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RIJEČ UREDNIKA
Ovu godinu nećemo baš pamtiti po dobru. Na političkoj sceni dogodile su 
se, i još uvijek se događaju, velike promjene. Koliko će narod od njih imati 
koristi vidjet će se. Pogodila nas je velika ekonomska kriza, vremenske prilike 
nisu nam baš bile naklone, sustav vrijednosti u velikoj mjeri je poremećen. Broj 
nezaposlenih je sve veći. I što na sve to reći nego da nije dobro. Kako vratiti 
samopouzdanje i osmjeh na lica nas običnih smrtnika. U životu je sve podložno 
promjenama, pa će se prebroditi i kriza, oni koji moraju otići će otići, no nešto 
nam ipak ostaje to su Naše obitelji. Treba učiniti sve da naša obiteljska gnijezda 
ostanu što manje okrznuta događanjima oko nas. 
Nadalje želio bih vas podsjetiti na rečenicu: „….tko će ostati ako se svi odrekne-
mo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok 
mene ne bude……?” - koju je u paklu Vukovara izrekao krajem 1991. godine 
Siniša Glavašević. Kako vrijeme više odmiče sve je se više sjetim. Kraj godine za 
stanovnike našeg kraja uistinu je neobičan. Dok drugi zbrajaju poslovne uspjehe 
i neuspjehe mi zbrajamo poginule, ubijene, nestale …. I još kada vam se putem 
medija, upravo u to vrijeme, pojavi osoba koja ustvrdi da su Hrvati započeli 
rat u Vukovaru, i što je najžalosnije, oni koji su odgovorni za ovu državu ili 
ne reagiraju ili reagiraju blago. Stoga treća stranica „Lovaskog lista“ redovito je 
namijenjena našim sumještanima, koji su tijekom Domovinskog rata, ubijeni, 
poginuli i nestali. Statistika je neumoljiva – 87 ubijenih i poginulih i 3 nestala. I 
tako će biti navijek, dakako dok novine budu izlazile i dok moja malenkost bude 
Vaš urednik. Ne smijemo dopustiti da se istina zaboravi. Oprost je individualna 
stvar, ali zaborav ne. 
I konačno hajdemo malo na nešto vedrije. Pred nama je Božić i Nova godina. 
Nadajmo se dobrom zdravlju, osobnom zadovoljstvu i sreći naših obitelji. 

Želim Vam svima Sretan Božić i blagoslovljenu Novu 2011. godinu.
S. Pančić, gl. i odg. urednik

Lovas, 10. listopada 2010. god.

DA SE ŽRTVE NE ZABORAVE
10. listopad 2010. - Obilježavajući tuž-
nu i tragičnu devetnaestu obljetnicu 
privremene okupacije mjesta Lovas od 
strane srpskog agresora, izaslanstva Op-
ćine Lovas, Općinskog odbora HDZ-a 
i obitelji stradalnika položila su vijence i 
zapalila svijeće na spomen obilježju ma-
sovne grobnice u Lovasu. Molitvu kao 
i Sv. misu zadušnicu za 87 poginulih i 
ubijenih te tri nestala mještana Općine 
Lovas predvodio je župnik lovaski Bori-
slav Romić. T. Paša

Opatovac, 14. listopada 2010. god.

JOŠ JEDNA TUŽNA OBLJETNICA 
14. listopada 1991. godine Opato-
vac je bio privremeno okupiran od 
strane velikosrpskog agresora. De-
vetnaest godina poslije, molitvom i 
paljenjem svijeća Opatovčani su se 
prisjetili svojih najmilijih, stradalih 
u borbi za hrvatsku nezavisnost. Vi-
jenac je, kod spomen križa u sredi-
štu sela, položilo izaslanstvo Općine 
Lovas. S. Pančić



3

Devetnaest proteklih godina nije 
uspjelo izbrisati niti ublažiti tugu 
Lovaščana, potaknutu tragičnim do-
gađanjima i stradavanjem njihovih 
najbližih na minskom polju. Stoga su 
se,  polaganjem vijenaca, paljenjem 
svijeća i molitvom, još jednom pri-
sjetili zlokobnog 18. listopada 1991. 
godine, dana kada je 51 lovaski Hr-
vat od strane velikosrpskog agresora 
prisilno odveden na „čišćenje“ min-
skog polja. Tragična pogibija 21 te 
ranjavanje 14 Lovaščana, toga je dana 
brojne obitelji zavila u crno. Ovoj žr-
tvi u spomen su, zajedno s obiteljima 
stradalnika, dužno poštovanje odala  
izaslanstva Vukovarsko-srijemske žu-
panije, predvođena županom Božom 
Galićem, Općine Lovas, Općinskog 

odbora HDZ-a Lovas te stradalničkih 
udruga. Izraze sućuti i pijeteta obite-
ljima su uputili i Filip Damjanović,  
ministar savjetnik pri hrvatskom Ve-
leposlanstvu u Republici Srbiji te or-
ganizacija „Žene u crnom“ iz Beogra-
da. Pored križa na „minskom polju“, 
spomen križa u središtu Lovasa te 
spomen obilježja masovne grobnice, 
molitve za duše poginulih, ubijenih i 
nestalih uputili su brojni vjernici i na 
sv. Misi zadušnici, koju je služio vu-
kovarski dekan vlč. Pavao Kolarević.  
Sa sobom su ponijeli riječi utjehe: 
„Danas su naše molitve Ocu pokrive-
ne tugom, ali vjerujemo i znamo da će 
njihova žrtva biti nagrađena Božjim 
milosrđem“.

T. Paša 

Lovas, 24. rujna 2010.

SJEĆANJE NA 
STRADALNIKE

Dan Općine Lovas prigoda je i 
prisjećanja na sve one koji su nam 
svoji životima omogućili da ga sla-
vimo u miru i slobodi. Stoga se 
delegacije Općine Lovas, Vukovar-
sko-srijemske županije, Općinskog 
odbora HDZ-a Lovas, obitelji stra-
dalnika te slovenske Općine Starše 
položile cvijeće i zapalili svijeće na 
spomen obilježju masovne grob-
nice te centralnom spomen križu. 
Molitvu za sve ubijene, poginule i 
nestale mještane predvodio je lo-
vaski župnik Borislav Romić. Slo-
vensko izaslanstvo, na čelu sa žu-
panom Vili Ducmanom, kojem su 
se pridružili i domaćini, položilo je 
vijenac i izmolilo molitvu u spo-
men na sve slovenske žrtve srijem-
skog fronta iz vremena II. svjetskog 
rata.  T. Paša

Lovas, 18. listopada 2010. - Dan prisjećanja na žrtve Domovinskog rata

NAŠE MOLITVE OCU DANAS 
SU POKRIVENE TUGOM
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Lovas, 24. rujna 2010. godine

Svečana sjednica  
Općinskog vijeća Općine Lovas

Svečana sjednica Općinskog vijeća, kojom je predsjedao 
predsjednik Berislav Filić, okupila je brojne uzvanike: 
ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petra 
Čobankovića, vukovarsko-srijemskog župana Božu Galića 
i njegovog zamjenika Željka Cirbu, predsjednika DSHV-a 
Petra Kuntića, brojne prijatelje Općine Lovas, načelnike i 
gradonačelnike, gospodarstvenike, mještane...Iscrpnim iz-
vješćem načelnik općine Stjepan Milas izvijestio je prisutne 
o aktivnostima i postignućima u proteklih godinu dana. 
Predstavljen je i 69 broj „Lovaskog lista“ i brošura o posti-
gnućima Općine Lovas u proteklih godinu dana. Svečano  
su dodijeljena i priznanja tvrtkama za doprinos u zapošlja-
vanju i gospodarskom razvoju Općine Lovas te priznanja 
zaslužnim za potporu svim razvojnim i gospodarskim pro-
jektima Općine Lovas. T. Paša

Lovas, 27. rujna 2010. godine – održan IV. 
Gospodarski forum….

RAZVOJNI PROJEKTI U 
RURALNIM PODRUČJIMA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE

Krajem rujna je u Lovasu, pod pokroviteljstvom Vukovar-
sko-srijemske županije, u organizaciji Općine Lovas i Ure-
da za međunarodnu suradnju TINTL,  održan IV. župa-
nijski Gospodarski forum pod nazivom „Razvojni projekti 
u ruralnim područjima Vukovarsko-srijemske županije“. I 
ovaj put forum je obradio zanimljive teme poput: korište-
nja obnovljivih izvora energije i organske proizvodnje na 
području županije, navodnjavanje, LEADER program u 
Republici Hrvatskoj, EU projekti na području Vukovar-
sko-srijemske županije… Nazočnima su prikazani i pri-
mjeri dobre prakse uspješnih proizvođača, koji u svojoj 
proizvodnji primjenjuju suvremen pristup i modernu teh-
nologiju. Na forumu su predavanja održali kompetentni 
stručnjaci iz pojedinih područja, a njegov rad je otvorio 
vukovarsko-srijemski župan Božo Galić.  T. Paša
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OPĆINSKA PRIZNANJA 
NAJZASLUŽNIJIMA

Priznanja za doprinos u zapošljavanju i gospodarskom 
razvoju ove godine dobili su:
• Vupik d.d. – Vukovar,
• Triko d.o.o. Ilok – pogon Lovas, 
• PZ Lovas – Arator d.o.o. Lovas,
• Citrus d.o.o. – Lovas 
• Agro-Tovarnik d.o.o. – Tovarnik 

Priznanja za potporu svim razvojnim i gospodarskim 
projektima priznanja su primili:
•  ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

Petar Čobanković,
•  župan  vukovarsko-srijemski - Božo Galić, 
•  Zamjenik župana vukovarsko-srijemskog - Željko 

Cirba, 
•  direktor Hrvatskih voda VGO Osijek - Zoran 

Đuroković,
•  ravnatelj agencije za vodne putove - Miroslav Ištuk 
•  Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju TINTL – 

Tomislav Panenić

Svečanom dodjelom 
godišnjih turističkih 
nagrada 22. listo-
pada 2010. godine 
završili su „Dani 
hrvatskog turizma 
2010“. Svečanosti 

dodjele nagrada najboljim kolekti-
vima i pojedincima nazočila je pred-
sjednica hrvatske Vlade Jadranka 
Kosor sa svojim najbližim suradnici-
ma. Najbolji pojedinac ove godine je 
načelnik Općine Lovas gosp. Stjepan 
Milas, što ga stavlja uz bok načelnici-

ma općina Dugopolje i Lovinac, koji 
su tu nagradu dobili proteklih dviju 
godina. Svi mediji ovom su događa-
ju dali posebnu pozornost ističući 
Općinu Lovas kao „mjesto poželjno 
za življenje“, gdje se posebna pozor-
nost poklanja razvojnim projektima, 
zapošljavanju, populacijskoj politici. 
Za načelnika godine gosp. Stjepana 
Milasa predložili su Hrvatska radio 
televizija i specijalizirana emisija Po-
slovni klub. Čujmo što o primljenom 
priznanju kaže Stjepan Milas, načel-
nik godine: „Ovo priznanje ne shva-

ćam kao osobnu nagradu, nego kao 
priznanje Općini Lovas čiji sam 
dio od njezinog utemeljenja 1993. 
godine. Posebna zasluga za to pri-
pada mom prethodniku na ovoj 
poziciji gosp. Željku Cirbi, koji 
danas obnaša dužnost vukovarsko-
srijemskog dožupana. Uz zaposle-
nike Općine Lovas dobivanju ove 
nagrade pridonijeli su i gospodar-
stvenici, obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva, udruge, škola, crkva 
– jednostavno svi Lovaščani i Opa-
tovčani.“  S. Pančić

Rovinj, 22. listopada 2010. godine – Stjepan Milas izabran za načelnika godine …..

