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Od prošlog broja (lipanj, 2009. – op. 
ur.) dogodio se veliki zaokret u našoj 
Domovini. Premijera je zamijenila 
premijerka. Pravi razlog za to do da-
nas nismo saznali. Posljedice su više 
nego očite. Uveden nam je krizni 
porez, povećana stopa PDV-a (poreza 
na dodanu vrijednost). Sukob Crkve 
i Države, zastupane po predsjedniku 
Republike, eskalirao je. Otvoreno 
se govori o smanjenju broja jedinica 
lokalne samouprave u Republici Hr-
vatskoj – općine, gradovi, županije. 
Uposlenicima se prijeti novim nači-
nom obračuna, koji znači novi zahvat 
u njihovu platnu vrećicu. Sve to mož-
da bi se i moglo prihvatiti kada bismo 
vidjeli rezultate. No nešto me ovog 
ljeta ipak posebno ražalilo. Ugledni 
novinar i kolumnist jednog od naj-
čitanijih dnevnih novina u osvrtu na 
događanja u svezi koncerta irske rock 
grupe U-2 hvaleći zapadni dio jedi-
ne nam Domovine ustvrdio je da je 
„Istočna Hrvatska izrazito zaostala, 

primitivna i ekonomski nerazvijena; 
tu vladaju siromaštvo i kriminal, pa je 
teritorij depopuliran, a život nesigu-
ran.“  Pa zar je to moguće. Toliko nas 
je malo da ne vidim razloga za podjelu 
Republike Hrvatske na Istok i Zapad. 
Tezu o siromaštvu i ekonomskoj nera-
zvijenosti još bi se dalo i razmatrati ali 
izrečeno da  smo zaostali, primitivni, 
da vlada kriminal i da je život nesigu-
ran ne mogu prihvatiti. Pa po čemu 
smo mi to gori od sjeverne i središnje 
Hrvatske, Like, Istre, Primorja, Dal-
macije. Stoga me već drugi dan obra-
dovala jutarnja propovijed na tu temu 
u istom listu. Kolumnist, dakako ne 
onaj od dan ranije, u svom obraćanju 
izrazio je žaljenje a ne prosvjed na tu 
temu i ja mu se od srca pridružujem. 
Čini mi se da se vrlo brzo zaboravi-
lo da je jedno od najžešćih ratišta u 
Domovinskom ratu bila baš istočna 
Hrvatska – ne zaboravimo gospodo 
Vukovar, Lovas, Sotin,  

S. Pančić

Prvi broj “Lovaskog lista” izašao je 28. rujna 1994. godine
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Dan pobjede i domovinske zahvalnosti svečano je obilježen 
polaganjem vijenaca  u Lovasu i Opatovcu. Vijence i svi-
jeće u počast Domovini kod središnjih križeva u Lovasu i 
Opatovcu te kod spomen obilježja u Lovasu položilo je iza-
slanstvo Općine Lovas predvođeno načelnikom Stjepanom 
Milasom, njegovim zamjenikom Ivanom Mujićem i   pred-
sjednikom općinskog vijeća Berislavom Filićem. Svečano-
sti je uz predstavnike udruga proizišlih iz Domovinskog 
rata, predstavnike političkih stranaka, općinske vijećnike 
nazočio i zamjenik župana Vukovarsko-srijemskog Želj-
ko Cirba. Molitvu za Domovinu predvodio je vlč. Zlatko 
Rajčevac, župnik sotinski. Kako se na isti dan obilježava i 
Dan hrvatskih branitelja prisjetili su se nazočni svih koji su 
dali svoj doprinos za stvaranje neovisne i samostalne nam 
Domovine, napose onih koji su za nju položili svoje živote.

S. Pančić

Načelnik Sektora za propise i podršku svjedocima pri Mi-
nistarsvu pravosuđa RH, g. Dinko Kovačević, posjetio je sa 
svojim suradnicima 16.09. Općinu Lovas te održao radni 
sastanak s svjedocima koji se nisu odazvali pozivu Okruž-
nog suda u Beogradu za zločin u Lovasu. Tom prigodom, 
g. Kovačević je istaknuo važnost odaziva svjedoka na po-
zive sudova na kojima se vode postupci za kaznena djela 
ratnih zločina, bilo da je riječ o našim ili sudovima izvan 
granica Hrvatske, te pozvao svjedoke da smognu hrabrosti 
jer svako svjedočenje može biti ključno u postupku protiv 
optuženika.  M. Peulić

Načelnik Sektora za propise i podršku svjedocima 
Ministarstva pravosuđa RH posjetio Lovas

Lovas i Opatovac, 05. kolovoza 2009. – obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti ….

POZDRAV DOMOVINI – ZAHVALA BRANITELJIMA
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Poštovani čitatelji Lovaskog lista i 
žitelji Općine Lovas!

Iako je ovaj broj Lovaskoga lista 
svečarski, jer izlazi za Dan Općine i 
blagdan sv. Mihaela arkanđela, zaštit-
nika Općine i kako ste tim povodom 
priredili niz manifestacija zabavnoga 
i kulturnog sadržaja, svoje obraćanje 
ću ipak početi osvrtom na gospodar-
sku situaciju u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji, jer jasno nam je, gospodar-
stvo je osnova za sve daljnje aktivnosti 
kako u županiji tako i u općini.
Vukovarsko-srijemska županija bilježi 
posljednjih nekoliko godina značajan 
gospodarski rast kao rezultat velikih 
investicijskih aktivnosti u svim po-
dručjima djelovanja. To je rezultiralo 
povećanjem broja zaposlenih te svake 
godine smanjenje nezaposlenosti. Po-
gotovo je uspješna bila 2008. godina 
kada je ukupan prihod gospodarstva 
bio 10,9 milijardi kuna što je pove-
ćanje za 15% u odnosu na 2007. go-
dinu dok je u Republici Hrvatskoj to 
iznosilo 10,6 %.
Pripremanje projekata, izgradnja i 
ulaganje u gospodarstvu dalo je novo 
zapošljavanje i nove dodane vrijed-
nosti. Izgradnja niz infrastrukturnih 
objekata u komunalnom gospodar-
stvu, vodnom gospodarstvu, promet-
noj infrastrukturi, školskoj i kultur-
noj infrastrukturi te niz objekata u 
zdravstvu i socijali zaposlilo je cijelu 
građevinsku operativu. Kvalitetan 
rad i korištenje sredstava iz domaćih 

i stranih fondova 
dalo je znatan na-
predak u poljopri-
vredi, a i drugoj 
industriji. Sve je to 
rezultiralo dobrim 
rezultatima.

Krajem 2008. go-
dine eskalirala je 
globalna financij-
ska kriza u svije-
tu i Europi što se 
prenijelo i na Re-
publiku Hrvatsku. 
Smanjenje gospo-
darskih aktivnosti 

za tržište Europske unije kod naših 
glavnih vanjskotrgovinskih partnera 
uzrokovalo je i smanjenje potražnje 
za robama iz Republike Hrvatske, a 
time i smanjenje izvoza. To pogađa 
i gospodarstvo naše županije te se ta 
kriza počinje osjećati i u Vukovarsko-
srijemskoj županiji krajem 2008. go-
dine i nastavlja se u 2009. godini.
To se odrazilo i na nezaposlenost u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji u 
2009.godini, tako da je ona u velja-
či 2009. godine u odnosu na veljaču 
2008. godine bila za 0,8% veća. 
U ožujku 2009. godine u odnosu 
na ožujak 2008. godine je povećanje 
nezaposlenosti 3,2%. Povećanje ne-
zaposlenosti i dalje raste te je u lip-
nju 2009. godine u odnosu na lipanj 
2008. bila veća za 6,0 %. To poveća-
nje nezaposlenosti u srpnju se poste-
peno zaustavlja te je ono 5,2 % veće 
nego u srpnju 2008. godine. Dok je 
to povećanje nezaposlenosti u Repu-
blici Hrvatskoj znatno veće i iznosi 
oko 11% više u srpnju u odnosu na 
srpanj 2008. godine.
Gospodarski prihodi u prvoj polovici 
2009.g. niži su nego u istom razdo-
blju prošle godine.
 Stoga su sve aktivnosti županije 
usmjerene na pomoć gospodarstvu 
za osiguranje i očuvanje postojećih 
radnih mjesta te otvaranje novih kroz 
nastavak aktivnosti izgradnje infra-
strukture u gospodarstvu te pripremi 
i izgradnji razvojnih projekata.
Do sada smo realizirali brojne projek-
te od kojih bih izdvojio neke:

- gradnja melioracijskog kanala Biđ-
Bosut kao dijela buduće trase 
  Višenamjenskog kanala Dunav-Sava
- izgradnja vodoopskrbnog sustava
- izgradnja Regionalnog vodovoda 
Istočne Slavonije
- izgradnja sustava odvodnje otpad-
nih voda
- obnova i izgradnja elektroenerget-
skih objekata 
- obnova i izgradnja državnih, župa-
nijskih i lokalnih cesta 
- obnova, rekonstrukcija i moderni-
zacija pruga 
- Posebno bih istaknuo da je nakon 
17 godina u promet puštena pruga 
Vinkovci-Osijek 
- Izgradnja kanalizacijske mreže, pli-
noopskrbnog sustava, sanacija divljih 
odlagališta otpada 
- Obnova i izgradnja škola i šport-
skih dvorana
- Obnova i izgradnja zdravstvenih i 
socijalnih ustanova

Uz sve aktivnosti koje sam gore na-
veo, županija kontinuirano brine o 
mladim ljudima i ulaže velike napore 
kako bi osigurala školovanje što veće-
ga broja mladih ljudi, jer bez mladih 
a posebno obrazovanih, nema buduć-
nosti naše županije.
Svjesni te činjenice, a unatoč lošijem 
punjenju proračuna, Županija je i ove 
godine preuzela inicijativu oko sub-
vencioniranja prijevoza srednjoškola-
ca, i organizirala niz sastanaka kako 
bi smo došli do najoptimalnijeg rješe-
nja, prvenstveno za učenike i njihove 
roditelje.
Pa je tako postignut dogovor za rujan 
da će u cijeni učeničke karte sudjelo-
vat Županija, jedinice lokalne samou-
prave, prijevoznici i roditelji na slije-
deći način:
    - 30 % osnovne cijene karte sufi-
nancirat će prijevoznici, a 50 
    % za udaljenost preko 50 km,
- od preostalog dijela cijene prijevo-
zne karte; najmanje 30 % 
  sufinancirat će jedinice lokalne 
samouprave 
- 10 % sufinancirat će Vukovarsko-
srijemska županija 
- preostali dio troškova cijene prije-

Općina Lovas primjer je kako treba raditi

Božo Galić, župan vukovarsko-srijemski
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voza učenika sufinancirat će roditelji 
- za drugo, treće i četvrto dijete sred-
njoškolaca troškovi prijevoza bit će 
besplatni za učenike, na način da će 
50 % troškova prijevoza sufinancirati 
Vukovarsko-srijemska županija, a 50 
% sufinancirat će prijevoznici. 

U svim gore navedenim aktivnosti-
ma i realizaciji projekata imali smo 
potporu i pomoć jedinica lokalne sa-
mouprave, jer bez dobre suradnje Žu-
panije, Općina i Gradova te pomoći 
Vlade RH zasigurno ne bi smo mogli 
realizirati brojne projekte.
Općina Lovas je već cijeli niz godina 

jedna od vodećih u Vukovarsko-sri-
jemskoj županiji i kako često volim 
istaći Općina –primjer kako treba ra-
diti na dobrobit žitelja Općine a time 
i Vukovarsko-srijemske županije.
Nije slučajno što se baš u Lovasu gradi 
jedan, od dva nacionalna pilot projek-
ta navodnjavanja, i to na akumulaciji 
Opatovac.
 To je samo jedan mali segment, no 
vama u Općini Lovas ne moram go-
voriti što je sve napravljeno jer ste vi 
svjedoci svega toga i vidite da se svake 
godine u Općini izgradi nešto novo, 
pa tako evo i prigodom ovogodišnjeg 
obilježavanja Dane Općine otvoriti će 

se dva novosagrađena objekta.
Sve me to veseli jer u svim tim objek-
tima otvaraju se i nova radna mjesta a 
to je ono najbitnije. Jer uz lijep izgled 
mjesta, dobre prometnice, svu ko-
munalnu infrastrukturu, obnovljene 
kuće, ambulante, škole, crkve, posao 
i redovna plaća je ono što zaokružuje 
cjelinu i stvara zadovoljne žitelje.
Vjerujem da vi u Općini Lovas to 
jeste.
S tim uvjerenjem čestitam vam blag-
dan sv. Mihaela arkanđela i Dan 
Općine.

Božo Galić, dipl.ing.

Župan vukovarsko-srijemski Božo Galić sa svojim surad-
nicima obišao je 21. srpnja uništene vinograde, voćnjake 
i ratarske površine općine Lovas i uvjerio se da su štete od 
tuče velike te da su najveće štete u vinogradima koje je pro-

uzročila pijavica rušeći stupce i lozu. Župan Božo Galić 
obećao je da će županija probati iznaći mogućnost da po-
mogne onima koji su pretrpjeli velike štete.

