteta u
Osijeku,
9. Mihaeli Đurinski iz Stipanovaca, studentici IV. godine Učiteljskog fakulteta u
Slavonskom Brodu,
10. Petri Miknić iz Podgorača,
studentici II. godine Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta u Zagrebu.
Budući da stipendija iznosi 600
kuna mjesečno, Općina Podgorač će iz svoga proračuna za
tu namjenu izdvojiti 72 tisuće
kuna na godišnjoj razini. Svi stipendirani studenti su s Općinom
Podgorač zaključuju ugovore o
korištenju stipendija kojima su
regulirana međusobna prava i
obveze, a ugovore s odabranim
kandidatima potpisuje općinski
načelnik Goran Đanić.

OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČA USV

Gotovo 15 m
za kapitalne
Jedan od razloga povećanja proračuna je veliki
broj projekata nominiranih putem EU fondova i
nadležnih državnih ministarstava, a troškovi svih
takvih projekata moraju se predvidjeti u općinskom proračunu za 2019. godinu

N

a svojoj posljednjoj
ovogodišnjoj sjednici,
održanoj 28. studenog,
vijećnici Općinskog vijeća
Podgorač imali su prilično posla budući da ih je čekao dnevni red s gotovo trideset točaka.
Između ostalog je prihvaćeno
izvješće o radu u ovoj te plan
i program rada Dječjeg vrtića
“Zvončić” za sljedeću godinu.
Usvojeni su prijedlozi programa građenja objekata i uređaja
komunalne i vodne infrastrukture kao i programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini. Prihvaćeni su i
programi javnih potreba u kulturi, sportu i u socijalnoj skrbi
u Općini Podgorač u predstojećoj 2019. godini.
Donešene su odluke o općinskim studentskim stipendijama, te o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač. Prihvaćena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Podgorač u ovoj, kao i
prijedlog Plana razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2019. godini.
Usvojen je i detaljan prijedlog
Operativnog programa mjera
za postupanje u slučaju pojave
ugroženosti od snježnih nanosa
i drugih ekstremnih okolnosti
koje mogu dovesti do prekida

prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe.
EU fondovi

Prihvaćeni su i važni financijski dokumenti kao što je odluka
o rebalansu općinskog proračuna za 2018. godinu, projekcija

Radovi na
grobljima
Za investicije koje se odnose na mjesna groblja bit će
izdvoeno ukupno 895 tisuća
kuna. Radi se o poslovima
izgradnje parkirališta na groblju Poganovcima, te na dva
groblja u Budimcima. Također, planira se izgradnja nogostupa do groblja u Kršincima, kao i izrada potrebne
projektne dokumentacije za
uređenje groblja i mrtvačnice
u Podgoraču.

za razdoblje od 2018. do 2020.
godine te prijedlozi projekcija proračuna za razdoblje od
2019. do 2021.
Raspravljalo se i prihvaćen je
i najvažniji općinski financijski dokument, a to je proračun
Općine Podgorač za 2019. godinu, a koji iznosi rekordnih
25.091.400 kuna.

Što je planirano na javnim površinama
Za poslove izgradnje ili dodatnog uređenja objekata i uređaja na
javnim površinama za 2019. godinu bit će izdvojeno ukupno 685
tisuća kuna. Tim će se novcima raditi na izgradnji nogostupa u naseljima Razbojište, Stipanovci, Bijela Loza i Podgorač. Planirana
je i izrada potrebne dokumentacije za fontane u Poganovcima i
Bijeloj Lozi, kao i urbana oprema za dječja igrališta u Budimcima
i Kelešinki.

PROSINAC 2018.

VOJILO PRORAČUN ZA 2019. GODINU

milijuna kuna
investicije

Općinsko vijeće usvojilo je razvojni općinski proračun

Kako je to objasnio Jurica
Požega, pročelnik Upravnog
odjela za općinsku samoupravu i upravu, jedan od razloga
povećanja proračuna je veliki
broj projekata nominiranih putem EU fondova i nadležnih državnih ministarstava. Troškovi
svih takvih projekata moraju se
predvidjeti u općinskom proračunu za 2019. godinu.
- Shodno tome, kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna su povećane, a namijenjene su za izgradnju prilaznih
i ostalih cesta u Poduzetničkoj
zoni, rekonstrukciju, dogradnju
i nadogradnju garaža DVD-a
Podgorač, a tu su znatno zastupljeni i programi „Zaželi“, „Zajednica“ kao i program javnih
radova – objašnjava Požega.
Ambiciozna godina

Konkretno, najveća stavka (6,7
milijuna kuna) u tom segmentu se odnosi na izgradnju prometnica, pješačkih staza i parkirališta u Poduzetničkoj zoni
Podgorač. Nadalje, ako sve
bude prema planu, Podgorač
bi za 5,4 milijuna kuna trebao
dobiti rekonstruirani i dograđeni vatrogasni dom. Planirana je
i realizacija energetske obnove
zgrade Općinske uprave u vrijednosti od 700.000 kuna te dovršetak projekta vodoopskrbe u
iznosu od 680.000 kuna.
PROSINAC 2018.

U svakom slučaju, pred općinskom upravom, vijećnicima i
osobito pred općinskim načelnikom je još jedna ambiciozna
i izuzetno radna godina. S obzirom na sve ono što je učinjeno proteklih godina, vjerovati
je kako će predstojeća 2019.
godina biti makar jednako
uspješna. Naravno, pri tome ne
treba zaboraviti kako Općina
Podgorač nije usamljeni otok
u moru, nego da u svom razvojom zamahu opravdano očekuje pomoć Osječko-baranjske
županije, a naročito nadležnih
državnih ministarstava kako bi
ostvarila niz projekta uz pomoć
sredstava EU fondova.

