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RIJEČ UREDNIKA
Proljeće ove godine uistinu je čudno. Prvo nas je zahvatio val velikih oborina 
i hladnoće zbog kojih smo morali grijanje imati uključeno krajem svibnja 
pa i početkom lipnja. Odmah potom zahvatio nas je val nesnosnih vrućina 
i neposredno pred izlazak ovog broja vodni val, koji se na sreću povukao bez 
nekih značajnijih posljedica, barem u našoj općini. Dunav je pokazao svoju 
snagu i podsjetio nas da ga moramo poštivati i držati do njega i njegovog 
okoliša. Ne bi se želio ponavljati ali vremena su nam više nego, blago rečeno, 
nenaklona. Pogodila nas je svjetska kriza, recesija popularnije rečeno.  Veliki 
doprinos istoj dali smo i mi sami. Počevši od onih na vrhu do nas osobno. 
Jesu li nam očekivanja veća od mogućnosti, trošimo li više nego li trebalo, 
gomilamo li nepotrebna materijalna dobra? Prirodna čovjekova težnju je 
postići više. Ukoliko je sve što imamo stečeno poštenim i vrijednim radom i 
ako to služi svojoj svrsi, ne vidim tu neki veliki problem. Živimo u vremenu 
velikih promjena, kako političkih tako i tehnoloških, komunikacijskih i dr. 
Upravo ovih dana svjedočimo uvođenju ARKOD – sustava. Danas je gotovo 
nemoguće voditi bilo kakvo poslovanje ako nemamo barem minimum 
informatičkog obrazovanja. Tko to ne može pratiti teško će se snaći u novom 
okruženju. Htjeli mi to priznati ili ne, ali suvremene trendove primorani smo 
slijediti. Pred nama su godišnji odmori pa se nadam da će svatko od Vas iznaći 
način  da se malo i fizički ali i psihički obnovi kako bi se mogli uhvatiti u 
koštac s problemima koji nas očekuju. Oni koji ne budu u prilici (mogućnosti) 
otputovati negdje dalje neka iskoriste jednu od najvećih i najljepših rijeka u 
Europi -  naš lijepi plavi Dunav.  S. Pančić, gl. i odg. urednik

VISOK VODOSTAJ DUNAVA
Na Antunovo ove godine 
u Opatovac je stigao 
ovogodišnji vodni val. 
Voda je poplavila bašče 
uz potok i stigla je do 
prvih kuća. Na sreću 
nije bilo većih šteta od 
velikog vodostaja Dunava. 
Znatiželjnicima su dobro-
došlicu poželjeli i labudovi 
uživajući i velikoj i čistoj 
vodi, dok su djeca uživala 
u pecanju u centru sela. 
 S. Pančić
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Petak, 25. Lipnja 2010. godine obilježili smo  jedan od 
nedvojbeno najznačajnijih datuma hrvatske povijesti – 
Dan državnosti Republike Hrvatske. Dan kada je Hrvatski 
sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od 
drugih republika SFRJ i Deklaraciju o proglašenju suverene 
i samostalne Republike Hrvatske, iskoristili smo da se još 
jednom zahvalimo našim poginulim, ubijenim i nestalim 
mještanima u Domovinskom ratu za njihov doprinos našoj 
slobodi. Molitvu za sve stradalnike predvodio je župnik 
lovaski Borislav Romić, kojem su se, polaganjem vijenaca 
i paljenjem svijeća, pridružila izaslanstva Vukovarsko-
srijemske županije, Općine Lovas i Općinskog odbora 
HDZ-a Lovas te članovi obitelji stradalnika.

T. Paša

OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Obitelji oštećenih, 
izaslanstvo VSŽ i Općine 
na suđenju u Beogradu

22. travnja 2010. župan vukovarsko-srijemski Božo Galić, 
njegov zamjenik Željko Cirba, zajedno s izaslanstvom 
Općine Lovas predvođenim načelnikom Stjepanom 
Milasom i obiteljima oštećenika, nazočili su suđenju 
na Okružnom sudu u Beogradu. Optužnica za ratni 
zločin tereti 14 pripadnika tadašnje civilne vojne vlasti, 
teritorijalne obrane i paravojnih oružanih snaga za smrt 69 
civila iz Lovasa krajem 1991. godine.   
Nakon suđenja održan je sastanak u Veleposlanstvu 
Republike Hrvatske u Republici Srbiji, gdje je izaslanstva 
primio veleposlanik Željko Kuprešak.  M. Peulić

Održan sastanak s 
potencijalnim svjedocima

Na inicijativu Fonda za humanitarno pravo iz Beograda 
i općinskih vlasti, 15.04. u Lovasu je održan sastanak 
s potencijalnim svjedocima za svjedočenje u, prije 
spomenutom,  sudskom procesu koji se vodi na Višem 
sudu u Beogradu. „Tijekom trajanja sudskoga procesa 
postali smo svjesni nekih problema koji su se pojavili. 
Želimo u razgovoru s ljudima i potencijalnim svjedocima 
vidjeti koji su to problemi da ljudi ne dolaze na suđenje 
i odbijaju svjedočiti“ - rekao je Željko Kuprešak, 
veleposlanik Hrvatske u Srbiji.

Ocijenio je da interesa među mještanima Lovasa ima, 
ali i da ih je potrebno ohrabriti i pomoći da prevladaju 
te psihološke barijere. Sastanku su prisustvovali brojni 
potencijalni svjedoci a potporu su im pružili veleposlanik 
Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešak, župan 
vukovarsko-srijemski Božo Galić i njegov zamjenik 
Željko Cirba, direktorica  Fonda za humanitarno pravo 
iz Beograda Nataša Kandić te predstavnici brojnih 
potpornih institucija.  M. Peulić
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Izaslanstvo Općine Lovas, na čelu s načelnikom Stjepanom 
Milasom, zajedno s vukovarsko-srijemskim županom Božom 
Galićem i njegovim zamjenikom Željkom Cirba, boravilo 
je 08. i 09. lipnja u talijanskoj pokrajini Ravenna , gdje ih 
je primio zamjenik predsjednika Provincije Ravenna te 
gospodarstvenici - čelni ljudi Confcooperative Ravenna. 
Budući da ove dvije županije, iako s različitih strana Jadrana, 
imaju velike sličnosti i potencijale, teme razgovora bile su 
brojne. Razvoj i restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje, 
zajednička ulaganja, sustavi navodnjavanja, modeli 
udruživanja i razmjena iskustava, samo su neke od spomenutih 
brojnih mogućnosti za zajednički nastup, poglavito u sferi 
gospodarstva. Pri tom je župan Galić još jednom istaknuo 
velike potencijale naše županije – plodne poljoprivredne 
površine, bogate šume i rijeke, ali i dobra iskustva i praksu u 
dosadašnjoj suradnji s talijanskim partnerima. 
Jedna od konkretnijih tema ovog posjeta bilo je i 