TURISTIČKI CVIJET NAČELNIKU OPĆINE LOVAS STJEPANU MILASU
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Nedavnim potpisom Ugovora između Središnje agencije 
za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europ-
ske unije i Općine Lovas, započela je provedba projekta 
„Izgradnja Regionalnog centra za potporu poduzetništvu i 
za promicanje gospodarskih aktivnosti u Lovasu“. Ukupnu 
vrijednost projekta  543.000,00 EUR financirat će Europ-
ska unija iznosom od 75% planiranih sredstava u okviru 
programa IPA 2007-2009 – Business-Related Infrastruc-
ture Grant Scheme.  Provedba projekta trajat će predvidi-
vo 18 mjeseci, a pored nositelja Općine Lovas, uključuje i 
partnere: Vukovarsko-srijemsku županiju, Općinu Tompo-
jevci,  Ured  za međunarodnu suradnju TINTL, Udrugu 
korisnika sustava navodnjavanja Opatovac te Udrugu vi-
nogradara i vinara TINTL. 
Izgradnjom poslovne zgrade u Poduzetničkoj zoni „Lovas“ 
i provedbom niza pripadajućih aktivnosti, nastojat će se 
unaprijediti lokalno gospodarstvo, napose poljoprivreda. 
Krajnja svrha projekta je postići strateške ciljeve ekonom-
skog razvoja: održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje i 
smanjenje stope nezaposlenosti. Indirektno, povećane ak-
tivnosti,  kako se očekuje, povećat će dohodak i unaprije-
diti usluge stanovništvu te razviti komunalnu infrastruk-

turu. Glavni cilj ovog projekta je jačanje malih i srednjih 
poduzeća u općini Lovas i okolini, kroz pomoć pri osni-
vanju novih poduzeća kao i davanje potpore postojećim 
malim i srednjim gospodarskim subjektima i inovativnim 
ekonomskim aktivnostima. Uspostavljanjem dinamičnijeg 
poslovnog okruženja za lokalno gospodarstvo, nastojat će 
se smanjiti nezaposlenost, povećati broj i održivost malih i 
srednjih poduzeća te povećati broj razvojnih projekata, na-
ročito u tradicionalnim gospodarskim granama područja: 
u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.   
Pored 400 m2 uređenog i opremljenog poslovnog prostora 
(sala za poslovne sastanke, konferencijska dvorana opre-
mljena za multi-medijske prezentacije i  uredski prostori), 
projekt će donijeti i mogućnost pružanja raznih usluga 
gospodarstvu, poput: poslovnih savjetovanja o poslovnom 
planiranju, zakonodavstvu, transferu tehnologije, financi-
jama i marketingu; povoljan pristup Internetu, organizira-
nje poslovnih sastanaka i seminara, treninge, savjetovanja i 
promocijske aktivnosti.
Projekt je svojevrsni nastavak i rezultat EU projekta WI-
NE-DEV, aplikaciju za sufinanciranje izradio je Ured za 
međunarodnu suradnju TINTL, a provest će ga, uz potpo-
ru Vukovarsko-srijemske županije i ostalih partnera, Opći-
na Lovas. T. Paša

Zagreb, 10. prosinca 2010. - Potpisan ugovor za izgradnju Regionalnog centra za potporu 
poduzetništvu i za promicanje gospodarskih aktivnosti u Lovasu

543.000 € za poslovni centar

U organizaciji Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidar-
nosti 3. listopada 2010. godine odr-
žan je šesti sajam zadruga hrvatskih 
branitelja iz cijele hrvatske. Na sajmu 
je sudjelovala i Braniteljska poljopri-
vredna zadruga „Dunav“ – Lovas, 
koju je uslijed spriječenosti upravi-

telja Stjepana Pančića predstavljala 
Veronika Katruša, jedna od osnivača 
zadruge. Sajam je svečano otvorila 
predsjednica Vlade Jadranka Kosor, a 
svečanom otvorenju nazočili su njeni 
bliski suradnici i brojni predstavnici 
braniteljskih zadruga i udruga.

S. Pančić

Virovitica, 03. listopada 2010.  godine – održan VI. Sajam zadruga hrvatskih branitelja …..

PZ „DUNAV“ NA SAJMU  
BRANITELJSKIH ZADRUGA
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I U TEŠKIM UVJETIMA 
GOSPODARENJA BILJEŽIMO 

POZITIVNE POMAKE

OPĆINA LOVAS UNATOČ KRIZI 
IDE U DOBROM SMJERU

Poštovani gosp. Galiću, iza nas je godina obilježena velikim 
promjenama, prije svega gospodarskim. Kako se ekonomska 
kriza odrazila na gospodarstvo naše županije?
Nakon lijepih i uspješnih 2007. i 2008. godina, kada smo bilje-
žili rast broja zaposlenih i gospodarski napredak,  došle su nam 
2009. i 2010. godine kada je počela kriza i otpuštanje radnika  
u određenim gospodarskim subjektima, prije svega u drvnoj i 
građevinskoj industriji. Unatoč vrlo teškim uvjetima gospoda-
renja, ipak se i ulagalo, kako u očuvanje radnih mjesta tako i 
u nove projekte. Niz je pozitivnih primjera. Tu želim naglasiti 
privatizaciju VUPIK-a , koja je kvalitetno odrađena. Nema otpu-
štanja radnika,  a bilježimo i nove investicije. „Borovo“ uspješno 
nastavlja proizvodnju, također bez otpuštanja radnika. Tvrtka 
„Triko“, koja ima svoje pogone u Iloku i Lovasu stalno upošlja-
va nove radnice. PIK Vinkovci i Agrokor,  ne samo da ne daju 
otkaze, nego i značajno ulažu u nove razvojne projekte. Luka 
Vukovar je, unatoč smanjenom obimu posla, zadržala svoje kva-
litetne ljude što se pokazalo dobrim jer se otvaranjem mješaone 
umjetnih gnojiva „Adriatica Dunav“ povećao posao. U Županji 
vrlo uspješno rade Faar Deutz, koji se vrlo uspješno prilagođava 
novim uvjetima poslovanja. Tu je i Sladorana i još niz uspješnih 
tvrtki. U ovim teškim uvjetima veliki je uspjeh zadržati postojeća 
radna mjesta dok je investiranje u nova nešto što je za pozdraviti. 
Želim čestitati svim gospodarstvenicima koji su imali hrabrosti u 
ovakvim okolnostima investirati u nove projekte. 
Općine i gradovi u proteklom razdoblju nominirali su brojne 
projekte koji zahtijevaju i vlastito sudjelovanje u istima. Kako 
nam je poznato da su jedinice lokalne samouprave u dosta 
nezavidnoj situaciji, mogu li očekivati pomoć od Županije i u 
kojem obliku. Konkretno kada se radi o općini Lovas mislim 
na izgradnju Regionalnog poslovnog centra za promociju i 
potpore gospodarskim aktivnostima u Poslovnoj zoni Lovas, 
izgradnji kanalizacije, višenamjenskog objekta ….?
Županija vukovarsko srijemska ima uspostavljenu vrlo dobru 
suradnju s Općinom Lovas i  lokalnom razvojnom agencijom 
TINTL te značajno prati  projekte koji se financiraju, bilo iz 
domaćih, bilo iz EU fondova. Dakako da za takve projekte treba 
izvršiti kvalitetnu pripremu u čemu općina Lovas prednjači. Na-
žalost,  jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama, 
koji nemaju jasnu viziju i dobro pripremljene projekte teže je po-
moći. Ponavljam općina Lovas ima dobro pripremljene projekte 
i vukovarsko-srijemska županija će dati moralnu, ali financijsku 
potporu u okviru svojih mogućnosti. 
Gospodine župane, Vama i Vašoj obitelji u svoje ime i u ime 
građana općine Lovas želim Sretan Božić i Novu godinu.
Hvala Vam lijepo i dopustite da i ja svim građanima općine Lovas  
zaželim čestit i blagoslovljen Božić i sretnu Novu 2011. godinu. 

S. Pančić

BOŽO GALIĆ, župan vukovarsko-srijemski

Jedinice lokalne samou-
prave -  gradovi i općine 
u nezavidnoj su situaci-
ji. Postoji li opasnost da 
se neke od njih i ukinu?
Glavni problem funkci-
oniranja jedinica lokalne 
samouprave su prihodi 
i oni su u ovim kriznim 
vremenima ponegdje 
smanjeni i za 20 – 30%, 
a imamo primjera gdje 
je to i više. Prihodi Vu-

kovarsko-srijemske županije bit će ove godine smanjeni više od 
10%. Nadalje,  značajno su smanjeni prihodi koji su  dolazili iz  
ministarstava i fondova ili ih gotovo nije bilo. Neki fondovi su 
se i ugasili -  primjerice Fond za regionalni razvoj i sl. Sve je to 
rezultiralo  smanjenom aktivnošću jedinica lokalne samouprave. 
Moram naglasiti da nisu sve jedinice lokalne samouprave u istoj 
situaciji. Imamo, hvala Bogu,  i pozitivnih primjera. Neprestano 
se ponavlja da treba imati jasnu viziju i dobro pripremljeni projekt 
da bi se povukla sredstva, kako iz državnih tako i iz EU fondova.  
Svjedoci smo da su gradovi i općine,  koji su zajedno sa Župani-
jom pripremali projekte, povukli značajna sredstva iz spomenuti 
fondova. Vukovarsko-srijemska županija kontinuirano usmjerava 
gradove i općine u tom pravcu ističući da je udruživanje i kori-
štenje znanja županijske i lokalnih razvojnih agencija preduvjet za  
uspjeh. Općine i gradovi koji su to prepoznali već ubiru plodove 
svoga rada. Oni koji to nisu još uvijek imaju vremena uključiti se 
u procese koji su neminovni. Na drugi dio Vašeg pitanja odgo-
vorit ću da ne dijelim općine i gradove na male i velike, nego na 
uspješne i neuspješne. I sami znate da ima vrlo dobrih i pozitivnih 
primjera tzv. malih jedinica lokalne samouprave, odnosno općina 
i gradova. Oni koji su sposobni, uspješni i s jasnom vizijom ne 
moraju se bojati za svoju budućnost, bez obzira na svoju veličinu. 
Kako u tom kontekstu vidite općinu Lovas u budućnosti?
Općina Lovas srećom je jedna od općina koja ima  jasnu viziju svog 
razvoja, ranije i sada dobro pripremljene projekte, dobar i kvalite-
tan tim i kontinuitet rada. Još jednom naglašavam da bez timskog 
rada nema uspjeha. Također, općina je  uspješno iskoristila značajna 
sredstva  državnih i EU fondova. Unatoč poteškoćama i financij-
skim problemima, dobro funkcionira i trenutno nema značajnijih 
dugova. Naravno,  i općina Lovas se nalazi na svojevrsnoj prekret-
nici i mora konsenzusom svih zainteresiranih – građani, gospodar-
stvenici, udruge i institucije – utvrditi svoje prioritete.  Sve će to 
nužno iziskivati značajnije rezanje određenih troškova unutar opći-
ne, ali  i odustajanja od nekih „manje bitnih“ projekata i potreba. 
Mislim da je općina Lovas na dobrom putu, da ima dobre projek-
te i realne izglede za njihovu realizaciju u  narednom periodu. Za 
mnoge projekte ugovori su potpisani u ranijem razdoblju, ali, zbog 
krize, još nije počela njihova realizacija (kanalizacija, višenamjenski 
objekt, ceste, zimovnik i dr.).  Vrlo je važno istaknuti da većina pro-
jekata općine Lovas, kao i drugih gradova i općina,  ima potporu 
Vukovarsko-srijemske županije. Općina Lovas unatoč krizi ide u 
dobrom smjeru. Čelništvu i svim građanima  želim sve najbolje za 
Božić i Novu godinu. Želim im prije svega puno zdravlja i osobnog 
zadovoljstva. Nadam se da se, uz zajednički trud i Božju pomoć, 
može i dalje napredovati, što građani Općine Lovas i Vukovarsko-
srijemske županije zaslužuju. S. Pančić

ŽELJKO CIRBA,
zamjenik župana



8

Na području međuopćinske surad-
nje Grada Iloka i općina Tovarnik, 
Lovas i Tompojevaca krenula je pro-
vedba prvih projekata u sklopu EU 
pretpristupnog programa IPA. Ured 
za međunarodnu suradnju-TINTL 
uspješno je realizirao četiri prijavljena 
projekta na sve tri IPA komponente 
za koje su tijekom 2009. godine otvo-
reni prvi natječaji.
Na natječaju IPA IIIc - Razvoj po-
slovne infrastrukture odobrena su dva 
projekta - Poslovni centar u Poslov-
noj zoni Lovas i Centar za posjetitelje 
u Iloku. U Zagrebu su 10. prosinca 
2010. godine Miroslav Janić, grado-
načelnik Grada Iloka i Stjepan Milas, 
načelnik Općine Lovas potpisali ugo-
vor o provedbi navedenih projektata s 
Marijom Tufekčić, ravnateljicom Sre-
dišnje agencije za financiranje i ugo-
varanje projekata EU. 

Grad Ilok će projektom „Srijemski 
Visitor Centar” obnoviti i opremiti 
Kuriju Brnjaković u staroj jezgri gra-
da u moderan centar za posjetitelje 
gdje će biti smješteni Turistička zaje-
nica Grada Iloka i Vinski klaster Sri-
jem. Dodatni sadržaj su informacijski 
centar za turiste, suvenir shop i vino-
teka. Projektni partneri su, uz Grad 
Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, 
Vinski klaster Srijem te turističke za-
jednice Grada Iloka i Vukovarsko-sri-
jemske županije. Ukupna vrijednost 
investicije je 475.500 €, a sufinanci-
ranje EU od 75% iznosi 356.600 €.