M. Peulić

Župan Božo Galić obišao uništene vinograde
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Na početku ovog intervjua dopu-
stite da Vam u ime građana Op-
ćine Lovas čestitam na izbornom 
rezultatu.
Kao prvo, želim se zahvaliti svim gla-
sačima. Smatram da su građani pre-
poznali program koji je imao župan 
Božo Galić, Hrvatska demokratska 
zajednica s koalicijskim partnerima 
na nivou županije, ali i Općine Lovas. 
Građanima se u svoje osobno, ali i u 
ime župana Bože Galića, zahvaljujem 
na ukazanom povjerenju i mogu im 
obećati da ih nećemo iznevjeriti i da 
ćemo se truditi što je moguće bo-
lje odraditi povjerene nam zadatke. 
Bitno je za naglasiti da smo ove go-
dine imali neposredan izbor čelnika 
jedinica lokalne samouprave što do-
datno daje vrijednost postignutom 
rezultatu.
Nakon izbora dogodile su se velike 
promjene u našoj Domovini – pre-
mijer je dao ostavku, Vlada je jav-
no priznala da je država u krizi… 
Kako se sve to reflektira na Vuko-
varsko-srijemsku županiju?
Pitanje je na mjestu. Činjenice su da 
je kriza zahvatila cijelu zemlju i da se 
reflektira na stanje u gospodarstvu 
naše županije. Prije svega, najviše su 
je osjetili naši izvoznici, što se prven-
stveno odnosi na drvnu i industriju 
građevinskog materijala. Izvoz se go-
tovo prepolovio. Povećao se broj neza-
poslenih, no postotak je znatno manji 
od državnog. No, po pitanju nezapo-
slenih situacija u svim dijelovima žu-
panije nije ista. Na području bivše op-

ćine Vukovar nešto 
je manja, dok na 
području bivših 
općina Vinkovci i 
Županja bilježimo 
veći rast nezapo-
slenosti. Osobno 
se nadam da će 
mjere koje po tom 
pitanju poduzima 
Vlada Republike 
Hrvatske, Vuko-
varsko-srijemska 
županija, jedinice 
lokalne samoupra-
ve i gospodarstve-
nici dati rezultata 
i da ćemo se u 

skoro vrijeme izvući iz stanja u kojem 
jesmo. Pozitivne rezultate na ovom 
planu ja očekujem već 2010. godine.
Koji su strateški ciljevi naše župa-
nije i kako se u iste uklapa općina 
Lovas?
Prvi strateški cilj Županije vukovar-
sko-srijemske je razvoj infrastruk-
ture. Tu prije svega mislim na kanal 
Dunav-Sava, koji je za nas vrlo važan 
projekt. Nadalje, to su projekti koji se 
uklapaju u projekte tzv. Panonske re-
gije (8 županija istočne Hrvatske op. 
ur.), gdje je naš interes već spomenuti 
kanal, plovni put rijeke Save, brza au-
tocesta od Iloka do Lipovca, obilazni-
ce oko gradova Vukovara i Vinkovaca, 
izgradnja županijske ceste do Župa-
nje, povećanje kapaciteta Luke Vu-
kovar, projekti odvodnje, pilot pro-
jekti navodnjavanja i navodnjavanje 
uopće, razvoj poljoprivredne, napose 
preradbene proizvodnje i izgradnja 
skladišnih prostora za poljoprivredne 
proizvode... Općina Lovas apsolutno 
se uklapa u većinu ovih projekata. 
Svim ovim projektima treba dodati 
unapređenje ruralnog turizma, ko-
rištenje plovnog puta Dunava. Mi-
slim da smo na tom planu dosta toga 
napravili, ali nas još uvijek očekuje 
veliki posao. Tu prije svega mislim 
na navodnjavanje gdje smo odradili 
značajne pripreme, jer bez navodnja-
vanja ne možemo pratiti europske i 
svjetske standarde u poljoprivrednoj 
proizvodnji. Dakako da ne smijemo 
nespomenuti i razvoj stočarstva i svih 

ostalih segmenata poljoprivredne pro-
izvodnje. Podsjetit ću na najveće pro-
jekte koji se rade na području Općine 
Lovas – to su zimovnik u Opatovcu, 
razvoj turističke ponude, projekt na-
vodnjavanja, cestovna infrastruktu-
ra, zaštita okoliša, izgradnja vinarija 
u koje su uključene tvrtke «Arator», 
Citrus i Braniteljska poljoprivredna 
zadruga Dunav, izgradnja hladnjače i 
skladišnih prostora za poljoprivredne 
proizvode, završetak izgradnje farme 
krava i još puno toga. Posebno me ve-
seli činjenica da je tvrtka «Triko» uvela 
još jednu radnu smjenu što je također 
jedan od razloga da Općina Lovas da-
nas ima najmanju stopu nezaposlenih 
od vremena kada je ustrojena.
Unatoč Vašim brojnim obvezama u 
županiji, niste zaboravili Općinu 
Lovas.
Već prilikom predizborne kampanje 
naš dogovor je bio da sve projekte za-
jednički odrađujemo. Iako je moj tre-
nutni prioritet razvoj cijele županije 
ja sam ipak odvojio dio svog vremena 
i znanja da pomognem u ostvarenju 
ciljeva Općine Lovas. Siguran sam da 
ću sa načelnikom i njegovim suradni-
cima imati dobru suradnju i da će se 
svi raditi timski, kao i do sada. 
U kontekstu ranije izrečenog gdje 
i kako vidite općinu Lovas u sko-
rijoj budućnosti, tim prije što se 
govori o smanjenju jedinica lokalne 
samouprave?
Osobno smatram da je Općina Lovas 
jedan od dobrih primjera općina koje 
bi teško uspjele da nisu ustrojene kao 
jedinice lokalne samouprave. To prije 
svega govori o opravdanosti takvog 
ustroja, ali tome svakako treba dodati 
da bez dobrog tima nema ni dobrih 
rezultata. Dakako da ne smijemo 
zaboraviti i pomoć države i resornih 
ministarstva, županije i brojnih pri-
jatelja općine Lovas. Siguran sam da 
općina Lovas, unatoč svim problemi-
ma, nema razloga za zabrinutost jer 
se promišljanja čelnika Općine i svih 
bitnih čimbenika u općini (instituci-
ja, udruga, crkve, škole...) kao i gos-
podarstvenika koji djeluju na ovom 
prostoru podudaraju. U sva ta promi-
šljanja jako se dobro uklopio naš Ured 
za međunarodnu suradnju TINTL i 

Nema razloga za zabrinutost

Željko Cirba, zamjenik župana vukovarsko-srijemskog
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Upravni odjel za međunarodnu su-
radnju Vukovarsko-srijemske župani-
je, razvojna agencija HRAST i mnogi 
drugi. Unatoč najava o ukidanju ne-
kih općina smatram da one jedinice 
lokalne samouprave koje se mogu 
same financirati ne treba ukidati i, 
znajući dobro situaciju u našoj opći-
ni, ne vidim razloga za zabrinutost.
Veliki ste zagovornik razvitka gospo-
darstva, opstanka i ostanka pučanstva 
na ovim prostorima. Ima li općina 
Lovas u tom smislu dobrih izgleda?
Ponovit ću da, ako imate dobar tim, i 
s nešto manje novaca može se postići 
željeno. Nama je cilj gospodarski ra-
zvoj općine Lovas u svim poslovnim 
segmentima i vidljivo je da je, zahva-
ljujući sposobnosti ljudi koji vode op-
ćinu i dobru i pravovremenu potporu 
Županije i Države, pozitivan rezultat 
tu i ne vidim razloga da tako ne bude 
i u buduće. 
Unatoč recesiji, općina Lovas i ove 
godine organizira, povodom Dana 
općine, “Miholjske dane“ i sve pra-
teće manifestacije.
Miholjski dani su manifestacija župa-
nijskog karaktera i od njih se ne smije 
odustati. Situacija nam nalaže da bu-
demo malo skromniji, što ne znači 

da će biti lošiji nego do sada. Siguran 
sam da će svi naši prijatelji biti dobro 
ugošćeni i da će imati priliku vidjeti 
sav napredak u Općini Lovas. Za sve 
to potrebna je puna podrška sponzo-
ra i prijatelja u čemu Općina Lovas 
uglavnom uspijeva
Gospodine Cirba lijepo je čuti ovo-
liko optimizma, no javno je mnije-
nje sasvim drugačije!
Naravno da ima još puno problema, 
no ja uvijek nastojim govoriti o svim 
stvarima realno. Tako da, ako mi ka-
žemo da danas na Zavodu za zapošlja-
vanje ima 72 osobe, to je činjenica te, 
ako kažemo da u Lovasu i Opatovcu 
nema osobe koja nema gdje raditi 
ako to želi, ali da posao ne bira, i to 
je činjenica. Mi smo već ranije uka-
zivali na to da će na našem području 
nedostajati radne snage i to je sada već 
evidentno. Primjer, poduzeće „Triko“ 
je u drugoj smjeni uposlilo 60 žena, 
od čega dvije ili tri iz Lovasa. Slično je 
s radovima u poljoprivredi (vinogradi 
i dr.). No, pozitivnih rezultata ne bi 
bilo da lokalni gospodarstvenici ne 
prate rad Općine Lovas. Optimizam 
o kojem ja govorim se bazira na pozi-
tivnim činjenicama, a i sami projekti 
s kojima su građani naše općine dobro 

upoznati upućuju na to da se, unatoč 
teškoj situaciji, može pozitivno djelo-
vati. Ovome ću dodati i činjenicu da 
se proračun Općine Lovas bolje puni 
nego u nekim prošlim razdobljima i 
da će svi započeti projekti biti realizi-
rani, doduše neki malo sporije.
Na kraju ovog razgovora molim Vas 
za komentar predstojećih izbora za 
predsjednika republike.
Moj komentar je jasan. Ja kao član 
HDZ-a držim da imamo jako dobrog 
kandidata za predsjednika Republike 
Hrvatske prof. dr. Andriju Hebranga 
i siguran sam da ćemo izbore dobiti. 
Ujedno, dopustite da svim mještani-
ma Lovasa i Opatovca čestitam pred-
stojeće blagdane, Miholjske dane, 
kirbaje. Želio bih na kraju podsjetiti 
čitateljstvo da ove godine obilježava-
mo i 15 godina izlaženja našeg «Lo-
vaskog lista» i na tome želim uputiti 
čestitke Redakcijskom odboru, no-
vinarima suradnicima i dakako glav-
nom uredniku Stjepanu Pančiću. 
«Lovaski list» kroničar je Općine Lo-
vas, on nas je zbližavao u progonstvu i 
predstavlja važan čimbenik u povijesti 
Općine Lovas. 

S. Pančić
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Od ustroja općine Lovas stalno ste 
na vodećim pozicijama. Na zadnjim 
izborima Vi i Vaš zamjenik dobili 
ste povjerenje građana, koje je izra-
ženo u impresivnom postotku.
Drago mi je što sam dio tima koji je 
sudjelovao u ustroju Općine Lovas 
1993. godine i što mi je dana moguć-
nost da aktivno sudjelujem u njenom 
radu u svim njezinim fazama. Počevši, 
nažalost, od ratnog doba, mirne rein-
tegracije, povratka i obnove i danas 
razvoja. Što se tiče izbornih rezultata 
oni su posljedica dobrog rada Općin-
skog odbora HDZ u proteklim razdo-
bljima i dakako rada našeg predsjed-
nika i bivšeg načelnika Željka Cirbe. 
Iako su ovo bili prvi personalizirani 
izbori za čelnike jedinica lokalne sa-
mouprave želim istaći da postignut 
rezultat nije samo naša osobna zasluga 
nego i zasluga timova koji su u našoj 
općini radili u prethodnim mandati-
ma. Građani Općine Lovas to su pre-
poznali i meni, mom zamjeniku Iva-
nu Mujiću i općinskim vijećnicima 
ukazali povjerenje. Nadam da ćemo 
ga mi na zadovoljstvo naših građana 
i opravdati. 

U izbornom programu isticali ste 
kontinuitet u radu. Koliko u tome 
uspijevate i u kojoj se mjeri osjete 
posljedice krize u našoj državi.
Naš nastupni pristup u predizbornoj 
kampanji temeljio se na kontinuitetu 
rada Općine Lovas. Naime, poznato 
je da Hrvatska demokratska zajed-
nica u Općini Lovas obnaša vlast od 

njezinih samih 
početaka. U ovom 
izbornom manda-
tu imamo i naše 
koalicijske par-
tnere – Hrvatsku 
seljačku stranku, 
Hrvatsku stranku 
prava, Hrvatsku 
stranku umirovlje-
nika te pripadnika 
srpske nacionalne 
manjine i unatoč 
činjenici da je doš-
lo do značajnih ka-
drovskih promjena 
zasada ne vidim tu 

nekih većih problema. Započeti pro-
jekti se uglavnom realiziraju a otvorili 
smo i neke nove. Kriza i recesija koju 
ste spomenuli sigurno se reflektira na 
stanje u Općini Lovas, na našu sreću 
ne u tolikoj mjeri kao u nekim drugim 
jedinicama lokalne samouprave na 
čemu moramo zahvaliti našim gospo-
darstvenicima, koji unatoč nezavidnoj 
situaciji, nastoje što je bolje poslovati, 
kao i nositeljima projekata od strane 
Republike Hrvatske. Moram spome-
nuti da danas bilježimo najmanji broj 
nezaposlenih - 72. Posljedica je to do-
brog rada naših gospodarstvenika od 
kojih bih izdvojio tvrtku «Triko» koja 
je upravo ovih dana uposlila novih 76 
radnika. Svjedoci smo da će ovih dan 
biti otvoren i jedan značajan objekt za 
razvoj ruralnog turizma – Obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo Bičanić. 
Tvrtke koje djeluju na području Op-
ćine Lovas, obrtnici, obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva ulažu nad-
ljudske napore kako bi u ovo vrijeme 
recesije i krize što bolje poslovale.

Hoće li kapitalni projekti biti zavr-
šeni u predviđenim rokovima.
Nažalost ovdje moram biti realan 
i reći, da ali s malom odgodom. Pi-
lot projekt navodnjavanja Opatovac 
uglavnom će pratiti zadane roko-
ve, dok kada je riječ o Zimskoj luci 
Opatovac neće ići baš onako kako je 
planirano. Vidljivi su zastoji i u još 
nekim projektima, no nadam se da 
neće biti dugoročnijeg karaktera. Za 
nas najvažniji projekt – Projekt od-

vodnje - nažalost u najoptimističnijoj 
varijanti bit će odgođen za godinu 
dana. Za ovaj projekt potpisani su 
ugovori i dobivena lokacijska dozvo-
la. Vrijednost I. faze ovog projekta je 
23,8 milijuna kuna. Ove godine naža-
lost nećemo moći raspisati niti natje-
čaj. Prema informacijama dobivenim 
iz resornog ministarstva u najboljoj 
varijanti, ukoliko ne bude nekih ve-
ćih ekonomskih poremećaja, o tom 
programu možemo razgovarati tek za 
godinu dana. Također potpisani su svi 
ugovori s Ministarstvom regionalnog 
razvoja i osigurana sredstva za više-
namjenski objekt u iznosu više od tri 
milijuna kuna. Za ova oba projekta 
natječaj će biti raspisan, kako sam već 
napomenuo, u najboljem slučaju kra-
jem 2010. godine, dok bi realizacija 
započela krajem iste godine ili počet-
kom 2011. godine.

