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RIJEČ UREDNIKA

Pripremajući ovaj broj naših no-
vina paralelno smo, ja i moje 

kolege, radili na  informativno pro-
motivnim materijala o našoj opći-
ni. Pored onih uobičajenih (brošura, 
Planirano-ostvareno …), ove godine 
podsjećamo Vas na 1997. godinu i na 
stanje kakvo smo tada zatekli. Publi-
kacija koja je sastavni dio novina pod-
sjetit će Vas gdje smo i na što smo do-
šli. Ima se uistinu što i prikazati. Kako 
onoga ružnog iz 1997. godine tako i 
onoga lijepog iz 2007. godine. Prevr-
ćući po vlastitoj i općinskoj arhivi vi-
dio sam uistinu puno toga što me po-
taklo da napišem  mali podsjetnik o 
nekoliko, po meni, bitnih podataka o 
Općini Lovas, koji se ne spominju ta-
ko često. Općina Lovas ustrojena je 
sukladno pozitivnim zakonima Re-
publike Hrvatske 1993. godine. Te-
meljem Statuta Općine Lovas za Dan 
općine određen je blagdan Sv. Miha-
ela arkanđela, zaštitnika lovaske žu-

pe. Kirbaje i Dan općine u progon-
stvu Općinsko vijeće i poglavarstvo 
obilježavali su u početku u Zagrebu, 
potom u Đurđevcu, Vinkovcima da 
bi, konačno, 1997. obilježili i prvi dan 
općine i proslavili kirbaj u Lovasu. U 
sklopu Dana općine organizira se kul-
turna manifestacija «Miholjsko kolo» 
koja iz godine u godinu postaje sve 
sadržajnija. Ubrzo «Miholjsko kolo» 
ulazi u program takovih manifesta-
cija Županije vukovarsko-srijemske. 
Ove godine obilježavamo Dan općine 
i «Miholjsko kolo» deseti puta po po-
vratku. Od 1998. godine KUD «Ivan 
Goran Kovačić» i Općina Lovas orga-
niziraju kulturnu manifestaciju «Po-
kladno kolo». Važno je reći da su pro-
gramom i jedne i druge manifestacije 
obuhvaćena oba naša naselja, i Lovas 
i Opatovac. 1994. u rujnu izlazi prvi 
broj «Lovaskog lista» u kojem su sadr-
žani svi problemi ali i uspjesi Općine 
Lovas i njenih građana. Od 2001. go-

dine Općina Lovas redovito izvještava 
svoje građana o svojim ostvarenjima 
kroz publikaciju «Planirano-ostvare-
no», u početku za svaki mandat da bi 
zadnjih nekoliko godina ovu publika-
ciju izdavali svake godine. Dakako da 
ne smijemo zaboraviti brošuru Opći-
ne Lovas, koja ove godine izlazi po se-
dmi puta. 2003. godine tiskana je knji-
ga o stradanju građana Općine Lovas 
u Domovinskom ratu - «Krvava isti-
na». S područja kulture i izdavaštva 
moglo bi se još puno toga nabrojati 
no spomenut ću samo neke: Festival 
glumca, Lutkarsko kazalište, knjižnica 
i biblioteka, kazališne i fi lmske pred-
stave, knjige naših pučkih pjesama, 
knjiga vlč. Stipe Marića «750 godina 
crkve Sv. Mihaela arkanđela u Lova-
su», knjiga Stjepana Pančića «Crkva 
BDM – Kraljice sv. Krunice Opatovac 
1936. – 2006.», razglednice, DVD …..  

   S. Pančić 

RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE – 
SPAŠAVA ŽIVOT

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog kri-
ža Vukovar u suradnji s Hrvatskom ligom protiv 

raka – Vukovar organizirali su u Lovasu stručno preda-
vanje na temu „Rano otkrivanje raka dojke – spašava ži-
vot“. Brojnim nazočnim Lovašćankama i Opatovčankama 
ovo, vrlo poučno predavanje, održali su dr. Vladislav Na-
daš te dr. ginekolog Mirjana Semenić. Kako je za ovakvu 
vrstu edukacije pokazan vrlo veliki interes, svi nazočni su 
se suglasili da se  suradnja treba nastaviti u cilju zdravstve-
ne prevencije i očuvanja zdravlja naših mještana. Koristi-
mo priliku zahvaliti se svima koji su doprinijeli ovom do-
gađaju.  
     T. Paša

PREZENTACIJSKI DVD OPĆINE LOVAS
Tijekom „Miholjskih dana 2007.“ svim mještanima i 

gostima  biti će predstavljen novoizrađeni prezentacijski 
DVD Općine Lovas.  Na istom su ukratko predstavljena 
naselja Lovas i Opatovac, gospodarski, turistički, ljudiski 
i ini potencijali. Ovo je još jedan korak u promociji naše 
općine, usmjeren ka potencijalnim investitorima  te se na-
damo da će, zajedno s novodizajniranom WEB stranicom 
općine, približiti naša mjesta svim zainteresiranima. Izra-
du DVD-a fi nancirao je Fond za obnovu i razvoj grada Vu-
kovara. 
   T. Paša

PREZENTACIJSKI DVD OPĆINE LOVAS
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Ministar poljoprivrede, vodnog gospodarstva i šumarstva

PETAR ČOBANKOVIĆ

Poštovani gosp. Ministre na području Općine Lovas u tijeku 
je realizacije tri vrlo vrijedna projekta – akumulacija Opatovac, 
Pilot projekt navodnjavanja, zimovnik Opatovac. Koliki je njihov 
značaj za razvoj Općine Lovas?

Poglavarstvo i Općinsko vijeće ulažu maksimalne napore ne 
bi li pučanstvu stvorili što bolje uvjete za život.  Smatrate li da či-
ne dovoljno po tom pitanju?

U tijeku je realizacija Programa raspolaganja državnim ze-
mljištem u vlasništvu države. Kada mogu poljoprivrednici oče-
kivati  raspisivanje natječaja?