definiranje suradnje na projektu navodnjavanja u kojem 
bi Confcooperativa Ravenna osigurala stručnu provedbu u 
uspostavi pilot lokacija navodnjavanja na području Općina 
Lovas i Tompojevci , ali i širem području županije. Stoga 
se izaslanstvima priključio i voditelj Ureda za međunarodnu 
suradnju TINTL Tomislav Panenić. Pri tom je dogovoreno 
potpisivanje ugovora o suradnji Confcooperative Ravenna 
i Udruga korisnika sustava za navodnjavanje na našem 
području, što bi u prvim koracima značilo obuku dva hrvatska 
tehničara na polju navodnjavanja, dolazak talijanskih 
stručnjaka na naše područje i stručnu pomoć pri uspostavi 
pokusnih pilot lokacija. Definirani su i zajednički interesi 
u pogledu daljnjeg razvoja gospodarske suradnje na svim 
poljima, što će se u budućnosti ostvarivati potpisivanjem 
krovnih i i individualnih gospodarskih sporazuma, a 
čemu svoju potporu daje, kako Provincija Ravenna, tako i 
Vukovarsko-srijemska županija.  T. Paša

NASTAVAK SURADNJE  
NA PROJEKTIMA NAVODNJAVANJA

Hrvatska mreža za ruralni razvoj, u 
suradnji s Uredom za međunarodnu 
suradnju TINTL, organizirala je 09. 
srpnja 2010. posjet predstavnika 
institucija, civilnih i gospodarskih 
organizacija iz Republike Srbije 
području međuopćinske suradnje 
Grada Iloka i općina Tovarnik, 
Nijemci, Tompojevci i Lovas. Posjet je 
obavljen u sklopu provedbe projekta 
organizacija Odraz i z Zagreba i 
Građanske inicijative iz Beograda 
„Jačanje OCD-a i međusektorskog 
partnerstva za ruralni razvoj – 
prijenos iskustava u primjeni EU 
pristupa LEADER“, kojeg financira 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog 
društva RH. Cilj posjeta bio je pokazati 
primjer učinkovite međuopćinske 
suradnje TINTL, upoznati sudionike 
s osnovnim principima organiziranja 

lokalnog razvojnog partnerstva te 
raspraviti potrebe, mogućnosti i 
ograničenja uspješnom razvojnom 
partnerstvu. Goste je u Lovasu 
primio načelnik Stjepan Milas te 
ih je, zajedno s voditeljem Ureda 

za međunarodnu suradnju TINTL 
Tomislavom Panenićem, upoznao s  
projektima međuopćinske suradnje 
čija je realizacija u tijeku na području 
Općine Lovas.  

T. Paša

PREDSTAVLJENA MEĐUOPĆINSKA SURADNJA
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Odlukom župana Bože Galića od 
04. lipnja 2010. godine za cijelo 
području Vukovarsko-srijemske 
županije proglašena je elementarna 
nepogoda zbog velikih materijalnih 
šteta nastalih kao posljedica 
prekomjernih padalina tijekom 

proljetnih mjeseci. Prema prvom 
priopćenju Općinskog povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda, na području Općine 
Lovas štetu je prijavilo 26 fizičkih 
osoba – obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava, kao i tri pravne osobe 

(Vupik, Agro-Tovarnik i Citrus), 
na ukupnoj površini od cca 700 
ha. S obzirom da je Povjerenstvo 
procijenilo da se prosječna oštećenja 
kreću oko 30% na svim kulturama, 
prve štete procijenjene su na cca 1,5 
milijuna kn.  T. Paša

Vinogradari i vinari Vukovarsko-srijemske županije 
prepoznali su nastojanja Udruge vinogradara i vinara Općine 
Lovas – TNTL i prijavili svoja vina na III. ocjenjivačku 
izložbu vina berbe 2009. godine. Od ove godine ova 
izložba dobila je županijski karakter. Pokrovitelji iste su 
Županija vukovarsko-srijemska, Općina Lovas i Vinski 
klaster Srijem. Na ovogodišnjoj izložbi uz članove Udruge 
vinogradara i vinara TNTL –Vilka Đakovića, Krešimira 
Kovačevića, Ivana Poljaka, Tomislava Panenića, Jelenka 
Vlajčića, Ante Ivanike, Mladena Pančića, tvrtki „Arator“ 
d.o.o., „Citrus“ d.o.o. i „Podrumi Krešić, sudjelovali su 
vinari iz Iloka, Sotina, Vukovara te gosti tvrtke „Citrus“ iz 
Baranje. Bilo je prijavljeno 50 uzoraka vina. Titulu najboljin 
odnijeli su Zvonimir Dragun iz Iloka (Graševina) i Majer 
Stjepan iz Baranje (C. Sauvignon). Nadalje, dodijeljeno je 
14 zlatnih, 20 srebrnih, 8 brončanih plaketa te 6 priznanja 
za sudjelovanje. Od članova Udruge vinogradara i vinara 
TNTL priznanja su dobili:

- Zlatna plaketa – „Citrus“ d.o.o. za vina Chardonnay i R. 
Rizling i  Mladen Pančić za Frankovku.

- Srebrna plaketa – Vilko Đaković za Graševinu i 
Stolno bijelo vino,  „Citrus“ d.o.o. za Rose, Pinot bijeli 
i Graševinu, Krešimir Kovačević za Frankovku, Jelenko 
Vlajčić za Graševinu i Mladen Pančić za Pinot sivi.

- Brončana plaketa – „Arator“ d.o.o. za R. Rizling, 
„Podrumi Krešić“ za Traminac, Tomislav Panenić za C. 
Sauvignon i Ante Ivanika za Graševinu. 
Ocjenjivački sud istakao je da su vina bila dobre kakvoće 
a predsjednik udruge Jelenko Vlajčić zahvalio je svim 
sudionicima, napose Županiji Vukovarsko-srijemskoj, 
županu Boži Galiću i njegovu zamjeniku Željku Cirbi 
što je njihovom zaslugom od ove godine izložba dobila 
županijski karakter te izrazio nadu da će na idućoj izložbi 
sudjelovati više vinara s područja naše županije. Načelnik 
općine Lovas Stjepan Milas zahvalivši se na sudjelovanju 
pozvao je vinare na iduću IV. Županijsku ocjenjivačku 
izložbu vina u Lovasu.

Tekst: S. Pančić, Foto: T. Paša i M. Peulić

Lovas, 15. travnja 2010. godine – III. Županijska ocjenjivačka izložba vina – berba 2009. ….