Općina Lovas ugovorila je projekt 
Centra za potporu poduzetništva koji 
će se graditi u Poslovnoj zoni Lovas. 
U njemu će biti smješteni Udruga vi-
nogradara i vinara TNTL, Udruga za 
navodnjavanje Općine Lovas, Ured 
za međunarodnu suradnju-TINTL te 
poslovni prostori za pokretanje novih 
poduzeća. Glavni cilj ovog projekta 
je jačanje malih i srednjih poduzeća 
u općini Lovas i okolini, kroz pomoć 
pri osnivanju novih poduzeća kao i 
davanje potpore postojećim malim i 
srednjim gospodarskim subjektima i 
inovativnim ekonomskim aktivnosti-
ma. Projektni partneri su, uz Općinu 
Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, 
Općina Tompojevci, Ured za među-
narodnu suradnju TINTL, Udruga 
korisnika sustava navodnjavanja Opa-
tovac te Udruga vinogradara i vinara 
TNTL Ukupna vrijednost investicije je 

543.000 €, a EU ga sufinancira s 75%.
Na natječaju IPA IV za potporu zapošlja-
vanju i poduzetništva žena “Žene na tr-
žištu rada” odobren je zajednički projekt 
SWOT-Mogućnosti u turizmu za žene 
u Srijemu vrijedan ukupno 135.650 € 
gdje EU sufinancira projekt s 115.300 
€. Nositelj projekta je Grad Ilok, a par-
tneri su općine Tovarnik, Tompojevci i 
Lovas, Ured TINTL te tri udruge žena. 
Projekt će se provoditi tijekom 2011. 
godine i predviđene su brojne certifici-
rane edukacije žena u području infor-
matike, stranih jezika i drugih vještina 
potrebnih za osposobljavanje za rad u 

turističkom sektoru te upoznavanje s 
najboljim primjerima ženskog poduzet-
ništva u Republici Hrvatskoj.
Veliki interes za prekograničnu surad-
nju u okviru natječaja IPA II kompo-
nente Prekogranična suradnja Hrvat-
ska-Srbija rezultirao je s odobrenim 
projektom Komunalija d.o.o. iz Iloka 
namijenjenog razvoju komunalne in-
frastrukture na području zbrinjavanja 
otpadnih voda, a uskoro se očekuje i 
njegovo potpisivanje. 
U okviru mjere 202 IPARD progra-
ma LEADER, Ured za međunarodnu 
suradnju-TINTL je inicirao i koor-
dinirao osnivanje Lokalne akcijske 
grupe (LAG) Srijem koja će u nado-
lazećem vremenu biti koordinacijsko 
tijelu u korištenju sredstava za pro-
jekte ruralnog razvoja. LAG Srijem, 
čija je osnivačka skupština održana 8. 
prosinca 2010. godine u velikoj vijeć-
nici Vukovarsko-srijemske županije, 
je osnovan na području gradova Iloka 
i Vinkovaca te općina Tovarnik, Tom-
pojevci, Lovas, Negoslavci, Stari Jan-
kovci, Bogdanovci, Tordinci i Nuštar. 
Prvi natječaji za LAG-ove se očekuje 
tijekom 2011. godine.
U okviru IPARD programa otvore-
ni su natječaji za razvoj ruralne in-
frastrukture i potpore razvoju malog 
gospodarstva gdje se potonjim omo-
gućava prijava projekata koje smo do 
prije neku godinu prijavljivali na mjere 
ruralnog razvoja Ministarstva poljopri-
vrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Informacije o svim projektima čija 
provedba počinje i natječajima koji su 
otvoreni ili se otvaraju u skorom vre-
menu možete dobiti u Uredu TINTL 
na tel. 032/524 944.
S obzirom na brojne nove inicijative 
nadamo se da će 2011. godina biti 
jednako uspješna godina te da će broj-
ni novi projekti biti odobreni i realizi-
rani na našem području.
Čestit Božić i sretnu i uspješnu Novu 
2011. godinu želi Vam Ured za 
međunarodnu suradnju-TINTL!. 

T. Panenić

Potpisani prvi ugovori na IPA projektima na 
području međuopćinske suradnje
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Početkom listopada ove godine uočeni su problemi s bra-
nom na akumulaciji Opatovac. Naime primijećeno  je 
istjecanje vode iz tzv. betonske galerije brane. Na teren su 
odmah došli  djelatnici Hrvatskih voda i  izvođača radova. 
Evidentiran je problem i odmah se započelo s ispuštanjem 
vode iz akumulacije. Prema tadašnjim tvrdnjama Zorana 
Đurokovića, direktora Hrvatskih voda stabilnost građevi-
ne nije bila ugrožena, ali zbog predostrožnosti izvršeno je 
precrpljivanje vode iz akumulacije. Istovremeno izgrađena 
je i još jedna pregrada nizvodno kako bi se u potpunosti 
zaštitilo naselje Opatovac. Nakon pražnjenja akumulacije 
izvršena su potrebna podvodna snimanja u tzv. „galeriji“.
Mjesto događanja na akumulaciji Opatovac obišli su u ne-
koliko navrata vukovarsko-srijemski župan Božo Galić i 
njegov zamjenik Željko Cirba, pročelnik područnog ureda 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zdenko Lovrić, di-
rektor Hrvatskih voda Osijek Zoran Đuroković sa suradni-
cima i načelnik općine Lovas Stjepan Milas sa suradnicima.
 S. Pančić

O sadašnjem stanju i aktivnostima na akumulaciji vode 
Opatovac više podataka dobili smo od Davora Haničara 
iz Hrvatskih voda Osijek: „Trenutno smo naručili izradu 
stručnog mišljenja o utvrđivanju oštećenja armirano 
betonske galerije na temeljnom ispustu nasute brane 
Opatovac. Izradu ovog mišljenja povjerili smo poduzeću 
Pragma d.d. i, po dobivanju nalaza, utvrditi će se detaljni, 
daljnji koraci za sanaciju brane“. 

T. Paša

Opatovac, listopad 2010. godine – uvedene redovne mjere od poplave

„PROPUSTILA“ BRANA NA AKUMULACIJI OPATOVAC
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Potpisivanjem Društvenog ugovora, 
ovlašten od strane Općinskog vijeća 
Općine Lovas, općinski načelnik Stje-
pan Milas pristupio je osnivanju tvrtke 
Energana d.o.o. za proizvodnju elek-
trične i toplinske energije iz obnov-
ljivih izvora energije. Pored Općine 
Lovas, suosnivači novoformiranog po-
duzeća su i Arator Lovas te županijska 
tvrtka Eko-sustav Vukovar. Kako smo 
već pisali, Energana Lovas biti će no-
sitelj projekta izgradnje kogeneracijske 
energane na bioplin za proizvodnju 1 
MW električne te 1MW toplinske 
energije. Prema predviđanjima, prvim 
rješenjima i izrađenim preliminarnim 
analizama, sirovinska baza u ovoj pro-
izvodnji bila bi stajski gnoj, travnata 
i kukuruzna silaža, a osiguravala bi se 
iz stočne farme Aratora te drugih po-
ljoprivrednih proizvođača. Ukupna 
vrijednost investicije prelazi 33 mili-
juna kuna pa će, po izradi projektne 
dokumentacije i ishođenju potrebnih 
dozvola za gradnju, biti potrebno 
pronaći strateškog partnera kako bi 
se zaokružila financijska konstrukcija 
projekta. T.Paša

USKORO RASPISIVANJE 
NATJEČAJA ZA MJERU 302 

IPARD PROGRAMA
Prema informacijama kojima raspolažemo,  u razdoblju 
od 03. siječnja do 11. ožujka 2011. godine biti će raspi-
san natječaj za mjeru 302 IPARD Programa „Diversifi-
kacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.  Kako 
bi se zainteresirani potencijalni aplikanti pravovremeno 
mogli pristupiti prikupljanju potrebne dokumentacije i 
izradi projektnih prijedloga, objavljujemo naznake uvje-
ta natječaja koji će biti potvrđeni po objavi istog. 
Korisnici sredstava po ovom natječaju su fizičke i prav-
ne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a. 
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih troškova 
ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganje 
u obnovljive izvore energije gdje je iznos ograničen na 
675.000 EUR-a. Iznos potpore će biti, prema naznaka-
ma, 50% ukupno prihvatljivog ulaganja u projekt.
Prihvatljivi sektori po ovom natječaju su: ruralni tu-
rizam, izravna prodaja, tradicijski obrti, slatkovodna 
akvakultura, usluge, obnovljivi izvori energije, proizvod-
nja gljiva i pogoni za preradu na farmama. Više informa-
cija moguće je dobiti u uredu Općine Lovas ili Uredu za 
međunarodnu suradnju TINTL.  T. Paša

OSNOVANA ENERGANA d.o.o. LOVAS

OTPOČELA S RADOM 
AGENCIJA PRAVNE POMOĆI 

„SRIJEM“ U LOVASU

01. kolovoza ove godine u Lovasu je otpočela s radom 
Agencija pravne pomoći „Srijem“. Sjedište i ured agen-
cije nalaze se u Lovasu u ul. Lj. Gaja 21. Voditelj agen-
cije je Franjo Sabljak, diplomirani pravnik. Djelatnost 
agencije je pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim 
osobama, te obavljanje svih pravnih poslova i usluga 
počevši od davanja opće pravnih informacija i savje-
ta, preko edukacije trećih osoba o pravnoj problema-
tici i mentoriranja vježbenika pravne struke pa sve do 
zastupanja stranaka pred Europskim sudom za ljudska 
prava i drugim međunarodnim organizacijama koje se 
bave zaštitom ljudskih prva. Agencija će posebno biti 
aktivna u pružanju besplatne pravne pomoći  socijalno 
ugroženim kategorijama. Detaljnije informacije o radu 
i mogućnostima agencije, mogu se dobiti putem telefo-
na broj 098/945-1710 ili neposredno u sjedištu i uredu 
agencije. 

Voditelj agencije Franjo Sabljak, dipl. iur.
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Voditelj Ureda za međunarodnu su-
radnju Tomislav Panenić, direktor 
Turističke zajednice grada Iloka Ivica 
Miličević i Tanja Paša, pročelnica Je-
dinstvenog upravnog odjela Općine 
Lovas, sudjelovali su na češkoj nacio-
nalnoj konferenciji o ruralnom razvo-
ju , organiziranom od strane češkog 
Ministarstva poljoprivrede i nacional-
ne mreže za ruralni razvoj, kao i re-
gionalne LAG mreže. U trajanju od 
23 – 25. studenog, održana  u češkom 
gradu Lazne Belohrad, konferencija je 
bila prilika našem izaslanstvu za uspo-
stavljanje kontakata, kao temelj bu-
duće suradnje s češkim LAG-ovima u 
međunarodnim, europskim projekti-
ma. Bogata iskustva čeških LAG-ova, 
razvoj lokalnih gospodarstava, podrš-
ke zapošljavanju i kvaliteta usluga na 

ruralnim područjima, sprječavanje 
odlijeva ljudi sa istih, vizija i izazovi 
budućeg razdoblja, bile su samo neke 
od tema iz kojih su članovi našeg iza-
slanstva mogli izvući primjere dobre 
prakse, primjenjive u ovom pretpri-
stupnom procesu u kojem se trenutno 

nalazimo. Voditelj TINTL Ureda To-
mislav Panenić brojnim je uzvanicima 
konferencije predstavio hrvatska isku-
stva u LEADER pristupu ruralnom 
razvoju, međuopćinsku suradnju na 
TINTL području te Hrvatsku mrežu 
za ruralni razvoj.  T. Paša

Na osnovu Sporazuma o suglasnosti za uspostavu lokalnog 
partnerstva, 08. prosinca je u velikoj županijskoj vijećni-
ci u Vukovaru osnovana Lokalna akcijska grupa „Srijem“. 
U okviru IPARD programa Republike Hrvatske, a na te-
melju višegodišnje uspješne suradnje, LAG su osnovali: 
Grad Vinkovci (za područje naselja Mirkovci), Grad Ilok 
i općine Stari Jankovci, Bodgdanovci, Nuštar, Negoslavci, 
Lovas, Tovarnik, Tompojevci i Tordinci.  Ovom inicijativ-
nom skupu, pored izaslanika osnivača, nazočili su i dali 
mu potporu zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Želj-
ko Cirba sa suradnicima, predsjednica Uprave „Hrvatskog 
farmera“ Dijana Katica sa suradnicima te Ivan Ciprijan i 
Tihomir Landeka, viši stručni savjetnici za LEADER pri-
stup i ruralnu mrežu, odnosno marketing u poljoprivredi,  
pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 
Inicijativna skupština usvojila je Statut novoformirane 
Udruge i  imenovala ukupno 50 članova Skupštine LAG-a, 
njegov Upravni i Nadzorni odbor. Općinu Lovas će u radu 

Skupštine zastupati Adam Rendulić, Tanja Paša, Stjepan 
Pančić,  Mladen Markešić  i Ivan Bogad, u Upravnom od-
boru Mladen Markešić i Tanja Paša,  dok je za predsjednika 
Upravnog odbora izabran Tomislav Panenić. 
„LAG, suvremeni oblik povezivanja radi zajedničkog pla-
niranja i ostvarivanja razvojnih projekata ruralnih sredina, 
uključuje sve značajnije društvene, gospodarske i političke 
organizacije i institucije te definira zajedničke potrebe svih 
stanovnika s područja naših jedinica lokalne samouprave. 
Ovo povezivanje daljnje će učvrstiti i proširiti suradnju 
koja se na našem području uspješno odvijala u proteklom 
vremenu te pokrenuti nove zajedničke inicijative u svr-
hu ruralnog razvoja“, rekao je novoizabrani predsjednik 
Panenić.
Sudionicima je, ujedno, od strane predstavnika Ministar-
stva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, predstav-
ljena mjera 302 IPARD programa – Razvoj i diverzifikaija 
ruralnih gospodarskih aktivnosti.  T. Paša

Vukovar, 8. prosinca 2010. - OSNOVANA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „SRIJEM“