Nadamo se da ćete biti gost Općine Lovas za predstojeći Dan općine!

                                                                                    S. Pančić
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Načelnik Općine Lovas

Ozbiljnost rada Poglavarstva 
i Općinskog vijeća vidljiva 

je na svakom koraku. Prije godinu 
dana najavljeno je nekoliko kapital-
nih projekata – prije svega gospo-
darstvenih. Dokle smo došli na tom 
planu?

Svi najavljeni projekti realiziraju 
se onako kako je i predviđeno. Sa za-
dovoljstvom mogu reći da je poslo-
vna zona završene i da ćemo je sve-
čano otvoriti za Dan općine. Posebno 
nas raduje što smo već dobili nekoli-
ko vrlo ozbiljnih pisama namjere bu-

dućih investitora. Vjerujem da će se 
prvi rezultati u poslovnoj zoni vidje-
ti već iduće godine. Ovaj projekt rea-
lizirali smo uz pomoć Europske unije, 
Vlade Republike Hrvatske i Župani-
je vukovarsko-srijemske. Drugi ve-
liki projekt je «Akumulacija Opato-
vac». Unatoč početnim poteškoćama 
radovi na istoj dobro napreduju i pre-
ma tvrdnjama izvođača radovi će biti 
završeni u planiranim rokovima.  Kao 
logičan nastavak slijedi nacionalni pi-
lot projekt navodnjavanja. U tijeku je 
izrada projektne dokumentacije i pri-
bavljanje potrebitih dozvola. Rado-
vi na ovom projektu započet će iduće 
godine. Oba ova projekta financiraju 
se iz sredstava Vlade Republike Hr-
vatske. Četvrti veliki projekt je Zimo-
vnik Opatovac. Ove godine je u isti 
bilo predviđeno ulaganje od  tri mi-
lijuna kuna. I ovdje je bilo nekih po-
teškoća koje su, na sreću otklonjene, 
i više nema zapreka da radovi otpo-
čnu. Od svih ovih projekata očekuje-
mo kao rezultat smanjenje broja neu-
poslenih i zadovoljstvo naših građana. 
Mi već danas bilježimo stalni pad bro-

ja neuposlenih, a posebno nas raduje 
što se zaustavio trend odlaska mladih 
s područja naše općine. Sve što smo 
planirali, ostvarili ili nismo realizira-
li bit će na transparentan način prika-
zano u našoj publikaciji «Planirano-
ostvareno 2006./2007.»

Pored gore narečenog ostvareno 
je i nešto više? 

Na naše zadovoljstvo imamo i ta-
kvih pri mjera. Konkretno u kolovozu 
ove godine tvrtka «Triko» d.o.o. otvo-
rila je svoj pogon u Lovasu. U njemu 
je uposleno 40-ak djelatnika. Radi se 
uglavnom o ženskoj radnoj snazi. Pre-
ma najavama vlasnika tvrtke gospo-
dina Ivaneka postoji realna mogu-
ćnost uvođenja i druge smjene. Pored 
ovog pogona moram spomenuti pro-
jekte kao što su II. faza izgradnje far-
me mliječnih krava tvrtke «Arator», 
izgradnja silosa i sušare PZ «Nove za-
druge», projekte tvrtke «Agro-Lovas», 
kao i projekte obiteljskih poljoprivre-
dnih gospodarstava. 

Željko Cirba: Prve investitore u poslovnoj zoni 
očekujemo već slijedeće godine
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Na svojoj sjednici održanoj u Lovasu, dana 07. 
rujna 2007. godine, Općinsko vijeće usvojilo je 

jednoglasno polugodišnji obračun Proračuna Općine 
Lovas. Obračunom je utvrđeno da je u periodu od 01. 
siječnja do 30. lipnja o.g. ostvareno: 

- prihoda poslovanja 1.500.542,00 kn
-  prihoda od prodaje nefi nancijske imovine          

23.000,00 kn
- rashoda poslovanja 1.479.463.00 kn
- rashoda za nabavu nefi n. imovine (investicije)  

      1.502.989.00 kn te
- preneseni višak prihoda protekle godine   

       792.833.00 kn.
Nepokriveni rashodi u iznosu od 710.106,00 kn fi -

nancirat će se prihodima ostvarenim u narednom ra-
zdoblju, budući da se radi o investicijama čije je fi nanci-
ranje već ugovoreno. 

     T. Paša

USVOJEN POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORČAUNA OPĆINE LOVAS
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Povodom predstojećih Miholj-
skih dana te proslave Dana 

Općine Lovas, razgovarali smo sa žu-
panom vukovarsko-srijemskim, go-
spodinom Božom Galićem. Evo što 
nam je rekao:

Poštovani gospodine župane, 
svjedoci smo toga da ste u prote-
klom razdoblju bili česti gost u 
Općini Lovas, naseljima Lovas i 
Opatovac. Jeste li zadovoljni onim 
što Vam je prezentirano i stanjem 
zatečenim na terenu?

Izuzetno sam zadovoljan onime što 
mi je prezentirano no još sam zado-
voljniji onime što  sam vidio na tere-
nu, u Općini Lovas, u njezinim nase-
ljima Lovasu i Opatovcu.

To je Općina koja izuzetno dobro 
radi, a rezultati toga rada vidljivi su na 
svakom koraku u cijeloj općini.

Općina Lovas, na čelu sa svojim 
načelnikom i Općinskim Poglavar-
stvom te Općinskim vijećem, pri-
prema i predlaže kvalitetne pro-
grame, koji se zbog svoje kvalitetne 
pripreme i realiziraju.

Stoga sam kao župan izuzetno 
zadovoljan i želja mi je da u Vuko-
varsko-srijemskoj županiji bude što 
više takvih općina koje timskim ra-
dom, kvalitetnom pripremom pro-
jekata, iste realiziraju i time dopri-
nose, kako razvoju svoje općine 
tako i boljoj slici cijele Vukovarsko-
srijemske županije.