Socijalna skrb
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Podgorač u 2019.
godini planiraju se u ukupnom iznosu od 627 tisuća
kuna.
Tim će se novcima stipendirati studenti, ali i financirati
prijevoz učenika i školska
prehrana. U tu grupu troškova spada i isplata božićnica i
uskrsnica za umirovljenike, a
sufinancirat će se i pogrebni
troškovi branitelja i socijalno
ugroženih osoba. Također,
tu su i sredstva planirana za
naknade za novorođenčad.

OPĆINSKI NAČELNIK GORAN ĐANIĆ
O OSTVARENOM I PLANIRANOM

Puno napravljeno,
a još se više planira
O onome što je napravljeno u ovoj 2018. godini koja
je na izmaku, a osobito što
se očekuje od predstojeće
2019. godine, općinski načelnik Goran Đanić kaže:
- Protekla 2018. godina je
bila vrlo uspješna godina s
vrlo intezivnim aktivnostima u izgradnji Poduzetničke zone u Podgoraču. Imali
smo puno radova i po naseljima kao što je rekonstrukcije staza u Stipanovcima,
Kršincima i Razbojištu. Uz
potporu Osječko-baranjske
županije smo nabavili još
jedno kvalitetno vatrogasno vozilo za stožerni DVD
Podgorač. Imamo projekte koje smo nominirali za
europske fondove, a jedan
veliki projekt je dogradnja i
rekonstrukcija vatrogasnog
doma, spremišta i garaža u
Podgoraču u vrijednosti od
5.5 milijuna kuna. Izgradnja ceste u Poganovcima
je financirana iz europskih
fondova i u završnoj je fazi.
Tu su i izgradnje sekundarnih vodovoda u naseljima
Budimci i Poganovci, a konačni završetak radova ovisi
samo o vremenskim uvjetima. Izgrađeno je kvalitetno parkiralište na groblju u
Podgoraču, a ovih dana će
biti završena izgradnja dva
dječja igrališta u Razbojištu
i Ostrošincima. Četrdeset
ljudi je zaposleno na javnim
radovima, davane su stipendije, pokloni za djecu, financirane su vjerske zajednice,
sportski klubovi, vatrogasna
društva, dali smo božićnice i
uskrsnice za umirovljenike.
To su sve stvari koje smo u
2018. godini realizirali. Pred
nama su veliki projekti u narednim godinama, a u 2019.
godini očekujem realizaciju
projekta rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma,
spremišta i garaže u centru Podgorača. Nominacija

Općinski načelnik
Goran Đanić

sportskog centra u Podgoraču na natječaj, projektiranje
rekonstrukcije mrtvačnice u
Podgoraču i uređenja groblja. Pripremamo i rekonstrukciju nogostupa u dužini
12 kilometara u naselju Podgorač čija realizacija se očekuje 2020. i 2021. godine. U
proračunu za 2019. godinu
su predviđena sredstva za
program „Zaželi” kojim bi
trebalo biti zaposleno 28
ljudi, a programom „Pomoć
u zajednici” dodatnih pet
osoba. Nastavljaju se i javni
radovi na kojima će biti zaposleno 40 osoba. U 2019.
godini je planiran i završetak Poduzetničke zone
izgradnja cesta u zoni kao
i nastavak izgradnje plinofikacije u zoni. Javna rasvjeta u zoni je u završnoj fazi,
vodovod i kanalizacija su
izgrađeni, elektroenergetski
sustav je završen. Naravno i
2019. godine predviđena su
sredstva za božićnice, uskrsnice, poklone za djecu, sufinanciranje đačke kuhinje,
prijevoz učenika. Surađivat
ćemo s Osječko – baranjskom županijom na svim
projektima koji su mogući
da se uključimo. Nadam se
da će se ostvariti ove kapitalne pomoći koje očekujemo od države i iz europskih
fondova – objasnio je Đanić.
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Pjesma budućih prvopričesnika

Burno pozdravljanje svetog Nikole

SVETI NIKOLA JE OBILJEŽEN S PUNO DJEČJIH OSMJEHA I VESELJA

Dan kada nitko nije
zaslužio dobiti – šibu!

Drugu godinu zaredom sva predškolska djeca i osnovci od prvog do četvrtog razreda od Općine Podgorač
u povodu svetog Nikole dobiju prigodan poklon paketić. Posebno je svečano i veselo bilo u župnoj crkvi sv.
Nikole biskupa u Podgoraču
Ni prilično prohladna podgoračka večer u
srijedu 5. prosinca, nije obeshrabrila mnoštvo djece i njihove roditelje da krenu put župne crkve sv. Nikole biskupa u Podgoraču.
U crkvi se tražila sjedalica više, a mnogi su
i prostajali tu večer. A, kako i ne bi kada se
očekivao dolazak svetog Nikole.
Sveti Nikola je drag brojnoj djeci svijeta, ali
u podgoračkoj općini i tamošnjoj župi, to
je ipak nešto posebniji dan. Naime, taj dan
ima posebno mjesto u podgoračkoj župi jer
to je zaštitnik župe, a njemu u čast župna
crkva nosi njegovo ime. Tako je bilo i ovoga
prosinca kada je s više događaja proslavljen
župni zaštitnik sv. Nikola.
Zahvaljujući dobroj suradnji općinskog načelnika Gorana Đanića i župnika Željka
Benkovića, za više od 250 djece predškolskog uzrasta i učenika nižih razreda osnovne škole, te je večeri pripremljen događaj
kojega će pamtiti i rado ga ponoviti i slijedeće godine.
I što je još važnije, u svemu su sudjelovala djeca koja su tjednima prije vrijedno
uvježbavala svoje pjevačke, recitatorske ili
glumačke nastupe kako bi ih predstavili te
večeri gostima u crkvi uoči dolaska svetog
Nikole. Stoga je i velečasni Benković javno zahvalio na pomoći koju su u pripremi
ovoga događaja pružili mnogi poput vjeroučiteljice Marijane Černava, učiteljice
Mirjane Kučić, školske ravnateljice Zdenke Vukomanović, a naročito općinskom načelniku Goranu Đaniću budući da je Općina
Podgorač odradila onaj važan dio osiguravanja prigodnih darova.
Na kraju, ne treba niti spominjatui koliko
je oduševljenje zavladalo prostorom crkve
kada je na glavna ušao osobno sveti Nikola.
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Đanić: Osigurali smo
više od 300 prigodnih
poklon paketića