LOVASKA IZLOŽBA VINA POSTALA ŽUPANIJSKA

POLJOPRIVREDNICI POGOĐENI JOŠ JEDNOM 
ELEMENTARNOM NEPOGODOM
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Dana 30. travnja 2010. u franjevačkom samostanu na 
otoku Košljunu potpisan je Sporazum o međusobnoj 
suradnji i prijateljstvu jedinica lokalne samouprave 
otoka Krka te Vukovarsko-srijemske županije. Sporazum 
su, s jedne strane, potpisali gradonačelnik grada Krka te 
načelnici općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, 
Omišalj, Punat, kao i načelnica općine Vrbnik, a,  s druge 
strane, gradonačelnik grada Iloka te načelnici općina 
Lovas, Nijemci, Nuštar, Tompojevci, Tordinci i Tovarnik. 
Sporazumom je utvrđeno stipendiranje studenata s 
područja spomenutih općina i gradova Vukovarsko-
srijemske županije, ali i brojni drugi vidovi suradnje poput: 
gospodarske, turističke i kulturne, posebice u pogledu 

poticanja međusobne razmjene robe i dobara, odnosno 
prodaje proizvoda s područja obiju ugovornih strana. 
Jedan od konkretnijih rezultata ove suradnje, kako je tada 
dogovoreno, biti će i postavljanje montažnih objekata tj. 
štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda s područja 
Vukovarsko-srijemske županije. Zbog velikog značaja ovog 
Sporazuma i suradnje koja iz njega proizlazi, potporu su 
mu dale i obije županije, što je potvrđeno nazočnošću 
Vidoja Vujića, zamjenika primorsko-goranskog župana  
te Bože Galića, župana vukovarsko-srijemskog i njegovog 
zamjenika Željka Cirbe. Boravak na otoku Krku izaslanstvo 
Općine Lovas iskoristilo je i za posjet prijateljskoj općini 
Malinska-Dubašnica. T. Paša

ZAHVALA
Grad Krk preuzeo je jednogodišnje 
stipendiranje Mirke Balić iz Lovasa, 
uspješne studentice IV. godine 
Fakulteta za menadžment u turizmu 

i ugostiteljstvu, smjer: međunarodni 
turistički i hotelski menadžment. 
Podsjećamo da je stipendiranje 
studenata u iznosu od 600,00 
kn mjesečno jedno od odredbi 
Sporazuma o međusobnoj suradnji 

i prijateljstvu jedinica lokalne 
samouprave s otoka Krka i s područja 
Vukovarsko-srijemske županije. 
Koristimo priliku još jednom se 
zahvaliti za ovu velikodušnu pomoć 
i potporu.  T. Paša

Otok Krk, 30. travnja 2010.

POTPISAN SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ 
SURADNJI I PRIJATELJSTVU
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POSJET OPĆINI STARŠE
U subotu, 30. svibnja 2010. prijateljska slovenska općina 
Starše obilježila je 13. općinski praznik – Dan općine 
Starše. Prigodnom svečanom programu nazočili su, u ime 
dugogodišnjeg prijateljstva, zamjenik župana vukovarsko-
srijemskog Željko Cirba te,  ispred Općine Lovas, načelnik 
Stjepan Milas, predsjednik Općinskog vijeća Berislav Filić i 
pročelnica Tanja Paša. Zahvaljujući za uspostavu i održavanje  
međunarodne suradnje te postignuća na tom polju, kao i za 
čvrsto dugogodišnje prijateljstvo,  načelnik općine Starše Vili 
Ducman prigodno je odlikovao zamjenika župana Željka 
Cirbu te načelnika Stjepana Milasa.  T. Paša

Od 20. – 22. svibnja delegacija 
istarskog Novigrada predvođena 
gradonačelnikom Anteom Milosom, 
delegacija istarske općine Tar Vabriga 
predvođena načelnikom Niviom 
Stojićem i predsjednikom Općinskog 
vijeća Antunom Stojnićem,  te 
gđom Ines Krajčak ispred istarske 
županije posjetile su Vukovarsko 
– srijemsku županiju, Grad Ilok te 
naravno i našu Općinu.Gostujuća 
delegacija JLS Istarske županije 
primljena je u prostoru Vukovarsko 
–srijemske županije gdje je 21. 

održan radni sastanak na kojem su 
sa strane Vukovarsko – srijemske 
županije bili zamjenik župana Ž. 
Cirba, gradonačelnik Grada Iloka 
Miroslav Janić, dogradonačelnik 
Vinkovaca Tomislav Šarić te načelnik 
naše Općine Stjepan Milas. U 
poslijepodnevnim satima gosti iz 
Istre, nakon što su posjetili Spomen 
obilježje na Ovčari i groblje Hrvatskih 
branitelja, došli su u radni posjet 
našoj Općini gdje je također održan 
radni sastanak te ugodno druženje. 
Zadnjeg dana posjeta, u subotu 22. 

svibnja, gosti su brodom od Vukovara 
do Iloka upoznali ljepote Dunava 
da bi u Iloku održali još jedan radni 
sastanak uz turistički obilazak Grada.
Cilj posjeta je ispitivanje mogućnosti 
suradnje između JLS naše i istarske 
županije na svim poljima društvenog 
života. Dogovoreno je i potpisivanje 
Sporazuma te Povelje o prijateljstvu 
i suradnji između Općina Lovas 
i Tar Vabriga, čije će se svečano 
potpisivanje upriličiti dana 17. 
srpnja 2010. godine u Taru.

M.Peulić

Istarska delegacija posjetila Lovas 
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Dana 11. svibnja 2010. godine Općinski vijećnici sastali su 
se na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovas. Pri tom 
su donijeli slijedeće Odluke o:
- usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas 
za 2009. godinu;
- usvajanju izvješće o izvršenju plana gospodarenja 
otpadom za 2009. godinu;
- izradi Plana zaštite i spašavanje te Plana Civilne zaštite;
- sudjelovanju u osnivanju Lokalne akcijske grupe na 
području TINTL;
- otvaranju natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuditelja 
za sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Lovas;
- imenovanju Odbora za turizam i ruralni razvitak, 
kojeg čine: Stjepan Milas – predsjednik te članovi: Adam 
Rendulić, Tanja Paša, Marijan Burger i Stjepan Pančić;
- imenovanju Odbora za javna priznanja, kojeg čine: 
Stjepan Milas – predsjednik te članovi: Berislav Filić, Vilko 
Đaković i vlč. Borislav Romić;
- imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda, u sastavu: Ivan Poljak – 

predsjednik te članovi: Zdenko Bistrović, Marijan Burger, 
Mladen Pančić i Jako Balić.
Deveta sjednica Općinskog vijeća održana je dana 11. 
lipnja 2010. godine, kada su donesene slijedeće Odluke:
- o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika iz radnog odnosa te o naknadi za rad 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa; a 
zbog potrebe usklađivanja s novim Zakonom o plaćama 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 
br. 28/10);
- o davanju prava služnosti za k.č. br. 1222 u k.o. Opatovac 
u svrhu izgradnje priključka naselja Šarengrad i Opatovac 
na vodoopskrbni sustav Ilok;
- o potpisivanju Sporazuma o suradnji i uspostavi 
prijateljstva između Općine Lovas i istarske općine 
Tar-Vabriga.
Na sjednicama je općinski načelnik Stjepan Milas podnio 
i izvješće o trenutnim i planiranim aktivnostima Općine 
Lovas, koje je također jednoglasno usvojeno.  T. Paša

SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Izgrađena tržnica u Lovasu
Djelatnici Komunalnog pogona, pored stalnih poslova 
po ulicama na uređenju Lovasa i Opatovca, nakon što su 
izgradili prilaze za invalide, uredili su i prilagodili  prostor 
kod Osnovne škole Lovas za mini tržnicu sa 4-5 štandova 
na kojima je omogućeno trženje povrća, voća i drugih 
potrepština za mještane. M. Peulić

NASTAVAK SANACIJE 
NERAZVRSTANIH CESTA

U pripremi je i projekt popravka i sanacije oštećenja 
na nerazvrstanim cestama Lovasa i Opatovca, ukupne 
vrijednosti 400.000,00 kn. Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u tu svrhu 
osiguralo je iznos od 200.000,00 kn, no preostaje 
još, prije otvaranja natječaja za izbor izvođača radova, 
zatvoriti financijsku konstrukciju, odnosno osigurati  i 
dodatnih 200 tisuća kn. Početak radova očekuje se u 
drugoj polovini 2010. godine.  T. Paša

Potporni zid u Tomislavovoj 
pri završetku

Komunalni općinski pogon intenzivno radi i na izgradnji 
potpornog zida u Tomislavovoj ulici preko puta mjesne 
crkve u Lovasu. Komunalni pogon odlučio je srušiti 
kompletan zid te izgraditi novi i to oko 40-ak metara jer 
bi se u protivnom s vremenom urušavao i dio starog zida. 
Investicija je vrijedna oko 50.000 kn a završetak radova 
predviđa se do sredine srpnja tekuće godine.   M. Peulić
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U PRIPREMI PROJEKT 
„ENERGANE“ LOVAS

U suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, a cilju 
pripreme projekta „Izgradnje postrojenja za proizvodnju 
električne i toplinske energije korištenjem obnovljivih 
izvora energije na području Općine Lovas“ , pokrenuta 
su prva istraživanja i ispitivanja potencijala područja. U 
tu svrhu, potpisan je Sporazum o sufinanciranju izrade 
preliminarne analize za kogeneraciju na biomasu snage 
1 MW. Sporazum su potpisali, ujedno i nositelji ovog 
projekta, županijska tvrtka Eko-sustav d.o.o. Vukovar, 
Općina Lovas i Arator d.o.o. Lovas. Preliminarna 
analiza, čija cijena iznosi 18.000,00 kn, dati će prve 
podatke o raspoloživosti sirovinske baze, prostornih 
mogućnosti, očekivanih energetskih učinaka, procjena 
troškova i ocjene isplativosti. Ukoliko pokazatelji 
budu očekivano pozitivni, zbog velikog značaja i 
visokih troškova, za realizaciju projekta tražit će se 
strateški partneri te će biti apliciran za financiranje iz 
pretpristupnih, a kasnije i strukturnih fondova EU.

T. Paša

122 bređe junice, pasmine Holstein, 
sa sjevera Njemačke dovezene su 29. 
travnja u svoj novi dom – na farmu 
muznih krava, Aratora d.o.o.- PZ 
Lovasa, u Lovas. Bređe junice, koje 
nakon telenja u jesen postaju krave, 
popunile su tako novoizgrađenu 2. 
etapu farme te će popuniti kapacitet 
400 muznih krava što predstavlja 
konačnu brojku projekta muznih 
krava PZ Lovasa odnosno Aratora 
d.o.o. „Posjetili smo 80-ak farmi da bi 
se u konačnosti  odlučili za 122 junice 
sa sjevera Njemačke kod Hannovera 
čime smo popunili postojeći 
kapacitet farme“, rekao je između 
ostalog tehnolog na farmi Aleksandar 
Knapček. M. Peulić

Popunjena farma muznih krava Aratora d.o.o.

Šest osoba, s područja Lovasa i Opatovca, od 15. travnja 
zaposleno je programom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Javni radovi 2010. Novouposleni djelatnici raspoređeni 
su na poslove koji doprinose društveno korisnom radu 
na području naše općine. Od 01. svibnja zaposlene su, 
preko istog programa, još četiri osobe sa evidencije HZZ, 
a raspoređene su  na poslove uređenja travnjaka, groblja, 
kanalske mreže i dr., na poslove uređenja i održavanja 
obaju mjesta naše općine.

M. Peulić

PROGRAMOM JAVNIH RADOVA ZAPOSLENO 10 OSOBA

DERATIZACIJA I 
DEZINSEKCIJA

Prošlog mjesec Veterinarska stanica d.d. Vukovar izvršila 
je deratizaciju u naseljima Lovas i Opatovac, koju je 
financiralo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja, dok je Općina Lovas snosila troškove deratizacije 
smetlišta i mrciništa. 
Sada smo, nakon dugih kišnih razdoblja i poplava, 
suočeni s problemom najezde komaraca. U cilju rješavanja 
ovog problema izvršeni su, na Koordinaciji župana, 
gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije, 
prvi dogovori. Donesen je Zaključak o potrebi organiziranja 
zajedničke akcije tretiranja komaraca metodom toplog 
zamagljivanja iz zrakoplova, kojom bi se obuhvatio i 
zeleni pojas oko gradova i naselja, kao i šume, vodotoci 
i poplavljena područja koja su žarišta i potencijalna legla 
komaraca. Ukupni trošak zajedničke provedbe dezinsekcije 
komaraca, prema postignutom dogovoru, snosit će 
Vukovarsko-srijemska županija u omjeru 50%, dok će 
preostali iznos podmiriti jedinice lokalne samouprave. 

T. Paša
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USKORO TURISTIČKA 
SIGNALIZACIJA

Ministarstvo turizma odobrilo je i potporu od 15 tisuća kuna 
za projekt turističkog označavanja područja Općine Lovas. 
Kako je općina za predmetni projekt dužna izdvojiti isti 
iznos, 15 tisuća kn utrošeno je za projektiranje postavljanja 
turističke signalizacije. Projektnu dokumentacIju izradilo 
je poduzeće Svod iz Osijeka te je ista poslana na suglasnost 
nadležnim institucijama. Nakon ishođenja potrebitih 
odobrenja, krenut će se s nabavkom turističkog znakovlja.  