Vukovarsko-srijemska župani-
ja do sada je podupirala brojne 
općinske projekte, poput uređe-
nja komunalne i društvene infra-
strukture, gospodarske projekte, 
rad udruga civilnog društva te 
kulturne i športske manifestacije. 
Može li se ovakva suradnja očeki-
vati i u buduće?

Normalno je da tako dobru sura-
dnju nastavimo i dalje. 

Županija prepoznaje dobre proje-
kte i daje im maksimalnu potporu bez 
obzira iz koje općine dolazili.

Svaka općina koja ima kvalitetne 
projekte može računati na potporu 
županije.

Općina Lovas je imala do sada na-
šu veliku potporu upravo zbog kvali-
tetnih projekata. Znajući tim koji vodi 
općinu i koji priprema projekte goto-
vo sam siguran da će iz te općine sti-
zati još puno kvalitetnih programa 
koje će županija kao takve apsolutno 
podržati.

Pred nama su «Miholjski dani» i 
obilježavanje Dana Općine Lovas. 
Želite li uputiti svoju poruku mje-
štanima Lovasa i Opatovca?

Svim žiteljima Lovasa i Opatovca 

prije svega želim puno zdravlja i oso-
bnog zadovoljstva.

Pozivam sve žitelje općine Lovas 
da svako u svojoj domeni pomogne 
ostvarenju zacrtanih planova i pro-
grama Općine, čijom realizacijom će 
pomoći još bržem razvoju svoga mje-
sta i općine, što u konačnici znači više 
radnih mjesta, veći standard građana 
i bolji uvjeti za život svakog njezinog 
stanovnika.

Vjerujući da ćemo zajedničkim 
snagama županije i općine, a uz po-
dršku mještana Općine u tome uspje-
ti, želim radosne Miholjske dane svim 
žiteljima Općine Lovas.

     
   Tanja Paša

Župan vukovarsko- srijemski:

Božo Galić: Županija prepoznaje svaki
 dobar projekt
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U svrhu inspekcijskog posjeta 
u  projektu AGRO-DEV, pre-

kogranične suradnje s Republikom 
Italijom, predstavnici talijanskih par-
tnera posjetili su, od 28. kolovoza do 
1. rujna 2007, Općinu Lovas i Vuko-
varsko-srijemsku županiju. Talijansku 
delegaciju činili su predstavnici po-
ljoprivrednih tvrtki Confcooperative 
Ravenna, Intesa i Legacoop, Gospo-
darske komore Ravenne te razvojne 
agencije DELTA 2000.

Tijekom posjeta talijanski partne-
ri sastali su se s članovima studijske 
grupe koja će tijekom provedbe proje-
kta AGRO-DEV posjetiti Italiju. Dele-
gaciju je primio i vukovarsko-srijem-
ski župan, gdin. Božo Galić, gdje je u 
razgovoru s predstavnicima hrvatskih 

partnera u projektu naglašena va-
žnost ovoga projekta, kako za razvoj 
poljoprivredne proizvodnje tako i za 
razvoj budućih zajedničkih projekata 
koji će se kandidirati za financiranje 
iz fondova Europske unije. Zaključak 
svih partnera u projektu AGRO-DEV 
je da je ovaj projekt samo početak bu-
duće uspješne suradnje i na drugim 
područjima gospodarskog i društve-
nog života.

Ured za međunarodnu suradnju-
TNTL i agencija DELTA 2000 u ra-
dnom dijelu posjeta dovršili su tri 
projekta koji su kandidirani na no-
vi natječaj u sklopu INTERREG II-
IA fonda EU za financiranje projekata 
prekogranične suradnje s Republikom 
Italijom.

Zadnjeg dana posjeta gosti su po-
sjetili područje Općine Lovas gdje 
su im prezentirani projekti koji nude 
mogućnost ulaganja te su posjetili go-
spodarske subjekte u općini.

Talijanski partneri su iskazali veli-
ko zadovoljstvo i pohvalu za gospo-
darske inicijative Općine Lovas te po-
tvrdili interes za buduće projekte. 

Ovom prilikom zahvaljujemo VU-
PIK-u, Agro-Tovarniku i PZ Lovasu 
koji su tijekom posjeta ugostili čla-
nove delegacije te time dali potporu 
lokalnoj zajednici u stvaranju predu-
vjeta razvoja svoga područja putem 
međunarodne suradnje.

T. Panenić

Prekogranična suradnja - Posjet talijanske 
delegacije Općini Lovas
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21. srpnja 2007. godine u Lovasu je svečano otvoren i 
pušten u rad pogon za proizvodnju trikotaže tvrtke «Tri-
ko» d.o.o. Svečanom otvorenju i puštanju u rad nazočili su 
ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva  
Petar Čobanković, župan vukovarsko-srijemski Božo Ga-
lić, pomoćnik ministra gospodarstva  Petar Tolić, saborski 
zastupnici Ruža Lelić i Petar Mlinarić, predstavnici susje-
dnih jedinica lokalne samouprave, gospodarstvenici, dje-
latnici i rukovodstvo tvrtke «Triko» d.o.o.. Pogon u Lova-

su svečano su u rad pustili ministar Petar Čobanković i 
župan Božo Galić. Ocjena svih nazočnih je da je otvorenje 
ovog pogona zajednički uspjeh vlasnika tvrtke Jasne i ___
__Ivanek, općine Lovas i županije vukovarsko-srijemske. 
Potporu za realizaciju ovog projekta dala je i Vlada Repu-
blike Hrvatske preko svojih resornih ministarstava. 