Kako ocjenjujete stanje u gospo-
darstvu u našoj općini.
Dio odgovora elaborirao sam već u 
prethodnim pitanjima. Svjesni sve 
teže situacije u cijeloj državi, na našu 
sreću manje su izraženi ekonomski 
problemi. PZ Lovas – Arator d.o.o. 
otvara novu farmu muznih krava, 
ranije sam spomenuo tvrtku „Triko“ 
koja je uposlila novih 76 djelatnika, 
uglavnom ženske radne snage. Vidljiv 
je napredak i naših obiteljskih poljo-
privrednih gospodarstava koji proši-
ruju i unapređuju svoju proizvodnju 
i zapošljavaju nove ljude.

Kako s pozicije načelnika općine 
ocjenjujete razdoblje od prošlog ki-
rvaja do danas, posebice po pitanju 
komunalne infrastrukture u Općini 
Lovas?
Unatoč svim poteškoćama koje su nas 
zadesile tijekom ove godine osobno 
sam zadovoljan učinjenim u proteklih 
godinu dana. Nije bilo većih zastoja u 
izgradnji nogostupa i staza. Završili s 
veći dio planiranih aktivnosti na asfal-
tiranju nerazvrstanih cesta i parkirnih 
mjesta u Lovasu i Opatovcu. Završeni 
su poslovi na rekonstrukciji nerazvr-
stanih cesta u Lovasu. Ovih dana u 
tijeku su radovi na izgradnji parkin-
ga pred Lovačkim domom u Lovasu. 

Unatoč poteškoćama idemo naprijed

Stjepan Milas, načelnik Općine Lovas
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U javnim radovima imamo zaposle-
no 9 djelatnika. Oni uglavnom rade 
na uređenju naših mjesta, groblja, 
zelenih površina, trgova. Nadam se 
da ćemo i ubuduće jednako uspješ-
no raditi na uređenju naših mjesta. 
Ponovno moram spomenuti najveći 
problem koji je ostao neriješen. To je 
sustav odvodnje i kanalizacije čija rea-
lizacija čeka bolja vremena.

Općina Lovas do sada je izdašno 
pomagala rad udruga i športskih 
klubova. Što isti mogu očekivati 
danas?
Općina Lovas do sada je izdašno po-
magala rad svih udruga, i klubova. 
Iznos potpore zavisit će o visini pro-
računa i nadam se da tu ne bi smje-
lo biti većih odstupanja. No, ipak 
moram upozoriti da se svi moramo 
prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi i 
nadati se da ćemo što prije iz nje izaći. 
Svima onima koji žele i mogu raditi 

Općina Lovas pomoći će u granicama 
svojih mogućnosti.
Miholjski dani su pred nama. Ima li 
kakvih promjena u sadržaju.
Miholjski dani su kulturno gospodar-
ska priredba županijskog karaktera 
i tu bitnih promjena nema. Sadržaj 
je gotovo isti, čak bih rekao i nešto 
obogaćen. Financijski dio je zatvo-
ren i nadam se da će se svi naši gosti 
ugodno osjećati u našoj općini. Već 
tradicionalno započinjemo Župa-
nijskom izložbom tiskanih lokalnih 
glasila. Potom slijedi Gospodarski 
forum, pa priredbe kulturnih sadrža-
ja koje završavaju Miholjskim kolo, 
tu su još susreti športskih klubova, 
DVD, djece, likovnih umjetnika. Mi-
holjske dane završavamo u Opatovcu 
poznatom fišijadom a na same dane 
kirbaja ostavljamo našim građanima 
da se sami organiziraju i ugode svojim 
gostima. Posebno bih želio istaći da 
ćemo ove godine imati II. susret pri-

jatelja Općine Lovas, te da ćemo pot-
pisati povelju prijateljstva s Općinom 
Malinska-Dubašica s otoka Krka. 
Otvorit će se nekoliko novih gospo-
darskih objekata. Prisjetit ćemo se tih 
dana i naših najmilijih, koji su svoje 
živote položili na oltar domovine. U 
subotu na Dan prijatelja ugostit ćemo 
naše brojne prijatelje s kojima imamo 
dobru suradnju. Vodit će se razgovori 
i o potpisivanju povelje prijateljstva s 
općinom Tar-Vabriga.

Na kraju ovog razgovora dopustite 
da Vama i Vašoj ekipi u ime čitatelja 
čestitam na izbornom rezultatu.
Ja se u svoje ime i u ime mog zamje-
nika Ivana Mujića zahvaljujem. Za-
hvaljujem se i u ime vijećnika Općin-
skog vijeća Općine Lovas i želim svim 
građanima Općine Lovas, svim našim 
prijateljima obilje blagoslova povo-
dom Miholjskih dana

S. Pančić

ZAHVALJUJEMO SE SVIM SPONZORIMA I DONATORIMA  
XII. MIHOLJSKIH DANA I DANA OPĆINE LOVAS

Načelnik Općine Lovas
Stjepan Milas
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U pogonu trikotaže u Lovasu 10. rujna 60-ak novoupo-
slenih djelatnica potpisale su Ugovor o radu na određeno 
vrijeme s poslodavcem g. Ivanekom iz Iloka. Prema riječi-
ma  g. Ivaneka sredinom rujna zaposliti će se još djelatni-
ca, ukupno 76 koje će proći obuku za rad na strojevima u 
pogonu a nakon obuke, ukoliko obje strane budu zado-
voljne, pripremiti će im se ugovori na neodređeno radno 
vrijeme. Rijetki su poduzetnici koji u ovo vrijeme recesije 
ne otpuštaju radnike a poduzetnički bračni par iz Iloka za-
poslio je, za naše okvire, ogroman broj osoba. «Ulaganje u 
ljude, tehnologiju, kvalitetu i kvantitetu tajna je uspjeha» 
odgovoriti će g. Ivanek na postavljeno pitanje o uspjehu a 
kao najveći trenutni problem ističe prometnu (ne)poveza-
nost mjesta boravišta novih uposlenica i Lovasa gdje tre-
nutno rade. Djelatnice u Lovas dolaze iz zaista udaljenih i 
prometno nepovezanih mjesta poput Donjeg Novog Sela, 
Nijemaca, Komletinaca, Đeletovaca, Ilače, Tompojevaca 
i drugih. Ukoliko uspije riješiti problem prijevoza većeg 
dijela zaposlenica g. Ivanek planira izgradnju hale u Po-
slovnoj zoni Lovas za rad 150 djelatnica u jednoj smjeni. 
Također vlasnici Trikoa d.o.o. otvaraju i Benettonovu trgo-
vinu u Vukovaru a plan je otvorit četiri što također jamči 
novo značajno upošljavanje. Na pitanje što mu predstavlja 
izazov g. Ivanek će reći kratko – vlastiti proizvod! Sudeći po 
dosadašnjim rezultatima te dugoročnom planiranju, niti 
mogućnost da se u Lovasu izrađuje finalni tekstilni pred-
met nije isključena.

M.Peulić

Svakodnevno okruženi vijestima i posljedicama recesije, 
s radošću možemo konstatirati da je na evidenciji Hrvat-
skog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Vukovar 
zabilježen najniži broj nezaposlenih osoba s područja Op-
ćine Lovas. Taj broj  na dan 31. kolovoza 2009. godine 
iznosi 72 nezaposlene osobe, najniži od dana povratka do 

danas. Iz mjesečnog statističkog biltena Područne službe 
Vukovar doznajemo da je, u odnosu na kolovoz 2008. go-
dine, najveće smanjenje nezaposlenosti zabilježeno upra-
vo na području Općine Lovas - 28%, a također i odnosu 
na prethodni mjesec ove godine - 12,2%.

T. Paša

Pogon “Triko” zaposlio novih 76 djelatnica

NAJNIŽI BROJ NEUPOSLENIH OSOBA
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Lovas i Opatovac, 18. srpnja 2009. godine – veliko nevrijeme nanijelo ogromnu štetu 
poljoprivrednicima …..

MILIJUNSKE ŠTETE ELEMENTARNE NEPOGODE

Proglašena 
elementarna 

nepogoda
Nakon što su poljoprivrednici 
u uredu Općine Lovas prijavi-
li štete od olujnog nevremena 
praćenog ledotučom  župan vu-
kovarsko-srijemski Božo Galić 
donio je odluku o proglašenju 
elementarne nepogode. Šteta na 
višegodišnjim nasadima proci-
jenjena je na 3 milijuna kuna. 
Prijavu je podnijelo 40-ak fizič-
kih i dvije pravne osobe.

M. Peulić

Vlasnici sanirali štetu
Svjesni situacije u kojoj se cjelokupno društvo nalazi i nastojeći spasiti ono što se 
da svi vinogradari uložili su dodatni napor i sanirali štetu nadajući se da pomoć 
županije pa i države neće izostati. S. Pančić

18. srpnja ove godine veliko nevrijeme praćeno jakim vje-
trom, ledom i kišom pogodilo je područje općine Lovas i 
nanijelo velike štete poljoprivrednicima. Najveće štete pre-
trpjeli su vinogradi kojima je vjetar porušio stupce. Vjetar 
pijavica neke vinograde u cijelosti je sravnio sa zemljom. 
Uz vjetar veliku štetu nanijela je i tuča koja je pogodila i 
ratarske kulture. Prema informacijama dobivenim od pred-

sjednika Udruge vinogradara i vinara Jelenka Vlajčića do-
znajemo da se ovakvo nevrijeme ne pamti. Na vinogradima 
najveće štete pretrpjeli su «Citrus», Podrumi Krešić i obi-
teljska polj. gospodarstva Krešimira Kovačevića, Maria Ko-
vačevića, Vilka Đakovića i Jelenka Vlajčića. Prema prvim 
procjenama porušeno je dvadesetak hektara vinograda. 

M. Peulić
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Unatoč recesiji tvrtke PZ Lovas i Arator d.o.o. organizi-
rale su svečani žetveni ručak na svom imanju za sve svoje 
poslovne suradnike i kooperante. Upravitelj Adam Rendu-
lić, pozdravivši sve nazočne, istakao je da je ova žetva bila 
iznimno duga (gotovo mjesec dana) i nikada neizvjesnija. 
Naime žetva je obavljena, pšenica je smještena  a cijena se 
u vrijeme žetvenog ručka još nije znala. Žetvenom ručku 
nazočili su, između ostalih, zamjenik župana vukovarsko-
srijemskog Željko Cirba, predstojnik županovog ureda 
Marinko Beljo i načelnik Općine Lovas Stjepan Milas. Pod 
motom da je bolje da propadne selo nego običaji i uz do-
bru glazbu druženje je potrajalo do dugo u noć. 

S. Pančić

Nešto ranije, već početkom rujna, za-
počela je berba grožđa u srijemskom 
vinogorju. U općini Lovas, unatoč 
velikom nevremenu, berba je tako-
đer otpočela. Vinogradari su suočeni 
s velikim problemima. Cijene nisu 
na očekivanom nivou. Neke sorte su 

skroz degradirane. No to je tržište i 
vinogradari na sve moguće načine na-
stoje izvući što je moguće više iz svog 
rada. Velike napore u rješavanju nare-
čenih problema uz same proizvođače 
ulaže i Udruga vinogradara i vinara 
TNTL. Dio ubranih količina bit će 

prerađen dok će većina tržnih viškova 
završiti u «Iločkim podrumima» s ko-
jima proizvođači s područja Općine 
Lovas imaju korektne odnose.

S. Pančić

Lovas, 24. srpnja 2009. – žetveni ručak na imanju PZ „Lovas“ – Arator d.o.o. 

ŽETVA NIKAD DULJA I NIKAD NEIZVJESNIJA

ZAPOČELA BERBA GROŽĐA
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 I dok se radovi na II. fazi nacionalnog 
projekta navodnjavanja „Opatovac“ 
privode kraju, paralelno se vode pre-
govori s drugim sudionicima procesa 
navodnjavanja. U nastojanju usvaja-
nja dobre prakse područja s bogatim 
iskustvima u navodnjavanju i prona-
laženja najboljeg modela za sve kori-
snike, višekratno su vođeni pregovori 
s predstavnicima renomiranog podu-
zeća Claber spa iz Italije. U nekoliko 
navrata posjetili su Općinu Lovas i 
Vukovarsko-srijemsku županiju, a 
obavljen je i uzvratni posjet, s ciljem 
sagledavanja stanja na terenu. Na sa-
stancima kod zamjenika župana Želj-
ka Cirbe, na kojima su nazočili, osim 
predstavnika poduzeća Claber spa, i 
predstavnici županijskog Upravnog 
odjela za međunarodnu suradnju i 
kapitalna ulaganja te Upravnog odje-
la za poljoprivredu, šumarstvo i ra-
zvitak seoskog prostora, predstavnici 
Općine Lovas te poduzeća sudionika 
procesa navodnjavanja (Vodoprivreda 

d.d. Vinkovci), dana je nužna potpo-
ra ovakvoj suradnji. Ovakvi pregovori 
rezultirali su potpisivanjem Okvirnog 
sporazuma o suradnji, kojeg je pot-
pisao načelnik Općine Lovas Stjepan 
Milas te direktor poduzeća Claber spa 
- Oliviano Spadotto. Okvirnim spo-
razumom je utvrđeno da će Općina 
Lovas dati potporu uspostavi i razvoju 
projekata navodnjavanja, pružati pot-
poru postupcima i tehničkoj provedbi 

gospodarskih projekata te upoznavati 
s ovakvim namjerama duge lokalne 
zajednice i potencijalna javna i pri-
vatna poduzeća. Poduzeće Claber spa 
se obvezalo jačati suradnju s lokalnim 
gospodarskim subjektima i struktura-
ma, uspostaviti pokusna područja u 
navodnjavanju na području Općine 
Lovas i VSŽ, dopremati najmoder-
niju opremu, sustave i tehnologiju u 
navodnjavanju temeljem potpisanih 
ugovora, provođenju višerazinske ka-
drovske obuke na terenu, pružanju 
tehničke pomoći i nadzora u postav-
ljanju i korištenju sustava za navod-
njavanje te poduzimanju aktivnosti 
u Poslovnoj zoni „Lovas“ i osnivanje 
lokalne tvrtke sa sjedištem u Lovasu 
ili na području VSŽ.
Ovaj okvirni Sporazum i službeno 
će biti potpisan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća - 25. rujna 2009. 
godine. 