T. Paša

IZGRAĐENI NOVI PRILAZI ZA 
INVALIDNE OSOBE

U programu Ministarstva turizma pod nazivom „Turizam 
bez zapreka“ Općini Lovas odobren je iznos potpore od 
30.000,00 kn za projekt izgradnje pristupnih rampi 
za invalide. Projektom je izgrađeno ukupno  pet prilaza 
za invalide na zgradama općinske vijećnice, općinske 
uprave, poštanskog ureda Lovas, dječjeg vrtića Bajka 
te Doma kulture Lovas. Radove su izveli uglavnom 
djelatnici općinskog komunalnog pogona, dok je iznos 
od 30.000,00 kn, koliko je nedostajalo za zatvaranje 
financijske konstrukcije, financiran sredstvima općinskog 
proračuna. Nastavak ovog projekta ponovno je apliciran 
za financiranje od strane spomenutog Ministarstva, no 
rezultati se još očekuju. T. Paša

Lovas ukrašen cvijećem
Novouposlene djelatnice  programa Javnih radova, osim 
uobičajenih poslova na uređenju javnih površina, grobalja 
i dr., zasađivanjem cvijeća i uređenjem zelenih površina 
uljepšali su  centar  naselja i druga prigodna mjesta. 

M. Peulić

Na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 
30. lipnja 2010. godine evidentirano je 64 nezaposlene 
osobe s područja Općine Lovas.

Održana redovita i 
izborna skupština Udruge 

umirovljenika Općine Lovas
Četrdesetak članova Udruge umirovljenika Općine Lovas 
prisustvovalo je u subotu 03. srpnja redovitoj ali i izbornoj 
skupštini te udruge. Na izbornoj skupštini za predsjednika je 
ponovo izabran Jakob Poljak, za dopredsjednika je  izabran 
Vlado Krpan dok je za tajnika i blagajnika izabran Ivan 
Bogad. Skupštini su prisustvovali načelnik Općine Lovas 
Stjepan Milas, predsjednik Općinskog vijeća Berislav Filić 
koji su ispred Općine obećali nastavak potpore udruzi koja 
okuplja umirovljenike s područja obaju naselja. M.Peulić
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Quiltovi u Lovasu!? 
Gradska knjižnica Vukovar u suradnji s Veleposlanstvom 
SAD-a u Republici Hrvatskoj te našom Općinom 
organizirala je u petak 18.06. kreativnu radionicu i 
predavanje o tzv. quiltovima (patchwork pokrivačima), 
američkoj tradiciji izrade rukotvorina koja polako izumire. 
Radionica je održana u vrtiću „Bajka“ a Lovas je izabran 
jer je poznat po njegovanje hrvatske, tj. slavonsko-
srijemske narodne tradicije, kako su nas i sami organizatori 
ocijenili. Voditeljica radionice Nancy Walraven izrazila je 
zadovoljstvo održanom radionicom baš kao i okupljene 
gošće Lovasa i Opatovca koje su joj prisustvovale. Ovom 
kreativnom radionicom ujedno je započeo program 
“LJETO U KNJIŽNICI” 2010. M. Peulić

Lovas, Uskrs 2010. godine 

LJILJA SKARAMUCA-
RAVNJAK NE POSUSTAJE

Zahvaljujući Ljilji Skaramuca-Ravnjak  i tvrtci „Žito“ 
d.o.o. Osijek 40 socijalno najugroženijih obitelji s područja 
Općine Lovas i ove su godine blagdane proveli bezbrižnije. 
Naime posredstvom gospođe Ljilje Skaramuca-Ravnjak i 
predsjednika uprave  „Žito“ d.o.o. gosp. Marka Papunića 
osigurana je tona brašna, 150 litara ulja, 20 kg griza i 
37,5 kg. kukuruzne krupice. Općina Lovas zahvaljuje na 
donaciji koja je ravnomjerno raspoređena najugroženijim.

M. Peulić

JEDANAEST  
NOVOROĐENIH BEBA

U prvom polugodištu 2010. godine, prema raspoloživim 
podacima, na području Općine Lovas rođeno je jedanaest 
djece. Za prvih sedam podnesenih zahtjeva, proračunskim 
sredstvima isplaćeno je ukupno 23.000,00 kn kao potpora 
obiteljima s novorođenom djecom. Preostalih četiri 
zahtjeva za isplatu potpore biti će riješeno tijekom srpnja i 
kolovoza ove godine. T. Paša

PO 100 KUNA 
NAJUGROŽENIJIMA 

Općina Lovas svake godine sudjeluje u pomoći 
najugroženijima povodom Uskršnjih blagdana. Ove 
godine pomoć je iznosila 100,00 kuna, koju je dobila 
31 obitelj. Tome treba  dodati i po 500,00 kuna koje 
su dobile tri obitelji a dar su Vukovarsko-srijemske 
županije. M. Peulić

Dugogodišnja prijateljica Općine Lovas Amalija Janović 
zajedno sa suprugom posjetila je Lovas, gdje ju je primio 
načelnik općine Stjepan Milas. Bila je to prilika da se 
informira o napretku ovih mjesta kojima je za vrijeme 
povratka puno pomagala, no i prigoda da paljenjem 
svijeća na spomen obilježju masovne grobnice još jednom 
oda počast žrtvama Domovinskog rata. T.Paša
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Svjetski dan sporta obilježava se svake godine krajem 
mjeseca svibnja, velika je manifestacija sporta i sportske 
rekreacije, kojom građani diljem svijeta iskazuju svoj 
pozitivni stav prema zdravom, aktivnom i kreativnom 
načinu života. U tom duhu, u sklopu Športsko-školskog 
centra Lovas, dana 27. 05. 2010. održan jeDan športa. 
Mali nogomet, tenis, odbojka na pijesku, badminton 

i mnoge druge aktivnosti obilježile su taj dan a po 
prilično sparnom vremenu učenici su opet „nadmudrili“ 
nastavnike pobijedivši ih 2:1 u malonogometnom susretu 
koji je postao tradicija za održavanja ovakvih i sličnih 
sportsko-društvenih manifestaciji u organizaciji OŠ Lovas. 
 M.Peulić