S. Pančić

21. srpnja 2007. godine svečano otvoren novi pogon za proizvodnju trikotaže tvrtke 
«Triko» u Lovasu

POGON «TRIKO» - 
40 NOVIH RADNIH MJESTA U LOVASU
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ŽELJKO CIRBA: 

«Ovaj projekt najbolji je primjer kako suradnja lokalne samouprave i go-
spodarstva mogu unaprijediti život na ovim prostorima. Županija vukovarsko-
srijemska i Vlada Republika Hrvatske dale su potporu našim nastojanjima da 
smanjimo broj neuposleni, posebice žena. Otvaranje ovog pogona govori u pri-
log tome.»

BOŽO GALIĆ: 

«Čest sam gost ovdje u Lovasu i prigodom svakog svog posjeta vidim nešto 
novo, vidim napredak. Općina Lovas, poglavarstvo i Općinsko vijeće predvođe-
ni agilnim načelnikom i mojim suradnikom u županiji Željkom Cirbom na do-
brom je putu. Svi projekti općine Lovas kompatibilni su županijskim pa i onim 
šire i stog je rezultat više nego vidljiv. Svaka pohvala načelniku i njegovim sura-
dnicima kao i vlasnicima tvrtke «Triko» na ovom poduhvatu.»

PETAR ČOBANKOVIĆ: 

«Općina Lovas u mnogočemu prednjači. Otvaranje ovog pogona rezultat je 
privatne inicijative i podrške lokalne i županijske vlasti tako i Vlade Republi-
ke Hrvatske. S ovog mjesta odgovorno mogu poručiti da Vlada čini sve kako bi 
mlade ljude zadržala na ovim prostorima. Vidljivo je to i ovom prigodom danas 
u Lovasu. Pored toga treba ovdje spomenuti još i upravo završenu Poslovnu zo-
nu kao i intenzivne radove na akumulaciji Opatovac. Izgradnjom iste nastavlja-
ju se aktivnost na pilot projektu navodnjavanja. Ovih dana očekuje se početak 
radova i na zimovniku u Opatovcu. Dodao bih ovome još i projekte ministar-
stva kojem sa ja na čelu a usmjereni su na unapređenje poljoprivredne proizvo-
dnje u svim oblicima kao i na svekoliki ruralni razvoj ovih prostora. Dopusti-
te mi da pored već najavljene brze ceste Ilok – Tovarnik – autocesta najavim i 
izgradnju željezničke pruge Ilok – Tovarnik. Ove dvije prometnice unaprijedit 
će život na ovim prostorima.»

JASNA IVANEK: 

«Općina Lovas izišla nam je u susret i omogućila da ovaj projekt realiziramo 
u zaista rekordno kratkom vremenu. Zahvaljujem načelniku općine Željku Cir-
bi, županu Boži Galiću i ministru  Petru Čobankoviću, kao i svima koji su na 
bilo koji način pomogli da ovaj projekt realiziramo».
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PZ LOVAS - ARATOR d.o.o. - 
SILAŽA U CRIJEVIMA OD FOLIJE

Rujan 2007.

AKUMULACIJA OPATOVAC

PARCELIZACIJA POSLOVNE ZONE LOVAS
U cilju raspisivanja natječaja za prodaju građevinskih 

parcela Poslovne zone Lovas, izvršen je prijedlog parce-
lizacije zone na 17 parcela veličine od 2450 m2 do 14704 
m2. Odlukom Općinskog vijeća Općine Lovas parcele broj 
jedan i dva rezervirane su za poljoprivrednu djelatnost 
(agro-zona), dok će ostale parcele biti mješovite (proizvo-
dne, uslužne te poljoprivredne djelatnosti). Parcelizaciju je 
financirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. 

    T. Paša

PZ Lovas ima betonske silose kapaciteta 2400 tona. S 
obzirom da se broj grla na farmi povečava, ovi kapaciteti 
su nedostatni i iz tih razloga trebalo je, ili primjeniti jedan 
novi naćin spremanja hrane. Ovaj način spremanja silaže u 
crijeva od folije puno je jeiniji nego izgradnja novih be-
tonskih silosa.

I.Poljak 
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OBNOVLJEN KROV NA ŠKOLI U OPATOVCU

PRVI RAZREDI ŠK. GOD 2007./2008.

Područna škola Opatovac

Osnovna škola Lovas

Ovih dana završili su građevinski radovi 
kojima je obnovljeno krovište i limari-

ja zgrade područne osnovne škole u Opatov-
cu. Završetkom radova, mali su se Opatovčani, 
koji su privremeno pohađali školu u Lovasu, 
vratili u svoju školsku zgradu. Vrijednost ra-
dova od ukupno 130.000,00 kn financirala je 
Vukovarsko-srijemska županija.

 T. Paša

Devet je učenika upisalo prvi razred u školskoj 2007./2008. godini, u oba naselja, Lovas i Opatovac.
Želimo im puno uspjeha u daljnjem radu i školovanju. 



12 13

Sastanak s predstavnicima 
lokalne vlasti

Općinski odbor Mladeži HDZ-a Lovas, organizirao je ti-
jekom kolovoza, sastanak svog članstva, simpatizera te sve-
kolike mladeži Lovasa i Opatovca s članovima Općinskog 
poglavarstva i vijeća općine. Cilj ovakvog sastanka bio je 
informirati mledež o svemu što se dešava na području 
općine, perspektivama i mogućnostima koje im se pružaju. 
Također, naša mladost, tijekom sastanka, imala je mogu-
ćnost izraziti svoje potrebe, zahtjeve i očekivanja. Imajući 
u vidu da su mladi naša budućnost, svi nazočni su se složili 
da se ovakvi sastanci trebaju održavati i ubuduće.