T. Paša 

SURADNJA S CLABER-om SE NASTAVLJA
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Tradicionalnu izložbu «Dani vina oto-
ka Krka» koja se svake godine održava 
u Vrbniku ove godine upotpunilo je 
i osam vinara iz Vukovarsko-srijem-
ske županije. Vrijedni Srijemci osim 
ponude odličnih vina na svojim štan-
dovima su prezentirali voćne rakije i 
likere, suhomesnate proizvode i kuli-
ne te autohtone rukotvorine. Manife-
stacija je namijenjena mnogobrojnom 
pučanstvu, domaćim i stranim gosti-
ma, ljubiteljima dobre kapljice, dobre 
zabave, ugodnog druženja, ali i onima 
željnih novih znanja, korištenja na-
predne vinarske i vinogradarske opre-

me i mehanizacije. Realizaciju ovogo-
dišnjih «Dana vina» potpomogli su 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja, Vukovarsko-sri-
jemska županija, Općina Vrbnik, TZ 
Primorsko goranske županije, vrbnič-
ki vinari i ugostitelji. U ime županije 
svečanom otvorenju nazočili su Željko 
Cirba, zamjenik župana vukovarsko-
srijemskog, Grgo Krajina, pročelnik 
za prosvjetu, Stjepan Milas, načelnik 
općine Lovas, Milan Janjić, gradona-
čelnik Iloka i Tanja Paša, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Lovas. Gospodarstvenike općine Lo-

vas predstavljali su u ime vinogradara 
i vinara Marijan Burger, direktor «Ci-
trusa» i Stjepan Pančić, upravitelj PZ 
«Dunav», te tvrtka «Arator», koja je 
imala i svoj izložbeni i prodajni štand. 
Zajednička ocjena svih izlagača da je 
boravak u Vrbniku bio pun pogodak 
i da je to još jedan mali korak u spa-
janju tzv. zelene i plave Hrvatske. Ne 
smijemo ne spomenuti i našeg do-
maćina u Vrbniku poznatog enologa 
Marinka Vladića, iločanina koji je 
svoje srijemsko znanje utkao u pozna-
tu «Vrbničku žlahtinu»

S. Pančić

Vrbnik 28. i 29. kolovoza 2009. godine – «Dani vina otoka Krka – Vrbnik 2009.» …..

VINOGRADARI I VINARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE SPAJAJU ZELENU I PLAVU HRVATSKU
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Braniteljska poljoprivredna zadruga «Dunav» osnovana 
je u travnju prošle godine. Iste godine zadruga je izradi-
la projekt i zatražila sredstva od Ministarstva branitelja, 
obitelji i međugeneracijske solidarnosti namijenjena no-
voosnovanim zadrugama branitelja. Sredstva u iznosu od 
150.000,00 kuna odobrena su zadruzi u kolovozu prošle 
godine. Zadruga se ubrzo javila na natječaj Ministarstva 
regionalnog razvoja s projektom opremanja i izgradnje 
vinskog podruma. I ovaj projekt je prošao i zadruzi je odo-
brena darovnica u iznosu od 310.000,00 kuna bez PDV. 
Zadruga je trebala uložiti 15% svojih sredstava i platiti 
PDV na cjelokupni iznos. Ukupno gledajući vrijednost 
ovog projekta veća je od 450.000,00 kuna. Tijekom ljeta 
ove godine gotovo sva oprema pristigla je i zadruga je svoje 
obveze u svezi s njim ispunila. Iz sredstava Ministarstva – 
program PSGO isplaćena je prva tranša od 155.000,00. 
Druga tranša dobavljaču će biti isplaćena po konačnom 
obračunu u dogovorenom roku. «Ovih dana očekujemo da 
ćemo potpisati ugovor o zakupu tzv. Lovrićeve kuće, gdje 
bi vinarija trebala biti smještena. U istoj kući općina Lo-
vas uredila je poslovne prostorije za rad zadruge i Udruge 
vinogradara i vinara TNTL i Udruge korisnika sustava za 
navodnjavanje «Opatovac». Namještaj i opremu osigurala 
za PZ «Dunav». Posebno nas veseli da je u tijeku izrada 

projektne dokumentacije za izgradnju vinskog podruma u 
istim prostorima. Projektna dokumentacija financira se i 
projekta WINE-DEV i izrađuje ju tvrtka Videković. Tre-
nutna situacija zasigurno će ovaj projekt ako ne zaustaviti 
ono značajno usporiti. No zadrugari koji se bave proizvod-
njom grožđa i vina opremu će maksimalno iskoristiti u ci-
lju stjecanju potrebnog iskustva u proizvodnji vina» - ista-
ko je upravitelj PZ «Dunav» Stjepan Pančić. M.Peulić

OPG «Ilija Sabljak» osvojilo 
jednu Zlatnu i dvije Brončane 

plakete

U organizaciji TZ Vukovarsko – srijemske županije, na 
ovogodišnjoj 16. nacionalnoj izložbi voćnih rakija i like-
ra, koja se u sklopu Vinkovačkih jeseni održala u Vin-
kovcima 11. rujna ocjenjivačka komisija najboljim je 
proizvođačima dodijelila nagrade i priznanja. Od 55 pri-
stiglih uzoraka voćnih rakija i likera  iz četiriju hrvatskih 
županija, odnosno Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, 
Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, tri priznanja 
dobio je upravo Ilija Sabljak iz Lovasa. Naime, ocjenjivač-
ka komisija dodijelila je Zlatnu plaketu za liker od višnje 
iz 2009. godine sa 18,2 boda te po Brončanu za komo-
vicu iz 2007. i šljivovicu iz 2008. godine. Ocjenjivačka 
komisija na čelu s dr. Pavicom Tupajić za kriterije prili-
kom ocjenjivanja uzimala je okus, miris, boju i bistroću a 
najveći mogući broj bodova bio je 20. M. Peulić

OPG “DRAŽEN BALIĆ”
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo «Dražen Balić» jedno je od rijet-
kih OPG-a s područja Općine koje se bavi proizvodnjom konzumne kruš-
ke kao primarnog proizvoda i proizvodnjom rakije Viljamovke od istoime-
ne sorte kruške koja je u cijelosti iz vlastite proizvodnje.
Trenutno je u nasadu, u punom rodu oko 2000m2, 250 stabala kruške 
stare 7 godina koja redovito daje kvalitetan urod. Novi nasad od 2008. je 
0,5 ha - posađen je na rudini Bijela lenija. Međuredna obrada se obavlja 
dijelom traktorom i priključnim strojevima dijelom ručno,(kopanje, ber-
ba, tretiranje korova.) a u obavljanju tih poslova uključeni su članovi samo 
obitelji. Voćarstvom se OPG bavi kao dodatnom djelatnošču, a u planu 
je sadnja novih voćnjaka, modernih- 
navodnjavanih i zaštićeni sustavima 
za zaštitu od tuče i mraza.
Dosadašnju proizvodnju  konzumne 
kruške (u manjim količinama) plasira 
na osječkoj veletržnici i vukovarskom 
Veleprometu. Rakiju Viljamovku 
proizvodi od kruške sorte wiliams, 
destilacijom u uslužnoj destileriji. 
Plan je povećanje proizvodnje rakije, 
što će biti izvedivo kad mladi nasad 
dođe u pun rod. 
Sa kvalitetnom rakijom i konzu-
mnom kruškom, kao domaćim i 
kvalitetnim proizvodima može se za-
okružiti proizvodnja i može se postići 
veća cijena same kruške, tvrdi vlasnik 
i nositelj OPG, inače inženjer elek-
trotehnike g. Dražen Balić. M.Peulić

STIGLA OPREMA ZA VINSKI PODRUM PZ DUNAV
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Izmjene Zakona o lokalnoj i područ-
noj (regionalnoj) samoupravi donije-
le su promjene i u ustrojstvu Općine 
Lovas.  Za razliku od dosadašnjeg po-
glavarstva, izvršnu vlast općine pred-
stavljaju njezin načelnik - Stjepan 
Milas i njegov zamjenik Ivan Mujić. 
Nakon provedenih lokalnih izbora, 
na konstituirajućoj sjednici, formira-
no je predstavničko tijelo - Općinsko 
vijeće Općine Lovas, kojeg čini 11 
vijećnika:
- Berislav Filić, ing.,  predsjednik
-  Stjepan Pančić, oec., 

zamjenik predsjednika
- Marina Turkalj
- Zdenko Cigler
- Vlado Krpan
-  Ivan Pole, idpl. oec.,  

zamjenik predsjednika
- Stjepan Mađarević
- Vilko Đaković
- Jelenko Vlajčić
- Stjepan Sabljak
- Mirko Dražić.
Već na svojoj drugoj sjednici vijećnici su 

usvojili novi Statut te Poslovnik o radu 
Općinskog vijeća Općine Lovas, uskla-
đen sa izmjenama zakonske regulative. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Lo-
vas i dalje vodi pročelnica Tanja Paša, 
a u njemu su još uposlene dvije dje-
latnice - knjigovođa Natalija Brajkovć 
(na određeno vrijeme) te administra-
torica Andrijana Bistrović (na neo-
dređeno vrijeme, 4 sata dnevno). Za 
uređenost oba mjesta, održavanje gro-
blja, uređaja i objekata komunalne in-
frastrukture brine se 5 djelatnika op-
ćinskog komunalnog pogona (Darko 
Grčanac, Miroslav Peričić, Milan Tur-
kalj ml., Milan Turkalj st. i Zdravko 
Keser), vođeni upraviteljem Josipom 
Badanjkom.  I ove godine provodi se 
program javnih radova  u kojem devet 
djelatnika sufinancira Hrvatski zavod 
za zapošljavanje, a 4 djelatnika Općina 
Lovas. Već petu godinu za redom pro-
vodi se I Program međugeneracijske 
solidarnosti „Pomoć u kući starijim 
osobama“, u kojem je uposleno 10 
djelatnica - gerontodomaćica te 2 po-

moćna djelatnika. Pored navedenog, u 
programima Europske unije, konkret-
no programu WINE-DEV, Općina 
Lovas ima uposlena tri djelatnika (To-
mislav Panenić, Vlatko Prskalo i Mla-
den Markešić), koji rade na provedbi 
ugovorenih aktivnosti iz programa. 
Temeljem Ugovora o djelu, financi-
rano iz Programa socijalno gospodar-
skog oporavka, dva djelatnika rade na 
izradi TINTL časopisa te WEB stra-
nice (Mario Peulić i Tomislav Drmić).  
Iako je novi Zakon donio dosta izmje-
na, napose u funkcioniranju vlasti, 
zajedničkim trudom svih sudionika 
te dobrom suradnjom s Vukovarsko-
srijemskom županijom, državnim 
ministarstvima i institucijama, gos-
podarstvenicima s područja općine i 
okoline, udrugama građana, župnim 
uredima i osnovnom školom, kao i 
Uredom za međunarodnu suradnju 
TINTL, aktivnosti Općine Lovas se 
kontinuirano nastavljaju u cilju po-
dizanja kvalitete života svih mještana.  

T. Paša

NOVI USTROJ OPĆINE LOVAS
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U Republici Hrvatskoj 2009. godina obilježena je dola-
skom negativnih utjecaja svjetske recesija čije su teške po-
sljedice vidljive u svim društveno-ekonomskim struktura-
ma kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Najteža 
posljedica krize je nedostatak novca na tržištu što je za-
ustavilo brojne investicije i inicijative. Jedan od mogućih 
izvora financijskih sredstava su pretpristupni fondovi Eu-
ropske unije. Međutim, njihovo korištenje zahtjeva speci-
fična znanja i stručnjake, što su Grad Ilok i općine Tovar-
nik, Nijemci, Tompojevci i Lovas prepoznali te prije četiri 
godine osnovali Ured za međunarodnu suradnju-TINTL. 
Sustavan i stručan rad rezultirao je brojnim projektima te 
je 2008. godine ukupna vrijednost prijavljenih projekata 
iznosila preko 40 milijuna kuna. 
Iako je tijekom prve polovine 2009. godine objavljen ma-
nji broj natječaja za bespovratna sredstva, Ured je postigao 
značajne rezultate gdje su odobreni prvi projekti u Vuko-
varsko-Srijemskoj županiji na SAPARD-u i EU Programi-
ma Zajednice. 
Uspješna suradnja s tvrtkom Arator d.o.o./PZ Lovas, koja 
je prepoznala važnost korištenja bespovratnih sredstava, 
rezultirala je s tri darovnice tijekom 2009. godine. Iz pro-
grama PSGO sufinancirani su projekti «Podizanje nasada 
vinograda u PZ Lovas» i «Izgradnja farme muznih krava 
- III etapa» ukupne vrijednosti preko 10 milijuna kuna, a 
«Opremanje farme muznih krava” sufinancirano je iz pro-
grama SAPARD s 50%.
Razvoj vinogradarstva i vinarstva jedan je o značajnih pro-
grama gdje su uz provedbu projekta WINE-DEV (preko-
granična suradnja s Italijom) uspješno prijavljeni projekti 
tvrtke Citrus d.o.o. (Izgradnja vinskog podruma u Poslov-
noj zoni Lovas) i PZ Dunav (Opremanje vinskog podruma 
PZ Dunav).
Projekt «Poduzetništvo mladih u ruralnim područjima» 
ostvaren je na EU Programu Zajednice u suradnji s Lokal-
nim akcijskim grupama iz Irske, Njemačke, Austrije, Špa-

njolske, Belgije i Engleske te se očekuje skoro potpisivanje 
ugovora. Projekt će imati značajnu ulogu u skorom formi-
ranje Lokalne akcijske grupe TINTL gdje je naše područje 
pilot lokacija u provedbi hrvatskog LEADER programa 
EU.
Na IPA programu potpore poduzetničke infrastrukture, 
Ured TINTL je prijavo dva projekta. Projekt Uređenje Ku-
rije Brnjaković u Centar za turiste i Vinski klaster vrijedan 
je 480 tisuća eura, a Izgradnja poslovnog centra u Poslov-
noj zoni Lovas vrijedan je 550 tisuća eura. U slijedećem 
razdoblju prijavit će se više projekata na prekograničnim 
suradnjama s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.