Trenutak za sjećanje

Nestrpljivo iščekivanje reda

Krampusa i šibe je bilo samo u zanimljivom
igrokazu

Nakon što je pozdravljen pjesmom i burnim
pljeskom, sveti Nikola je podijelio poklone
djeci od prvog do četvrtog razreda i djeci
koja još ne idu u školu. K tome, za svakoga
tko je to želio (a nije se previše preplašio),
svetio Nikola je imao strpljenja za mnoga
roditeljska fotografiranja.

- Pored izdvajanja za sufinanciranje školskog prijevoza, za školsku prehranu,
studentske stipendije i naknadu za novorođenu djecu, odlučili smo iz općinskih
sredstva dio novaca izdvojiti i za dječje
darove u povodu svetog Nikole. Tako
smo osigurali nešto više od 300 prigodnih poklon paketića za svu djecu s područja naše općine koja još ne idu u školu,
kao i za osnovce od prvog do četvrtog razreda. Uvjeren sam kako je to postupak
vrijedan svakog našeg djeteta – izjavio je
općinski načelnik Goran Đanić.

Te večeri podgoračka je crkva bila puna
nestrpljive vesele djece i njihovih raspoloženih roditelja iz Podgorača, Stipanovaca, Razbojišta, Ostrošinaca, Bijele Loze,
Kršinaca i Kelešinke. Na sam Dan svetog
Nikole, darovi su podijeljeni djeci iz Budimaca i Poganovaca koji pripadaju župi
Presvetog Trojstva. Za one mještane koji
svetog Nikolu obilježavaju po Julijanskom
kalendaru, prigodna podjela darova za djecu iz Budimaca, Bijele Loze i Poganovaca,
organizira se 19. prosinca u crkvenoj dvorani Parohijskog doma u Budimcima. Također, djeci članovima Kršćanske adventističke crkve koja djeluje u Stipanovcima,
pokloni će tradicionalno biti uručeni uoči
Nove godine.
Zaista je potrebno malo zajedničkog truda i
dobre volje da svima bude ljepše i ugodnije, te da se na dostojan način obilježi sveti
Nikole. Tih dana nitko nije zaslužio – šibu.
PROSINAC 2018.

SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB OSIGURANA
I ZA 2019. GODINU

Umirovljenicima
osigurane božićnice
Kao što je to bilo i nekoliko posljednjih godina, kao jedna od mjera
aktivne socijalne politike je i dodjela uskrsnica i božićnica. Tako
je uoči predstojećih božićnih blagdana, više od 600 umirovljenika
iz svih naselja s područja podgoračke općine dobilo božićnice.
Ovu financijsku pomoć svojim stanovnicima treće životne dobi,
osigurala je Općina Podgorač u svom proračunu.
Tim povodom, općinski načelnik Goran Đanić je izjavio:
- Zadovoljan sam što smo usprkos skromnom općinskom proračunu, ipak iznašli mogućnost i našim umirovljenicima pomogli
na ovaj način. Svjesni smo kako to nisu neki veliki novci, ali sam
siguran kako će i ta skromna sredstva i te kako dobro doći svakom
našem umirovljeniku – rekao je Đanić.
Pravo na dodjelu božićnice imaju svi umirovljenici koji imaju
prebivalište na području općine Podgorač. Pri tome je općinska
uprava išla na ruku svima, pa se organizira isplata božićnice u sva-

Svaki umirovljenik je dobio božićnicu u iznosu od 150 kuna

kom općinskom naselju. Oni koji još nisu podigli svoju božićnicu,
detalje mogu saznati u općinskoj upravi.
Inače, u sklopu nedavno usvojenog općinskog proračuna za 2019.
godinu, općinska uprava je mislila i na potrebe u socijalnoj skrbi i
za predstojeću godinu. Za te je potrebe iz općinskog proračuna za
2019. godinu osigurano 627.000 kuna. Za općinu kakva je Podgorač to nikako nisu mala sredstva, ali time općinska uprava pokazuje veliku dozu socijalne osjetljivosti za najugroženije mještane.
Prema tome, umirovljenicima s područja svih naselja općine Podgorač osigurane su uskrsnice i božićnice i tijekom sljedeće godine.

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI ULICE ANTE STARČEVIĆA
U POGANOVCIMA

Umjesto blata stigao asfalt
Cesta kako izgleda danas

Rupe i blato konačno su prošlost

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. Ono što je krajem ljeta započeto, sada je i završeno.
Radi se o izgradnji nerazvrstane ceste u
Ulici Ante Starčevića u Poganovcima.
Sredstva za izgradnju ceste osigurana su
iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, a radi se o sredstvima Europske unije.
Vrijednost investicije je oko 1,2 milijuna
kuna.