  T. Paša

AKTIVNOSTI MLADEŽI HDZ-a LOVAS

UREDIMO SVOJE MJESTO 
ZA “MIHOLJE”

Želeći se aktivno uključiti u proslavu “Miholj-
skih dana” i Dana Općine Lovas, Općinski odbor 
Mladeži HDZ-a Lovas odlučio je dati i svoj do-
prinos. Na zajedničkom sastanku mladež je do-
govorila organizirati akciju pod nazivom “Ure-
dimo svoje mjesto za Miholje”. Iako uključeni u 
brojne udruge koje će dati svoje učešće u proslavi 
navedene manifestacije, mladi su se, dana 22. ruj-
na ove godine, okupili i bacili na posao. Zajedno s 
drugim udrugama i institucijama, koje su pozvali 
da ime se pridruže, pristupili su uređenju javnih 
površina, čišćenju kanala, uklanjanju otpadaka i 
drugim poslovima, a sve u cilju toga da naše mje-
sto izgleda još ljepše za predstojeće “Miholje”. Ka-
ko nam je rekao predsjednik MHDZ-a Stjepan 
Mađarević, ovo je samo jedna u nizu akcija, koju 
planira organizirati mladež.

T. Paša
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Što povezuje Linz, Beč, Bratislavu, Budimpeštu, opći-
nu Lovas,…?

Nije pitanje iz milijunaša premda bi ispravnom for-
mulacijom moglo biti i 15-o(osobito da nema ponuđenih 
odgovora), naime povezuje ih jedna od najmoćnijih rijeka 
Europe pa i Svijeta - Dunav!

Izvire u Schwarzwaldu, šumovitom planinskom kraju 
na jugozapadu Njemačke na 1 078 m nadmorske visine, 
ukupne duljine 2 888km, prolazi kroz 10 država(Njema-
čka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska,  Srbija, Bugar-
ska, Rumunjska, Moldavija i Ukrajina), ulijeva se u Crno 
more gdje tvori deltu koja je na UNESCOvom popisu Svi-
jetske baštine.

Navedeni podaci samo su neki od zanimljivih.
Iskorištenost Dunava, obzirom na njegove potencijale, 

je minimalna. Iskoristiv je u poljoprivredi, prometu, vo-
dnom gospodarstvu, turizmu ali…

Primjerice troškovi prijevoza u Njemačkoj po toni pre-
vezene robe po kilometru za riječni promet su 4, željezni-
čki 14, cestovni 24 pfenninga pa se iz toga može vidjeti 
opravdanost gradnje i uređenja plovnih puteva(kanal Du-
nav-Sava, Zimska luka Opatovac ).  

 
M.Peulić

Neiskorišteni potencijal!

ARHEOLOŠKA ISKAPANJA

Arheološki muzej u Zagrebu tre-
nutno vrši arheološka iskapanja na 
brdu „Kalvarija“ u Lovasu. Naime, tu 

je već pronađena vrijedna ostavština 
iz razvijenog ranog brončanog do-
ba (17. – 16. stoljeće prije Krista) do 
10. stoljeća prije Krista. Radi se o 22 
zlatne spirale napravljene iz jednog 

dvostruko uvinutog komada zla-
tne žice te različitih posuda. Ovakve 
spirale, najvjerojatnije koristile su se 
kao ukras na glavi, odnosno u kosi. 

T. Paša
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NK «OPATOVAC» OSVOJIO TURNIR U 
SVINJAREVCIMA

NAJAVLJUJEMO VELIKI DERBI NK “OPATOVAC” NK “LOVAS”  07. listopada 2007. u 
Opatovcu u 16,00 sati

U pripremnom periodu NK 
«Opatovac» osvojio je 12. ko-

lovoza ove godine turnir u velikom 
nogometu u Svinjarevcima. Na tur-
niru osim Opatovčana usjelovali su i 
nogometaši domaćina te nogometa-
ši iz Sotina i Lipovače. Pored glavnog 
pokala Opatovčani su odnijeli i titulu 
najboljeg golmana – Marin Maslov i 
najboljeg igrača turnira -  Ante Baga-
ra. Rezultati dobih priprema vidljivi 
su i u regularnom dijelu prvenstva.

                                                                
          S. Pančić
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Tišina mi obavija srce i osjećam svu njenu ljepotu. 
Gospode, pred Tobom stojim na kraju još jednog od 

Tebe darovanog mi dana. Tebe dozivam u svoje srce da Ti 
kažem sve ono što ovog trenutka osjećam i što se u mojem 
srcu nastanilo. Promišljam u Tvojoj prisutnosti o svojem 
životu koji teče kao rijeka, nepovratno, u jednom smjeru, 
ide naprijed i nikad se više ne vraća na isto mjesto, za so-
bom  nosi sve što se na njegovu putu nađe, ne osvrćući se 
više na sebe, Gospodine, niti jedan trenutak nije ponovljiv. 
Svaki je tako poseban, a koliko ga puta nisam znala  dobro 
ili pak dovoljno dobro iskoristiti. Ne mogu vratiti vrijeme 
i događaje te postupiti drugačije nego što sam nekoć po-
stupila. Svaki dan je nova prilika da učinim nešto lijepo i 
dobro. Svakog dana doživim toliko lijepih stvari od svojih 
najbližih, a katkada i od onih kojih se nikada ne bih nada-
la. Sada Ti za sve zahvaljujem. U mojem životu je također 
bilo situacija kada sam se u dugim noćima punih boli pi-
tala:  «Zašto baš meni?» A Ti si, Gospodine, bio taj koji si 
i tada ravno pisao po krivim crtama. Molim Te za oprost 
što sam očajavala i što sam bila ta koja je Tebi postavlja-
la pitanja umjesto da sam otkrila dublje značenje onog što 