Dana 31.03.2010.g. učenici Osnovne škole Lovas obilježili 
su Svjetski dan voda. Prezentacijama i raznim pokusima 
u školskim učionicama nastavnici su ukazali na važnost 
vode kao neprocjenjivog dara prirode bez kojeg je život na 
Zemlji nezamisliv uz poruku kako je trebamo trošiti čim 
manje jer danas na našem planetu preko milijardu ljudi 
nema stalan pristup zdravoj, čistoj vodi.
 Nakon prezentacija, učenici su sa učiteljima posjetili obližnje 
ribnjake u Lovasu. Prije polaska, svaki razred je dobio eko-
poruke i zadatke koje je ribnjaku morao obaviti. Učenici su 
se na ribnjaku bavili prikupljanjem raznih životinja (puža 
vinogradnjaka, pauka križara…), prikupljanjem biljaka 
(lopoč, čičak, trska…) i promatranjem dalekozorom 

tražeći ptice. Nakon uspješno izvršenih zadataka, učenici 
su se uputili natrag u školu. 
Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja koja se 
još uvijek može pohvaliti čistim vodonosnicima i čistom 
vodom. Rijetki smo stanovnici Europe koji vodu mogu piti 
direktno iz slavine. Zdravstvena ispravnost vode redovito 
se nadzire, i zaista nema potrebe za konzumiranjem vode 
iz plastičnih boca. Sve to naravno ne znači da problema 
s vodom nažalost nema i u Hrvatskoj ali i ovakvim 
obilježavanjima želja je učenike osvijestiti o važnost, ovog 
neprocjenjivog, prirodnog dara kojeg posjedujemo, a često 
toga nismo niti svjesni. M.Peulić

Osnovna škola Lovas

Obilježen Svjetski dan voda

Svjetski dan športa
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Ples, pjesma i dramski nastupi osnovoškolaca Lovasa i 
Opatovca izmamili su mnogo pljeska i smijeha, u petak 
18.06., na licima okupljenih gostiju u punom Domu 
kulture u Lovasu. Svečanu priredbu povodom kraja školske 
2009/2010. godine otvorila je sama ravnateljica Julija Baltić 
nakon čega su učenici preuzeli stvari u svoje ruke. Roditelji 
i mještani Lovasa i Opatovca uživali su u predstavi koju su 
učenici i nastavnici pripremili zadnji dan škole a najboljim 
učenicima podijeljene su i prigodne nagrade za uspjeh koji 
su postigli tijekom, sada već prošle, školske godine.

Osim prije navedenih aktivnosti učenici su obilježili Dan 
planeta Zemlje, Dan obitelji, Dan tiska, Dan hrvatskog 
jezika, izradili školski bonton, uređivali okoliš, sadili 
cvijeće oko školskih zgrada i dvorišta, putovali na izlete i 
dr., ali i bili marljivi ispunjavajući svoje školske obaveze.  
Osnovnoškolsko obrazovanje završili su učenici osmog 
razreda a nastavnici na čelu s ravnateljicom škole Julijom 
Baltić žele im da i svoje daljnje školovanje nastave s 
jednakim i boljim uspjehom te svaku sreću u daljnjem 
životu. M. Peulić

Mala škola 
Krajem travnja Osnova škola Lovas postala je bogatija 
za 9 novih učenika koji pohađaju 150 satnu tzv. Malu 
školu. Riječ je o 9 mališana predškolske dobi koji do 01. 
srpnja pohađaju program pripreme za prvi razred kojeg će 
upisati od jeseni tekuće godine. Program Male škole vrlo 
je važan za ovu djecu, prije svega zbog socijalizacije ali i 
učenja prvih slova, brojeva i dr., rekla je između ostalog 
ravnateljica Osnovne škole Lovas gđa J. Baltić.  Malu školu, 
koju pohađaju i mališani iz Opatovca, u cijelosti financira 
Općina Lovas.  M. Peulić

Obilježen Dan obitelji
17.5.2010. održan je međunarodni Dan obitelji. Održava 
se od 1994. Cilj je podrška obiteljima koje imaju problema 
i općenito obiteljima. U našoj školi pedagoginja Bogdanka 
Mioković Imrović se potrudila i napravila prezentaciju 
koju nam je kasnije izložila.
U glavnom holu naše škole postavljen je i pano o Danu 
obitelji koju su izradili naši budući đaci-prvaci. Oni su 
na svoj pano postavili crteže svojih obitelji. U svijetu se 
Međunarodni Dan obitelji obilježava 15. svibnja. Na taj 
dan sav svijet želi da svaka osoba i svako dijete ima svoju 
obitelj, da svi žive u svom toplom domu.
Prezentacija je bila jako poučna. Naučili smo nešto o 
odnosu djece i roditelja. Djeca su se okupila u učionici 
hrvatskog i izašli sa barem malo znanja koliko nam je 
obitelj važna. ANA BALIĆ

Svečanom priredbom završila školska godina
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Povodom obilježavanja Svjetskog dana 
sporta, Mladež HDZ-a Vukovarsko-
srijemske županije u Športskom 
centru u Lovasu, organizirala je 29.05. 
cjelodnevna natjecanja na našim 
sportskim terenima. Brojna mladež 
pristigla iz Vukovara, Vinkovaca, 
Tovarnika, Nijemaca, Tompojevaca i 
ostalih mjesta takmičila su se u malom 
nogometu, odbojci na pijesku, tenisu, 
košarci i boćanju.
Pod sloganom „Sportom za zdrav 
život“ u spomenutim sportovima 
aktivno je sudjelovalo preko 150 
mladih a nakon sportskih aktivnosti 
nastavljeno je druženje do večernjih 
sati. Predsjednik Županijskog 
odbora Mladeži HDZ-a Nikola 
Mažar istaknuo je da će Mladež 
osim sportskih i ekoloških aktivnosti 
ovoga ljeta provoditi i veliku akciju 
uklanjanja i uništenja alergo-biljke 
Ambrozije na području Vukovarsko-
srijemske županije. M. Peulić

U subotu, 03. srpnja 2010. godine, održana je izborna 
skupština Općinskog odbora mladeži Hrvatske 
demokratske zajednice za Općinu Lovas. U nazočnosti 
gostiju: Nikole Mažara, predsjednika ŽO MHDZ te 
zamjenika Vukovarsko-srijemskog župana Željka Cirbe, 

mladež je još jednom za svog predsjednika izabrala 
Stjepana Mađarevića. Izabrani su i članovi OO MHDZ 
i to: Željka Palijan, Ante Milas, Tajana Brajković, Mladen 
Pančić i Goran Barić, kao i članovi Nadzornog odbora: 
Adrea Toma, Hrvoje Vlajčić i Marko Badanjak. T. Paša

IZBORNA SKUPŠTINA MLADEŽI HDZ-A

Mladež HDZ-a organizirala sportska natjecanja u Lovasu 

Općinski odbor HDZ-a Lovas, zajedno sa Izvršnim odborima Temeljnih 
ogranaka HDZ-a Lovas i Opatovac, redovno održava svoje sastanke jednom 
mjesečno. Prilika je to da se članstvo informira o aktualnoj političkoj situaciji, 
kao i trenutnim i planiranim općinskim aktivnostima. T.Paša
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Kup ŠRU “Karas” Ilok 2010. – ŠRU 
„Smuđ“ Lovas osvojila treće mjesto 

U organizaciji ŠRU 
“Karas” iz Iloka, na rijeci 
Dunav u Iloku, 13. Lipnja 
2010. godine održano je 
kup natjecanje u lovu ribe 
udicom na plovak. Ribići 
ŠRU “SMUĐ” Lovas 
odlično su otvorili sezonu 
osvajanjem trećeg mjesta 
u ekipnom plasmanu i 
jednim prvim mjestom 
u sektoru koje je osvojio 
Vlado Ostrun. Za ŠRU 
“Smuđ” Lovas nastuplili 
su: Renato Brajković, 
Vlado Ostrun i Milan 
Sabljak.