LAG - suvremeni oblik povezivanja

Češka, 23.-25. studenog 2010. - Konferencija o ruralnom razvoju

NOVI IZAZOVI U RURALNOM RAZVOJU
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Na jedanaestoj sjednici Općinskog 
vijeća, općinski su vijećnici donijeli 
jednoglasnu odluku o osnivanju tr-
govačkog društva „Energana Lovas“ 
doo Lovas. Novoformirano poduze-
će biti će nositelj projekta izgradnje 
postrojenja za proizvodnju električne 
i toplinske energije korištenjem ob-
novljivih izvora energije. Pored Opći-
ne Lovas,  njegovi će suosnivači biti 
županijska tvrtka Eko-sustav doo Vu-
kovar te Arator doo Lovas,  dogovore-
no je i potvrđeno na sjednici. Rezul-
tate provedene preliminarne analize 
opravdanosti izgradnje postrojenja za 
kogeneraciju na bioplin 1MWel vijeć-
nicima je prezentirao Ivan Bosančić, 
direktor tvrtke Eko-sustav.
Usvojeno je i izvješće o financijskom 
poslovanju Općine Lovas za prvih de-
vet mjeseci tekuće godine, kao i izvje-
šće Državnog ureda za reviziju o obav-
ljenom uvidu u proračun i financijske 
izvještaje  za proteklu godinu. Odlu-
kom vijećnika, uskoro će biti otvoreni 
i javni natječaji za izbor najpovoljni-

jeg izvođača radova sanacije nerazvr-
stanih cesta u naseljima Lovas i Opa-
tovac, davanje koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih usluga te odabir tvrtke 
za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete. 
O predstojećem osnivanju Lokalne 
akcijske grupe, kao i trenutnim i apli-
ciranim projektima koji se provode 
sufinancirani sredstvima europskih 
fondova, raspravljalo se na dvanaestoj 
sjednici Općinskog vijeća. Vijećnici su 

ujedno usvojili izvješće o radu Ureda 
za međunarodnu suradnju TINTL, a 
izabran je i najpovoljniji izvođač ra-
dova za sanaciju nerazvrstanih cesta te 
održavanje javne rasvjete. Raspravlja-
lo se i o provedbi općinskog Socijal-
nog programa, financijskoj situaciji, 
elektroenergetskim objektima i stanju 
gospodarstva, a najavljeno je i skoro 
donošenje Proračuna Općine Lovas 
za 2011. godinu.    T. Paša

SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

BLAGOSLOVLJEN I VESEO BOŽIĆ, 

PUNO USPJEHA, ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA 

U 2011. GODINI

SVIM MJEŠTANIMA OPĆINE LOVAS

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.
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JESENSKA DERATIZACIJA
Veterinarska stanica d.d. Vukovar i ove je jeseni provela 
deratizaciju na području naselja Lovas i Opatovac, kao 
prevenciju u sprječavanju pojave trihineloze. Troškove je 
snosilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja, dok je Općina Lovas snosila troškove deratizacije 
deponija otpada i „mrciništa“.  

T. Paša

USKORO SANACIJA 
NERAZVRSTANIH CESTA

Ovih je dana završeno javno nadmetanje u otvorenom 
postupku nabave za izbor izvođača radova sanacije 
nerazvrstanih cesta na području Općine Lovas. Pristigle 
tri ponude ponudile su cijene u rasponu od 259 do 405 
tisuća kn. Nakon detaljnog pregleda i analize ponuda, 
povjerenstvo je uputilo prijedlog za potpisivanje Ugovora 
o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuditeljem – 
Cestorad dd Vinkovci. Podsjećamo da se radi o projektu 
sanacije ulica A. Starčevića, P. Preradovića i Lj. Gaja u 
Lovasu te Podunavske u Opatovcu, kojeg će zajedno 
financirati Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva i Općina Lovas. Radovi će započeti 
čim to dopuste vremenski uvjeti.

T. Paša

PODJELA OGRIJEVNOG DRVA
Djelatnici općinskog komunalnog pogona i programa 
javnih radova,  tijekom ljetnih i jesenskih dana radili su, 
između ostalog, na uređenju javnih površina, krčenju usje-
ka i obraslih općinskih površina. Pri tom su koristi bile 
višestruke, jer je, pored postignuća na uređenju i urednosti 
naselja, istovremeno pripremljeno i ogrijevno drvo, koje je 
podijeljeno lošije situiranim obiteljima.  Do sada je desetak 
obitelji Lovasa i Opatovca primilo  isporuku drva, no ova-
kve aktivnosti i dalje se nastavljaju.

T. Paša

Prosinac je i ove godine zabijelio Lo-
vas i Opatovac, pa su „zimske rado-
sti“, osim naših najmlađih, na ulicu 
izvele i djelatnike općinskog komu-
nalnog pogona. Zimska služba je ot-
počela  s radom pravovremeno, stoga 

su nerazvrstane ceste uredne i ažur-
no čišćene. Na vrijeme je nabavljena 
sol za posipanje, a strojevi dovedeni 
u stanje pripravnosti, pa prvi snijeg 
nije izazvao veće probleme u prome-
tu. Osim borbe sa zimskim uvjetima, 

djelatnici rade na čišćenju zaraslih po-
vršina i pripremanju ogrijevnog drva 
te drugim poslovima održavanja, ko-
liko to dopuste vremenski uvjeti. 

T. Paša

ZIMSKA SLUŽBA
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OBILJEŽEN BLAGDAN 
SV. MARTINA

„Zdravo mladi mošte, budi jak i moćan, pun dobrote i 
miline…“ riječi su „molitve“ kojom je započelo  obilježa-
vanja blagdana sv. Martina u Udruzi vinogradara i vinara 
TNTL Lovas. Predsjednik Udruge Stjepan Pančić prigod-
no se obratio svojim članovima i gostima, pozvavši ih na 
druženje i zabavu u kušaonici vina „Citrus“.  Sve veći broj 
raznovrsnih vina, likera i rakija, proizvedenih iz plodova s 
lovaskih i opatovačkih polja, osim što raduje i ohrabruje, 
vjerojatno je bio jedan od razloga što je zabava u dobrom 
raspoloženju  potrajala  dugo u noć.  T. Paša

POLJOPRIVREDNI 
PROIZVOĐAČI IMAJU 

ŠTO POKAZATI
Veliki broj prijatelja i poslovnih partnera posjeti Općinu 
Lovas tijekom trajanja Miholjskih dana. Bila je to prilika, 
između ostalog, za prezentaciju uspješnih poljoprivrednih i 
drugih proizvođača. Ovaj put, pored izložbenih štandova,  
predstavili su se i bogatim poklan korpama, koje su vjero-
dostojno predstavljale paletu bogatih proizvoda OPG-a i 
tvrtki s područja Općine Lovas.  T. Paša

NOVI PREDSJEDNIK UDRUGE 
VINOGRADARA I VINARA 

TNTL
Na ovogodišnjoj, redovnoj Skupštini Udruge vinograda-
ra i vinara TNTL dosadašnji predsjednik Jelenko Vlajčić 
podnio je izvješće o radu udruge i financijskoj situaciji, a 
jedna od točaka dnevnog reda bile su i buduće, planirane 
aktivnosti. Kako je Skupština ujedno bila i izborna, izabran 
je  novi predsjednik Stjepan Pančić, dok je potvrđen „stari“ 
Upravni odbor u sastavu: Branko Peić, Tomislav Panenić i 
Krešimir Kovačević. Skupština je svoje aktivnosti odradila 
u prigodnoj atmosferi kušaone vina „Citrus“.  T.Paša

PROMOTIVNI ŠTANDOVI 
Već poznata srijemska gostoljubivost dovela je brojne go-
ste u Lovas i Opatovac za vrijeme Miholjskih dana. Po-
ljoprivredni proizvođači (tvrtke i obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva te Udruga vinogradara i vinara TINTL) isko-
ristili tu prigodu kako bi predstavili svoju, iz godine u go-
dinu, sve bogatiju paletu proizvoda. Promotivni štandovi  
posjetiteljima su ponudili  bogatstvo okusa raznih vina, ra-
kija, voća, ali i ljepotu rukotvorina, lovaskih i opatovačkih.

T. Paša
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Održavanje konferencije radnog naziva „Mo-
gućnost razvoja gospodarskih odnosa između 
talijanskih i hrvatskih tvrtki: mogući instrument 
suradnje u europskim zemljama“, početkom 
prosinca o.g., bila je povod boravku vukovarsko-
srijemskog župana Bože Galića i njegova zamje-
nika Željka Cirbe u talijanskoj Ravenni. Zbog 
značaja teme i njezine uske povezanosti s poljo-
privredom našeg kraja, hrvatskoj delegaciji pri-
družili su se i predstavnici Hrvatske gospodarske 
komore- županijske komore Vukovar, Vodopri-
vrede Vinkovci, kao i načelnici Općina Lovas i 
Tompojevci sa svojim suradnicima te predstav-
nici Ureda za međunarodnu suradnju TINTL. 
U ovkiru posjeta upriličen je i susret župana Ga-
lića s predsjednikom Provincije Ravenna Fran-
cescom Giangrandia, pri čemu su čelni ljudi 
obiju županija dali punu potporu suradnji gos-
podarskih i inih društvenih čimbenika. Pri tom 
su utvrđeni brojni vidovi suradnje kako tvrtki, 
tako i obiju gospodarskih komora, razvojnih 
agencija i udruga, što će u konačnici, kako je 
dogovoreno, biti definirano međužupanijskim 
potpisom Sporazma o suradnji.
Održana Konferencija iznjedrila je i brojne dru-
ge, konkretne aspkete suradnje na poljima ob-
novljivih izvora energije, navodnjavanja, obrtniš-
tva, turizma i socijalne politike. Bila je to ujedno 
i prilika da se talijanskim partnerima predstave 
kapaciteti ovog dijela Slavonije i Srijema - plodna 
zemljišta i šume, bogata povijest i tradicija, kao i 
obećavajući potencijali ruralnog turizma. 
O konkretnim projektima, zajedničkim aktiv-
nostima razvojnih agencija i suradnji u području 
EU fondova bilo je razgovora na sastanku upri-
ličenom u talijanskoj Confcooperativi Ravenna 
i razvojnoj agenciji I.R.E.COOP Emilia Roma-
gna. Međusobne aktivnosti koje su već započele 
obukom hrvatskih tehničara u polju navodnja-
vanja nastavit će se formiranjem hrvatsko-tali-
janske zadruge, potvrđeno je na ovom sastanku.
Podsjećamo da je ovakva suradnja započela 
provedbom projekta AGRO-DEV – poljopri-
vredno-prehrambeni razvoj u oblasti gornjeg 
Jadrana, financiranog u okviru programa IN-
TERREG/CARDS/PHARE-INTERREG IIIA, 
prekogranične jadranske međudržavne suradnje 
2000-2006, a nastavila se uspješno, kroz proved-
bu EU projekta WINE-DEV, sve do danas.
Povratak u zavičaj izaslanstva su iskoristila za 
posjet lovaskoj prijateljskoj općini Malinska – 
Dubašnica, pri čemu se, između ostalog, raz-
govaralo o nastavku aktivnosti na povezivanju 
gospodarstvenika „plave i zelene“ Hrvatske. 

T. Paša

Italija, 3.-5. prosinca 2010. - NASTAVAK SURADNJE S TALIJANSKIM PARTNERIMA

Nove mogućnosti suradnje s EU
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Izaslanstvo istarske prijateljske Opći-
ne Tar Vabriga, predvođeno načelni-
kom Niviom Stojnićem i predsjed-
nikom Općinskog vijeća Antonom 
Stojnićem,  posjetilo je krajem rujna 
Općinu Lovas. Bila je ovo prigoda da 
se prijateljima iz Istre pokaže ljepota 
srijemske tradicije, a gosti su nazočili 
i Pjesničkoj večeri. U općinskoj vijeć-
nici, gdje ih je primio načelnik Stje-
pan Milas zajedno sa suradnicima, 
predstavljeni su im trenutni općinski 
projekti te se razgovaralo i o nastav-
ku ove dugogodišnje uspješne surad-
nje. Goste je, na kratkom sastanku, 
primio župan Vukovarsko-srijemski 
Božo Galić i njegov zamjenik Željko 
Cirba. T.Paša

SURADNJA OPĆINA LOVAS I TAR VABRIGA

ISTRANI U OPĆINI LOVAS

Obilježavanje Dana Općine Tar-Vabriga (18. prosinca 
2010. godine) bio je povod gostovanju izaslanstva Općine 
Lovas u ovoj prijateljskoj općini. Predvođeni načelnikom 
općine Stjepanom Milasom, nazočili su svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća te ostalim pripadajućim manifestacija-
ma. U Istri je također boravio i župan vukovarsko-srijem-
ski Božo Galić i njegov zamjenik Željko Cirba, gdje su se 
susreli s istarskim županom Ivanom Jakovčićem. Budući 
da se i ovaj put razgovaralo o nastavku i jačanju suradnje 
ovog dijela Slavonije i Srijema s Istrom, razgovorima su se 

pridružili i zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Tomislav 
Šarić, kao i gradonačelnik Iloka Miroslav Janić. U disku-
siji oko uspostavljanja kvalitetnih odnosa, prvenstveno iz-
među istarskih i slavonskih gospodarstvenika, sudjelovali 
su i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos te predsjednik 
Gradskog vijeća grada Poreča Eđidio Kodan.  Bio je ovo 
korak dalje suradnji između naših i istarskih jedinica lokal-
ne i regionalne uprave i samouprave, gospodarstvenika te 
inih segmenata društvenog života.  T. Paša

DAN OPĆINE TAR VABRIGA
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Treći Dani prijatelja Općine Lovas 
upriličeni su, u okviru Miholjskih 
dana, u općinskoj vijećnici, a na-
stavljeni u ljetnikovcu PZ „Lovas“. 
Bila je to prilika načelniku Stjepanu 
Milasu da se prijateljskim općinama 
i poslovnim partnerima zahvali na 
uspješnoj i korektnoj suradnji. Pri 
tom je gradonačelniku prijateljskog 
grada Đurđevca Slavku Gračanu i 
njegovim suradnicima, još jednom 
je upućena zahvala za gostoprimstvo 
koje su ukazali Općini Lovas za vri-
jeme progonstva. 