stavljaš pred mene i tako se  približavala Križu Kristovom. 
Pod ruke mi dolaze Tvoje riječi: «Tražite i naći ćete! Ku-
cajte i otvorit će Vam se!». Ali ja sam opet ta koja očekuje 
kada se otvore vrata da će s druge strane biti moja volja i 
moja želja koja čeka samo na ispunjenje. U koliko s druge 
strane ne ugledam ono što bih htjela ugledati, ponovno pa-
dam i opet Te pitam: «Zašto ja?». Isuse, želim u svojem ži-
votu činiti onako kako si Ti činio i biti Tvoj učenik. Hvala 
Ti na onima koje stavljaš na put kao ispit svijesti. Primjeću-
je se na onima koji Tebe slijede dimenzija posebnosti čijem 
se dojmu nije lako oteti. Na tu posebnost smo svi pozvani, 
koliko god nam padova i boli život donosio moramo znati 
da si Ti, Gospodine, taj koji doista zna što je najbolje za nas. 
Daj nam snage da svakodnevno prihvatimo Križ koji nam 
se nameće na našem životnom putovanju da tako budemo 
poruka drugima. Primi sve ono što nam leži na duši, sve 
radosti, boli, planove, brige i muke. Stavljamo svoju pro-
šlost u Tvoje milosrđe, svoju sadašnjost u Tvoju beskrajnu 
ljubav i svoju budućnost u Tvoju providnost. 

         Marijana Halaši

HVALA TI GOSPODE

Na ovogodišnjim, 42. Vinkovačkim jesenima, KUD „I. 
G. Kovačić“ još jednom je predstavio pjesme i ples Lova-
sa, zapadnog Srijema i Slavonije te ljepotu lovaskih nošnji. 
Grupa malih folkloraša nastupila je na smotri malih „Vin-
kovačkih jeseni“ te na folklornim večerima, dok je stari-
ja folklorna skupina nastupila na folklornim večerima i 
državnoj smotri folklora. Sve nastupe pratila je tambura-

ška skupina KUD-a. A što drugo još možemo nego česti-
tati svima na odličnom nastupu te velikom trudu koji su 
uložili.

        
T. Paša

KUD „I. G. KOVAČIĆ“ NA VINKOVAČKIM JESENIMA
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Vjerski život Opatovac

HODOČAŠĆE GOSPI ILAČKOJ - 
Na blagdan Uznesenja B.D.Marije, ili kako naš na-

rod kaže, Velike Gospe, mnogi su vjernici iz Opatovca 
hodočastili u Gospino svetište u Ilači. Posebno je po-
hvalno da je jedna prilična skupina tu pobožnost oba-
vljala hodeći pješice od Opatovca do Ilače i nazad.

      

PROSLAVA BLAGDANA B.D.M. 
KRALJICE

Na 21. nedjelju “kroz godinu” 26. kolovoza mnogi su vjernici iz Opatovca zajedno sa župljanima iz Sotina, već tra-
dicionalno, hodočastili na “Vodicu” pored Dunava. Tamo je svečanom Sv. Misom koju je predvodio domaći župnik 
proslavljen blagdan B.D. Marije Kraljice.

              

POČETAK NOVE ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE
U subotu 1. rujna, a u povodu početka školske godine, mnogi su naučenici, a dakako ujedno i vjeroučenici pristu-

pili sakramentu pomirenja i Sv. Pričesti, a 2. rujna u nedjelju prije nedeljne Sv. Mise zazvali smo Duha Svetoga i tako 
preporučili djelo obrazovanja i odgoja Gospodinu Bogu i time smo ujedno zahvalili Gospodinu za dar škole, dar uči-
telja kao i dar roditelja.

Vlč. Zlatko Rajčevac
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Dekretom Biskupijskog ordina-
rijata u Đakovu, vlč Stipo Ma-

rić je, dana 18. kolovoza 2007. godine, 
premješten na službu u župu Koška. 
Na posljednjoj župnoj misi, vlč. Ma-
rić oprostio se s vjernicima, župnim 
ekonomskim i pastoralnim vijećem, 

ministrantima, crkvenim zborom i 
molitvenim zajednicama, uputivši im 
svoju završnu poruku. 

Također, istu priliku iskoristili su 
i župljani, kao i udruge građana i in-
stitucije, te se zavhalili vlč. Mariću za 
sve ono što je, za vrijeme službovanja 

u Lovasu, učinio za njih, poželivši mu 
puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.

Vlč. Marića u župi Lovas naslijedio 
je vlč. Borislav Romić.

 T. Paša

VELEČASNI STIPO MARIĆ OTIŠAO IZ ŽUPE LOVAS

VELIKO HVALA VELEČASNOM STIPI MARIĆU
I PUNO SREĆE I USPJEHA U BUDUĆEM RADU

U IME GRAĐANA 
I VJERSKE ZAJEDNICE

ŽUPE SV. MIHAELA ARKANĐELA  - LOVAS
ŽELE

ŽUPNO EKONOMSKO I PASTORALNO VIJEĆE
POGLAVARSTVO I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVAS
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Nešto za kraj...

Danas, kada se moram osvrnuti na sve što se događa-
lo kroz ove četiri godine, teško mi je bilo što izdvojiti, jer 
mi je jako lijepo bilo sa vama.
Hvala vam što ste moj život oplemenili i učinili ga kvali-
tetnijim. Svi smo mi došli na ovaj svijet sa svojim zadat-
cima. Ja sam jedan kod vas izvršio, te idem na drugi.
Hvala vam za sve,
posebno hvala što ste u najtežem mom trenutku bili sa 
mnom, na ispraćaju moje ovozemaljske majke. Puno mi 
je to značilo! 
Želja mi je da i dalje idete putem mira i ljubavi kao što 
ste išli i do sada. Slijedite put dobra i zasigurno će vaše 
srce biti u miru.

Zaustaviti se još jednom i promisliti;
Kako prihvaćate svoje bližnje? 
Jeste li ravnodušni?
Jeste li dovoljno strpljivi i ustrajani?
Imate li vremena?
Imate li sluha za obične male ljude?
Jeste li vjerni sebi i Bogu?
Pronalazite li dovoljno vremena za opuštanje i druženje 
s Bogom?
Molite Boga da vam pomogne biti bolji i dobar bližnji!
Radite kao da nikad nećete trebati novac.
Volite kao što sam ja volio vas!
Živite kao da je raj na zemlji!