M. Peulić

U organizaciji NK „Opatovac“ i pod pokroviteljstvom 
TO HDZ Opatovac organiziran je tradicionalni 
malonogometni turnir.  Turnir je godina dobivao nove 
sadržaje pa tako zadnjih nekoliko godina i u natjecateljskom 
dijelu sudjeluju djeca i žene. Ove godine postignuti su 
slijedeći rezultati: 
NOGOMET MUŠKARCI:
01. „NEPOBJEDIVI“
02. „4 ASA“
03. PJETLOVO BRDO
04. ĐIGURA
05. BRĐANI
06. GUSARI
Najbolji strijelac bio je ANDRIJA POLE (ANDRIJIN).

NOGOMET ŽENE: 
MAME – KĆERI  0:3

SKAKANJE U DALJ: 
01. IGOR BOJIĆ
02. POLE ANDRIJA 
03. IVAN POLE

NAVLAČENJE KONOPCA: „4 ASA“

BACANJE KUGLE
01.  MARIN MASLOV
02. ANTE MILAS (IVANOV)
03. FRANJO TOMA

Natjecateljski dio prošao je u sportskom i fer ozračju.
S. Pančić

NK Lovas sezonu  
završio na 4. 

mjestu
U posljednjem 22. kolu 2 ŽNL 
nogometnog središta Vukovar, NK 
Lovas pobijedio je na domaćem 
terenu NK Negoslavce rezultatom 
4:1. Tom pobjedom NK Lovas 
zauzeo je 4. mjesto s 38 bodova a 
ispred njega su HNK Radnički(4 
boda više), NK Sinđelić(7) i NK 
Sloga(10)(B).
NK Opatovac, koji se natječe u 
III ŽNL nogometnog središta 
Vukovar, sezonu je okončao na 
posljednjem 6. mjestu s bodom 
zaostatka za petoplasiranim NK 
Petrovci. M. Peulić

Opatovac, 07. lipnja 2010. godine – održan tradicionalni turnir….

„NEPOBJEDIVI“ – PETI PUTA POBJEDNICI



16

Opatovac, 08. svibnja 2010. god. – svečano 
obilježen Majčin dan

MAJKAMA NA DAR
U subotu 10. svibnja ove godine u Domu kulture u 
Opatovcu svečano je obilježen Majčin dan. Program su 
pripremili učenici OŠ „Lovas“ i KUD „I. G. Kovačić“. 
Mališani nižih razreda recitacijama, pjesmom i plesom 
oduševili su prepuno gledalište, dok su učenici viših 
razreda pokazali i svoje dramsko umijeće. Program 
proslave Majčinog dana uljepšali su tamburaši i folkloraši 
KUD-a „Ivan Goran Kovačić“ iz Lovasa. Proslavi je 
nazočilo i izaslanstvo naše Općine predvođena načelnikom 
Stjepanom Milasom i njegovim najbližim suradnicima 
-  predsjednikom Općinskog vijeća Berislavom Filićem i 
pročelnicom Jedinstvenog upravno odjela Tanjom Paša. 
Uz njih tu su bili i naši župnici vlč. Zlatko Rajčevac i 
Borislav Romić. Vlč. Zlatko Rajčevac održao je i prigodan 
govor povodom Majčinog dana a na kraju programa on i 
načelnik Milas uručili su prigodan darak Ireni Gožović kao 
znah zahvale svim našim majkama.

S. Pančić
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VJERSKI ŽIVOT OPATOVAC
Sotin, 20. lipnja 2010. godine -  prva pričest 

SAKRAMENT PRVE PRIČESTI 
PRIMILO 8 MLADIH VJERNIKA

Na svečanom euharistijskom slavlju u crkvi BDM Pomoćnice 
kršćana u Sotinu sakrament Prve pričesti primilo je šestero 
mladih vjernika – 4 iz  Sotina i 2 iz  Opatovca. Sakrament 
Prve pričesti primili su: 
- DORA IVANČIĆ (Damira i Marijane r. Karaula)
- MATEJ KOMAROMI (Zdenka i Angele r. Šarvari)
- RUŽICA MALEŠIĆ (Darka i Silvane r. Gverić)
- STJEPAN MESAROŠ (Zorana i nade r. Lošone)
- KRISTINA MILETA (Damira i Senke r. Cikanović)
- TOMISLAV SOLAR (Damira i Danijele r. Marković)
- DOMAGOJ BECK (Zdenka i Veronike r. Pavlini)
- ARIJAN BRKOVIĆ (Ivana i Marije r. Perković)   
Misno slavlje predvodio je vlč. Zlatko Rajčevac, župnik 
sotinski.

S. Pančić

AKTIVNOSTI ŽUPLJANA

SUSRET MINISTRANATA
Nadbiskupijski susret ministranata i ministrantica održan 
je 22. lipnja ove godine u Đakovu. Susret je započeo sv. 
Misom u katedrali koju je predvodio nadbiskup dr. Marin 
Srakić, a nastavljen je kvizovima, gledanjem filmova i 
drugim aktivnostima. Nažalost program je malo izmijenjen 
zbog veoma kišnog dana. Na ovogodišnjem susretu 
sudjelovali su svi ministranti i ministrantice iz naše župe.

Vlč. Zlatko Rajčevac

Na inicijativu članova Župnog pastoralnog i ekonomskog 
vijeća iz Opatovca organizirana je akcija na uređenju 
okoliša Crkve BDM – kraljice sv. Krunice. Unatoč sezoni 
poljoprivrednih radova odazvao se solidan broj župljana. 
Pokošena je trava i posječeno visoko raslinje i grmlje. 
Nažalost ovim poslom samo se ustanovilo koliko je posla 
još pred nama. Radnu akciju okupljeni župljani su završili 
ugodnim druženjem uz slavonski čobanac. 