- Pripremajući se za mogućnost dobijanja
EU sredstava, mi smo još prije nekoliko
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 –
rekao je općinski načelnik Goran Đanić.
Inače, cesta je dugačka nešto više od 400
metara i širine pet i pol metara u punom
profilu.

FOTO NOVOST IZ PODUZETNIČKE ZONE

Postavljeni rasvjetni stupovi
Izgradnja sustava javne rasvjete na prostoru buduće Poduzetničke zone u Podgoraču započela je krajem listopada, a radovi se privode 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.
- 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 – kaže načelnik Goran Đanić, dodajući kako će Poduzetnička zona biti osvjetljena s tridesetak rasvjetnih tijela štedljive i ekološki prihvatljive LED
rasvjete.
PROSINAC 2018.
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA BILA JE DOMAĆIN POPULARNE SPORTSKO-ZA

Škola mala po broju učenika, a

Kako smo neslužbeno saznali od jedne od predstavnika organizatora, podgoračka škola odlično je obavila
u svibnju 2019. godine
Upravo tako – Osnovna škola Hinka Juhna u Podgoraču možda je malena brojem
osnovaca, ali sigurno je velika srcem – tim
su riječima na svojoj službenoj internetskoj
stranici organizatori Line višebojca opisali
svoje nedavno gostovanje u Podgoraču.
- Njih 310 učenika zajedno sa svojim učiteljima oduševljeno su dočekali svoje goste,
rukometaše Nexea, osvajača zlatne olimpijske medalje Vedrana Zrnića i mladog
reprezentativca Halila Jaganjca. Danima
izrađivani crteži i plakati postavljani su
na zidove i panoe škole, napravili su čak
i veliki Lino dvorac u znak dobrodošlice
medvjediću Linu. Ništa nije bilo teško i
naporno odraditi za najuzbudljiviji dan
u školskoj godini. Za ovakav trud morali
smo nagraditi sve učenike škole Lino ladom, a posebno su nas razveselili Dorijan
i Kristijan koji su se odlučili maskirati u
medvjediće Lino – komentirali su organizatori Line višebojca.
Što je Lino višebojac?

Lino višebojac je sportsko-zabavna manifestacija koju već 13. sezonu zajednički
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Palačinke
Dok su natjecatelji, učenici i svi ostali bili
još daleko od škole, vrijedne kuharice su
pripremale omiljenu slasticu za sve sudionike. Napravile su i ispekle oko 400
palačinki! I, naravno, sve su bile premazane, čime drugim nego – Linoladom.

Krajem školske godine, u svibnju, u nekoj
od škola koje su bile domaćin, organizira
se veliko sezonsko finale.
Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač prvi
put je bila domaćin ove smotre za koju su
se ozbiljno pripremali nekoliko mjeseci.
Bila je to prilika da se škola predstavi u
najboljem svjetlu, jer se ocjenjuje i organizacija smotre.
organiziraju Podravka i Sportske novosti.
Svake školske godine sudjeluje po dvadesetak osnovnih škola iz cijele Hrvatske, a
osnovci se natječu u košarci, rukometu, nogometu, nekim atletskim disciplinama, ali
i u potezanju konopa i skakanju vrećama.

Kako smo neslužbeno saznali od jedne
od predstavnika organizatora, podgoračka
škola odlično je obavila posao organizatora i ozbiljan je kandidat za organizaciju
finalne smotre u svibnju 2019. godine. Ono
što je već izvjesno, Osnovna škola Hinka
Juhna imat će čast, ali obvezu, predstavlja-
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ABAVNE MANIFESTACIJE LINO VIŠEBOJAC

ali jako velika srcem

a posao organizatora i ozbiljan je kandidat za organizaciju finalne smotre

transparenti i poruke, navijanje i smijeh
– odjekivali su dvoranom, ali i školskim
hodnicima. Stvorena je odlična atmosfera
prepuna pozitivne energije koja je osobito
pogodovala natjecateljima nošenim gromoglasnim navijanjem. Naravno, sve je
pratila i sudjelovala nezaobilazna maskota
– medvjedić Lino. Iako, s obzirom na njegovu veličinu i ukupne gabarite, teško ga je
nazvati »medvjedićem«.

ti Osječko-baranjsku županiju u završnici
Lino višebojca.
Pozitivna energija

A, ono što se vidjelo i čulo tog 22. studenog u podgoračkoj školi, bio je pravi festival sporta, plesa, navijanja, pjesme i
dobrog druženja. Učenici matične škole iz
Podgorača te područnih škola iz Budimaca,
Stipanovaca, Razbojišta i Poganovaca, pokazali su mnoštvo umijeća i vještina. Tribine nove školske dvorane bile su prepune
učenika, učitelja, ali i roditelja. Šarenilo
navijačkih rekvizita koje su sami kreirali,
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Program dobrodošlice pripremili su školski zbor i ritmička grupa naše škole koji je
osmislila učiteljica Mirjana Kučić. U ime
Općine Podgorač, sve je pozdravila Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća
Podgorač, koja je zaželjela svima ugodno
druženje i boravak u Podgoraču.
I, naravno, sve je na početku pozdravila, a
na kraju pobjednicima, ali i svim učenicima
i učiteljima, čestitala školska ravnateljica
Zdenka Vukomanović, istaknuvši kako se
ovakav događaj prvi puta održava u školi u
Podgoraču izražavajući nadu kako će Lino
višebojac još koji put ‘navratiti’ u Osnovnu
školu Hinka Juhna.