   Voli Vas vaš bivši župnik Stipo!

“Bože, daruj nam mirnoću,
da prihvatimo stvari
koje ne možemo promjeniti.

Daj nam hrabrosti 
da promijenimo stvari
koje možemo promijeniti.

I ispuni nas svojom mudrošću,
da razlikujemo jedno od drugoga.”

P.S.

Ne zaboravite što sam vam rekao,
dignite glavu i živite život na sliku Isusa Krista
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VLČ BROSILAV ROMIĆ

Vlč. Borislav Romić rođen je 05. 
srpnja 1946. godine u mjestu 

Rakitno-Poklečani, kod Posušja, Bosna 
i Hercegovina, od oca, sada pokojnog, 
Mirka Romića, i majke, sada pokojne, 
Mare rođene Bonić. Dijete je u obite-
lji sa šestoro djece, jedna sestra i peto-
ro braće! Najstariji brat Drago poginuo 
mu je u Domovinskom ratu 25. listopa-
da 1991. godine u Ernestinovu i porna-
đen je nakon pet i pol godina. Borislav 
je išao u osnovu školu u Poklečanima, 
gdje je završio tri razreda, a četvrti je 
počeo i nastavio u Antinu – župa Tor-
dinci, gdje se obitelj doselila u Slavo-
niju, 8. prosinca 1956. godine. Preosta-
le razrede osnovne škole (5-8) završio je 
u Markušici, četiri kilometra daleko od 
Antina, gdje je svaki dan išao pješice, a 
kasnije i biciklom.

Nakon završene osnovne škole, Bori-
slav je pošao na Šalatu (Zagreb), u Dje-
čačko sjemenište, kao sjemeništarac i 
kandidat za svećenika naše Đakovačke 
i srijemske biskupije. Župnik mu je ta-
da bio vlč. g. Marko Majstorović, koji ga 
je uputio te su poslali zamolbu za sje-
menište, kao i zajedno posjetili biskupa, 
sada već pokojnog msgr. Stjepana Bau-
erleina. Biskup ga je primio u Dječačko 
sjemenište u Zagrebu na Šalati, gdje je 
bio u prvom i drugom razredu gimnazi-
je, od 01. rujna do 15. lipnja 1963. godi-
ne. Zatim je otišao u Đakovo, u Licej, u 
treći razred klasične gimnazije, 01. ruj-
na 1963. godine. Tu je ostao do mature, 
gdje je maturirao sa dvadeset osam ma-
turanata, 23. lipnja 196. godine, u vrije-
me održavanja II. Vatikanskog Sabora – 

Koncila.
Nakon mature, Borislav je upisao bo-

glosloviju, 01. listopada 1965. godine u 
Đakovu – prvu godinu filozofije. Nakon 
završene prve godine, otišao je u vojsku, 
26. kolovoza 1966. godine, u Strumicu 
– Makedonija, gdje je bio cijelo vrijeme 
vojnog roka. Tu je dobro prošao jer ni-
je puno zanimao, nego je bio magaziner 
i šef pekare, pravio maju – kvasac i pe-
kao kruh. S njim je u Strumici bilo se-
damnaest bogoslova. Iz vojske se vratio 
17. veljače 1968. godine, kada je otišao 
u Đakovo (Bogosloviju) i nastavio stu-
dij filozofije. Završio je drugu godinu, a 
odna upisao Teologiju, koju je uspješno 
završio 1971. godine.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 
1971. godine u Đakovu, zajedno s još 
četiri kolege – Đuro Ćuraj, Vjekoslav 
Jurčić, Luka Strgar i Marko Talijanac. 
Zaredio ih je biskup msgr. Sjepan Ba-
uerlein, čiji su bili predposljednja ge-
neracija.

Vlč. Borislav je mladu misu imao u 
Antinu, 18. srpnja 1971. godine. Župnik 
mu je bio vlč. g. Miroslav Puharić, a pro-
povijedao je njegov bivši župnik, koji ga 
je i poslao u sjemenište – vlč. g. Mar-
ko Majstorović. Zamjenjivao je župnika 
mjesec dana u župi Tordinci,a onda je 
dobio Dekret za kapelana u Slavonskom 
Brodu II – rkt- župa Duha svetoga, kod 
bivšeg župnika Marka Majstorovića. Tu 
je ostao do 01. rujna 1973. godine.

Tada je poslan za kapelana u Đako-
vo I – rkt. župa Svih svetih, kod župnika 
vlč. g. Ivana Janeša (od 01. rujna 1973. – 
do 01. rujna 1974.). Nakon toga, poslao 
ga je biskup msgr. Ćiril Kos za župni-
ka u Podcrkavlju, gdje je bio do veljače 
1976. godine. 

Od veljače 1976. godine imenovan 
je prvim župnikom rkt. župe Kraljica 
sv. Krunice u Kuševcu, gdje je došao na 
ledinu. Stanovao je privatno u kućama, 
gradio novi župni stan, dovršavao žu-
pnu crkvu, sredio i opravio filijalnu cr-
kvu u Ivanovcima Tu je bio do veljače 
1983. godine. Tada je zbog zdravstvenih 
razloga otišao u Ivankova za župnog vi-
kara (od 01. rujna 1983. do lipnja 1986.) 
kod včl. g. Vlade Mikrut. Od 01. rujna 
1986. bio je župni vikar u Donjem Mi-
holjcu, do 01. rujna 1987. godine. Zatim 
je poslan k bolesnom župniku, sada ve 
pokojom, velečasnom gospodinu Bran-
ku Giliću u Nuštar, gdje je ostao do 01. 

rujna 1988. godine. Od 01. rujna 1988. 
godine bio je župnik u Berku, do 01. 
ožujka 1999. godine. Bio je prognanik 
sedam godina.