T. Panenić

Ured za međunarodnu suradnju-TINTL  
u vremenu recesije
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Odlukom Općinskog vijeća od 13. 
srpnja 2009. godine utvrđene su na-
knade vijećnicima, općinskom načel-
niku, zamjeniku načelnika te drugim 
osobama koje bira ili imenuje Općin-
sko vijeće na određene funkcije: 
1. Općinski vijećnik i osobe koje po 
službenoj dužnosti nazoče sjednicama 
Općinskog vijeća za svoj rad imaju 
pravo na paušalnu naknadu u iznosu 
od 200,00 kuna mjesečno i dnevnicu 
u iznosu od 100,00 kuna za nazoč-
nost sjednici.
2. Predsjedniku Općinskog vijeća, 
koji svoju dužnost obnaša volonter-
ski, pripada mjesečna naknada od 
800,00 kuna, plus 100,00 kuna za 
nazočnost na sjednici.
3. Dopredsjednicima Općinskog vi-
jeća, koji svoju dužnost obnašaju vo-
lonterski, pripada mjesečna naknada 
od 500,00 kuna plus 100,00 kuna za 
nazočnost na sjednici.
4. Općinskom načelniku, koji svoju 
dužnost obavlja volonterski, pripada 
mjesečna naknada od 2.000,00 kuna, 
plus 500,00 kuna za podmirenje troš-

kova dolaska na posao i 100,00 kuna 
za nazočnost na sjednici. 
5. Zamjeniku načelnika, koji svoju 
dužnost obavlja volonterski, pripada 
mjesečna naknada od 2.500,00 kuna i 

100,00 kuna za nazočnost na sjednici.
Sve naknade izražene su u neto izno-
su, a sredstva za iste osiguravaju se iz 
Proračuna Općine Lovas.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
CIVILNA ZAŠTITA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
OPĆINE LOVAS

Rješenjem Općinskog vijeća od 13. srpnja 2009. godine imenovan je Stožer 
zaštite i spašavanja Općine Lovas u slijedećem sastavu:
1. Ivan Mujić – načelnik  Stožera (zamjenik načelnika općine)
2. Slobodan Narančić – član ( djelatnik odjela za ZiS)
3. Vitomir Paša – član (zapovjednik DVD Lovas)
4. Zoran Marković –  član (predstavnik PP Tovarnik)
5. dr. Melita Mijić – član 
6. Adam Rendulić – član 
7. Josip Badanjak – član 
8. Stjepan Pančić – član 

POTPISNICI  
ŽIRO RAČUNA 
OPĆINE LOVAS

Odlukom Općinskog vijeća od 13. 
srpnja 2009. godine imenovani su 
potpisnici žiro računa Općine Lovas 
kako slijedi:
1. Stjepan Milas
2. Ivan Mujić
3. Berislav Filić
4. Ivan Pole
5. Tanja Paša

ODLUKA O NAKNADAMA VIJEĆNICIMA I DUŽNOSNICIMA OPĆINE LOVAS

Nakon ljetne stanke, sastalo se sredinom rujna Općinsko 
vijeće Općine Lovas. Na svojoj 3. sjednici, vijećnici su od-
lučivali o usvajanju:
- izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas za raz-
doblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2009.;
- polugodišnjeg obračuna Proračuna;
- Plana zaštite od požara;
- Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja 
službenika i namještenika;

- Odluke o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca s po-
dručja općine;
- Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora branitelj-
skoj PZ «Dunav» i Udruzi vinogradara i vinara TNTL;
- Odluke o organizaciji, programu i izvorima financiranja 
Miholjskih dana 2009. godine i 
- Odluke o potvrđivanju novog zapovjednika Dobrovolj-
nog vatrogasnog društva Lovas.

T. Paša

ODRŽANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
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S namjerom pomoći roditeljima uče-
nika srednjoškolaca u ovim teškim 
vremenima, a nakon višekratnih pre-
govora, pronađen je modus sufinan-
ciranja prijevoza učenika do škole. 
Temeljem zaključka s koordinacije 
župana, gradonačelnika i načelnika 
Vukovarsko-srijemske županije, utvr-
đen je model sufinanciranja prijevoza 
učenika, kako slijedi: 
-  30% osnovne cijene karte sufinan-
cirat će prijevoznici, a 50% za udalje-
nost preko 50 km;
-  30% preostalog dijela cijene pri-
jevozne karte sufinancirat će Općina 
Lovas sredstvima općinskog proraču-
na (za učenika iz Lovasa i Opatovca);
-  10% troškova sufinancirat će Vu-
kovarsko-srijemska županija;
-  preostali dio troškova cijene prije-
voza učenika sufinancirat će roditelji;
-  za drugo, treće i četvrto dijete sred-
njoškolce troškovi prijevoza biti će 
besplatni za učenike, na način da će 
50% troškova prijevoza sufinancira-
ti Vukovarsko-srijemska županija, a 
50% sufinancirat će prijevoznici.

T. Paša

85.000,00 KN ZA 
NOVOROĐENU DJECU

Sve nas raduje činjenica da je ove godine iz Proračuna Op-
ćine Lovas isplaćen iznos od 85.000,00 s pozicije potpora 
za novorođeno dijete u obitelji. Od početka godine do da-
nas potpora je isplaćena za ukupno 14 novorođene djece 
te se čini da će ovo biti ohrabrujuća godina, s većim bro-
jem novorođenčadi. Podsjećamo da, Odlukom Socijalnog 
vijeća, naknada iznosi 5.000,00 kn za prvo, 6.000,00 za 
drugo, 8.000,00 za treće te 10.000,00 za četvrto i svako 
slijedeće novorođeno dijete u obitelji. 

T. Paša  

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 
PRORAČUNA

U prvom polugodištu 2009. godine u općinski proračun 
prispjelo je ukupno 2.029.000,00 kn, tj. nešto više od 
prošlogodišnjih 1,82 milijuna kn, ostvarenih u istom pe-
riodu. Tome u prilog ide činjenica da je dio prihoda, ugo-
vorenih prošle godine, prispio tek početkom 2009., čime 
su plaćeni realizirani infrastrukturni projekti. Svakako 
raduje i podatak o porastu poreznih prihoda, naročito u 
dijelu prihoda od poreza na dohodak, što svjedoči o još 
uvijek dobroj gospodarskoj situaciji na našem područ-
ju. Nešto veći problem javlja se u naplati potraživanja 
od fizičkih i pravnih osoba (komunalne naknade, zaku-
pi poljoprivrednog zemljišta i sl.). Rashodi poslovanja i 
kapitalnih investicija iznosili su u prvom šestomjesečju 
2.882.000,00 kn te je dio financiran viškom prihoda iz 
protekle godine. Općinski proračun i u drugom polugo-
dištu čekaju brojni redovni izdaci poput: redovnog po-
slovanja, socijalnih davanja, izdataka za kulturu, šport, 
obrazovanje, protupožarnu i civilnu zaštitu,  rad udruga,  
ulaganja u poljoprivredu, kapitalne projekte, tekuća i in-
vesticjska održavanja i sl. Stoga apeliramo i na građane 
da uredno podmiruju svoje obveze, kako bi svi zajedno 
pomogli da se uspješno prebrodi ovo vrijeme opterećeno 
posljedicama svjetske krize i recesije.   T.Paša

POTPORA SREDNJOŠKOLCIMA
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SUSTAV ODVODNJE
Odavno shvaćajući da bez dobrih projekata nema razvoja, 
i dalje se nastavljaju financijska ulaganja u izradu projek-
tne dokumentacije. Tako je pri samom kraju projektiranje 
II. faze sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih vodan 
naselja Općine Lovas. Kako bi se, u ovim uvjetima ote-
žanog financijskog poslovanja, zatvorila financijska kon-
strukcija, Vukovarsko-srijemska županija je odobrila iznos 
od 200.000,00 kn za ovaj projekt. Ukupna vrijednost  do-
kumentacije iznosi 600.000,00 kn za II. fazu, odnosno go-
tovo 1,7 milijuna kuna za cjelokupni projekt kanalizacije. 

T. Paša

PROVEDENA DERATIZACIJA I 
DEZINSKECIJA

U sklopu sustavne  borbe protiv trihinele i ove je godine  
provedena deratizacija u oba naselja općine – Lovas i Opa-
tovac. Deratizaciju je financiralo nadležno Ministarstvo, 
dok je iz općinskog proračuna financiran tretman smetlišta 
i odlagališta uginulih životinja. U borbi protiv komaraca 
koji su nam i ovo ljeto zagorčavali život, postignut je dogo-
vor te je provedenu dezinsekciju platila u polovini iznosa 
općina, a ostatak Vukovarsko-srijemska županija. 

T. Paša

OBNOVLJENA KROVIŠTA
Uslijed velikih količina padalina, ali i starosti objekata, 
došlo je do prokišnjavanja na dva općinska objekta - op-
ćinskoj zgradi i Domu kulture Lovas. Stoga je izvršena sa-
nacija krovišta ukupne vrijednosti 20.000,00 kn. Radove 
je izvelo poduzeće Vuković company, a financirala ih je 
Općina Lovas. 

T. Paša

NOVA PARKIRNA MJESTA
Projektom Socijalno gospodarskog oporavka – male ko-
munalne infrastrukture, dio ulica u Lovasu dobio je novi 
asfalt, o čemu smo pisali u prošlom broju. Projekt se pri-
vodi kraju izgradnjom novog parkirališta ispred zgrade Lo-
vačkog doma u ulici Sjepana Radića u Lovasu.
Novih 8 parkirnih mjesta stoji cca 60.000,00 kn, uz uređe-
nje popratne infrastrukture. 

T. Paša

KOMUNALNI POGON
5 djelatnika komunalnog pogona Općine Lovas te 13 dje-
latnika programa javnih radova i ovo je ljeto vrijedno ra-
dilo na uređenju naših mjesta. Održavane su i košene sve 
zelene javne površine i kanali. Uređena su sva groblja te 
izgrađeno 13 grobnica. Uređene su također i sve društvene 
prostorije, športski centri i dječja igrališta. 

T. Paša



21

Učenike Osnovne škole Lovas na sa-
mom početku nove školske godine 
dočekala je obnovljena područna i 
matična škola u Opatovu i Lovasu. 
Naime, sredstvima Vukovarsko – sri-
jemske županije i Općine Lovas u 
matičnu školu u Lovasu te područnu 
u Opatovcu uloženo je oko 700 000 
kuna a radovi su završeni pred sam 
početak školske godine. Naime, po-
dručna škola u Opatovcu komplet-
no je uređena iznutra, te su osigu-
rana sredstva za novu informatičku 
opremu koja će se osposobiti krajem 
rujna, tako da će se mali Opatovča-
ni naučiti koristiti njome. Općina 
Lovas osigurala je sredstva za održa-
vanje informatike i za najmlađe uče-
nike od prvog do četvrtog razreda s 
naznakom da je prvim razredima in-
formatika obavezan izborni predmet 
dok je ostalima pružena mogućnost 
izbora. Matična škola u Lovasu tako-
đer je dijelom dobila novu stolariju, 
podove te nastavna sredstva i opre-
mu što će učenicima i zaposlenicima 
omogućiti bolji standard te poboljša-
ti uvjete rada. Očekuje se i nastavak 
radova na izgradnji pomoćnih pro-
storija za odlaganje opreme i alata. 
«Učenici i učitelji na čelu sa mnom 
zahvalni su Vukovarsko – srijemskoj 
županiji i Općini Lovas što su unatoč 
recesiji iznašli sredstva za poboljšanje 
uvjeta rada», između ostalog rekla je 
ravnateljica OŠ Lovas gđa Baltić. 

M.Peulić

INFORMATIKA ZA SVE
Na zamolbu OŠ „Lovas“, odlukom načelnika Stjepana Milasa, Općina Lovas 
financirat će nastavu informatike za učenike I. razreda područne škole u Opa-
tovcu. Ovim putem svi naši prvoškolci uključit će se pravovremeno u nužno, 
informatičko obrazovanje.

T. Paša 

DOBRODOŠLICA 
PRVAŠIĆIMA

Na prijedlog Socijalnog vijeća, a 
Odlukom načelnika Općine Lovas 
Stjepana Milasa, svim učenicima 
I. razreda OŠ „Lovas“ odobrena je 
potpora za nabavku školskih udž-
benika. Nabavka knjiga financira-
na je sredstvima Općinskog pro-
računa i to 500,00 kn po učeniku, 
za ukupno 6 učenika prvašića (4 iz 
Lovasa i 2 iz Opatovca). T. Paša

700.000 KUNA ZA OBNOVU ŠKOLA
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Ovogodišnje Dane vina otoka Krka 
(28.-30. kolovoz 2009) posjetili su, 
predvođeni zamjenikom župana Želj-
kom Cirba,  predstavnici Vukovar-
sko-srijemske županije, Turističke za-
jednice VSŽ, jedinica lokalne uprave 
i samouprave i naravno, izlagači - pro-
izvođači vina, ali i drugih tradicijskih 
proizvoda (kulen, rukotvorine i sl.). 
Ova prigoda je ujedno iskorištena za 
posjet općinama otoka Krka, s koji-
ma Općina Lovas gaji dugogodišnje 
prijateljstvo i dobre odnose. Za vrije-
me radnog posjeta Općini Malinska-
Dubašnica, s načelnikom Antonom 

Spicijarićem i njegovim suradnicima, 
ugovoreno je potpisivanje Povelje o 
prijateljstvu između naše dvije opći-
ne. Time će biti okrunjena višegodiš-
nja uspješna suradnja te otvoren put 
ka uspostavljanju i širenju kontakata 
u gospodarstvu, kulturi, športu i šire. 
Načelnici obiju općina (Malinska 
Dubašnica i Lovas) potpisat će Po-
velju na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeće povodom Dana Općine Lovas 
- 25. rujna 2009. godine. 
 O uspostavljanju i jačanju suradnje 
bilo je razgovora i za vrijeme posjeta 
Općini Punat, u kojoj je goste primio 

načelnik Mladen Juranić sa surad-
nicima. Za podsjetiti je da općine i 
gradovi otoka Krka već niz godina sti-
pendiraju po dva studenta s područja 
općina Lovas i Tovarnik te gradova 
Vukovar i Ilok. 
Zamjenik župana Željko Cirba izra-
zio je svoje zadovoljstvo ovakvim 
kontaktima te najavio mogućnost 
njihovog širenja - povezivanje više je-
dinica lokalne samouprave Vukovar-
sko-srijemske županije i otoka Krka, 
a u cilju proširenja svekolike suradnje 
i otvaranja novih tržišta. 