Od početka godine uređenje crkve BDM – Kraljice sv. 
Krunice, povjerena je našim župljankama. Koordinatorica 
je Ljuba Bistrović. Na uređenju interijera i eksterijera, 
održavanju misnog ruha i inventara uključeno je gotovo 
pedeset žena. Podijeljene su u grupe i prema utvrđenom 
rasporedu odrađuju povjereni im posao. Kako to rade 
možemo vidjeti svake nedjelje na sv. misi. Prema riječima 
gospođe Bistrović posao se obavlja  redovito i dobro. 
Posla ima i svi koji se žele uključiti mogu se prijaviti 
koordinatorici Ljubi Bistrović.  S. Pančić
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Pri završetku svećeničke godine, proslavili smo 3. 
lipnja veliku svetkovinu – PRESVETOG TIJELA 
I PREDRAGOCIJENJENE KRVI KRISTOVE – 
TIJELOVO ili BRAŠANČEVO – „žitovo„!
Od žita – pšenice dolazi brašno, a od brašna se umijesi 
kruh, a od toga kruha – na svakoj svetoj Misi –toj 
ISUSOVOJ POSLJEDNOJ VEČERI – kad se kruh 
posveti –- postane ISUSOVO TIJELO – a „grožđanovo„ 
– od boba – grozdova – bude vino – koje se posveti i ono 
postane ISUSOVA KRV!
Što se SVE treba posložiti da bi se došlo do brašna ili da bi 
se došlo do vina?
Isus je svojim TIJELOM i svojom KRVLJU „povezao„ 
cijelu prirodu i cijeloga čovjeka!
Tu su zemlja, rude, voda, zrak, sunce, kiša, vjetar, rosa, 
vrućina, zima….
Tu je i čovjek, koji je orao, sijao, okopavao, obrezivao, 
zalijevao, žeo, trgao, mljeo….
Tu su i tvornice, koje daju svoje oruđe, galicu, 
strojeve,posude… 
Tako ISUS SVE posvećuje i svemu daje svoju BOŽANSKU 
PRISUTNOST, kad je posvetio kruh i vino na posljednjoj 
Večeri i zapovjedio svojim Apostolima da TO ISTO ČINE 
NJEMU NA SPOMEN!
Tijekom povijesti mijenjale su se države i granice, vlasti 
i velesile nastajale i nestajale – napredovalo se u znanosti 
i tehnici – otkrivali su se novi svjetovi i leti se u svemir 
na druge planete –a tijekom sve te povijesti – od zore do 
mraka – od večeri do svanuća – odjekuju – i odjekivat će 
do konca svijet – Isusove riječi:

„UZMITE I JEDITE i UZMITE I PIJTE 
ovo je MOJE TIJELO i OVO JE MOJA KRV! „

Tako je ISUS – na euharistijski način nazočan i prisutan u 
toj i takvoj ljudskoj povijesti!
I ZATO JE U OTAJSTVU EUHARISTIJE SAŽETA SVA 
TAJNA OTKUPLJANJA I SPASENJA LJUDSKOGA 
RODA!

Zato pred tim otajstvom i pred tom tajnom čovjek ostaje 
začuđen i zadivljen nad DOMIŠLJATOM BOŽJOM 
LJUBAVLJU – pa svetu pričest prima s vjerom i s velikom 
zahvalnošću! I zato vjernici, sa svojim svećenicima, slave 
EUHARISTIJU – SVETU MISU – i tako uprisutnjuju 
Isusovu muku, smrt i Uskrsnuće dok ON ne dođe!

Sv. Misu smo imali u župnoj crkvi u 10.00 sati, a sve obrede 
tijelovske procesije i blagoslova iza svete mise u crkvi, jer je 
bilo loše vrijeme i bojali smo se kiše i nevremena, pa nismo 
išli kroz selo, kako je bilo prijašnjih godina!
Onda smo 6. lipnja u 10.00 sati sa svetom misom 
proslavili PRVU SVETU PRIČEST naših najmilijih i 
najdražih – djece trećeg razreda – njih sedmorica - zajedno 
sa roditeljima,rodbinom i drugim vjernicima! A to su: 
MARKO ANTOLOVIĆ, FILIP MLAĐEN, MARIN 
MAĐAREVIĆ, PETAR KOVAČEVIĆ, ROBERT 
PERIČIĆ, RAFAEL HODAK i VILIM MARTINOVIĆ!
Poslije svete mise, počastili smo se i osvježili se – kod 
župnika – u župnom domu, prije obiteljskog slavlja za 
domaćim stolom u obiteljima rodbine, kumova i prijatelja!
Od ponedjeljka do subote bila je PRVOPRIČESNIČKA 
OSMINA – kada su prvopričesnici svaki dan – redovito i 
revno – dolazili na svetu misu i na svetu pričest!
Zato, SVIM prvopričesnicima OD SVEGA SRCA 
ČESTITAMO, pa se s njima, s njihovim roditeljima, 
kumovima i cijelom rodbinom – kao prava kršćanska braća 
i sestre – ISKRENO RADUJEMO!

vlč. Borislav Romić

VJERSKI ŽIVOT LOVAS

IZ ŽIVOTA ŽUPE LOVAS!

Članovi molitvene zajednice Krvi Kristove iz Lovasa i 
ove godine su se, već tradicionalno, uputili na hodočašće 
u Ludbreg. Povodom istoimenog blagdana, vjernici su 
molitvom i bdijenjem slavili Krv Kristovu, a što obavljaju 
u Ludbregu već duži niz godina, posljednjeg vikenda u 
mjesecu lipnju. Troškove putovanja snosila je Vukovarsko-
srijemska županija, kojoj se i ovim putem zahvaljuju. 

T. Paša
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Župljani Lovasa, prevođeni župnikom Borislavom 
Romićem, molili su na Veliki petak  križni put ulicama 
naselja Lovas, u spomen stradalim i nestalim žrtvama 
župe i općine Lovas u Domovinskom ratu.  Počevši od 
1. postaje – spomen obilježja minskog polja, Lovašani su, 
prisjećajući se Isusove muke i smrti na križu, molili snagu 
za oprost, strpljenje u nošenju vlastitog križa te vječni život 
za svoje stradale najmilije.  Ujedno zahvaljujući što je zlo 
pobijeđeno, što se toranj porušene crkve ponovno uzdiže 
k nebu, a naročito za obnovu crkvene zajednice, Lovašani 
su stigli i do 14. postaje – spomen obilježja masovne 
grobnice na mjesnom groblju u Lovasu. Ondje su uputili i 
svoje posljednje molitve: „Ne daj uskrsli Isuse da naše duše 
umru u zloći. Uputi nas da znamo praštati, gledati svijet 
oko sebe, spoznati sebe i svoje grijehe. Kada i mi dođemo 
do 14. postaje da budemo izmoreni dobrim djelima“.
Krvavi križni put ulicama Lovasa moli se svake godine na 
veliki petak, počevši od 2004. godine, a njegov začetnik ja 
tadašnji župnik lovaski vlč. Stipo Marić. T. Paša

Lovas, 02. travnja 2010.

Ne daj uskrsli Isuse da naše duše umru u zloći