I kao svećenik – prognanik, prvi se 
javio, tada pomoćnom biskupu, msgr. 
dr. Marinu Srakiću te kao svećenik-
prognanik bio je dušobrižnik za 11300 
izbjeglica i prognanika u Porečko Pul-
skoj biskupiji, zajedno s, već pokojnim, 
vlč. g. Josipom Pavićem, župnikom iz 
Dalja, koji je umro 30. studenog 1992. 
godine u Osijeku (bio je bolestan i ope-
rirao oba zaliska na srcu, još prije Do-
movinskog rata u Kamenici – Srijemu). 
U Istri je bio, za prognanike i izbjegli-
ce, na traženje porečko-pulskog biskupa 
msgr. Antuna Bogetića, jer su izbjeglice 
i prognanici bili većinom iz njegove bi-
skupije. Tu je bio od 1991. – 1993. go-
dine. 

Nakon dvije godine, pozvao ga je bi-
skup Ćiril Kos pa se vratio u svoju bi-
skupiju te je 01. kolovoza 1993. godine 
imenovan dušebrižnikom u prognani-
čkom naselju „Blace“ (Rokovci-Andri-
jaševci – kod Vinkovaca), gdje je bilo 
2530 prognanika. 

Nakon toga je bio župni vikar u Veli-
koj Kopanici, kod bolesnog Marka Ga-
ćarića. Od 15. kolovoza 1994. bio je prvi 
upravitelj nove župe Uzvišenja sv. Križa 
u Ladimirevcima, gdje je bio do 01. ko-
lovoza 1998. godine. Kroz sve to vrijeme 
upravljanja župom Ladimirevci, bio je i 
nadalje zakoniti župnik rkt. župe Berak. 
Stoga je, kroz sve to vrijeme, povreme-
no i prema potrebama župljana u Ber-
ku, Svinjarevcima i Oroliku, odlazio, uz 
pratnju Klainovih pedeset tenkova i 400 
ITP-i policajaca, na služenje svetih Mi-
sa za crkvena slavlja, ukope pronađenih 
ubijenih civila i branitelja i z masovinh 
grobnica, za Božić i Uskrs te za druge 
duhovne potrebe.U svoju opustošenu 
župu Berak vratio se 01. kolovoza 1998. 
godine. Tu je, kao povratnik, dotjerao 
i sredio župni stan, koji je bio središte 
vojne komande agresora. Tu je i završio 
njegov prognanički status. Od 01. ožuj-
ka 1999. godine imenova je župnikom u 
rkt. župi Gundinci – Sv. Matej Apostol i 
Evanđelista, gdje je bio više od osam go-
dina. Od 19. kolovoza 2007. godine, vlč. 
Borislav Romić službuje u župi rkt. sv. 
Mihaela Arkandela u Lovasu.

P.S.

Ne zaboravite što sam vam rekao,
dignite glavu i živite život na sliku Isusa Krista
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POVODOM MIHOLJSKIH DANA 
I DANA OPĆINE LOVAS SVIM 

MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA 
UPUćUJEM ISKRENE ČESTITKE

PETAR ČOBANKOVIĆ, ministar 
poljoprivrede, šumarstva i vodnog 

gospodarstva
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U ime Županijskog poglavarstva

 i svoje osobno,

 svim žiteljima Općine Lovas

 upućujem najiskrenije čestitke,

 povodom obilježavanja

 Dana Općine Lovas,

 i blagdana sv. Mihaela arkanđela.

Župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić, dipl.ing.



22 23

POVODOM DANA OPĆINE LOVAS
I KIRBAJA U LOVASU I OPATOVCU

SVIM MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA U SVOJE OSOBNO IME
I U IME POGLAVARSTVA OPĆINE LOVAS

UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE SA ŽELJOM ZA 
DALJNJIM RAZVOJEM NAŠE OPĆINE

NA DOBROBIT SVIH NAS

Načelni Općine Lovas:  
ŽELJKO CIRBA, dipl. ing.

Zamjenik načelnika Opći-
ne Lovas:

BERISLAV FILIĆ, ing.

POVODOM OBILJEŽAVANJA «MIHOLJSKIH DANA» 
KAO I DANA OPĆINE LOVAS

U IME OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS 
SVIM GRAĐANIMA LOVASA I OPATOVCA 

UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Lovas:  
STJEPAN MILAS

Zamjenik predsjednika Općin-
skog vijeća Općine Lovas:  

STJEPAN PANČIĆ oec.
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ISKRENE ČESTITKE SVIM MJEŠTANIMA 
LOVASA I OPATOVCA

POVODOM DANA OPĆINE I KIRBAJA
U LOVASU I OPATOVCU

UPUĆUJE

OPĆINSKI ODBOR
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

OPĆINE LOVAS
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»LOVASKI LIST« Glasilo općine Lovas. • Izdavač: Općinsko vijeće Općine Lovas, ul. Ante Starčevića 5, • Telefon/fax: 032/525-096, • 
Redakcijski odbor: Željko Cirba, predsjednik; Stjepan Milas i Tanja Paša. • Glavni i odgovorni urednik: Stjepan Pančić, oec., • Novinar su-
radnik: Tanja Paša, Mario Peulić, Telefon: 032/525-096 • Adresa uredništva: Opatovac, Kralja Zvonimira 19, • Telefon uredništva: (098) 
16-16-691. Novčane priloge dostavljajte na žiro-račun Općine Lovas broj 2393000-1823900009 s naznakom »Za Lovaski list«. • E-mail: 
stjepan.pancic@vk.htnet.hr • Tisak: ETIX Sotin-Vukovar, tel: 032/512-017. List izlazi povremeno. Na temelju čl. 18. st. 4. i 5. zakona o 
javnom priopćavanju Ured za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske izdao je 17. travnja 2002. godine potvrdu o prijavi «Lovaskog 
lista», kojom se potvrđuje da je Općinsko vijeće Lovas nakladnik. Fotografi je i rukopisi se ne vraćaju.