Pobjednici Lana i Stefan, ravnateljica,
rukometaši Nexea i neizbježni Lino

Nagrađeni
Pobjednici Lino višebojca bili su Lana
Oljača iz 6.c i Stefan Unfirer iz 6.b razreda i oni će školu, Podgorač, ali i cijelu
Osječko-baranjsku županiju predstavljati
na velikoj završnici u svibnju iduće godine.
Za najbolje maske su nagrađeni Kristijan Bićanić i Dorijan Ladnjak, učenici
trećeg razreda iz Budimaca, koji su imali
kostime kao maskota Lino. Najljepši navijački transparent izradili su učenici 6.b
razreda.
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Djelatnici Našičkog parka redovito odvoze razvrstani otpad

Posebno mjesto za prikljupljanje razvrstanog otpada u središtu Podgorača

RAZVRSTAVANJE OTPADA VAŽNO JE ZA NAS, A JOŠ VIŠE ZA NAŠU DJECU

Nije smeće sve što bacamo

Ono što mi lakonski ponekad nazivamo smećem, zapravo je korisna sirovina koja uz daljnju obradu i proizvodnju, stvara novi korisni proizvod. Istovremeno, u prirodu odbačeni komad stakla, metala, a osobito plastike, razgrađuje se i više tisuća godina. U međuvremenu, naravno, opasno onečišćuje naš okoliš – zemlju, vode i zrak
Sve ono što bacamo, odnosno ostavljamo
najčešće u zelenim kantama, već dugo nije
– smeće. To je zapravo raznovrsni otpad
koji se pravilnim odvajanjem i odlaganjem
u odgovarajuće posude, može ponovno preraditi. Od mnoštva staroga papira, proizvodi
se novi. Slično se može preraditi odbačeno
staklo, metal ili plastika.
Dakle, ono što mi lakonski ponekad nazivamo smećem, zapravo je korisna sirovina
koja uz daljnju obradu i proizvodnju, stvara novi korisni proizvod. Istovremeno, u
prirodu odbačeni komad stakla, metala, a
osobito plastike, razgrađuje se i više tisuća
godina. U međuvremenu, naravno, opasno
onečišćuje naš okoliš – zemlju, vode i zrak.
U konačnici, to onda kroz hranu i piće završi u našem organizmu. A, želi li itko od
nas svjesno onečistiti, odnosno trovati svoj
organizam? Ne želi, naravno!
Gospodariti otpadom i čuvati okoliš

Stoga je krajnje vrijeme da, s jedne strane
počnemo gospodariti otpadom, a s druge
strane da počnemo aktivnije čuvati vlastiti
okoliš u kome živimo. Zdrav okoliš važan je
za nas same, a još više za našu djecu i djecu
naše djece. Zato je na međunarodnoj razini
dogovoreno usvajanje niza zakona i pravila
koji određuju takvo ponašanje. Ta je pravila
prihvatila i Hrvatska.
Tako se i u svim naseljima na području Općine Podgorač već nekoliko godina koriste
zelene, plave i žute kante u koje ostavljamo
pripadajuće vrste otpada. O njihovom odvozu brine tvrtka Našički park. Sav taj otpad
iz zelenih kanti, zajedno s onim s područja grada Našica i općina Donja Motičina i
Đurđenovac, završava na odlagalištu neopasnog otpada Pepelane u Ceremošnjaku koje
je u funkciji još od 1983. godine.
Otpad se odlaže na površini od 1,6 hektara, a procjenjuje se da je na odlagalištu oko
69.000 tona otpada. Odlagalište je u fazi
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Vrijeme je da počnemo
gospodariti otpadom!
Svatko od nas u prosjeku dnevno ‘proizvede’ kilogram otpada, odnosno oko
370 kilograma godišnje. Veći dio toga otpada bez puno razmišljanja često bacamo u istu kantu. Većina toga je koristan
otpad koji se može izdvojiti, preraditi i
ponovno upotrijebiti. No, ako završi u prirodi, šteta je ogromna i dugoročna.

sanacije i ostaje u funkciji do izgradnje regionalnog Centa za gospodarenje otpadom
Orlovnjak u općini Antunovac nedaleko od
Osijeka.
Do 2020. godine prepoloviti tzv.
miješani otpad

Posljednjih nekoliko godina na tom odlagalištu završava oko 6.000 tona miješanog
komunalnog otpada. Sukladno zakonskoj
obvezi o smanjenju količine otpada, u ovoj
godini, procjenjuje se, moći će se (bez penalizacije) odložiti najviše 3.238 tona otpada.
Na odlagalište se, sukladno nacionalnim ciljevima, više ne smije odlagati papir, staklo,
plastika, metal i tekstil i elektronički otpad.
A, do 2020. godine udio posebnih otpada
mora biti u minimalnom udjelu od 50 posto
mase otpada iz kućanstva.
Prema riječima Hrvoje Žiha, direktora tvrtke Našički park, zelena kanta nije poželjna
za odlaganje otpada.

Koliko treba da se
razgrade u prirodi?
Novine – 2 do 4 tjedna, maramice – 3
mjeseca, tekstil – 5 mjeseci, jabuka – 6
mjeseci, žvakaća guma – 5 godina, limenka – 10 godina, plastika – 1.000 godina, staklo – 4.000 godina.