T. Paša

POTPORA OPĆINE  
TAR - VABRIGA

Odlukom načelnika Općina Tar - Vabriga Nivia 
Stojnića, u  proračunu ove istarske općine osiguran 
je iznos od 7.500,00 kn za stipendiranje jednog stu-
denta s područja Općine Lovas. Iznosom će biti sti-
pendirana Ana-Marija Krizmanić iz Lovasa, studen-
tica 3. godine Učiteljskog fakulteta u Osijeku, a mi 
koristimo prigodu još jednom se zahvaliti prijateljskoj 
općini na ovoj hvale vrijednoj akciji.

T. Paša

DUGOGODIŠNJE PRIJATELJSTVO 
OKRUNJENO POVELJOM

Potaknuti dugogodišnjim  prijateljstvom i 
uzajamnim razumijevanjem,  a temeljem 

dosadašnje uspješne suradnje,
Općina Malinska - Dubašnica

i

Općina Lovas

usvajaju ovu

POVELJU PRIJATELJSTVA

u cilju nastavka i širenja međusobne suradnje 
u gospodarstvu, kulturi, športu i drugim 

područjima.

U Lovasu, 25. rujna 2009. godine

Općina Malinska - Dubašnica Općina Lovas
Načelnik: Načelnik:
Anton Spicijarić Stjepan Milas
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Od ove jeseni GKV-Ogranak Lovas 
uvodi novinu.,naime od listopada 
kreće redovita igraonica pod vod-
stvom igrotekara Silvije Paljušaj. Igra-
onica će se održavati svake prve subo-
te u mjesecu od 10.00 do 12.00 sati 
a namijenjena je djeci predškolskog 
uzrasta te učenicima nižih razreda. 
Tijekom godine u knjižnici se održa-
vaju i prigodne radionice ( maškare, 
Uskrs, Božić, ljeto…) ali i obilježava-
ju različite obljetnice kroz edukativne 
radionice čiji su učesnici učenici O.Š. 
Lovas, iznimno je dobra suradnja sa 
školom i njihovom knjižničarkom 
Marinom Ivakić. Svake godine nastoji 
se povećati knjižnični fond , tako je 
u prvoj polovici godine stanje fon-
da u knjižnici iznosilo ukupno 6204 
jedinica građe, od toga 155 jedinica 
je neknjižna građa (audiovizualna i 
društvene igre) i 6049 knjižna građa. 
U prvoj polovici godine knjižnicu je 
posjetilo ukupno 1774 korisnika a 
koliko knjižnica znači korisnicima 
najbolje govore oni sami: 
„Drago mi je što imamo knjižnicu u 
Lovasu, jer je puno lakše pisati refera-

te i doći do lektire, a uz to pročitam i 
koju zanimljivu knjigu.“ M.J. 
„U knjižnicu dolazim gotovo svaki 
dan, najčešće koristim Internet a i 
knjige se znaju pronaći na repertoa-
ru.“ M.S.
„Nama je knjižnica super, često dola-
zimo pročitati TEEN i OK a u njoj 
možemo i posuditi svakakve zanimlji-

ve knjige i CD-ove. „ D1 & D2.
Podsjetimo da knjižnica radi svaki 
dan u redovitom terminu: ponedje-
ljak, utorak, čevrtak i petak, od 16.00 
do 19.30 h, srijeda od 10.00-13.30 h, 
te subota (1 i 3. u mjesecu ) od 10.00 
do 13.00 h.

M.Peulić

Obilježen  
Hrvatski olimpijski dan

Baš kao i diljem Hrvatske, 10. rujna, u spomen na dan 
osnivačke sjednice Hrvatskog olimpijskog odbora 1991. 
godine, u Školsko – športskom centru u Lovasu obilježen 
je Hrvatski olimpijski dan. Učenici Osnovne škole Lovas 
proveli su dan na sportskim igralištima a organizirana su 
natjecanja u nogometu, basketu, tenisu, odbojci na pijesku 
te badmintonu.     

M.Peulić

Školska knjižnica
Godišnjim planom i programom rada određeni su zadaci 
školske knjižnice koji se kontinuirano, tijekom cijelog ško-
lovanja, ispunjavaju u razrednoj i predmetnoj nastavi. 
Timskim radom školskog knjižničara i učitelja omoguću-
je se međupredmetno povezivanje sličnih ili zajedničkih 
nastavnih sadržaja, iz područja informacijske i čitalačke 
pismenosti, kako pri planiranju tako i u ostvarenju, čime 
se znatno smanjuje opterećenost učenika. U školskoj knjiž-
nici može se posuditi lektira ili stručna knjiga prilagođena 
dobi djeteta, a učenici mogu pisati seminarske radove i pre-
traživati Internet, te čitati časopise.
U knjižnici se nalazi računalo za učenike na kojem učenici 
mogu pregledati multimedijalne sadržaje. Školska knjižni-
ca surađuje s Ogrankom Vukovarske gradske knjižnice u 
Lovasu. Suradnja se očituje kroz aktivnosti koje se zajed-
nički organiziraju za učenike ali i svu ostalu djecu u Lovasu 
i Opatovcu. M. Peulić

Nove akcije knjižnice



24

Projekt pod  nazivom  Igraonice  za 
djecu  u  općinama Tompojevci, Ni-
jemci, Tovarnik i Lovas koji se od 1. 
prosinca prošle godine provodi na 
području spomenutih općina te u 
Lovasu, a omogućuje najmlađima 
Lovaščanima i Opatovčanima druže-
nje, učenje prvih slova, crtanje prvih 
crteža i dr., nažalost pohađa sve manji 
broj djece. «Kada je projekt krenuo 
prošle godine upisano je bilo 22 dje-
teta i većina ih je dolazila, dok ih sada 
njih 14 relativno redovito dolazi u 
igraonicu», između ostalog rekla nam 
je gđa Poljak koja je zaposlena preko 
spomenutog projekta. Podsjetimo, 
projekt je vrijedan 607 tisuća kuna, 
90 % ga financira PSGO  Ministar-
stva  regionalnog razvoja, šumarstva  i 
vodnoga gospodarstva a 10 % Općine 
Lovas, Tovarnik, Tompojevci i Nijem-
ci. Problem je što projekt traje godinu 
dana nakon čega je upitna održivost, 
što zbog financiranja, što zbog slabog 
interesa odnosno potrebe ovakvog ili 

sličnog projekta. Ono što ostaje na-
kon projekta je nabavljena didaktička 
oprema i namještaj za najmlađe a na 
roditeljima polaznika te roditeljima 

potencijalnih polaznika je da iznesu 
postoji li potreba za nastavkom ovog 
projekta.  M.Peulić

Igraonice za djecu - iskoristimo ih

Monika 
Jovanović s 

5,0 u daljnje 
školovanje

Malo je učenika koji razred završe 
s odličnim uspjehom(iznad 4,5), 
malo je učenika koji osmi razred 
završe s prosjekom 5,0 te se s tim 
prosjekom natječu za srednju ško-
lu. Monika Jovanović iz Lovasa 
prošlu je školsku godinu završila 
osmi razred a može se pohvaliti 
da ga je jedina završila upravo s 
prosjekom 5,0. Monika je upisa-
la jezičnu gimnaziju u Vukovaru 
te kaže kako nema problema s 
prilagodbom na novo okruže-
nje – puno uspjeha i u daljnjem 
školovanju!

M. Peulić

Zlatni pir Elizabete i Mihajla Horvata
07. lipnja ove godine u prostorijama Lovačkog doma u Opatovcu Elizabeta i 
Mihajlo Horvat proslavili su 50-tu godišnjicu svog braka. Vjenčali su se 25. 
svibnja 1959. godine u Marincima. Elizabeta i Mihajlo imaju dvoje djece, kćer 
Aranku i sina Danijela i petero unučadi: Liviju i Neviju Šijaković te Editu, Igora 
i Nives Horvat. Zlatnom piru uz djecu i unučad nazočila je brojna rodbina i 
prijatelji slavljenika. Slavlje je potrajalo do dugo u noć.

S. Pančić
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Zbog brojnih proba tamburaških i 
folklornih sekcija(mladih i starijih) 
te brojnih značajnih nastupa, KUD 
I. G. Kovačić zasigurno je jedna od 
najaktivnijih udruga Općine Lovas. 
Baranjsko Petrovo Selo, Novi Vino-
dolski, Ivanić Grad, Ilok, Poličnik 
kod Zadra, Požega, Vinkovci samo 
su dio od 17 nastupa koliko ih je bilo 
tijekom tekuće godine. Veliki uspjeh 
postigli su u obližnjoj Požeško – sla-
vonskoj županiji, naime 7. rujna na 
Smotri folklora - Oj Požego, sve ti je 
na glasu, zlatne žice, kolo, ljepotice 
u Požegi, nakon zapaženog nastu-

pa održan je izbor ljepotice Smotre 
a svima nam na čast može biti izbor 
naše Lovaščanke Martine Vidić kao 
najljepše koja je pobijedila u konku-
renciji dvanaest djevojaka iz isto toli-
ko KUD-a iz cijele Hrvatske. Drugo 
mjesto osvojila je Anamarija Jurkić iz 
Zaboka, zatim Petra Fukač iz Križa, a 
pohvalu je dobila Anamarija Bodolo-
vioć iz Sibinja. 
KUD na čelu s predsjednikom g. 
Ivanom Bogadom bio je aktivan i na 
nedavno završenim 44. Vinkovačkim 
jesenima a nastupili su 6. rujna na 
dječjem mimohodu KUD-ova,  da 

bi dva dana na-
kon toga, u sklopu 
Folklornih večeri, 
8-minutnim na-
stupom oduševili 
brojne goste ispred 
hotela Slavonija u 
centru Vinkovaca. 
13. su sudjelovali 
na vrhuncu Vin-
kovačkih jeseni, 
na svečanom je 
mimohodu sudi-

onika ulicama grada Vinkovaca ko-
jih je bilo oko dvije i pol tisuće a bili 
su u pratnji 51. jahača i 25 konjskih 
zaprega. Slijedeće godine KUD I. G. 
Kovačić proslavlja 60. godišnjicu po-
stojanja, nadamo se da će imati još 
mnogo nastupa i obljetnica te da će je 
proslaviti kako i zaslužuje. 

M. Peulić

Otišla je naša Maja
Maji Vidić za svadbu 

Maja nam je odletjela, gdje našla je svoju sreću
Otišla nam naša Maja sad već godinu evo treću
Skupila je Maja naša, našu dicu ovog sela
Folkloru ih učila je, zamisao joj bila smjela
Gledao sam Maju u Miholjskom kolu,
Mališane vodila je što će poći tek u školu.
A lijepo je vidit bilo, te ozbiljne mališane
Gledao sam gdje igraju, gledao ih tu sa strane.
Otišla nam naša Maja, evo sada već godinu treću,
Otišla je na sinje more, da prigrli svoju sreću!

Marko Sabljak Beli

KUD I. G. Kovačić

Tamburaška sekcija KUD-a
Tamburaška sekcija KUD-a I. G. Kovačić, u novijoj povijesti, 
djeluje od  2005. godine, broji 26 polaznika, a na čelu joj je 
Stjepan Mađarević koji dva puta tjedno redovito održava pro-
be sa sada već uštimanim malim orkestrom. Tamburaška sekcija 
redoviti je pratitelj folklornih sekcija matičnog KUD-a na svim 
njegovim nastupima a sastoji se od mlađe i starije sekcije. Mlađa 
sekcija djeluje od prošle godine kada su mladi polaznici naučili i 
prve note na primi, basprimi, kontri, basu i čelu a danas sviraju 
kao da su zajedno godinama. 
«Kada sam 2005. rekao da bi podučavao mlade sviranju, mnogi 
su bili skeptični da ću napraviti neke rezultate ali dali su mi i do-
datni motiv. Te godine za nastupe našeg KUD-a plaćali smo tam-
buraše iz susjednih mjesta da prate naše folklorne sekcije, danas 
je situacija drugačija, imamo svoje tamburaše!» reći će Stjepan o 
glavnim motivima osnutka.
Slijedeće godine KUD slavi 60-u godišnjicu postojanja a starija 
tamburaška sekcija petu – dvostruki razlog za slavlje!  M. Peulić
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DAN OPĆINE LOVAS
23. rujna - 04. listopada 2009.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA XII. MIHOLJSKIH DANA OPĆINE LOVAS
SRIJEDA, 23. RUJAN 2009.

- 19,30 sati  –  izložba «Lokalna tiskana glasila 
Vukovarsko-srijemske župa-
nije» pod pokroviteljstvom 
Vukovarsko-srijemske županije

 –  okrugli stol na temu: „Elektro-
ničko informiranje u jedini-
cama lokalne samouprave“ 
(dječji vrtić „Bajka“ Lovas) 

ČETVRTAK, 24. RUJAN 2009.