T. Paša

Pedesetak članova Udruge umirovljenika grada Našica 
posjetilo je nedavno Općinu Lovas, s namjerom odavanja 
počasti žrtvama Domovinskog rata. Prilikom prijema u 
općinskoj vijećnici, gosti su upoznati s tragedijom Lovaša-
na i Opatovčana, ali i obnovom, procesom povratka, kao 
i gospodarskim i inim postignućima. Nakon razgledanja 
mjesta, paljenjem svijeća na spomen obilježju masovne 
grobnice u Lovasu, Našičani su se s dubokim poštovanjem 
poklonili onima koji su svoje živote utkali u hrvatsku slo-
bodu i nezavisnost.  T. Paša

Izaslanstvo Općine Lovas, koje 
su predvodili zamjenik načelnika  
Ivan Mujić i predsjednik Općin-
skog vijeća Berislav Filić, povodom 
dana Općine Punat (blagdan sv. 
Andrije) posjetilo je ovu općinu na 
otoku Krku i još jedanput se zahva-
lilo u ime svih prognanika koji su 
boravili na ovom otoku  na gosto-

primstvu i skrbi. Predsjednik Op-
ćinskog vijeća Berislav Filić istakao 
je svoje zadovoljstvo činjenicom da 
je prijateljstvo započeto za vrijeme 
Domovinskog rata i da su općine 
na otoku Krku svoju suradnju s 
općinama iz Vukovarsko-srijemske 
županije potvrdile i poveljama pri-
jateljstva rukovodeći se, prije svega, 

mogućnostima gospodarskog po-
vezivanja „zelene i plave Hrvatske“. 
Izaslanstvo Općine Lovas nazočilo 
je svečanoj sjednici Općinskog vi-
jeća Punata, gdje su im pozdrave 
dobrodošlice uputili načelnik Petar 
Juranić, njegov zamjenik Gordan 
Franulić i predsjednik Općinskog 
vijeća Krešimir Žic.  S. Pančić

LOVAŠČANI U POSJETU PRIJATELJIMA 
OPĆINE PUNAT NA OTOKU KRKU

POSJET UDRUGE 
UMIROVLJENIKA IZ NAŠICA

BICIKLIMA DO VUKOVARA

U sklopu akcije „Biciklima do Vukovara“  članovi HVI-
DR-e Virovitičko-podravske županije predvođene  pred-
sjednikom Nenadom Križićem posjetili su tvrtku Općinu 
Lovas  gdje ih je primio načelnik Općine Lovas Stjepan 
Milas. Dobrodošlicu im je zaželio i direktor tvrtke „Citrus“ 
d.o.o. Marijan Burger u kušaonici vina u Opatovcu.

S. Pančić

ZAHVALA PRIJATELJIMA
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HUMANITARNA AKCIJA 
„KATARINE ZRINSKI“

Zajednica žena HDZ Katarina Zrinski Vukovarsko-srijem-
ske županije, organizirala je, za vrijeme trajanja Miholjskih 
dana, humanitarnu akciju pod nazivom „Jednom jabukom 
za zdravlje bolesnih“. Ovo je još jedna od akcija zajednice 
žena, kojom su ovaj put prikupljana novčana sredstva za 
liječenje teško oboljelih mještana Lovasa i Opatovca, među 
kojima na žalost ima i djece. Brojni posjetitelji koji su se 
tih dana zatekli u Lovasu i Opatovcu, imali su priliku kup-
njom jedne jabuke donirati iznos od 5 kuna, čime je priku-
pljen iznos od 1.500,00 kn.

T. Paša

NABAVA OGRIJEVNOG DRVA
Financijskom potporom Vukovarsko-srijemske županije i ove zime su isplaćena sredstva za nabavku ogrijevnog drva 
korisnicima socijalnog programa Općine Lovas. Ukupno 26 obitelji ili samaca težeg socijalnog statusa primilo je iznos 
od 950,00 kn, koji će im, nadamo se, pomoći da bezbrižnije dočekaju zimu.  T. Paša

PRISTIGLO 150 PAKETA HRANE
Društvo Crvenog križa Grada Zagreba dopremilo je u Lovas 150 paketa, opre-
mljenih uljem, brašnom, šećerom i tjesteninom. Biti će ovo, sigurni smo, dobro-
došla pomoć za deset vukovarskih te pedesetak obitelji s područja Općine Lovas, 
koje žive u težim materijalnim uvjetima. Koristimo priliku zahvaliti se  Ludviku 
Matiću, ravnatelju Crvenog križa Grada Zagreba te socijalnoj radnici Ivanki 
Godić i Milanu Mađaru, čijom donacijom i trudom su paketi pristigli u Lovas. 
Naravno, i ovaj put, izraze zahvalnosti upućujemo  Ljilji Ravnjak Skaramuca, 
čija požrtvovnost nikad ne zaboravlja one koji su u potrebi. T. Paša

ZA PRIMJER 
DRUGIMA

Dolazak kirbaja i proslava blagdana 
zaštitnika naše župe sv. Mihaela ar-
kanđela uvijek je prilika  za dobre lju-
de da iskažu svoju velikodušnost i po-
brinu se za one kojima ti dani donose 
više sjete nego inače. Dobar primjer 
su članice župnog pastoralnog vijeća 
i udruge sv. Vinko Paulski – Gena 
Bandić i Eva Šimić koje su u Domu 
za stare i nemoćne Ilok obišle Lova-
ščane i Opatovčane koji tamo bora-
ve. Prigodnim darom, nabavljenim 
sredstvima prikupljenim za vrijeme I. 
Dana udruga, ali prvenstveno svojim 
dolaskom i pažnjom, razveselile su 
naše mještane koji će kirbaj proslaviti 
u navedenoj ustanovi.  

T. Paša

AKTIVNOSTI OPĆINSKOG 
ODBORA HDZ-A

Raspravljajući o svim važnim aktivnostima koji se odvijaju 
na području Općine Lovas, prvenstveno gospodarskim, ali 
i inim projektima, Općinski odbor HDZ-a Općine Lovas 
redovno se sastaje. Lokalno stranačko čelništvo, zajedno s 
Izvršnim odborima temeljnih ogranaka HDZ-a Lovasa i 
Opatovca , jednom mjesečno održava svoje sjednice, prate-
ći realizaciju programa rada i planirajući buduće poduhva-
te. Krajem prosinca, kako je dogovoreno, biti će održana 
posljednja ovogodišnja sjednica, gdje će se potvrditi lista 
prioritetnih projekata za naredno razdoblje, koji bi i u  bu-
dućnosti trebali osigurati kontinuirani razvoj i napredak. 

T. Paša
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Petom izložbom lokalnih tiskanih 
glasila Vukovarsko-srijemske župani-
je, održanom 23. rujna 2010. godine 
u Lovasu započeli su XIII. Miholjski 
dani Općine Lovas. Pokrovitelj ove 
izložbe, od njezinog početka je župan 
Vukovarski-srijemski Božo Galić, ko-
jeg su na ovogodišnjoj izložbi pred-
stavljali njegov zamjenik Željko Cir-
ba i pročelnik županijskog Upravnog 
ureda za školstvo, kulturu i šport Grgo 
Krajina. Lokalne tiskovine predstavili 
su njihovi urednici i novinari. Ovogo-
dišnja tema bila je: „Lokalne tiskovine 
i prekogranična suradnja” . Izložbu 
je otvorio glavni i odgovorni urednik 
„Lovaskog lista“ Stjepan Pančić. Su-
dionike skupa prigodno su pozdravili 
načelnik Općine Lovas Stjepan Milas, 
zamjenik župana Željko Cirba i pro-
čelnik Grgo Krajina. Potom je uslije-

dilo predstavljanje tiskovina i okrugli 
stol na zadanu temu.  Čujmo što o 
izložbi kaže njezin domaćin Stjepan 
Pančić: „Drago mi je da je ovaj pro-
jekt zaživio i nadam se da ćemo se i 
nagodinu opet okupiti. Zahvaljujem 
se županu Boži Galiću i njegovim 
suradnicima što su pokrovitelji iste 
od samog početka. Lokalna tiskana 
glasila imaju svoju budućnost, tim 
više što je u našim mjestima sve više 
baka i djedova, koji ne mogu pratiti 
elektronička medija kao oni mlađi. 
Osobno se rukovodim maksimom 
da sve što nije zapisano nije se ni do-
godilo. Što se tiče odaziva i raspra-
ve na ovogodišnju temu zadovoljan 
sam. Znajući u kakvom okruženju 
živimo uvjeren sam da lokalna gla-
sila mogu dati značajan doprinos u 
prekograničnoj suradnji“. T. Paša

SUDIONICI OVOGODIŠNJE 
IZLOŽBE:

•  „LOVASKI LIST“ – Općina 
Lovas

•  „ŽUPANJSKI LIST“ – Grad 
Županja

•  „KLAS“ – Općina Stari 
Jankovci

•  „IZVOR“ – List zajedničkog 
vijeća Općina 

•  „OTOČKI LIST“ – glasilo 
Grada Otoka

•  „GLASNIK OPĆINE 
NUŠTAR“ – Općina Nuštar

•  „TINTL“ – glasilo općina 
Tovarnik, Nijemci, 
Tompojevci, Lovas i grada 
Iloka

Lovas, 23. rujna 2010. godine – održana V. Izložba lokalnih glasila Vukovarsko-srijemske županije ……

LOKALNA GLASILA I PREKOGRANIČNA SURADNJA

Sretan Božić i Novu 2011. godinu 
želi Vam uredništvo Lovaskog lista

Stjepan Pančić i Tanja Paša
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MIHOLJSKO KOLO
Ni kišni oblaci koji su se nadvili nad Lovasom nisu spriječili 
brojne sudionika miholjske smotre folklora da se uhvate u 
tradicionalno „Miholjsko kolo“. Raznolikost glazbe i kore-
ografija, šarolikost nošnji, konjanici i konjske zaprege izveli 
su brojne Lovaščane i njihove goste na ulice. Pjesma i ples, 
nakon smotre, nastavila se na folklornoj večeri održanoj u 
Domu kulture Lovas, na kojoj su nastupili: mlađa i starija 
tamburaška te mlađa i starija folklorna skupina KUD-a „I. 
G. Kovačić“ Lovas, KUD „Strmec“ iz Strmca, KUD „Eth-
no golubica“ iz Vinkovaca te KUD „Kamešnica“ iz Livna, 
BIH. Goste su zabavili i pučki zabavljači did Tunja i bać’ 
Roka. T. Paša  

NATJECANJE U GAĐANJU 
GLINENIH GOLUBOVA

Lovačka udruga „Sokol“ Lovas održala je, u okviru XIII. 
Miholjskih dana,  tradicionalno natjecanje u gađanju gli-
nenih golubova. Takmičili su se brojni iskusni lovci, no red 
je istaknuti pobjednike: Darko Martinović – zlatna me-
dalja, Damir Mlađen – srebrna i Pero Sabljak – brončana 
medalja.   T. Paša

IZLOŽBE
Uzvanici Dana Općine Lovas imali su priliku pogledati 
i nekoliko izložbi postavljenih u Osnovnoj školi „Lovas“ 
i to: lovačkih eksponata LU „Sokol“ Lovas, rukotvorina 
Udruge žena Općine Lovas, fotografija autorice Renate 
Faddy te učeničkih radova.  T. Paša

KOLONIJE SLIKARA
Motivi Lovasa i Opatovca bili su ovaj put meta kolonija 
slikara. Već tradicionalno, u Miholjskim danima Lovas su 
posjetili (i naslikali): Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 
amatera „Likar“ iz Osijeka, Udruga „Vukovarski slikari“ te 
Hrvatska likovna udruga Vukovar.  T. Paša

PJESNIČKA VEČER
I ove je godine u Lovasu održana  „Pjesnička večer“ – tradi-
cionalno okupljanje pučkih pjesnika povodom Miholjskih 
dana. Gostovali su pjesnici širom Vukovarsko-srijemske i 
Osječko baranjske županije, a prepuna sala Doma kulture 
bila je dovoljan dokaz interesa koji pobuđuje pučki izričaj. 
Lovas su dostojno, kao i do sad, predstavili domaći pučki 
pjesnici – Katica Filić Gađina, Branka Krizmanić, Marko 
Sabljak – Beli te najmlađi, Antonio Krizmanić.  T. Paša
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Na javnom snimanju glazbeno-scenskog spektakla Hrvat-
ske radio televizije „Lijepom našom“ u Vukovaru, nastupio 
je i KUD „I. G. Kovačić“ iz Lovasa. Izvedbom „šokačkog 
kola“ te pjesmama „Urodile žute kruške“ i neizbježnim 
„Bećarcem“, Lovaščani su dostojno predstavili tradiciju i 
kulturno naslijeđe našeg dijela Srijema. Naročito pažnju 

plijenila je ljepota, za ovu prigodu, pažljivo odabranih i 
uređenih nošnji. Obije sekcije KUD-a, kako plesači tako i 
tamburaši, i ovaj put su nam bili na ponos i diku, a svi oni 
koji su propustili događaj, moći će ga pratiti pri emitiranju 
emisije 26. prosinca ove te 02. siječnja iduće godine.  T. 
Paša

„LIJEPOM NAŠOM“
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Osamdesetu obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada 
obilježilo je tijekom Miholjskih dana Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Lovas. Obilježavanje je započelo 
povorkom svih sudionika kojoj je bilo krajnje odredište 
župna crkva gdje je, za vrijeme sv. Mise,  vlč. Borislav Romić 
blagoslovio zastavu DVD-a. Slijedila je prigodna svečanost 
na kojoj se predsjednik Krunoslav Šmaholc zahvalio svima 

koji podupiru njihov rad, ali i najvjernijim članovima. 
Pored članova DVD-a, čelnika općine i Vukovarsko-
srijemske županije, svečanosti su nazočili i članovi Javnih 
vatrogasnih postrojbi Vukovar i Đurđevac te Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava Novi Vinodolski, Vukovar, Đurđevac, 
Sirova Katalena, Tompojevci, Nijemci, Slakovci, Sotin i 
Antin.  T. Paša

DAN SVIH SVETIH 01.11.2010.