- Građani moraju shvatiti da je zelena kanta najnepoželjniji način odlaganja otpada i
da iz miješanog komunalnog otpada moraju
odvojiti ono što je korisno. Zakonski propisi
nalažu smanjenje miješanog komunalnog
otpada za 50 posto. To je zahtjevan zadatak
koji će se odvijati korak po korak te ćemo
građane educirati i informirati – kaže Žiha.
Stanovnici većih mjesta poput Našica ili
Osijeka imaju na raspolaganju posebna reciklažna dvorišta gdje besplatno mogu odvojeno ostavljati najrazličitije vrste otpada.
Manja mjesta poput naših u podgoračkoj
općini za sada imaju na raspolaganju tek nekoliko vrsta odvajanja kućnog otpada.
Raspored odvoza

O tome kakve su mogućnosti razvrstavanja
otpada za stanovnike naše općine, pojasnio
je Hrvoje Šleder, rukovoditelj službe komunalnih djelatnosti tvtke Našički park:
– Miješani komunalni otpad tvrtka Našički
park prikuplja u zelenim posudama i to
svaki tjedan u mjesecu ponedjeljkom i
utorkom.
– Plastična ambalaža se prikuplja u žutim
PVC vrećicama jednom mjesečno i to u
pravilu predzadnji tjedan u mjesecu, ali
na svakom mjesečnom računu za usluge
odvoza otpada stoji točan datum odvoza
plastične ambalaže.
– Karton i papir se prikuplja u plavim posudama i to u pravilu zadnji tjedan u mjesecu, ali na svakom mjesečnom računu
za usluge odvoza otpada stoji točan datum odvoza kartona i papira.
Osim toga, tvrtka Našički park svojim korisnicima pruža i uslugu odvoza glomaznog
otpada s kućnog praga i to jednom godišnje
u količini od približno pet kubičnih metara
bez naknade.
Osim toga, na nekoliko mjesta u naseljima
podgoračke općine postoje i velike kante,
tzv. plastični kontejneri u koje se također
može ostaviti razvrstani otpad.
PROSINAC 2018.

VODA STIŽE U SVE ULICE U POGANOVCIMA I BUDIMCIMA

Položeno 10,5 kilometara cijevi
Iako zvuči nevjerojatno, ali samo u Budimcima i Poganovcima je zajedno položeno više od 10 kilometara
cijevi. Točno – 10.515 metara cijevi
Završetak i prije planiranog

Dugotrajni i skupi posao izgradnje vodopskrbnog sustava u svih devet naselja
Općine Podgorač, sada je definitivno ušao
u samu završnicu. Nakon Stipanovaca i
Kelešinke nešto ranije, voda je posljednjih
godina stigla i u Podgorač, Kršince, Ostrošince, Razbojište, Bijelu Lozu, a sada i u
Budimce i Poganovce.

A, na pitanje kada se može očekivati potpuni završetak radova, Dudjak kaže:

U ova dva najistočnija općinska naselja
magistralne cijevi već su dobro ‘slegle’, a
ovih posljednjih dana 2018. godine polaže
se i sekundarna mreža po tamošnjim ulicama. I, k’o za inat, radi se o naseljima s vrlo
razgranatom mrežom seoskih ulica. Iako
zvuči nevjerojatno, ali samo u Budimcima
i Poganovcima je zajedno položeno više
od 10 kilometara cijevi. Točno – 10.515
metara cijevi.
Betonska okna, čvorišta i hidranti

O čemu se točno radi i kada će voda stići i
do zadnje kuće u ova dva naselja, za Informativni list Općine Podgorač, govori Oto
Dudjak, direktor tvrtke Našički vodovod:
- U Poganovcima i Budimcima sada radimo tzv. drugu fazu, odnosno izgradnju
sekundarne mreže. Tako je u Poganovcima položeno točno 5.212 metara cijevi, a
u Budimcima 5.302 metra cijevi. Preostali
su još završni, ali prilično zahtjevni poslovi. Konkretno, u Poganovcima još treba
izgraditi devet betonskih AB okana, izvršiti montažno spajanje čvorišta i postaviti
sve zakonski nužne nadzemne protupožarne, odnosno hidrante za PP zaštitu. Slična
je situacija i u Budimcima gdje smo nakon
iskopa položili 5.302 metra cijevi. Preostali su još slični završni radovi uključujući i
postavljanje devet nadzemnih hidranata –
objašnjava Dudjak.

Iskopavanje i polaganje cijevi brzo je obavljeno
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Oto Dudjak, direktor Našičkog vodovoda

- Ovu drugu fazu radova na izgradnji cjelovitog vodoopskrbnog sustava u Budimcima i Poganovcima smo započeli 4. rujna.
Ugovorom je utvrđeno kako radovi trebaju biti završeni za 12 mjeseci. Naravno da
nećemo čekati rujan 2019. godine kako bi
sve okončali. Zahvaljujući dobroj organizaciji posla, kao i izrazito povoljnim vremenskim uvjetima tijekom protekle jeseni,
obavili smo veliki dio posla. Rekao sam
koji su poslovi još preostali. Izgradnja betonskih okana, a osobito poslovi fine montaže čvorišta, ne mogu se raditi u uvjetima
velikih kiša, niske temperature, snijega ili
mraza. Ipak, ako bude dobro vrijeme, vjerujem kako bi sve mogli završiti do kraja
veljače ili do prvih dana proljeća. Dakle,
puno ranije nego što je to ugovorom predviđeno – kaže direktor Našičkog vodovoda.

Za priključak se prijavite već sada
Podsječajući na riječi općinskog načelnika Gorana Đanića o mogućnosti besplatnog
priključka na vodovodnu mrežu za sve stanovnike Općine Podgorač budući da se
Općina odrekla svih naknada, direktor Oto Dudjak poziva mještane da se prijave za
priključenje.
- Pozivam mještane da pripreme sve potrebne papire i naprave prijavu u Našičkom
vodovodu kako bi naši djelatnici već sada obavili potrebne radove na priključenju.
Na taj način će brže doći do toliko željene pitke vode u svojim kućama i to istoga
trena kada bude bila puštena voda u čitav sustav bez naknadnih čekanja na izradu
priključka – kaže Dudjak.
Uostalom, što je više korisnika na mrežnom sustavu, voda je bistrija i svježija. Osim
toga, ne treba zaboraviti kako je svaka nekretnina bitno vrednija ako ima priključak
na vodovodnu mrežu.