- 9,00 sati  –  obilazak pokusa kukuruza BC 
Instituta Zagreb

- 10,00 sati  –  „III. Gospodarski forum - Ra-
zvoj gospodarstva u ruralnim 
područjima Vukovarsko-sri-
jemske županije” u organizaciji 
Ministarstva poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja, 
Vukovarsko-srijemske župa-
nije, Općine Lovas i Ureda za 
međunarodnu suradnju TINTL 
- (Dom kulture Lovas)

- 13,15 sati  –  obilazak braniteljske PZ „Du-
nav“

- 19,00 sati –  Pjesnička večer (Dom kulture 
Lovas)

           

PETAK, 25. RUJAN 2009. – DAN OPĆINE LOVAS

- 09,00 sati  –  polaganje vijenaca – spomen 
obilježje masovne grobnice - 
spomen križ u centru Lovasa

- 10,00 sati   –  športski susreti djece u 
športskom centru Lovas

  –  kolonija slikara: - Hrvatsko 
društvo likovnih umjetnika 
amatera «Likar» Osijek 

  –  Udruga slikara «Klas»
  –  Hrvatska likovna udruga 

Vukovar
  –  OŠ „Lovas“ - izložbe: - LU 

„Sokol“
  –  Udruga žena Općine Lovas
  –  likovni radovi predškolske i 

osnovnoškolske djece
- 10,30 sati   –  skup gostiju u općinskoj 

vijećnici Lovas
- 11,00 sati   –  svečano otvaranje novoiz-

građenog gospodarsko-tu-
rističkog objekta i destilerije 
voćnih rakija u Opatovcu, 
OPG „Ivana Bičanić“

- 12,30 sati   –  svečano otvaranje novo-
izgrađene farme muznih 
krava PZ „Lovas“ i Arator 
d.o.o. Lovas

- 13,30 sati   –  svečana sjednica Općinskog 
vijeća (Dom kulture Lovas)

  –  potpisivanje Povelje o 
prijateljstvu Općine Lovas i 
Općine Malinska-Dubašnica

  –  potpisivanje okvirnog Spo-
razuma o suradnji s podu-
zećem Claber spa iz Italije

  –  prezentacija promotivnog 
DVD-a Općine Lovas

  –  nastup KUD-a «I. G. Kovačić» 
i djece OŠ «Lovas»

SUBOTA, 26. RUJAN 2009. 

- 09,00 sati  –  natjecanje u gađanju glinenih 
golubova – LU „Sokol“ Lovas 

- 10,00 sati   –  vatrogasna vježba DVD 
Lovas

- 12,00 sati   –  2. Dani prijatelja Općine 
Lovas (općinska vijećnica)

- 16,00 sati   – mimohod KUD-ova
- 16,30 sati   –  «Miholjsko kolo» u centru 

Lovasa
- 17,00 sati   –  folklorna večer u Domu 

kulture Lovas uz nastup:
  –  Tamburaški orkestar KUD «I. 

G. Kovačić» Lovas
  –  Dječja folklorna skupina 

KUD «I. G. Kovačić» Lovas
  –  Starija folklorna skupina 

KUD «I. G. Kovačić» Lovas
  – KUD „Ljudevit Štur“ Ilok
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DAN OPĆINE LOVAS
23. rujna - 04. listopada 2009.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA XII. MIHOLJSKIH DANA OPĆINE LOVAS
  –  potpisivanje Povelje o 

prijateljstvu Općine Lovas i 
Općine Malinska-Dubašnica

  –  potpisivanje okvirnog Spo-
razuma o suradnji s podu-
zećem Claber spa iz Italije

  –  prezentacija promotivnog 
DVD-a Općine Lovas

  –  nastup KUD-a «I. G. Kovačić» 
i djece OŠ «Lovas»

SUBOTA, 26. RUJAN 2009. 

- 09,00 sati  –  natjecanje u gađanju glinenih 
golubova – LU „Sokol“ Lovas 

- 10,00 sati   –  vatrogasna vježba DVD 
Lovas

- 12,00 sati   –  2. Dani prijatelja Općine 
Lovas (općinska vijećnica)

- 16,00 sati   – mimohod KUD-ova
- 16,30 sati   –  «Miholjsko kolo» u centru 

Lovasa
- 17,00 sati   –  folklorna večer u Domu 

kulture Lovas uz nastup:
  –  Tamburaški orkestar KUD «I. 

G. Kovačić» Lovas
  –  Dječja folklorna skupina 

KUD «I. G. Kovačić» Lovas
  –  Starija folklorna skupina 

KUD «I. G. Kovačić» Lovas
  – KUD „Ljudevit Štur“ Ilok

  –  KUD „Seljačka sloga“ Gradi-
šte

  –  KUD „Čuvarice ognjišta“ 
Krasno

  –  Etno udruga „Zipka“ Kumro-
vec

  – did’ Tunja i bać’ Roka

NEDJELJA, 27. RUJAN 2009.
- 10,30 sati   –  dolazak gostiju iz austrij-

skog Predinga i slovenske 
općine Starše

- 11 sati   –  sveta misa, župna crkva Sv. 
Mihaela

24., 25. i 26. rujna – 10,00 – 17,00 sati - pro-
motivni štandovi poljoprivrednih proizvođača

UTORAK, 29. RUJNA 2009. –KIRBAJ U LOVASU
- 11,00 sati   –  sv. misa, župna crkva sv. 

Mihaela u Lovasu
- 14,00 sati   –  revijalna nogometna uta-

kmica - veterani NK „Lovas“ 
- ŽNK Pregrada

- 16,00 sati   –  nogometna utakmica NK 
„Lovas“ Lovas - NK „Cibalia“ 
Vinkovci

OPATOVAC

SUBOTA, 03. LISTOPADA 2009.
  –  promotivni štand Udruge 

vinogradara i vinara Općine 
Lovas

- 07,00 sati   –  natjecanje u ribičiji
- 10,30 sati  –  OŠ „Lovas“, područna 

škola Opatovac - izložbe LU 
„Sokol“ Lovas, likovni radovi 
predškolske i osnovnoškol-
ske djece

- 11,00 sati   –  «Fišijada – Kup Općine 
Lovas 2009.» - natjecanje u 
pripremanju fiš paprikaša

- 12,00 sati   – proglašenje pobjednika

NEDJELJA, 04. LISTOPAD 2009., KIRBAJ U 
OPATOVCU

- 10,00 sati   –  polaganje vijenaca kod spo-
men križa u centru sela

- 10,30 sati   – sv. misa
- 16,00 sati   –  nogometna utakmica NK 

„Opatovac“ – HNK „Lipova-
ča“

Pokrovitelji manifestacije „Miholjski dani 
2009.“:

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva  
i ruralnog razvoja 

Vukovarsko-srijemska županija
Općina Lovas
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Nakon višegodišnjih radova na športskom centru NK 
«OPATOVAC» 18. srpnja ove godine župan vukovarsko-
srijemski Božo Galić svečano je otvorio novouređene pro-
store ovog kluba. Svečanosti je nazočio i njegov zamjenik 
Željko Cirba. Načelnik općine Lovas Stjepan Milas prigo-
dom svečanog otvorenja podsjetio je nazočne da je u pro-
teklih nekoliko godina u ovaj objekt uloženo gotovo pola 
milijuna kuna. Napravljena je nova fasada, postavljena je 
nova stolarija, krovište i limarija na svlačionici kluba. Teren 
je saniran i izgrađena je nova ograda te izgrađeno parkira-
lište. Uređene su društvene prostorije i svlačionica kluba. 
Danas nogometaši NK «Opatovac» imaju uvjete na kojima 
im mnogi mogu pozavidjeti – istakao je načelnik. Prilikom 
svečanosti načelnik je uručio zahvalnice svima koji su na 

bilo koji način pripomogli da se ovaj reprezentativni objekt 
uredi. Dakako da su najveći doprinos dali Vukovarsko-sri-
jemska županija i Općina Lovas. Župan Božo Galić nakon 
svečanog otvaranja darovao je po dvije nogometne lopte 
nogometnim klubovima iz Lovasa i Opatovca te dva teni-
ska reketa TK Lovas. Novouređene prostorije NK «Opato-
vac» blagoslovio je vlč. Zlatko Rajčevac, župnik sotinski i 
opatovački. Domaćin izaslanstvu Županije i gostima bio je 
predsjednik NK «Opatovac» Marko pole. U nastavku sve-
čanosti odigrana je prijateljska nogometna utakmica izme-
đu veterana općine Lovas i veterana Vukovarsko-srijemske 
županije, koju su gosti dobili rezultatom 4 : 2. Veterane 
Vukovarsko-srijemske županije predvodili su župan Božo 
Galić i njegov zamjenik naš Željko Cirba. S. Pančić

Opatovac, 18. srpnja 2009.  godine – otvoren novouređeni Športski centar u Opatovcu …..

POLA MILIJUNA KUNA ULOŽENO U 
ŠPORTSKI CENTAR OPATOVAC
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Škola nogometa u Lovasu
Od ranih jutarnjih sati 27. i 28. kolovoza najmlađi Lo-
vaščani ali i djeca iz Vukovara i okolnih mjesta mogli su 
sudjelovati u zabavnoj školi nogometa na nogometnom 
igralištu u Lovasu. 

I ove godine na nogometnim igralištima u Vukovaru, Lova-
su i susjednim naseljima organizirana je petodnevna Otvo-
rena zabavna škola nogometa (Open fun football school) u 
kojoj je sudjelovalo više od 200 djevojčica i dječaka u dobi 
od 7 do 12 godina, koji su odlučili dio ljetnih praznika 
provesti na travnjacima u nogometno-edukativnoj radioni-
ci. Projekt Otvorene zabavne škole nogometa, kojeg spon-
zoriraju skandinavske zemlje, započeo je prije 10 godina u 
susjednoj Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj je već sedam 
godina. Budući da se Hrvatska sve više približava Europ-
skoj uniji, idejni začetnici polako izlaze iz projekta, stoga 
su u tijeku pripreme za pronalaženje novih sponzora kako 
bi škola i narednih godina bila sastavni dio ljetne zabave za 
djecu. M.Peulić

Veterani NK Lovasa u Lovranu

Veterani NK Lovas proteklo ljeto također su bili aktivniji 
nago prije. Odigrani su brojni prijateljski susreti. Prilikom 
otvaranja opatovačkog sportskog centra snage su odmjerili 
s veteranima Vukovarsko – srijemske županije, odigrali su 
utakmicu u Lovasu s veteranima NK Mitnice da bi se kra-
jem kolovoza uputili na turnir veterana i uzvratni susret s 
veteranima NK Lovran. Na turniru su sudjelovali i veterani 

Moščeničke Drage a naši su veterani odigrali 1:1 s doma-
ćinima te izgubili rezultatom 2:0 od Moščeničke Drage i 
zauzeli treće mjesto za što im je uručen pehar. Predsjednik 
veterana Franjo Došen istaknuo je da su ih domaćini lijepo 
ugostili te zahvalio sponzorima koji su pokrili putne troš-
kove – Vukovarsko – srijemskoj županiji, Općini Lovas, 
Krunoslavu Peuliću te Branku Sabljaku iz Lovas. Također 
je napomenuo da su obje strane iskazale interes da ovakvo 
druženje postane tradicija a primorci su zainteresirani za 
dolazak u Lovas na proljeće slijedeće godine. M.Peulić
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Sada već proteklo ljeto biti će zapam-
ćeno po sparnim dugim danima, uče-
stalim pljuskovima, olujnim nevre-
menima ali i po bogatim sportskim 
sadržajima, posebice novog sporta u 
Lovasu - tenisa. Naime, od početka 
lipnja u Lovasu se organizirano igra 
tenis, što je nezamislivo bilo par go-
dina prije. Bijeli sport, u sklopu Škol-
sko – športskog centra Lovas, od lip-
nja igra se u Lovasu, a nije bilo dana 
da nije rezerviran pokoji teren, pokoji 
termin osim u slučaju kiše. Članovi 

kluba na samom početku organizira-
li su dežurstva a kako je počela nova 
nogometna sezona Općina Lovas do-
dijelila je i jednu djelatnicu koja brine 
o terenima od 16-22 sata, iznajmljuje 
njih i opremu po vrlo pristupačnim 
cijenama(cijene su više nego duplo 
manje od cijena primjerice TK Bo-
rovo) a rezervirati teren može se i na 
broj mobitela 099/680 54 58. U vrlo 
kratkom vremenu organizirana su na-
tjecanja, organiziran je i I. teniski tur-
nir Lovas-Opatovac 2009., a interes 

su pokazali svi uzrasti Lovasa i Opa-
tovca ali i Tovarnika, Bapske i drugih 
okolnih mjesta. 
Cijena iznajmljivanja jednog terena i 
opreme(rekete i loptice) 1. sat je:
Za članove 10 kn/sat bez reflektora te 
20 kn/sat s reflektorima
Za ostale 20 kn/sat bez te 30 kn/sat 
terena s reflektorima
Ukoliko igra član i «nečlan», cijena je 
aritmetička sredina prije navedenog.

M.Peulić

Ljeto uz tenis u Lovasu

Nedugo nakon što je osnovan, Teniski klub Lovas nastupio 
je početkom srpnja na poznatom malonogometnom turni-
ru «Ilok 2009» u Iloku, te se predstavio u zavidnom izda-
nju. Naime, nakon što su prošli prvu skupinu, razigravanje 
u drugoj donijelo je ispadanje zbog slabije gol razlike od 
ekipe Bošo iz Iloka, čime su Lovaščani ostali bez polufinala 
i vrijednih nagrada. Do zadnje utakmice bilo je neizvjesno 
koja ekipa će u polufinale a TK Lovas bila je jedina ekipa 
sastavljena od igrača iz jednog mjesta – Lovasa. Uspjeh je 
veći osobito ako se u obzir uzme da su turniru prisustvovale 
ekipe i igraći iz Osijeka, Vojvodine, Iloka i okolnih mjesta. 

Nakon završetka se-
niorskog turnira od 
13.-25.07. održan je 
i X malonogometni 
turnir za mlađe uzra-
ste «ILOK 2009» na 
kojem je također 
sudjelovala ekipa iz 
Lovasa. Turniru je 
pristupilo 28. mom-
čadi iz Šarengrada, 
Mohova, Opatovca, 
Tovarnika, Lovasa 
i Iloka, odigrano je 
59 utakmica, a ekipe 
su bile podijeljene u 
kategorije do 10, 12, 
14, 16 i 18 godina. 
Lovaščani su u ka-
tegoriji do 16 godi-
na odigrali također 
zapaženu ulogu te 
osvojili 3. mjesto, a 
najbolji strijelac bio je Ivan Filić sa postignutih 12 pogoda-
ka za što mu je uručen i pehar.