Zvoni ono sveto zvono na Svih Svetih dan, a ja evo uranio i 
pošao van.
Lijepo jutro ovo sviće bit će lijepi dan, mjesečina još se vidi, a 
mjesec muči san. 
Svih Svetih su ovog jutra i Svih Svetih je ovaj dan. 
U grobljima lampioni gore, bezbroj ih je jedan znam.
Išao sam da obučem, majke svoje grob. 
I rodbine puno imam, ovdje im je dom.
Izmolimo oče naš sam i zdravo Marijo. 
Izmolio sam u groblju našemu svima.
Posjetio rodbinu sam, što u vječnim sad je snima.

Marko Sabljak-Beli

80 GODINA DVD-a LOVAS
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„ČUDESNA ŠUMA“ U LOVASU
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske soli-
darnosti i ove godine provodi projekt Autobus „Čudesna 
šuma“ u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, 
Obiteljskim centrom VSŽ i općinama na kojima autobus 
boravi. Projekt se provodi s ciljem širenja mreže sadržaja 
i programa usmjerenih djeci iz ruralnih područja, iz po-
dručja posebne državne skrbi te područja s velikim brojem 
djece. „Čudesna šuma“ u Lovasu, na radost djece iz dječje 
igraonice, ali i ostalih klinaca i klinceza, boravila je od 02. 
– 05. studenog 2010. godine. T. Paša

Nikolina Burger, Lovas: 

PISMO VUKOVARU
Dragi Vukovaru!
Bok!
Mogu ti reći da si mi pomalo dosadio što te viđam svaki dan, ali 
zapravo ja ne znam puno o tebi i ne ponosim se time, ali neke 
stvari o tebi ipak znam. Znam da si heroj i da ti se mnogi dive. 
Znam da imaš puno ožiljaka i da ti se dogodilo nešto strašno 
1991. godine.
Znam da si puno toga pretrpio i da si vidio mnogo krvi. Zapra-
vo ti si vidio dvije rijeke. Vidio si rijeku gustu, tamnu, crvenu, 
rijeku prolivenu nepravdom , rijeku punu ljutnje. Vidio si rijeku 
krvi prolivene iz naših najmilijih!
Pored te rijeke tekla je još jedna rijeka. Rijeka puna boli, patnje, 
tuge. Rijeku koja i dan danas teče. Vidio si rijeku suza koja se 
ponavlja svake godine na 18.11.
Taj dan, dragi moj prijatelju, ti si pao! 
Gazili su te ljudi koji su ostavljali tragove smrti. Pretvorio si se 
u jednu jako strašnu osobu. Pretvorio si se u noćnu moru! Ljudi 
koji su te voljeli i živjeli s tobom i za tebe bili su od tebe i otje-
rani. Morali su ići u nepoznatom pravcu i imali su samo jedan 
cilj, a to je bio vratiti se svome dragome prijatelju. Vratiti se tebi 
da bi i ti ponovo zasjao onim svojim starim sjajem kojim si žario 
njihovo srce. Jer i tebi je bilo teško živjeti s onima koji te nisu 
voljeli i koji su tebe samo iskorištavali i izvlačili iz tebe posljednje 
atome tvoje snage, a ništa ti nisu davali zauzvrat.
Nakon niza rastavljenih godina došao je sretan trenutak da se 
stari prijatelji ponovno sastanu i da počnu jedno drugome poma-
gati da prebole te teške ratne rane čiji se ožiljci vide i dan danas. 
Tebi na površini tijela, a njima u dubini duše.
Od tih nanesenih rana prošli je dugih devetnaest godina. Polako 
se opravljaš i to svi vide. Tvoje rane polako zacjeljuju. Tvoji pri-
jatelji su se promijenili kao i ti. Neki su od tebe pobjegli zauvijek, 
a neki te još i danas nikome ne daju.
Mnogi su se za tebe molili i mole se i danas da se taj nemir nikad 
više ne ponovi!

Volim te dragi moj prijatelju!
S ljubavlju tvoja prijateljica

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Lovas“ posjetili su 
jučer u Vukovaru Sajam izbora zanimanja, upriličen od 
strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na sajmu su se, 
svojim programima i smjerovima,  predstavile dvanaest 
srednjih škola s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-
baranjske županije. Zanimljivim prikazom gotovo 50 razli-
čitih zanimanja i obrazovnih programa učenicima je, na-
damo se,  olakšano donošenje odluke o izboru zanimanja. 

I U MOM GRADU VUKOVAR 
SVIJETLI...

Poruka je ovo koju su učenici OŠ Lovas poslali paleći svijeće 
u lovaskoj Vukovarskoj ulici te u središtu Opatovca. Bilo je 
to simbolično odavanje počasti herojima i njihovom gradu, 
kojim su se osnovnoškolci pridružili cijeloj Hrvatskoj, koja 
je srcem danas uz Vukovar i njegovu patnju. Pokloniviši 
se velikoj žrtvi iz koje je izniknula hrvatska sloboda, naši 
najmlađi, koji srećom ne pamte ratne strahote i stradanja, 
ponijeli su sa sobom samo jednu poruku – „Da se nikad ne 
zaboravi i ne ponovi“. T. Paša

SAJAM IZBORA ZANIMANJA
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Kako su se događanja XIII. Miholjskih dana preselila 
u Opatovac, tamo je u petak, 01. listopada, odigrana 
nogometna utakmica između veterana NK „Lovas“ i 

Vukovarsko-srijemske županije, u kojoj su domaćini slavili 
rezultatom 4:2.

T. Paša

Treća županijska nogometna liga:
R.b.  Klub Ut  Pob  Ner  Por  G+  G-  B

1 HNK LIPOVAČA 10 8 1 1 32 11 25
2 NK MLADOST 10 7 2 1 38 10 23
3 NK SLOGA (P) 10 7 1 2 29 13 21
4 NK TOMPOJEVCI 10 6 1 3 27 25 19
5 NK PETROVCI 10 4 2 4 20 15 14
6 NK BOROVO 10 1 2 7 8 28 5
7 NK HAJDUK (V) 10 1 1 8 4 27 4
8 NK OPATOVAC 10 1 0 9 10 39 3

Druga županijska nogometna liga:
R.b.  Klub  Ut  Pob  Ner  Por  G+  G-  B

1 NK SINĐELIĆ 11 9 1 1 42 11 28
2 HNK RADNIČKI 11 8 1 2 27 11 25
3 NK ŠARENGRAD 11 7 0 4 22 12 21
4 NK SREMAC 11 5 2 4 23 20 17
5 NK BORAC 11 5 1 5 21 19 16
6 NK CROATIA 11 4 3 4 21 19 15
7 NK BRŠADIN 11 3 6 2 12 14 15
8 NK HAJDUK 11 3 3 5 20 30 12
9 NK MOHOVO 11 4 0 7 19 33 12

10 NK NEGOSLAVCI 11 2 4 5 18 31 9
11 NK LOVAS 11 2 2 7 20 33 8
12 NK DUNAV 11 1 3 7 13 26 6

ZA NOVE NADE…
Prema informacijama kojima raspolažemo, u idućoj godini 
možemo na području općina Lovas, Tovarnik i Tompojev-
ci, očekivati školu nogometa za najmlađi uzrast. Sukladno 
najavama, iz programa Vukovarsko-srijemske županije, fi-
nancirat će se po jedan nogometni trener za svaku od spo-
menutih općina.   T. Paša

Opatovac, 01. listopada 2010.

NK LOVAS – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 4:2
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Opatovačka fišijada iz godine u godinu okuplja sve više 
natjecatelja. Ove godine bilo ih je 31, što je iziskivalo od 
ocjenjivačke komisije veliki trud. Prema ocjeni prva tri 
mjesta pripala su: 
1. RATKU ZAHARČEVU -  zlatna medalja
2. DALIBORU ŠKUGORU -  srebrna medalja
3. ZLATKU TIRIĆU – brončana medalja

Zanimljivo je da su sva tri dobitnika iz Osijeka. Da 
opatovačka fišijada spada u ozbiljnu turističku ponudu 
govori i podatak o tristotinjak posjetitelja iste. To otvara i  
mogućnosti za promociju našeg gospodarstva (kako tvrtki 
tako i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta) 
s područja naše općine. Ove godine svoj izložbeni štand 
imala je samo Udruga vinogradara i vinara. S. Pančić

U organizaciji ŠRD „Smuđ” Lovas i Općine Lovas 02. 
listopada 2010. godine održan je „Kup općine Lovas 2010“ 
– natjecanje u lovu ribe na plovak, na kojem su se istakli 
mladi ribiči Gledajući ekipno, najbolje rezultate ostvarila 
je ŠRU „Šaran” Ilok, dok je u pojedinačnoj konkurenciji 
najbolji bio Igor Divljaković iz ŠRU „Kečiga” Šarengrad. 

U sektoru A pobjedu je odnio također Igor Divljaković, 
u sektoru B Ivan Jozičić iz ŠRU „DeaSport” Vukovar, a u 
sektoru C Dejan Selak iz ŠRU „Dunav” Vukovar.
Svim pobjednicima čestitamo. Na ovogodišnjem kupu 
sudjelovalo je devet ekipa.

S. Pančić

Opatovac, 02.listopada 2010. godine -  održana 11 tradicionalna fišijada i ribičko natjecanje …….

OSJEČANI NAJBOLJI NA OPATOVAČKOJ FIŠIJADI

„KUP OPĆINE LOVAS 2010“

DOMINIRALI MLADI RIBIČI
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Povodom obilježavanja crkvenog goda – kirbaja u Opatovcu 
i blagdana BDM Kraljice sv. Krunice, izaslanstva Općine 
Lovas i Vukovarsko-srijemske županije položila vijence i 
zapalila svijeće u spomen na sve žrtve Opatovca stradale 
u Domovinskom ratu. Molitvu za poginule i ubijene 
mještane molio je župnik sotinački vlč. Zlatko Rajčevac. 
Nakon toga, služena je svečana koncelebrirana sv. Misa, 
koju je predvodio vlč. Ivan Đakovac. 

NEDJELJA ZAHVALNICA
U nedjelju 7. studenoga naša je župna i filijalna zajednica 
svečano proslavila nedjelju zahvalnosti na božjim darovima 
i posebice jer smo izrazito poljodjelski kraj, i na plodovima 
zemlje. Slavlje je održano u župnoj crkvi u Sotinu koja je 
za tu prigodu bila posebno urešena plodovima zemlje i što 
je osobitost ovoga kraja Lijepe Naše, umjetnički vezenim 
ručnicima (otarcima). Pod svečanom svetom misom upri-
ličeno je svečano prinošenje darova u kojem su sudjelovali 
bračni parovi iz Sotina i Opatovca.
Tom prigodom župnik je posebno naglasio potrebu zahval-
nosti Gospodinu Bogu, jer nas je Gospodin dugi niz godi-
na očuvao od svih pošasti i vremenskih nepogoda.

Budući da smo na pragu božićnih blagdana želim svim Sotinčanima i Opatovčanima, kao i svim ljudima dobre volje 
da se u njima, u njihovim obiteljima i okružju zaista rodi Isus Krist i to: Krist Ljubav, Krist Dobrota, Krist Blagost i 
milosrđe, Krist Snaga, sigurnost, mir i radost. S tim Kristom bio svima čestit Božić i s Njim u srcu sretna, blagoslovljena 
i uspješna 2011. godina! Stranicu uredio vlč. Zlatko Rajčevac

ADVENT I PRIPRAVA  
ZA BOŽIĆ

Naša se zajednica na poseban način duhovno priprema za 
nadolazeći Božić misama zornicama, a vrhunac priprave 
zbio se 14. prosinca kada je u našoj zajednici obavljena bo-
žićna ispovijed kojoj je pristupio zaista velik broj vjernika.