Postavljen je i dio obaveznih hidranata za PP zaštitu
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Umjesto crnogorice, ranije su svi kršćani našeg podneblja koristili
najčešće hrastove grančice

Unošenje slame u kuću osobito je radovalo djecu

TRADICIONALNI BOŽIĆNI OBIČAJI PODGORAČKOG KRAJA

Vremena se mijenjaju,
ali običaji traju

Svi krajevi, pa tako i naselja podgoračkog kraja obiluju mnogim božićnim običajima. Mnoga se više ne primjenjuju ili su bitno drugačija danas nego ranije. Lijepo je da ih njegujemo i pamtimo
vati i pamtiti one običaje koji su
ranije bili tipični za neki kraj, pa
tako i naš podgorački kraj.

Tradicionalne narodne običaje
nalazimo među svim narodima
i svim krajevima. Specifični su
i posebni, ali istovremeno nerijetko i vrlo slični. Odnose se
na konkretna događanja, godišnja doba ili određene radove.
Među najrasprostranjenije običaje u svijetu svakako spadaju
– božićni običaji. Ranije su bili
prisutni samo u kršćanskom
svijetu, ali komercijalizacijom
Božića, pojavom Djeda Mraza, pretjeranim ukrašavanjima
i manijom darivanja, ti su običaji dobili jednu posve drugu
dimenziju i daleko su prerasli
okvire kršćanstva.

Kako nas je uputila Jasna Jurković iz Zavičajnog muzeja
Našice, zanimljivi zapis o božićnim običajima podgoračkog
kraja mogu se pronaći u knjizi
Tome Huzjaka »Podgorač –
crtice iz povijesti mjesta, škole
i župe«, čiji je izdavač 2011.
godine bio upravo Zavičajni
muzej Našice uz veliku potporu
Općine Podgorač i općinskog
načelnika Gorana Đanića.

S obzirom na takve okolnosti,
još je značajnije čuvati, njego-

Inače, Tomo Huzjak je bio
dugogodišnji podgorački uči-

Kako je to bilo u
Podgoraču i okolici

Prvi trenuci Božića slave se u
crkvama

telj (1929. do 1940. godine) i
kroz to je vrijeme prikupljao
i zapisivao mnoštvo detalja o
svakodnevnom životu u Podgoraču, pa tako i o njegovanju
različitih običaja.
Tako je Huzjak, kada je o narodnim običajima riječ, zapisao »... da se ovdje ide čestitati
Badnjak, a ne Božić ili Nova
Godina. O Trim kraljevima se
uopće ne ide. Zato je Badnjak
obilan običajima. Karakteristični su običaji u velikom
tjednu. Najbrojniji su običaji u
svatovima.« – zapisao je 1939.
godine Tomo Huzjak.
O božićnim danima i tadašnjim podgoračkim običajima,
Huzjak piše:

Pogača, badnjača, ljetnica, česnica...

Božićnih dana na stolovima bi se obavezno nalazili različiti
krušni proizvodi, posni i neposni, od kvasnog i bezkvasnog tije10

 ׀INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ

sta. Imali su različite nazive i nerijetko obilovali različitim ukrasima vjerskog, poljodjelskog ili nekog drugog značenja.
PROSINAC 2018.

- Na Badnjak se ide čestitati,
a na prvi dan Božića ide se za
položaja. Na Badnjak ujutro
rano idu dječaci od kuće do
kuće. Na ulazu kite dvorišna
vrata hrastovom grančicom
na kojoj ima malo suhog lišća.
Potom ulaze u kuću i čestitaju
Badnjak riječima: Čestitam
Vam Badnjak, Adama i Evu!
Prije je dječak išao samo u jednu kuću svojih dobro poznatih
ili sortaka čestitati. Kod njih je
na prvi dan Božića bio položaj.
Običaj položaja vrši se na uobičajeni način.

Kako se rezao
badnjak
U ranija vremena je postojao
pravi ritual rezanja odabrane mladice hrasta, budućeg
badnjaka.
- Odabranu mladicu bi najprije pozdravili pozdravom »Dobro jutro, badnjače!«. Potom
bi ga zalili rakijom, prekrstili
se i odsjekli u jednom potezu
– objašnjava Beara.

Na Badnjak popodne idu djeca od kuće do kuće i prikazuju
Adama i Evu. To je čitav mali
igrokaz. Lica koja dolaze jesu:
Bog, dva anđela, Adam, Eva i
đavao. Djeca se obuku po mogućnosti da što bolje prikažu
pojedine osobe.
Bog imade odijelo svećeničko
od papira, Adam i Eva narodno
odijelo, anđeli mačeve u ruci,
đavao si nagaravi lice. Na glavi nosi crvenu kapu s rogovima. U ruci nosi grančicu bora
s privezanom jabukom. On nosi
kutiju u koju sabire novčane
darove...
Podveče istoga dana idu tri
do četiri djevojčice s jednim
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dječakom, nose lijepo okićenu
kućicu (zapravo betlehemsku
štalicu). U kućici je kolijevka
a u kolijevci lutka koja prikazuje Isusa. Lica prikazuju Josipa, Mariju i žene. Kad dođu u
kuću pjevaju pjesmu o Isusovu
rođenju u betlehemskoj štalici
na ariju božićne pjesme: »Oj,
pastiri, čudo novo.«
Na Badnjak se u svakoj kući
peklo više kolača, koji su svaki
imali posebno ime i značenje.
Prvi je badnjača. To je kruh
ukrašen odozgora znakovima
seljaka ratara, kao plugom,
točkom i t.d. Jede se na Badnjak. Drugi je kolač ljetnica.
Pozna se po tome, što se odozgora tankim tijestom isprekriža
i tako peče. Jede se na Novu
godinu. Treći je kolač kravice.
To je kolač u koji se utisnu od
tijesta četiri točkice. Jede se na
Tri kralja, a točkice se istrgnu
i dadu kravama. Ako kuća ima
zeta, onda se peče zetovski kolač. Taj kolač je pletenica spletena u troje naokrug. U sredinu
se stavi jabuka i tako peče. Dobiva ga zet na dar, kad dolazi
svome starcu za položaja i čestitati Božić. Uz taj kolač dobiva zet i četverostruku kobasicu.