M.Peulić

TK Lovas na malonogometnom turniru u Iloku
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Već prema ustaljenoj tradiciji u nedjelju 23. kolovoza naši 
su vjernici hodočastili na „Vodicu“ pokraj Dunava pro-
slavljajući blagdan BDM Kraljice. Misnom slavlju koje je 
predvodio domaći župnik nazočio je velik broj župljana, 
kako iz Opatovca tako i iz Sotina, ali i gosti iz drugih mje-
sta. Posebnu radost činila je spoznaja da je to sveto mjesto, 
kao i prostor oko njega, pa i pristupni put od Sotina teme-
ljito obnovljeno. Poznato nam je, naime, da je za vrijeme 
srbočetničke okupacije i progonstva katoličkog puka to 

sveto mjesto, kao i pristupni put, potpuno zapušteno, a i 
voda koja tu izvire učinila je svoje, te je trebalo temeljito 
obnoviti. Obnovu su poduzeli i financirali gospođa Anica i 
gospodin Marko Lemunović, a utrošeno je oko 15.000,00 
kuna. Pri obnovi bračnom su paru Lemunović pripomogli 
svojim uslugama  Slavko Belović, Antun i Stjepan Ilkić te 
Boro Vukojević. Osim samog mjesta, okoliša i pristupnog 
puta obnovljena je, zapravo rekonstruirana, i zavjetna slika 
Majke Božje.

POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE
Kao i prijašnjih godina i ove smo proslavili početak nove školske, a time i vjeronaučne godine Sv. Misom i zazivom 
Duha Svetoga, te pozivom na zahvalnost Dragom Bogu za dar škole i učitelja.

                                                                     Stranicu uredio
                                                                     Vlč. Zlatko Rajčevac

Sotin, 23. kolovoza 2009. – Hodočašće  BDM – Kraljici na Vodici

SOTINČANI I OPATOVČANI ZAVJETOVANI BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

OBNOVA ŽUPNOG STANA
Ovih dana privodi se završetku obnova župnog stana u Sotinu, a u čijoj obnovi (zapravo ponovnoj gradnji) sudjeluju i 
vjernici iz Opatovca svojim novčanim prilozima. Očekuje se još priključenje na električnu mrežu i ispitivanje sustava gri-
janja, odnosno plinskih instalacija.
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Na ovogodišnji Blagdan Presvetog Srca Isusova, naš papa 
Benedikt XVI,otvorio je i proglasio SVEĆENIČKU 
GODINU, koja će se obilježavati od 19. lipnja 2009. g. 
do 11. lipnja 2010. g. u čast svetog svećenika župnika iz 
Arsa – IVANA MARIJE VIANEYA, čija se 150 go-
dišnjica smrti obilježava, koji je zaštitnik svih župnika!

Svećenik je  Božji  izabranik!

U ljudskom društvu ima bezbroj zvanja, poslanja, zanima-
nja. Sva su ona potrebna za čovjekov boljitak. Jedno od 
njih je i svećeničko zvanje. 
Ali svećenika ne postavljaju ljudi, sredina, zajednica, druš-
tvo. Svećenikov poziv dolazi od samoga Gospodina Boga. 
To je TAJNA. To je DAR Božji za Crkvu, za čitav ljudski 
rod. Isus govori prvim apostolima, a tako i svim Novoza-
vjetnim svećenicima: «Niste vi izabrali mene, nego sam Ja 
vas izabrao« / Iv. 15, 16 /.
Isus je ostavio sveti svećenički red na Posljednjoj Večeri, 
kada su Apostoli postali PRVI Novozavjetni zaređeni 
svećenici. Taj se SVETI RED danas u Kristovoj Crkvi 
prenosi i dijeli, kad biskupi zaređuju nove svećenike pola-
ganjem ruku, molitvom i mazanjem svetim uljem, da pri-
kazuju žrtvu svete Mise, navještaju Evanđelje i braći ljudi-
ma opraštaju grijehe — kada ih od najvećih siromaha učine 
najvećim bogatašima. Tako čovjek — osoba — uzet od 
ljudi, prima NEIZBRISIVI BOŽANSKI  PEČAT, 

prima samu Božansku Vlast, koju nemaju Marija pa niti 
Anđeli. Zato, Svećenikova SLUŽBA, njegovo dostojan-
stvo, njegov poziv, nadilazi svaki razum, svako maštanje, 
svaku riječ — pa i sam će se svaki svećenik potpuno razu-
mjeti tek u Nebu!
Svi su kršćani pozvani na svetost, pa tako i svaki sveće-
nik. Svaki svećenik čini i služi SVETE BOŽANSKE 
ČINE, a on sam da li je svet ili nije, to samo dragi Bog 
znade, jer svetost čina koje svećenik čini i služi ne ovise o 
svećenikovoj grešnosti ili svetosti!
Svećenik nije pozvan ljude učiti ljudsku mudrost, kao što 
to rade svjetovni učitelji, iako mu područje svakog drugog 
zvanja ne smije biti strano, jer su se mnogi svećenici istakli 
na područjima znanosti, pisanoj riječi, operi, umjetnosti!
Svećenik je u prvom redu pozvan, naučavati BOŽAN-
SKU MUDROST, a to je navještati Evanđelje braći lju-
dima – VJEČNU ISTINU — izvan koje nema druge 
istine! Svećenici su mostovi, koji povezuju Nebo i zemlju 
između vremena i vječnosti!
Pomoć koju svećenik pruža braći ljudima je neizmjerljiva, 
jer po sakramentima privodi duše k Bogu, prati ljude Bo-
žanskom snagom od kolijevke pa do groba, usmjerava naše 
puteve kroz tijek ovozemaljskog života, prema konačnoj 
našoj sreći – prema SRETNOJ VJEČNOSTI!
Zato je svaki svećenik životni suputnik, najveći dobrotvor i 
najveći prijatelj svakom čovjeku dobre volje!

vlč. B. Romić

DUHOVNA MISAO!

SVEĆENIK - TKO JE TO?
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Kao u cijeloj našoj Republici Hrvatskoj, tako je i u našoj 
župi i općini Sv. Mihael Arkanđeo LOVAS, započela nova 
školska i Vjeronaučna 2009./2010. godina!
Po dogovoru župnika, ravnateljice gospođe Julija-
ne i vjeroučiteljice Anice, 7. rujna 2009. godine — 
 PONEDJELJAK – okupili smo se u našoj župnoj cr-
kvi u 9.00 sati na svetu Misu, koju je služio naš župnik 
u Lovasu Vlč. g. Borislav Romić i prikazao je za sve uče-
nike, nastavnike, učitelje, vjeroučitelje i odgojitelje i sve 
prosvjetne radnike i sve djelatnike u školama i prosvjetnim 
ustanovama.
Okupila su se sva djeca naše osnovne škole, zajedno sa 
svojim učiteljima, nastavnicima, profesorima - razredni-
cima i odgojiteljima, na čelu sa ravnateljicom gospođom 
Julijanom.
Zazvali smo u pjesmi i pomoć DUHA SVETOGA – 
Gospodina i Životvorca, jer dobar početak je pola uspje-
ha! Svjesni smo - ako Gospodin Bog kuće ne gradi uzalud 
se trude Graditelji koji je grade! Sveta čitanja su pročitali 
nastavnik Ivan Vrbat i nastavnica Tea Šainović, a molitvu 
vjernika vjeroučiteljica Anica Ćorić i učenica Ana Balić!
Župnik je naglasio ODGOVORNOST SVIH za 
dobar odgoj naše djece i mladih, da upoznaju istinu, da 
upoznaju pravog i istinitog Boga, i da rastu u dobi i mu-
drosti pred Bogom i ljudima, i da dorastu za dobre ljude 
u društvu i za dobre kršćane u Crkvi - da se pripreme za 
 ŽIVOTNU ŠKOLU — za život i školu koji će biti si-

gurni od bilo kakvog oblika nasilja, netolerancije ili mo-
gućnosti upadanja u loše društvo. Da budu jedre i zdrave 
mladice na stablu našega Hrvatskog Naroda, naše Crkve u 
Hrvata i na ponos naše lijepe i drage Domovine Hrvatske. 
Zato, neka nam bude lijepi moto za ovu školsku i vjerona-
učnu godinu:

VIŠE ŠKOLA — MANJE ROBOVA

VIŠE ZNANJA — PA I VIŠE IMANJA!

vlč. B. Romić

POČETAK NOVE ŠKOLSKE i 
VJERONAUČNE 2009./2010. godine!
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MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

POVODOM MIHOLJSKIH DANA 

I DANA OPĆINE LOVAS

SVIM MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA

UPUĆUJEM ISKRENE ČESTITKE

PETAR ČOBANKOVIĆ, dipl ing.
Ministar poljoprivrede,  

ribarstva i ruralnog razvoja
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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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SLADORANA
ŽUPANJA
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TRIKO d.o.o.
ILOK
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VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT
Sajmište b.b., 32000 VUKOVAR

Tel: 032/ 428-255, 428-254, 428-253
Fax: 032/ 428-249
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PROIZVODNJA:
ratarskih – stočarskih – vinogradarskih 
– voćarskih proizvoda

UDRUŽENA PROIZVODNJA:
s poljoprivrednim proizvođačima u svim vidovima proizvoda – usluga 
– prodaja repromaterijala i otkup svih poljoprivrednih proizvoda

32237 LOVAS, Ante Starčevića 2

Telefoni:
- Uprava 032/525-085
- Fax 525-084
- Maš. radionica 525-083
- Silosi 525-082
- Upravitelj 525-086
- Kooperacija 525-081
- Agronomi 525-188

e-mail: pz-lovas@vk.htnet.hr

Biljna proizvodnja na vlasništvu 950 ha oranica, stočarska proizvodnja na 
farmi muznih krava, servisne strojne usluge u vlastitoj  radionici.
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OPG  “Ivana Bičanić”
OPATOVAC, K. Zvonimira

LOVAS
A. Starčevića 2

Tel/fax: 032/525-070
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LUCIDUS d.o.o.
Za izvođenje elektroinstalacijskih  

i elektromontažnih radova,  
građenje, projektiranje i nadzor

SAJMIŠTE 13, 
32000 VUKOVAR

MB: 1819178
Ž.R. 2500009 1102138499

TEL/FAX: 032/413367

 e-mail:lucidus@vu.t-com.hr

KOMUNALIJE  d.o.o.

J. Benešića 49, Ilok 

Tel: 032/827-350

Fax: 032/827-351

E-mail: komunalije@vu.t-com.hr
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POUZDAN POSLOVNI PARTNER

VODOGRADNJA OSIJEK d.d.
31000 OSIJEK, Šandora Petefija 206a

Tel:   031  379 166
Fax:   031  379 163

E-mail: vodogradnja@vodogradnja-osijek.hr
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Poduzeće  za  postavljanje  i  popravak  građevinskih
instalacija i izgradnju hidrograđevinskih objekata d.o.o.

32000 VUKOVAR, Priljevo 42 B
Tel: 032/ 452-252 (centrala); Fax: 452-260
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LJUDEVITA GAJA 17 A

VAŠ PARTNER OD SJETVE DO ŽETVE
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32249 TOVARNIK
vlč. Ivana Burika 34

Tel./fax: 032/ 524-521 
524-520
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VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1

31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 330 100 (centrala)

d.o.o.

GEODETSKE
USLUGE

VUKOVAR
Lavoslava Ružičke 10

tel./fax: 444-205
442-300

VODOVOD 
GRADA 

VUKOVARA

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
VUKOVAR, Jana Bate 4, 

Tel: 032-424-727, fax: 032-424-724
e-mail: vodovod-grada-vukovara@vk.htnet.hr

Hidroprojekt - eko d.o.o.

Draškovićeva 33/II
Zagreb

Telefon: 01/4613004
Fax: 01/4613004

RES IMOBILES d.o.o.

I. G. Kovačića 3
32000 Vukovar

Tel./Fax: 032/432-193
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VUKOVAR, Dunavski prilaz b.b.

Tel: 032/441-730; 441-731
Fax: 032/ 441-733

Tel: +385 35/ 33 17 00 & 33 17 10;
Fax: +385 35/ 33 17 19;
www.slavonijaslad.com

“Slavonija slad” d.o.o.
Urije bb, P.P. 78

35400 Nova Gradiška, Hrvatska
slavonijaslad@slavonijaslad.com

VINKOVCI, Duga ulica 23 

tel. +385 (0)32 33 92 50
fax. +385 (0)32 33 92 60 

e-mail: cestorad@vk.t-com.hr 

d.d.
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POVODOM DANA OPĆINE LOVAS 

I KIRBAJA U LOVASU I OPATOVCU

U IME OPĆINSKOG VIJEĆA  I JEDINSTVENOG UPRAVNOG 

ODJELA OPĆINE LOVAS

 SVIM GRAĐANIMA UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE

POVODOM OBILJEŽAVANJA “MIHOLJSKIH DANA” 

I DANA OPĆINE LOVAS

SVIM MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA 

UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE 

SA ŽELJOM ZA DALJNJIM RAZVOJEM NAŠE OPĆINE 

NA DOBROBIT SVIH NAS

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Lovas:

BERISLAV FILIĆ, ing.

Zamjenici predsjednika Općinskog
Vijeća Općine Lovas

STJEPAN PANČIĆ, oec.
IVAN POLE, dipl.oec.

Pročelnica JUO
TANJA PAŠA, oec.

Načelnik Općine Lovas

STJEPAN MILAS

Zamjenik načelnika Općine Lovas

IVAN MUJIĆ
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Svim žiteljima Općine Lovas
povodom obilježavanja 

Dana Općine 
i blagdana sv. Mihaela arkanđela,

u ime Vukovarsko-srijemske županije 
i svoje osobno,

upućujem najiskrenije čestitke.

Župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić, dipl.ing.