Vjerski život Opatovac 

KIRBAJ U OPATOVCU

IZBOR ŽUPNOG 
EKONOMSKOG VIJEĆA

Budući da je istekao mandat od pet godina župnim eko-
nomskim vijećima u našoj nadbiskupiji i u našoj župi obav-
ljen je izbor novog vijeća u nedjelju 12. prosinca. Birano je 
osam članova (četiri iz Sotina i četiri iz Opatovca) između 
dvadeset kandidata (deset iz Sotina i deset iz Opatovca).
Izabrani su slijedeći kandidati:
Iz Sotina Iz Opatovca
1. MARIJAN KNEŽEVIĆ 1. LJUBA BISTROVIĆ
2. KATICA VULIĆ 2. ROBERT GOŽOVIĆ
3. IVICA ŠOP 3. TIHOMIR VLAJČIĆ
4. VLADO KOS 4. JELENA HALAŠI

Nadbiskupski je odinarijat dopisom broj 1462/2010 od 
14. Prosinca potvrdio novoizabrane vijećnike, čestitao im i 
poželio uspješan i predan rad.
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Kad nekoga VOLIMO, s radošću GA 
i s najvećom čežnjom i željom svoga 
srca očekujemo i za njegov se dolazak 
revno i sa najvećim žarom i pomnjom 
pripremamo. Pa zato, jer smo vjer-
nici, to činimo i ovoga ADVENTA 
-DOŠAŠĆA i za ovaj Božić. Želimo, 
da i u ovo vrijeme užurbanosti, „trke“ 
— „strke“ i „frke“ čujemo molitvu, da 
zazvoni naše dozivanje, koje odjekuje 
našim bićem: „MARANATA - Dođi 
Gospodine Isuse!“
Tako ćemo se oduprijeti nasilnom 
i izvanjskom „došašću“ koje nas op-
terećuje i rastresa, da doživimo— u 
svome srcu i svojoj duši - IZNUTRA-
PRAVO DOŠAŠĆE - DOLAZAK 
Boga i Čovjeka Isusa Krista! Da se 
ON rodi u Betlehemu našega srca!
To će nam pomoći, da nas taj „nez-
godni“ izvanjski ambijent, ne zatrpa i 

ne uguši u nama ono pravo i ISTIN-
SKO iščekivanje i slavljenje Božića, 
našega najradosnijega kršćanskog 
blagdana!Zato su potrebni trenutci 
TIŠINE i MIRA. Jer, ON se rodio u 
tihoj noći. Dajmo se poučiti od NJE-
GA poniznosti, jednostavnosti i služe-
nja u pravoj li ubavi. Jer, kao što nitko 
umjesto nas ne može jesti, disati, spa-
vati ili raditi, tako isto, nitko umjesto 
nas ne može ići na zornice, pjevati ad-
ventske i božićne pjesme, sudjelovati 
u svetoj misi, ispovjediti se i pričestiti 
! Zato je potrebna naša samostalna 
OSOBNA VJERA, da zaista kršćan-
ski čekamo, dočekamo, slavimo i 
proslavimo ISUSOV ROĐENDAN 
- NJEGOVO slavno i Sveto PORO-
ĐENJE, kako to dolikuje našem kul-
turnom hrvatskom kršćanskom naro-
du, kao pravi kršćani i vjernici!

Zato je jako potrebno i poželjno, da 
još više otvorimo svoja srca i svoje 
duše, kako bi se u njih mogla, u što 
većoj mjeri, u što većoj punini i u što 
većem bogatstvu nastaniti BOŽJA 
LJUBAV, koja će nas jedino moći smi-
riti i usrećiti, pa tako budemo valjani 
i sposobni i naše bližnje obdarivati 
tom ISTOM ljubavlju i srećom. Tako 
ćemo oplemeniti ovo naše vrijeme i 
imati slobodu, odgovornost, ljubav i 
obveze, uspjeh u naporima i trudovi-
ma, zaboraviti i zanemariti činjenicu 
da prava veličina nije u „imati“ nego 
u BITI. Biti pravi čovjek, biti pravi 
kršćanin NA RIJEČI i NA DJELU!
Kao što se Isus Krist s nama „solidari-
zirao“ došavši k nama na našu zemlju, 
tako se i mi trebamo, po NJEGOVU 
uzoru i primjeru solidarizirati s našim 
bližnjima, pa imati OSJETLJIVOST 
za materijalne i duhovne potrebe na-
ših bližnjih, naše braće i sestara. Jer, 
bez toga, NEMA istinske i potpune 
vjere u Krista Isusa! Zato, TAKAV naš 
ljudski i kršćanski život dobiva svoje 
BOGATSTVO, puni sadržaj i pravi 
NOVI SMISAO! Podsvijetimo si TO 
svakoga dana i u ovoj novoj 2011. Go-
dini! Zato budimo poput MARIJE, 
naše Nebeske Majke, nositelji i DO-
NOSITELJI Isusove Ljubavi i sreće u 
naše živote. Da se tako svakodnevno 
obnavljamo u Marijinoj vjeri, ojača-
mo u nadi i izgaramo u kršćanskoj 
LJUBAVI za Život koji je pred nama!
Zato VAM SVIMA želim TAKAV 
SRETAN BOŽIĆ i Blagoslovljenu 
NOVU 2011. godinu, uz moje iskre-
ne, srdačne i bratske pozdrave !

Vaš
Borislav Romić

župnik

DANI KRUHA U LOVASU

Tradicionalnom izložbom kruha i kruš-
nih proizvoda, Udruga žena općine Lo-
vas  obilježila je Dane kruha u Lovasu. 
Vrijedne ruke članice i ovaj su put bo-
gato i prigodno ukrasile stol, kako uku-
snim delicijama, tako i rukotvorinama. 
Kruh je blagoslovio i s nazočnima podi-
jelio radost zahvalnosti lovaski župnik 
velečasni Borislav Romić.  T. Paša

PORUKA ŽUPNIKA BORISLAVA ZA BOŽIĆ 2010.!
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U župnoj crkvi sv. Mihaela arkanđela u Lovasu u nedjelju 
31. listopada služena je sv. Misa zahvalnica za sve plodove 
zemlje. Misno slavlje započelo je svečanom prikaznom 
procesijom u narodnim nošnjama. Na oltar su prineseni 
plodovi zemlje i rada ljudskih ruku, dok su vjernici 
pjesmom „Zahvali srca prepuna, zahvali Ocu svetomu” 

zahvaljivali za križ, zemlju, cvijeće, svijeće, kruh, voće, 
povrće te sve druge blagodati s kojima ih Gospodin dariva. 
Župnik Borislav Romić ujedno je u propovijedi podsjetio 
svoje vjernike kako je važno biti spreman darivati, biti 
dobrostiv, milosrdan prema drugima i imati razumijevanje 
za njih. T. Paša

“Slava na vidinama Bogu, a na 
zemlji mir ljudima, miljenicima 

njegovim!” (Lk 2,14).

SRETAN BOŽIĆ 

I BLAGOSLOVLJENU 

NOVU 2011. GODINU

ŽELE VAM

VAŠI ŽUPNICI

vlč. Borislav Romić vlč. Zlatko Rajčevac

SVETA MISA ZAHVALNICA 
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Zvono na ulazu župnog ureda resko se oglasilo kad sam 
ga pritisnula da najavim svoj dolazak. Priznajem kako 
nisam očekivala širom otvorena vrata što su mi ukazivala 
dobrodošlicu i izmamila osmijeh. Velečasni me iz kuhinje 
dočekao nasmijanog lica. Stisnuo mi je ruku na ponuđeni 
pozdrav i rekao: „Dobrodošla!“ I zaista, tako sam se i osje-
ćala. Uputio me u kuhinju i na minut me ostavio samu. 
Sad će doći, reče. Kuhinja je mirisala na komorač, na voće 
u košari, na mir i spokoj koji je remetilo tek blago kucka-
nje sata meni iza leđa. Tada je i Velečasni kročio u kuhi-
nju donoseći sa sobom svoje blago, nasmijano lice. Nije se 
ni smjestio u stolac, a već smo počeli čavrljati. Odmah je 
istaknuo svoje svećeničko geslo što ga je sebi izabrao na te-
melju evanđelja: „Što ste učinili drugima, učinili ste meni. 
Daj Gospodine da te ljubim ljubeći ljude, da Te služim 
služeći ljude.“ Nema ništa protiv da snimim naš razgovor, 
odgovara on na postavljeno mu pitanje. Čitavih sat i pol 
govorio je ovaj dragi čovjek, ni na trenutak ne zaziravši od 
ijednog mog pitanja.
Prvo moje pitanje bijaše: „Tko je Borislav Romić?“, ali 
bilo je nemoguće saznati išta osobno od ovoga čovjeka koji 
sebe, čini se, ne može odvojiti od svoje obitelji, svoje zajed-
nice, svog poziva. Pa mi reče:
„Borislav Romić je treće dijete u roditelja, iz obitelji sa še-
stero djece. Rođen sam u Hercegovini 5.7.1946. Nakon 
devet godina života u Rakitnom odselili smo u Antin kod 
Vinkovaca (8.12.1956.). Osnovnu školu završio sam u 
Markušici, a na Šalati sam u gimnaziji, u sjemeništu, pro-
veo dvije godine. Prešao sam u Đakovo, gdje sam i maturi-
rao 1965.g. U vojsci sam proveo 18 mjeseci. Zaređen sam 
29.6.1971. za svećenika đakovačke i osječke nadbiskupije, 
a mladu sam misu imao 18.7.1971.
Bio sam kapelan u Slavonskom Brodu, u Đakovu, Ivan-
kovu i Nuštru. Župnik sam bio u Podcrkavlju, u Kuševcu 
kod Đakova. U Berku sam proveo tri predratne godine kao 
njihov župnik. Dvanaest puta sam se selio. U Blacama sam 
bio prvi dušobrižnik. U Koprivnici sam proveo godinu 
dana. Prvi župnik sam bio i u Ladimirevcima, kod Valpova, 
gdje sam proveo četiri godine.
1.8.1998.g. vratio sam se u Berak. Na brizi sam imao tri 
župe. Sve je bilo razbijeno, sve opustošeno, srušeno i zapalje-
no. Tada me biskup poslao u Gundince, gdje sam kao župnik 
proveo sedam i pol godina. U Lovas sam došao 2007.g.“
„Jeste li sretni u Lovasu?“
„Moj je otac meni puno pomogao svojim savjetima i svo-
jim mudrim izrekama, i ja sam se njegovih riječi držao kao 
pijan plota: „Usluži čovjeka“, rekao je ,“Svaki je čovjek za 
sebe kraljević Marko, a to znači: najljepši, najbolji, najspo-
sobniji, najpametniji, najbogatiji, najjači...Ti ga takvog 
uzmi i s njim tako postupaj.“ I meni je sada lijepo i ovdje i 
svugdje gdje dođem i gdje sam bio.“

„Jeste li se ikada zaljubili?“
„To je dobro pitanje. Naravno da sam se bio zaljubio. Čo-
vjek koji ide u celibat ne bi znao šta ostavlja i žrtvuje ako 
se nije, kao svaki normalan čovjek, zaljubio. Isus je za svoje 
apostole uzeo normalne ljude koji su bili oženjeni, zalju-
bljeni. Bilo bi nakaradno kad čovjek ne bi bio zaljubljen.“
„Jeste li ikada iskusili mistično iskustvo (jedinstvo s 
Bogom)?“
„Mistiku? U katehetskom smislu nisam. Ali sam nebrojeno 
puta doživio božje vodstvo.“
„Biste li voljeli otputovati u svemir kad biste imali 
priliku?“
Kad bih imao priliku, zašto ne. (Kako zamišljate svoj osje-
ćaj boravka u space shuttleu?) Ne bih bio prostorno bliže 
ili dalje Bogu, ali još bih više upoznao Njegova djela. Jer 
„Boga vidi tko Mu djela gleda.“ Zadivljuje me ta savršenost 
svemirskih tijela, njihova vrtnja i putanje. Bio to mikrokoz-