Paljenje badnjaka pred crkvama i danas je običaj pravoslavnih kršćana

ko dana ranije već su odabrana
takva manja stabla ili grane
hrasta koje bi toga jutra odsjekli jednim udarcem sjekire.
Takve badnjake bi potom pronijeli kroz selo na saonicama

Vrlo slični, gotovo identični
božićni običaji zabilježeni su
i u općinskim mjestima s pravoslavnim stanovništvom. Uostalom, ionako se radi o istoj,
kršćanskoj religiji.

- Na sam badnji dan, rano ujutro su muškarci odlazili u obližnju šumu po badnjak. Nekoli-

Po dolasku iz crkve, badnjak se
u kuću unosio zajedno sa slamom. Bila je to prava radost
za djecu koja su se igrala po
slami. Najstarija žena u kući
bi potom djecu darivala pšenicom, orasima ili smokvama
kao simbolom želje za rodnom
godinom.
Toga dana su se jela samo posna jela bez ikakve masnoće
kao što su žganci ili grah. U
ranija vremena se nije jela niti
riba, a četrdesetdnevni post je
završavao u ponoć. Prije ponoći bi se kretalo u crkvu na tzv.
jutrenje (crkveni obred kojeg
katolički vjernici nazivaju polnoćkom).

A, kako je to bilo u
Budimcima?

O tome kako je to ranije bilo
u Budimcima, ispričao nam je
Radovan Beara, budimački
starosjedilac:

na posebnom mjestu, zakačeni
za slavsku ikonu.

Skromnost je odlika
predbožićnih stolova

i ostavili pred crkvenom portom. Iz crkve se navečer iznosi
lanjski badnjak koji je ostao u
crkvi i njega se pali. Isto čine
i seljani koji iz svojih kuća
donose svoje stare badnjake
i prinose ih vatri. Novi badnjaci su se posipali pšenicom
i kukuruzom, a sveštenik ih
je osveštivao. S takvih novih,
osveštenih badnjaka bi se kidale grančice i davale okupljenom narodu koji ih je nosio svojim kućama kako bi ih
čuvali do slijedećeg Badnjaka.
Sve je to pred crkvom praćeno
pjevanjem božićnih pjesama i
paljanjem svijeća. Osvešteni
badnjaci su se čuvali u kućama

Nakon liturgije bi se vraćali kućama, a na stolu je uz ranija posna jela obavezno bio i pečeni
odojak i sarma.
U samo božićno jutro domaćica
bi priklala odabranog mlađeg
pijetla koji bi završio u loncu
kao odlična božićna juha. Na
stolu bi od božićnog doručka
do pravoslavne Nove godine
bio još bio i tzv. kićeni kolač na
kome su bile simbolične figure
praseta, koze ili janjeta, bureta
i ptice.
Na sam dan Božića u kuću bi
dolazilo komšijsko muško dijete koga smo zvali položajnik. On bi, najprije najstarijem muškarcu u kući čestitao
Božić, a potom i svim ostalim
ukućanima. Darivali bi ga sokom, bombonima, kobasicama,
kolačima...
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 Dvije
Mirjane i
dvije žene s
velikim »Ž«:
Generacijama
učenika
podarile su
spoznaju o
ljepoti života

Oni su jamstvo
budućnosti
našeg Društva

 Koncentracija
u iščekivanju
nastupa

Fontana je postala i mjesto okupljanja naših ljudi

Radost je u pjesmi, glazbi i plesu

NAŠI LJUDI

Završetak svake godine prilika
je za različite inventure onoga
što smo napravili, što nismo
stigli, onoga što planiramo, ali
i onoga o čemu smo pričali. Što
nas je radovalo, ali i što nas je
zabrinjavalo. Tako je to u životu svakoga od nas i svake naše
zajednice. Veće ili manje.

Već neko vrijeme sve smo zabrinutiji činjenicom što nas je
sve manje. Ne samo u Podgoraču, našoj općini ili županiji,
nego u čitavoj Slavoniji i Hrvatskoj. Slično je i u mnogim
europskim zemljama.
Kako bi taj negativni trend
istinski promijenili, svi se moramo ozbiljno potruditi i poboljšati uvjete života u našim
sredinama. U našoj općini to

Plješćemo i pozdravljamo dobre stvari

On zna što hoće

se zaista i čini. Ali, ništa ne ide
preko noći.
Radimo ceste, dovodimo vodu,
uljepšavamo naša naselja, stvaramo uvjete za nova zapošljavanja u Poduzetničkoj zoni...
Najvažnije je da brinemo o
mladima, jer time brinemo i o
svojoj budućnosti...

Iza njih su desetljeća zajedničkog života, djeca i unučadi

Veselimo se i tuđem uspjehu

Snimamo jer volimo zabilježiti uspjehe naše djece