Razgovor s vlč. Borislavom Romićem

LJUBI BOGA I UZDAJ SE U NJEGA  
JER ON NIKAD NE GUBI
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mos, bio to makrokozmos, atomski ili subatomski svijet. 
Protoni i elektroni, nikada se ne sudaraju. Ta proračunost 
je ono što me zadivljuje. (I to mora biti, dakle, neka viša 
inteligencija?) To je to. Svaki red treba redatelja. (Mislite li 
da biste se bojali kad bi se našli tamo gore, u svemiru?) 
Ne bih se bojao. Ja sam uvijek u rukama Božjim i u vjeri. Tu 
nema straha. Promatrao bih gdje idem, pa ako mi se nešto i 
dogodi, u Njegovim je rukama.“
„U Novome savezu, Isus je rekao da je „kraljevstvo bož-
je“ ovdje, na Zemlji, da je to ljubav prema bližnjima, 
skrb o siromašnima i nejakima, opraštanje. Zbog čega 
onda ljudi misle da je „kraljevstvo božje“ negdje izvan, 
vani, nešto što nas tek čeka?“
„Nepoučeni su. Neki krivo i mole „dođi U kraljevstvo 
Tvoje“. Dakle, nisu dobro poučeni! Molitva kaže „dođi 
kraljevstvo Tvoje“-Tvoje istine, ljubavi, mira, pravednosti, 
radosti, svjetla,... TO je božje kraljevstvo. I ono je u vama, 
među vama. To je On sam, Isus Krist, koji je ljubio svoje 
neprijatelje i opraštao im, koji je zadivljivao i začuđivao 
svoje suvremenike, te i dan dans začuđuje i zadivljuje svo-
jim životom i svojim riječima.“
„Mora li čovjek u crkvu kako bi se spasio?“
„Isus je rekao svojim učenicima: “Idite po svem svijetu. Po-
učavajte ih i učite ono što sam ja vama rekao. Krstite ih 
u ime Oca, Sina i Duha svetoga.“ Prema tome, onaj koji 
vjeruje i krsti se-spasit će se. Koji ne, osudit će se sam, neće 
ga Bog osuditi. Crkveni oci govore „sinne ae eclesia nulla 
salus – bez crkve nema spasenja“.
„U bibliji stoji da će Bog spasiti tek određeni broj duša, 
što živih, što mrtvih, te da unaprijed zna koje će to duše 
biti. Što je s ostalima? Čemu se truditi?“
„Taj broj od 144 000 duša, to je tek simbolika, istočni način 
izražavanja. Kako se Isus simbolima izražavao u prispodo-
bama, tako je i s brojevima. Npr., kad ga je Petar upitao 
„Koliko puta da oprostim svome bratu? Do sedam puta?“ (to 
je za njih sveti broj, sedam znači puninu), Isus kaže „Ne se-
dam, nego sedamdeset i sedam puta sedam.“ Dakle, uvijek. 
Uvijek! Broj 144000 ne znači ništa, to je tek naše ograničeno 
shvaćanje. Tada je taj broj značio „mnogo“ ,tj.“svi“. Bog želi 
da se svi ljudi spase, da svi spoznaju istinu. Zato je poslao 
svoga Sina i bilo bi ludo misliti da je Isus došao tek za neke. 
On sam je rekao:“Došao sam, poslan sam svim ljudima.“
„Imaju li svi ljudi istu savjest?“
„Uglavnom da. Jer je to božji glas, svaki čovjek može ra-
zaznati: ovo je dobro, a ovo loše, ovo je bijelo a ono crno. 
Nema čovjeka koji će razaznati ubojstvo drugog čovjeka 
kao dobro. Bog voli dobro, a mrzi zlo. Bog nikad ne mrzi 
grješnika, On ne može svoje stvorenje nikada mrziti. (Ako 
kažemo da je Bog čista ljubav, savršen, zašto mu pri-
dajemo ljudske osjećaje kao što su mržnja, zajedljivost, 
osveta i sl.?) Zato što smo ljudi, od krvi, drugačije se ne 
možemo izraziti. Ne možemo se na božanski način izra-
žavati. Bog je uvijek dobar. Uvijek sladak, Nikada kiseo.“
„Tko može postići sreću?“
„Svaki čovjek ima šansu da postigne sreću. Samo ako hoće, 
jer svima je ponuđena. Zato je čovjeku dana sloboda, da 
slobodno bira. Bog sam kaže: „Hoćeš život ili smrt? Hoćeš 

dan ili noć?“ E sad, šta je sloboda-ne da ja radim sve što mi 
padne na pamet i što mi se svidi, nego da slobodno izabi-
rem dobro koje je Bogu drago, koje je bližnjemu korisno, 
a meni nije na osudu.“
„Je li čovjek čovjek i kada umre?“
„Jeste. Osoba, biće u dimenziji vječnosti. Prema tome sve 
ide.“
„Koje je najveće dobro koje čovjek može postići u ovo-
me životu?“
„Da sebe ostvari kao biće, kao božje stvorenje, kao vjernika 
i kao kršćanina.“
„Zašto je smrt tabu tema ako znamo da je smrt dio živo-
ta kao i rođenje samo?“
„Ljudi smatraju da je smrt prekid života, kraj, da više ni-
šta poslije toga nema i ne vole o tome govoriti. Trebali bi 
na smrt gledati kao što gledaju sveci i mučenici-smrt je 
dobitak. I sam je Pavao rekao: „Jedva čekam da umrem, 
da mi to bude odskočna daska, tunel kroz koji ću proći i 
doći do pravog svjetla, mog Krista Gospodina.“ (Pa čak je 
i Majka Terezija pred svoju smrt rekla: „Trenutak koji 
sam čekala cijeli život konačno je došao.“) Da. I za to se 
pripremala. Da ovaj život bude odraz vječnosti.“
„Kod vjernika, koje su najčešće nedoumice po pitanju 
vjerskih dogmi?“
„Nisam imao nekih pitanja po pitanju dogmi. Dvije naj-
češće nedoumice su one po pitanju ljudske patnje (zašto 
čovjek mora patiti, zašto muka i trpljenje, pa recimo malo 
dijete od rođenja ima falinku, šta je ono krivo, i tako) i 
zašto moramo oprostiti neprijatelju. To su dva najčešća pi-
tanja i to je ono što je ljudima čudno. Onda ima ja kažem 
da je tako izabrao Bog i mi, ako želimo biti dio spasenja, 
moramo to prihvatiti.“
„Kad biste mogli, što biste promijenili u Crkvi kao 
organizaciji?“
„Volio bih da bude više jednog normaliteta i da se crkva i 
crkveni ljudi ponašaju onako kako je to Isus činio. Idem po 
našim sastancima i često čujem „Rekao je Marx, rekao je 
Dostojevski, ovaj, onaj.“ (ne volim to) A Isus? Kako bi se 
Isus ponašao sada, baš sada? Kad bi mu se čovjek obratio, 
bi li Isus rekao „A joj, sada spavam pa ću kasnije na kupa-
nje..“ A ima i toga! To bih želio da se promijeni.“
„Zašto žene ne mogu/ne smiju biti svećenice?“
„Nama je idealan primjer u svemu Isus Krist i da je On 
htio da žene bude svećenice, prvo bi zaredio svoju majku 
Mariju, a nije.“
„Svake godine milijuni ljudi hodočaste u Međugorje 
gdje se gospa ukazala. Zašto Vatikan još uvijek nije dao 
svoju potvrdu?“
„Prije dvadeset-i-nešto godina na to je odgovor dao pokojni 
Franjo Kuharić ovim riječima: „Crkvi se ne žuri, Crkvi nije 
potrebno. Crkva ima puno dokaza da Bog postoji. A to što 
ljudi hodočaste, mole se, obraćaju se i pričešćuju, to njima 
nitko ne smije zabraniti, pa ni majka Crkva.“ Crkva je če-
kala pedeset godina da Lourdes prizna. (Kada se Marija 
ukazala u Lourdesu?) 1858.g. (Vjerujete li vi u ta proro-
čanstva?) Pa sva su se ispunila. (Sva osim jednog koje kaže 
da se Isus vraća 2011.godine.) Nema toga. (Postoji Coo-
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perov dokument („Milton Cooper’s document“ op.a.) u 
kojemu stoji: „Proročanstvo je kazivalo da će se, ako se 
čovjek ne okrene od zla i ne krene Kristovim stopama, 
planet samouništiti i da će se događaji iz knjige navije-
štenja ostvariti. Rečeno je da će se roditi dijete koje će 
ujediniti svijet sa planom za svjetski mir i lažnu religi-
ju koja će početi 1992.godine. do 1995.godine ljudi će 
shvatiti da je on zao i istinski Antikrist. Treći svjetski 
rat će početi na srednjem istoku 1995.godine invazijom 
Izraela na Ujedinjene Arapske države koristeći se kon-
vencionalnim naoružanjem, a kulminirati će holokau-
stom 1999.godine. između 1999. i 2003.godine većina 
života ovoga planeta će kao posljedica toga umrijeti. Po-
vratak Krista će se dogoditi 2011.godine.“) Nema toga. 
Sve se ostvarilo, sve očitovalo, to je nemoguće. Isus kaže da 

nitko ne zna kad će On doći, pa ni Marija. Niti ona to ne 
može objaviti. Nama nije bitno kad će On doći, nama je 
važno da budemo spremni: da budem dobar prema sebi i ti 
prema meni, i prema Bogu, da činim dobra djela. A Marija 
ne može objaviti ono što ne zna.“
„Što mislite o vlč. Sucu?“
„Svećenik kao i ja koji ima možda posebnu karizmu ili dar. 
(Je li on posebniji od drugih svećenika? Vjerujete li da su 
njegove stigme prave?) Ne znam, nisam ih vidio. Vidio sam 
da je umotanih ruku i čela, a što je pod zavojima-ne znam. 
Jednom sam se prilikom našao s vjernicima na istom mjestu 
gdje i on, kod Ođaka, i ja nisam uopće zagledao. On je za 
mene svećenik, a ako ima stigme to je za njega poseban božji 
dar. Kao sv. Franjo, pater Pio ili Leopold Bogdan Mandić. 
(Postoji li procedura kojom se može dokazati vjerodo-
stojnost stigmi?) Da, u Crkvi postoji takva procedura ako 
osoba želi da se to dokaže, a to je analiza krvi koja izlazi pet-
kom. Zašto baš petkom, ne znam. (Znate li je li vlč. Sudac 
bio na takvoj proceduri?) Ne znam.
„Jeste li zadovoljni natalitetom u Lovasu?“

„U zadnje dvije godine, jesam! (smijeh) Lani je bilo 11 
krštenja, ove godine 13. posebno me raduje što su parovi 
ostali u našem Lovasu. Smatram da je to plod politike naše 
lokalne vlasti koja mladima omogućava da rade, da ovdje 
žive. To što se selo pomlađuje posebno me veseli kao čovje-
ka, kao kršćanina i kao svećenika.“
„Jeste li zadovoljni odazivom mladih na svete mise?“
„Nisam. Žao mi je što roditelji ne idu s djecom na svete 
mise, jer nitko dijete ne može bolje odgojiti nego Bog.“
„Zašto svećenik ne smije imati obitelj ako je to najveće 
bogatstvo na svijetu?“
„Ima raznoraznih dobara i vrijednosti: obitelj je vrijednost, 
ljubav između muškarca i žene je vrijednost, djeca... Neki 
su od rođenja nesposobni za obitelj, druge su onesposobili 
(eunusi, op.a.), a treći su se sami onesposobili stupivši u 

celibat. Isus je rekao da svatko tko ostavi oca i majku, ženu 
i djecu, njive, polja i vinograde, taj će imati stostruko jer će 
život vječni baštiniti. Znači, postoji još veće dobro.“
„Gdje vidite Lovas za par godina?“
„Ako se ovaj trend nastavi, ja budućnost Lovasa vidim u 
pozitivnom smislu: biti će posla, škole, zajedničkog života 
i zadovoljstva. U posljednjih se 13 godina pronatalna poli-
tika naših čelnika i uprave pokazala dobrom i vjerujem da 
će i dalje tako biti, jer imam potpuno povjerenje u njih.“
„Kako privući ljude iz grada na selo, u Lovas, a istodob-
no zadržati domaće?“
„Treba postići sve preduvjete. Čovjek treba imati zaposle-
nje, a domaći ga trebaju primiti kao svoga člana. Kao brata 
ili sestru, to je na kršćanskoj razini. Isto tako, taj čovjek ima 
pravo da ga volimo i poštujemo, ima pravo na život ovdje, 
na standard. Trebaju biti ponosni što je on izabrao baš to 
selo da tamo stanuje. Zemlja je kuća nebeskoga Oca i ja 
mogu stanovati gdje želim.“ Renata Faddy

Cijeli intervju pogledajte na web stranici www.lovas.hr
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RADOST BOŽIĆA 

NEKA UNESE MIR I LJUBAV 

U VAŠA SRCA 

A NOVA 2011. GODINA

NEKA VAM BUDE ISPUNJENA ZDRAVLJEM, 

SREĆOM I POSLOVNIM USPJESIMA

Načelnik Općine Lovas

STJEPAN MILAS

Zamjenik načelnika Općine Lovas

IVAN MUJIĆ
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ŽITELJIMA OPĆINE LOVAS
BLAGOSLOVLJENE BOŽIĆNE BLAGDANE

I USPJEŠNU NOVU 2011. GODINU
ŽELI

PETAR ČOBANKOVIĆ, dipl. ing.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
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POVODOM NADOLAZEĆEG BOŽIĆA
I NOVE 2011. GODINE

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE LOVAS
UPUĆUJEM NAJISKRENIJE ČESTITKE

OPĆINSKA ORGANIZACIJA
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

OPĆINE LOVAS

ŽELJKO CIRBA, dipl. ing.
Predsjednik Općinskog odbora 
Hrvatske demokratske zajednice

Općine Lovas
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Svim žiteljima Općine Lovas
i Vukovarsko-srijemske županije, 

BLAGOSLOVLJENE BOŽIĆNE BLAGDANE,
SRETNU I USPJEŠNU NOVU 2011. GODINU

žele

Županijska skupština
Župan 

Božo Galić, dipl.ing.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA


