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OPATOVAC OKOVAN SNIJEGOM I LEDOM 
Od početka veljače Opatovac je okovan snijegom i ledom. Ugođaj plijeni lje-
potom, zimskom idilom ali i zahtjeva posebnu skrb građana vezano za ogrjev, 
održavanje instalaci-
ja ..... Zimska služba 
odradila je svoj posao, 
unatoč brojnim poteš-
koćama. Očistivši sni-
jeg Opatovčani imaju 
više vremena za druže-
nje, divan pa i pokoji 
trač. Fotografije će 
vam vjerno prikazati 
ozračje u našem ma-
lom srijemskom selu.
 S. Pančić

RIJEČ UREDNIKA
Dobili smo novu vladu. Više nije 
šport nego sport. Ministarstvo zdrav-
stva od sada je Ministarstvo zdravlja 
(kao i u jednoj nama susjednoj dr-
žavi). Ministrica Pusić planira povu-
ći  tužbu za genocid protiv Srbije. I 
nije tu kraj – borci NOR-a od sada 
su u istom ministarstvu (košu) s dra-
govoljcima i braniteljima Domovin-
skog rata. O svima njima skrbit će 
jedinstveno ministarstvo. Proveli smo 
referendum za ulazak u EU. Izlazak 
na birališta nije baš bio impozantan, 
posebice na krajnjem istoku. Primje-
rice izlazak na birališta u općini Lo-
vas je bio oko 50% od čega je 50% 
izašlih bilo ZA. Detaljnijom analizom 
došli bi, unatoč činjenici da je putem 
svih medija čelništvo općine isticalo 
svoja europska postignuća , do baš 
ne očekivanog rezultata Ispada da je 
tek svaki četvrti građanin glasao za 
ulazak Hrvatske u EU. Naime naša 
Općina u pred referendumsko vrije-
me bila je vrlo eksponirana. Navest 
ću samo nekoliko naslova: „Iz EU 
fondova povukli 40 milijuna kuna“, 
„TINTL – tvornica mozgova“,  „Lo-
vas pobijedio krizu i recesiju“, „EU-
forija na Lovaski način“ …..   Unatoč 
svemu izlaznost na referendum nije 

bila zadovoljavajuća. Statistika nam 
opet ne ide na ruku.  Od pet najgo-
rih županija u Hrvatskoj tri slavonske 
prednjače a do njih su pak one koje se 
na njih naslanjaju. Trenutno je cijela 
nacija okupirana izborima u HDZ-
u. Za sada ima šest kandidata. No o 
tome poslije izbora u idućem broju 
naših novina.  Krajem prošle godine 
na jednom sastanku u neformalnom 
razgovoru upućeno mi je jedno vrlo 
interesantno pitanje (konstatacija) – 
kako smo mi u  Općini Lovas uistinu 
ekipa koja besprijekorno funkcionira 
ili to vješto kontroliramo. Idemo mi 
na vedrije teme. Pred nama je prolje-
će, Uskrs. Potisnimo malo probleme s 
kojima se suočavamo u ovom nes(p)
retnom vremenu. Pripremimo svoje 
tijelo i dušu za predstojeći Uskrs. Bu-
dimo malo bolji. Uvažavajmo jedni 
druge, osobito one u potrebi. U tom 
kontekstu svim čitateljima „Lovaskog 
lista“ i svim ljudima dobre volje u 
svoje ime i ime moje kolegice novi-
narke suradnice Tanje Paše 

želim SRETAN USKRS. 

Stjepan Pančić, gl. i odg. 
urednik

OBAVIJEST UREDNIŠTVA
Poštovani čitatelji, ove godine najvjerojatnije ćete biti uskraćeni za 1 – 2 broja 
„Lovaskog lista“. Naime i Općinu Lovas zahvatile su recesijske poteškoće pa 
ćemo tako uspjeti izdati samo 3 broja (Uskrsni, Kirbajski i Božićni). Molimo 
Vas za razumijevanje. U međuvremenu pratite nas na našoj web stranici www.
lovas.hr
Novinar suradnik: Gl. i odg. Urednik:
Tanja Paša Stjepan Pančić
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U Lovasu je obilježena tužna, četrnae-
sta obljetnica pokopa žrtava masovne 
i pojedinačnih grobnica. U spomen 
na sve stradale vijence su položila i 
svijeće zapalila izaslanstva Vukovar-
sko-srijemske županije, Općine Lovas 
i Općinskih odbora HDZ-a i SDP-a, 
u nazočnosti članova obitelji stradal-
nika, mještana  i djece Osnovne škole 
„Lovas“. Molitvu je za duše onih koji 
su za slobodnu Hrvatsku dali najviše 
što su imali predvodio  lovaski župnik 
vlč. Željko Grigić.

Podsjetimo, na mjesnom groblju u 
Lovasu pronađena je masovna grob-
nica, iz koje je ekshumirano 68 žrta-
va (66 iz Lovasa i  2 osobe iz drugih 
mjesta),  dok je 10 osoba pronađeno 
u pojedinačnim grobnicama. Poko-
pani su uz dužne počasti i s dubokim 
poštovanjem na današnji dan, prije 
četrnaest godina. Dio je to tragične i 
krvave statistike Općine Lovas, u ko-
joj je za vrijeme velikosrpske agresije 
poginulo ili ubijeno 98 osoba, dok 
se još dvije vode kao nestale. Danas, 

nakon svih ovih godina, na licima 
članova obitelji stradalnika  i dalje je 
prisutna ista tuga i bol, ali i želje za 
istinom te nevjerica potaknuta činje-
nicom da za ovaj strašni zločin još nit-
ko nije odgovarao. 

Misa zadušnica za sve Lovaščane i 
Opatovčane poginule, ubijene ili ne-
stale u Domovinskom ratu služena je 
u župnoj crkvi sv. Mihaela. 

T. Paša

Lovas, 21. ožujka 2012. godine – četrnaest godina poslije najvećeg pokopa u Lovasu ……..

Dan kad je pokopana jedna mladost

IN MEMORIAM

BOŠKO LJUBAS
HRVATSKI BRANITELJ
ČASNIČKI NAMJESNIK

Tragično je izgubio život u Vukovaru  
u 39. godini života.

Identificiran je u Zagrebu, 12. veljače 2012. godine.
Pogreb je održan 30. ožujka 2012. godine na 
Memorijalnom groblju hrvatskih branitelja u 

Vukovaru.
 

Općinsko vijeće Općine Lovas
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Krajem 2011. godine vukovarsko-
srijemski župan Božo Galić, zajedno 
sa svojim zamjenikom Željkom Cir-
bom, posjetio je Općinu Lovas. Žu-
pan je obišao nekoliko gospodarskih 
projekata – gradilište objekta Regio-
nalnog poslovnog centra u Poslovnoj 
zoni „Lovas”, vinariju PZ „Lovas” 
i Arator-a doo Lovas te proizvodne 
pogone poduzeća „Triko“ d.o.o .Ilok. 

O trenutnim i planiranim općinskim 
aktivnostima i projektima, župana 
i njegova zamjenika u općinskoj vi-
jećnici informirali su čelnici Općine 
Lovas, zamjenik načelnika Ivan Mu-
jić, pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Tanja Paša i voditelj Ureda za 
međunarodnu suradnju TINTL To-
mislav Panenić.  Narečenom sastanku 
bili su nazočni i predsjednik Općin-
skog vijeća Berislav Filić, predsjednik 
Udruge vinogradara i vinara Stjepan 

Pančić , predsjednik Udruge korisni-
ka sustava za navodnjavanje Jelenko 
Vlajčić te voditelj projekta Regional-
nog poslovnog centra  Mladen Mar-
kešić. O budućim vodnogospodar-
skim projektima i zahvatima goste i 
domaćine izvijestio je, sastanku tako-
đer nazočan, direktor Hrvatskih voda 
Osijek Zoran Đuroković. Župan je 

izrazio zadovoljstvo prezentiranim 
i na terenu viđenim aktivnostima i 
obećao daljnju potporu svim razvoj-
nim projektima. Posjet Lovasu župan 
je iskoristio i za obilazak župnog ure-
da Lovas te obitelji Šibalić - dvoje dje-
ce koja žive bez roditelja. 

T. Paša i S. Pančić

Lovas, 29. prosinca 2011. godine – župan Božo Galić sa suradnicima posjetio Lovas ……

ŽUPAN GALIĆ U POSJETI 
OPĆINI LOVAS
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Stožer zaštite i spašavanja Općine Lovas 08. veljače 2012. 
godine  je u općinskoj vijećnici održao svoju redovnu rad-
nu sjednicu. Članovi Stožera izvršili su analizu sustava za-
štite i spašavanja na području Općine Lovas u 2011. godini 
i pri tom utvrdili da su sve planirane aktivnosti izvršene 
u skladu s planom. Izrađen je i Plan zaštite i spašavanja 
te Plan Civilne zaštite, koji je upućen na usvajanje Op-
ćinskom vijeću. Na sjednici je bilo govora i o trenutnim 
nepovoljnim vremenskim prilikama, uzrokovanim ekstre-
mno niskim temperaturama i velikim količinama snježnih 
oborina. Na sreću, kako j e potvrđeno na sjednici, sve ulice 
su prohodne zahvaljujući zimskoj službi općinskog komu-
nalnog pogona, dok djelatnici Programa međugeneracijske 
solidarnosti svakodnevno obilaze stare i nemoćne osobe.

T. Paša

SA SJEDNICA OPĆINSKOG 
VIJEĆA 

Aktualnim satom započela je 22. sjednica Općinskog  vi-
jeća, održana 08. veljače ove godine. Vijećnici su, pri tom, 
usvojili predložene izmjene i dopune Proračuna Općine 
Lovas te Odluku o zaduživanju u svrhu financiranja po-
slovne infrastrukture u lovaskoj Poslovnoj zoni.  Analizira-
no je i stanje sustava zaštite i spašavanja, a usvojeni su i ne-
tom izrađeni Planovi Civilne zaštite te zaštite i spašavanja. 
Prema prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela izvršeno 
je i usklađivanje s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, u 
svrhu čega je donesena nova Odluka o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi kao i socijalni plan za 
tekuću godinu. Odlučeno je i o prodaji građevinske parce-
le u Poslovnoj zoni “Lovas” poduzeću Agroprodukt Lovas 
doo iz Opatovca. O trenutnim i planiranim aktivnostima 
izvijestio je vijećnike općinski načelnik Stjepan Milas.
Dvadeset i treća sjednica po redu održana je dana 04. trav-
nja. U svrhu nabavke novog kombiniranog stroja - rovoko-
pača, za potrebe općinskom komunalnog pogona, izvršene 
su II. izmjene Proračuna Općine Lovas za tekuću godinu, 
što su vijećnici jednoglasno usvojili. Nabavka novog stro-
ja , procijenjene vrijednosti 600.000,00 kn, nužna je zbog 
dotrajalosti postojećeg Caterpillara, zaključili su jednogla-
sno. Odlukom Vijeća pokrenute su ciljane izmjene i do-
pune Prostornog plana uređenja Općine Lovas, potaknute 
prvenstveno potrebama gospodarstva, odnosno izgradnje 
novih postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora ener-
gije te proširenjem poslovnih zona. Dakako, novi Prostorni 
plan donijet će i usklađivanje s planovima višeg reda, kao 
i novim zakonskim odredbama. Na sjednici je usvojeno i 
načelnikovo izvješće o gospodarenju otpadom u protekloj 
godini te izvješće o izgradnji i održavanju objekata i uređa-
ja komunalne infrastrukture.    Tanja Paša

Lovas, 08. veljače 2012. godine – održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja ……..

IZRAĐEN PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
I PLAN CIVILNE ZAŠTITE

Lovas, -- prosinca 2011. godine – održana 21. 
sjednica Općinskog vijeća …..

USPJEŠNO ZAVRŠENA 
GODINA

Raspravom o iz-
mjenama i dopu-
nama proračuna 
Općine Lovas 
za 2011. godinu 
započela je, 21. 
po redu, sjednica 
Općinskog vijeća 
Općine Lovas, 
posljednja u pro-
tekloj godini. Re-
balans proračuna 
usvojen je jedno-
glasno, kao i Pro-
grami gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu. Raspravljajući o civilnoj i 
protupožarnoj zaštiti, vijećnici su usvojili i Smjernice za or-
ganizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Lovas. Prihvaćena su i izvješća o trenutnim aktiv-
nostima i projektima, danoj suglasnosti na Odluku o cije-
ni vodnih usluga te Plan nabave za godinu koja je upravo 
nastupila.
Nakon radnog dijela, na prigodnom domjenku, općinski 
načelnik Stjepan Milas iskoristio je priliku zahvaliti na 
uspješnoj i kvalitetnoj suradnji i pruženoj potpori svim 
djelatnicima, udrugama građana, gospodarstvenicima, Vu-
kovarsko-srijemskoj županiji i svim drugim institucijama 
koje djeluju na području općine.

T. Paša
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Otvaranje natječaja za potporu jačanju konkurentnosti 
malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj, u okviru IPA 
programa, razlog je radnom sastanku održanom 16. siječ-
nja ove godine  u općinskim prostorijama, na kojem su 
sudjelovali predstavnici gospodarstvenika, Ureda za među-
narodnu suradnju TINTL i Općine Lovas. Projektne ide-
je o ulaganjima u nove tehnologije i proizvodne metode, 
prvenstveno vezane za uvođenje energetske učinkovitosti i 
eko standarda u proizvodne procese, iznijeli su Stanko Iva-
nek, vlasnik poduzeća Triko te Adam Rendulić, upravitelj 
PZ „Lovas” i direktor Aratora doo. O kriterijima, uvjetima 
i rokovima predmetnog natječaja informirao je poduzetni-
ke Tomislav Panenić, voditelj ureda TINTL. Uspostavljeni 
su, pri tom, i prvi dogovori oko aktivnosti kako bi se pro-
jektne ideje pretvorile u kvalitetne projektne aplikacije te 
pravovremeno, odnosno do krajnjeg roka natječaja – 20. 
veljače 2012., i aplicirale. T. Paša

Poslovna zona „Lovas“ sa svojih 10 
ha uređenih površina ponudila je po-
duzetnicima kompletnu komunalnu 
infrastrukturu, a skorom izgradnjom 
poslovne  zgrade u programu IPA IIC 
i poslovnu infrastrukturu tj. opre-
mljene uredske prostore i dvorane za 
sastanke i edukacije. Unatoč teškim 
uvjetima u gospodarstvu, u posljed-
nje vrijeme prodano je nekoliko gra-

đevinskih čestica pa se mogu očeki-
vati i novi poduzetnički poduhvati.   
Tako je  poljoprivredni obrt „Palijan“ 
iz Tovarnika otkupio česticu za po-
trebe izgradnje podnog skladišta, a 
opatovačko poduzeće Agroprodukt  
u svrhu izgradnje silosa za žitarice 
kapaciteta 2,5 tisuće tona. Sukladno 
predočenim investicijskim studijama 
i poslovnim planovima, novi projekti 

trebali bi, očekivano, donijeti i nova 
radna  mjesta. Ponudu na javni na-
tječaj za otkup građevinskih parcela 
predalo je ovih dana  i poduzeće „Mi-
holjsko sunce“ vlasnika Stanka Ivane-
ka, s ciljem izgradnje fotonaponske 
elektrane snage 1 MW. Ponudu će 
razmotriti komisija za analizu ponu-
da, a konačni sud donijeti Općinsko 
vijeće. T. Paša

Lovas, 16. siječnja 2012. godine – održan radni 
sastanak s gospodarstvenicima ……

ENERGETSKA 
UČINKOVITOST I EKO 
STANDARDI ZALOZI 

ZA BUDUĆNOST

Lovas, 30. siječnja 2012. godine – nove aktivnosti 
u poslovnoj zoni ….

AGROPRODUKT 
LOVAS IZGRADIT ĆE 

NOVI SILOS

Komisija za pregled, analizu i usporedbu ponuda za proda-
ju građevinskih parcela u Poslovnoj zoni „Lovas”, temeljem 
javnog natječaja, a koju čine predstavnici Vukovarsko-sri-
jemske županije, Općine Lovas i gospodarstvenika, održala 
je sastanak u općinskoj vijećnici. Pristigla ponuda podu-
zeća Agroprodukt Lovas doo ocijenjena je pozitivno, kao 
i predloženi projekt izgradnje silosa za žitarice kapaciteta 
2500 t. Raspravljalo se, pri tom, i o drugim aktivnostima 
u Poslovnoj zoni, pri čemu su doneseni zajednički stavovi 
tretmana poduzetnika koji kasne s preuzetim obvezama.

T. Paša

NOVI GOSPODARSKI PODUHVATI U POSLOVNOJ ZONI „LOVAS“
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U općinskoj vijećnici, u okviru projekta IPA III C – izgrad-
nja regionalnog poslovnog centra za potporu i promociju 
gospodarskih aktivnosti u Poslovnoj zoni „Lovas”, održan 
je peti koordinacijski sastanak Upravnog odbora, kojeg 
čine predstavnici projektnih partnera. Voditelj Mladen 
Markešić izvijestio je o tijeku radova na izgradnji poslovne 
zgrade, čiji se završetak očekuje do kraja mjeseca travnja, 
do kada će biti asfaltirana pristupna cesta i parking mjesta, 
postavljena ograda i posađeno zelenilo. U samoj unutraš-
njosti zgrade u tijeku su završni radovi na postavljanju in-
stalacija pa se uskoro očekuje i njezino opremanje, za čega 
je već proveden pozivni natječaj. S namjerom da se zgrada 

što bolje promovira i pravodobno stavi u funkciju i na ras-
polaganje poduzetnicima, izrađeni su i prigodni letci, kao 
i web stranica projekta. Kako je projektom planirano, u 
svibnju će se održati i niz treninga i radionica za poduzetni-
ke s područja općina Tovarnik, Tompojevci, Lovas i  grada 
Iloka, ali i šireg područja Vukovarsko-srijemske županije. 
„Trenutno stanje i potrebe gospodarskih subjekata, utvrđe-
ne su, kroz projekt, analizom niza upitnika i drugim kon-
taktom s poduzetnicima pa će se u tom smjeru organizirati 
praktična i korisna edukacija“, rekao je Markešić.

Lovas, 23. ožujka 2012. godine - Održan koordinacijski sastanak projektnog tima...

IPA IIIC – UPRAVNI ODBOR ZADOVOLJAN 
DINAMIKOM PROJEKTA

Obzirom, da troškovi Javnog biljež-
ništva provedbe ostavinskog postup-
ka pri nasljeđivanju iza ostavitelja 
prosječno iznose oko 5-6 tisuća kuna, 
(ovisno o količini i vrijednosti imovi-
ne ostavitelja), te da zbog postojeće 
ekonomske krize i problema u funk-
cioniranju državnog aparata, izvje-
sno prijeti uvođenje i većeg postotka 
poreza na nasljeđe, (jer tu se nalazi 
siguran izvor prihoda koji će država 
naplatiti iz same ostavine ukoliko na-
sljednici nisu u stanju platiti naprijed 
navedene i druge moguće dažbine), 
savjetuju se potencijalni ostavitelji, 
da to izbjegnu na sljedeći način:
Svoju imovinu ostavitelji, (pogotovo 

oni starije dobi koji više nemaju in-
teresa i mogućnosti je osobno kori-
stiti i njome upravljati na dohodovni 
način), trebaju darivati svojim po-
tencijalnim nasljednicima ili drugim 
osobama kojima ju žele ostaviti, ali uz 
zadržavanje svoga prava doživotnog 
uživanja i upravljanja nad istom. To 
se čini pismenim ugovorom o dariva-
nju, a koji se jedino mora dati Jav-
nom bilježništvu na ovjeru potpisa 
darovatelja, te potom izvršiti njegov 
upis u nadležnim javnim očevidni-
cima. Za takvo postupanje, stranke 
moraju platiti samo 300 kuna na 
ime pristojbe i troška ovjere potpisa. 
Time, ne samo da se izbjegavaju na-

prijed navedene velike dažbine, nego 
se postiže zaštita i sigurnost kako 
same imovine, tako i svih osobnih 
interesa darovatelja i daroprimatelja. 
A nakon smrti darovatelja, samo do-
prinošenjem njegova smrtnog lista, 
daroprimatelji bez posebnih troškova 
i postupaka, brišu doživotno uživanje 
ili upravljanje darovanom imovinom 
i postaju bezteretni vlasnici. Sve na-
vedeno obavlja se unutar projekta 
pružanja besplatne pravne pomoći 
građanstvu Općine Lovas.

VODITELJ AGENCIJE:
Franjo Sabljak, dipl.iur.

PRAVNE INFORMACIJE I SAVJETI AGENCIJE 
PRAVNE POMOĆI „SRIJEM“ LOVAS
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Izborna skupština Općinskog dobra 
HDZ-a Lovas održana je u mjesnom 
domu kulture u subotu, 10. ožujka, 
u nazočnosti 52 izaslanika. Pretho-
dile su joj izborne skupštine temelj-
nih ogranaka, koje su održane 24. i 
25. veljače 2012. godine.Nakon što 
je dotadašnji predsjednik pozdravio 
Skupštinu i podnio izvještaj o radu u 
prošlom četverogodišnjem mandatu, 
pristupilo se radnom dijelu i glasova-
nju. Nazočni članovi s pravom glasa za 
novog predsjednika Općinskog odbo-
ra izabrali su ponovno Željka Cirbu. 
Izabran je i Nadzorni odbor u sastavu: 
Vilko Đaković, Ivan Čupić i Ivan Ma-
đarević, a potvrđeni su i izaslanici za 
županijsku izbornu skupštinu, koja će 

se održati 20. travnja u Vinkovcima 
te XV. Opći sabor, predviđen za 20. 
svibnja u Zagrebu. 

T. Paša

Željko Cirba: Zahvalio bih se svim 
dosadašnjim članovima Općinskog 
odbora HDZ-a Lovas na uspješnom 
radu i trudu koji su uložili u prote-
klom četverogodišnjem mandatu. 
Ujedno upućujem čestitke novoi-
zabranima, uz nadu da ćemo zajed-
ničkim naporima i dalje raditi na 
promicanju i boljitku naše općine i 
njezinih stanovnika. Uvjeren sam da 
je spoj iskustva i mladosti, koji čini 
novi općinski odbor, garant uspješ-
nog rada i kvalitetnih rezultata. 

OPĆINSKI ODBOR LOVAS
Predsjednik: ŽELJKO CIRBA, dipl. 
ing.
Članovi: 
STJEPAN MILAS 
TANJA PAŠA
TAJANA BRAJKOVIĆ
STJEPAN MAĐAREVIĆ
MLADEN MARKEŠIĆ
DAVOR LUKETIĆ
ANA BARIĆ
STJEPAN PANČIĆ
MARKO BADANJAK
ZDENKO CIGLER
IVAN MUJIĆ
JELENKO VLAJČIĆ
IVAN BALIĆ
BERISLAV FILIĆ
TOMISLAV POLE
MARINA TURKALJ

TEMELJNI OGRANAK LOVAS
Predsjednik: IVAN MUJIĆ

TAJANA BRAJKOVIĆ
MARKO BADANJAK
ZDENKO CIGLER
MIRKA BALIĆ
STJEPAN MAĐAREVIĆ (RATKOV)
JOSIP BADANJAK
ANA BARIĆ
MILAN TURKALJ
ANTE SABLJAK
RATKO MAĐAREVIĆ

TEMELJNI OGRANAK 
OPATOVAC 

Predsjednik: STJEPAN MILAS 
Članovi:
MARIN MASLOV 
STJEPAN PANČIĆ 
ANTE BAGARA 
MARKO POLE 
DANIJEL HORVAT 
IVICA MARKEŠIĆ 
DINKO ROMODA 
JELENKO VLAJČIĆ 
PAVICA BILIĆ 
TIHOMIR VLAJČIĆ 

Općinski odbor HDZ-a Lovas formi-
rao je Odbor za gospodarstvo, infra-
strukturu i EU projekte, na čijoj prvoj 
sjednici su, osim članovi Savjeta načel-
nika, sudjelovali gospodarstvenici po-
duzeća Triko Ilok, Arator Lovas, Citrus 
Lovas, Agro-produkt Opatovac, Agro-
Lovas Lovas, kao i predstavnici Udruge 
vinogradara i vinara, Udruge korisnika 
sustava za navodnjavanje Opatovac 
te Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL. Odbor ima za cilj svojim ide-
jama, prijedlozima i projektima dopri-
nijeti razvoju gospodarstva na području 
Općine Lovas i njezine okoline, rekao 
je predsjednik Odbora Željko Cirba. 

Teme prve sjednice odbora, osim aktu-
alne gospodarske situacije, bile su pred-
stojeće izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Lovas. Druga 
sjednica Odbora pozabavila se prven-
stveno mogućnostima apliciranja po-
duzetničkih ideja za financiranje kroz 
fondove EU. T. Paša

Lovas, 10. ožujka 2012. godine – održana izborna skupština Općinskog odbora 
HDZ-a Općine Lovas …..

ŽELJKO CIRBA: S MLADOSTI I ISKUSTVOM 
HDZ KREĆE U NOVE POBJEDE

Lovas, 08. veljače 2012. godine – Osnova Odbor za gospodarstvo 
infrastrukturu i EU projekte Općinskog odbora HDZ ……

JAČE GOSPODARSTVO NAŠ JE CILJ
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U utorak, 27. prosinca 2011. održa-
na je konstituirajuća sjednica Savjeta 
mladih Općine Lovas, kojom je do 
izbora predsjednika predsjedao na-
čelnik Stjepan Milas. Jednoglasnom 
Odlukom svih nazočnih za predsjed-
nika je izabran Mladen Markešić, dok 
će dužnost njegovog zamjenika vršiti 

Marin Maslov. Za članove Savjeta, 
prema prijedlogu Udruge mladih, 
potvrđeni su i Natalija Brajković, Tea 
Kuveždić i Domagoj Paša. Ovo savje-
todavno tijelo osnovano je, na period 
od dvije godine, radi poticanja aktiv-
nijeg uključivanja mladih u javni ži-
vot. T. Paša

Lovas, 27. prosinca 2011. godine – konstituiran savjet mladih 
Općine Lovas 

MLADEN MARKEŠIĆ 
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH

U subotu, 14. siječnja 2012. , u nazočnosti 15 od ukupno 
19 članova, u lovaskoj je općinskoj vijećnici osnovana Op-
ćinska organizacija SDP-a Lovas. Za predsjednika je jed-
noglasno izabran Mijo Klisurić iz Lovasa, dok će funkciju 

njegovog zamjenika obnašati Danijel Hodak iz Lovasa te 
Stjepan Bukor iz Opatovca. Za tajnicu Općinskog odbo-
ra izabrana je Senka Pakter, a za njegove članove: Tajana 
Radočaj, Mladenko Majerski, Mirko Požar, Ivan Balić te 
Miroslav Pančić. Izbornoj konvenciji nazočio je i skup po-
zdravio Zlatko Cegledi, dopredsjednik Županijskog odbo-
ra SDP-a, zajedno s drugim gostima iz susjednih Tovarnika 
i Vukovara. Predsjednik Klisurić najavio je da će „kroz svoj 
rad širiti članstvo, okupljati mladež i simpatizere te se ak-
tivno uključiti u vlast kao alternativa dosadašnjoj dugogo-
dišnjoj vlasti”. T. Paša 

MLADI UPOZNALI 
ČELNIKE 

SA SVOJIM 
PRIJEDLOZIMA 

Predstavnici Savjeta mladih i Udru-
ge mladih Općine Lovas sastali su se 
01. veljače ove godine, u općinskoj 
vijećnici, sa članovima Savjeta na-
čelnika. Cilj ovakvog sastanka bio 
je izvijestiti lokalne vlasti o potreba-
ma, željama i prijedlozima mladih, 
dok je o provedenim te planiranim 
aktivnostima u tekućoj godini čel-
nike izvijestio predsjednik Udruge 
i Savjeta mladih Mladen Markešić. 
Radionice „Životopis – prvi korak 
prema zapošljavanju”, „Mladi i EU”, 
„Značaj državne mature i Bolonjski 
proces”, ali i brojne druge aktivnosti 
koje su planirane u predstojećem raz-
doblju, trebale bi pomoći mladima u 
ostvarivanju njihovih ciljeva, rekao je 
Markešić. Lovasku i opatovačku mla-
dost pozdravio je i načelnik Stjepan 
Milas, a o perspektivama, mogućno-
stima školovanja i zapošljavanja mla-
dih progovorio je zamjenik župana 
Željko Cirba, apelirajući na njih „da 
budu uporni u svojim zahtjevima, ali 
i iskoriste svaku pruženu šansu”.  

T. Paša

Lovas, 14. siječnja 2012. godine – osnovana OO SDP u lovasu

OSNOVANA OO SDP-a LOVAS

Obavještavamo Vas da je zbog prezaposlenosti predsjed-
nik OO SDP Lovas Mija Klisurić dao ostavku te ga je na 
mjestu predsjednika zamijenio Danijel Hodak. Stoga Vas 
molimo da taj podatak objavite zajedno s izvještajem s 
osnivačke konvencije. Unaprijed Vam hvala! 

Predsjednik OO SDP Lovas
Danijel Hodak v.r.
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Lovas, 09. siječnja 2012. godine - 

UREĐENJE PROTUPOŽARNOG 
PUTA

Početak godine, zahvaljujući povoljnim vremenskim uvje-
tima, donosi nove radove na uređenju komunalne i druš-
tvene infrastrukture. Tako su, nakon što su završeni radovi 
na sanaciji ili izgradnji nogostupa te nasipanju poljskih 
putova – otresnica, ovih dana započeli radovi uređenja i 
sanacije protupožarnog puta. Ovaj projekt, u suradnji sa 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pro-
veden je kako bi se olakšao i omogućio pristup još uvijek 
otvorenoj deponiji otpada „Šljivici” u Lovasu. Novih 600 
m’ uređenog puta znatno će smanjiti opasnost od nastaja-
nja požara na deponiji, odnosno olakšati njegovo potenci-
jalno suzbijanje i gašenje. Projekt, nakon provedenog jav-
nog natječaja, izvelo je poduzeće Cestorad d.d. Vinkovci, a 
njegova je ukupna vrijednost 232.683,00 kn.  T. Paša

JAVNI RADOVI SREDINOM 
TRAVNJA 

Hrvatski zavod za zapošljavanje i ove je godine pokrenuo 
mjere javnih radova, kojima je cilj društveno korisnim 
radom potaknuti socijalnu uključenost i ublažiti socijal-
ne posljedice nezaposlenosti te povećati motiviranost za 
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, s osobitim 
naglaskom na njihovu socijalnu uključenost. U tu svrhu, 
Općina Lovas je izradila Program javnih radova,  u sferi ko-
munalnog uređenja oba naselja te brige za stare i nemoćne 
osobe. Prijavom potreba za radnicima zatraženo je 12 oso-
ba, pa se početak ovog programa očekuje sredinom travnja 
mjeseca. Korištenjem spomenutih mjera, 11 će osoba četiri  
mjeseca raditi na uređenju naselja – košnji, održavanju ze-
lenih površina, uređenju društvenih prostorija i kanalske 
mreže, dok će jedna osoba u istom vremenskom periodu 
obilaziti starije i nemoćne osobe već uključene u postojeći 
program Ministarstva socijalne politike i mladih. Istovre-
meno, priprema se i program stručnog osposobljavanja 
mladih bez zasnivanja radnog odnosa, kojim će se, također 
korištenjem poticajnih mjera Zavoda za zapošljavanje, ti-
jekom 2012. za polaganje državnog stručnog ispita ospo-
sobiti četiri mlade osobe sa stečenom višom ili visokom 
stručnom spremom. T. Paša

Lovas i Opatovac, prosinac 2011. godine – 
završeno nasipanje poljskih puteva …..

UREĐENO PET OTRESNICA
Ugovorom o sufinanciranju potpisanim između Općine 
Lovas i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vod-
noga gospodarstva ugovorena je realizacija projekta nasi-
panja poljskih putova – otresnica kamenom tucanikom. 
Krajem prosinca, najpovoljniji ponuditelj – poduzeće 
Vuković company doo završio je radove na svih pet otre-
snica – tri u k.o. Lovasi i dvije u k.o. Opatovac. Ukupna 
vrijednost projekta iznosila je 75 tisuća kn, čiji je pedeset-
postotni iznos financirala Općina Lovas. T. Paša

Lovas, 07. ožujka 2012. godine ….

ZAPOČELI RADOVI NA 
UREĐENJU MJESTA

Prvi sunčani dani i nagovještaj proljeća pokrenuli su i prve 
radove na uređenju naselja Općine Lovas. Započela je sad-
nja zelenila na mjesnom groblju i športskom centru Lovas, 
dok je na spomen području „minskog polja” posađena 21 
sadnica tuje u spomen na isto toliko Lovašana, tragično 
stradalih na tom mjestu za vrijeme okupacije naselja Lovas. 
Istovremeno, izvode se radovi na izgradnji nadstrešnice nad 
objektom športske svlačionice, koja je sponzorstvo poduze-
ća Vuković company iz Vukovara te Bodata, Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacija – izgradnja i Videković doo iz Vin-
kovaca.  T. Paša
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U sklopu EU-projekta i prilagodbe europskim 
standardima,Udruga vinogradara i vinara TNTL u surad-
nji s Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka izvršila je 28. 
ožujka ove godine testiranje atomizera i prskalica. Vino-
gradari i voćari udruženi u narečenu udrugu ovim testira-
njem spoznali su stanje u kojem se nalaze njihovi uređaji 
za zaštitu te što sve moraju žurno popraviti. Ekipa Poljo-
privrednog fakulteta iz Osijeka predvođena prof. Đurom 
Banajem ukazala je na sve probleme i poteškoće koje nas 
očekuju kao i načine na koje možemo smanjiti troškove 
proizvodnje po pitanju zaštite. Interes za testiranje bio je 
izuzetan. Ovdje treba napomenuti da je u tijeku i edukacija 
10-ak vinogradara, vinara i voćara u zvanje “Vinogradar-
vinar-voćar”. Ovaj dio edukacije svaki polaznik financira iz 
vlatitih sredstava.

Prof. Đuro Banaj sa suradnicima održao je 18. siječnja ove 
godine prvi dio edukacije pod nazivom „Educiranje ru-

kovatelja te provjera ispravnosti s prilagodbom tehničkih 
sredstava u zaštiti bilja prema EN-13790(I,II)“.  Rezultat 
je to suradnje Udruge vinogradara i vinara TNTL Lovas i 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Projekt je financiran 

iz sredstava Nizo-
zemske darovnice 
koji se realizira 
preko Ministar-
stva poljoprivre-
de, ribarstva i 
ruralnog razvoja 
čija je vrijednost 
11.954,00 kune. 

S. Pančić

Svaki pravi vinogradar koji drži do 
sebe i svog truda uputit će se na blag-
dan sv. Vinka, ili kako to Srijemci 
kažu “ na Vicenciju”, u svoj vinograd. 
Tako je bilo i u Lovasu i Opatovcu jer 
je sv. Vinko jedan od pet zapovijeda-
nih vinogradarskih blagdana, uz kojeg 
je i propisan obred koji valja obaviti. 
Veliki vinogradari, poput PZ “Lovas”, 
Arator doo, Citrus doo, OPG “Biča-
nić”, ali i brojna obiteljska poljopri-

vredna gospodarstva te članovi Udru-
ge vinogradara i vinara TNTL Lovas, 
blagoslivljali su danas svoje vinogra-
de, zalijevajući ih i “krsteći” vinom, 
a sve kako bi predstojeća godina bila 
grožđem i vinom bogata. Božji blago-
slov, uz molitvu za plodnost i dobar 
urod, zazvali su lokalni župnici Željko 
Grigić i Zlatko Rajčevac. Sve je to po 
pučkom običaju praćeno pjesmom i 
svirkom, a kako pravi domaćini ni-

kada ne idu u vinograde sami, to su 
odmah počastili nazočno društvo, uz 
popularnu kapljicu i slasnim zaloga-
jima, odnosno prigodno pečenom 
slaninom i kobasicom. Ovom vino-
gradarskom slavlju pridružili su se, uz 
brojne goste, i župan vukovarsko-sri-
jemski Božo Galić te njegov zamjenik 
Željko Cirba.

T. Paša

Lovas i Opatovac, 22. siječnja. 2012. godine – obilježen blagdan sv. Vinka ….

BLAGOSLOVLJENI VINOGRADI

Opatovac, 28. ožujka 2012. godine - izvršeno testiranje atomizera i prskalica ......., Opatovac, 18. 
siječnja 2012. godine – održana edukacija rukovatelja uređaja za zaštitu bilja….

VINOGRADARI U KORAK S EUROPOM
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Vukovar, Ilok, Lovas, Opatovac, 22. prosinca 
2011. godine - posjet domovima za star i 
nemoćne i korisnicima „Programa pomoći u 
kući“

NE ZABORAVLJAMO 
NAŠE STARE I NEMOĆNE  
Čelnici Općine Lovas zajedno s djelatnicima Programa 
međugeneracijske solidarnosti „Program pomoći u kući” 
obišli su, povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana, 
svoje mještane udomljene u Domovima za stare i nemoćne 
osobe Ilok i Vukovar, kao i svih 200 korisnika Programa u 
Lovasu i Opatovcu, uputivši im čestitku, uz dobre želje za 
Božić i Novu 2012. godinu. Tom prigodom uručeni su im  
prigodni blagdanski pokloni, kao dar Općine Lovas.  „Za-
hvaljujemo našoj općini što  uvijek misli na nas, čelnicima 
što nas nisu zaboravili i želimo još puno ovakvih susreta” 
rekao je Antun Pavošević, stanar Doma za starije i nemoć-
ne osobe Ilok.  T. Paša

Program međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući 
starijim i nemoćnim osobama“, sada u nadležnosti Mini-
starstva socijalne politike i mladih, nastavljen je na područ-
ju Općine Lovas i u 2012. godini. Kao i prijašnjih godi-
na, dvanaest djelatnika, od čega deset gerontodomaćica i 
dva pomoćna djelatnika, skrbe o ukupno 191 korisniku. 
Obavljajući različite usluge, od kućanskih poslova do brige 

o prehrani, higijeni ili zdravlju, djelatnici Programa nastoje 
olakšati svakodnevicu starijim, nemoćnim i bolesnim oso-
bama. Ovakav oblik izvaninstitucionalne skrbi pokazao se 
vrlo uspješnim pa se svi učesnici Programa, kako  djelatnici 
i korisnici, tako i lokalni čelnici, nadaju da će se Program 
nastaviti i u budućnosti. Plaće i materijalne troškove  Pro-
grama snosi resorno Ministarstvo, dok Općina Lovas pro-
vedbu podupire s 50.000,00 kn godišnje.  T. Paša

Lovas, 20. siječnja 2012. godine – nastavlja 
se sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 
srednjoškolcima …..

OPĆINA LOVAS PARTICIPIRA 
30% CIJENE VOZNE KARTE

Odlukom Općinskog načelnika Općina Lovas će i ove go-
dine do 30. lipnja, odnosno završetka školske 2011./12. 
godine, sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjoš-
kolaca iznosom od 30% ukupne cijene putne karte. Iznos 
od 10% istih troškova snosit će Vukovarsko-srijemska žu-
panija, dok će ostatak troškova plaćati roditelji. Obitelji 
koje imaju dva ili više učenika srednjoškolca, plaćat će 
samo 60% putne karte za prvo dijete, pri čemu će osta-
la djeca srednjoškolci ostvariti pravo na besplatnu kartu. 
Troškove besplatnog prijevoza za takove učenike snosit će 
u polovini iznosa Vukovarsko-srijemska županija, a ostatak 
autoprijevoznici. Trenutno Lovas i Opatovac broje 35 uče-
nika putnika, za što općina mjesečno izdvaja iznos od 14 
tisuća kuna. T. Paša

NASTAVLJA SE SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA



13

Prigodnim programom u lovaskom Domu kulture učeni-
ci OŠ „Lovas” obilježili su završetak prvog polugodišta i 
ujedno uputili blagdanske čestitke svojim roditeljima, uči-
teljima i gostima. Program su dodatno, svojim nastupom, 
obogatili i mališani dječje igraonice „Bubamare”. I jedne i 
druge, za cjelogodišnji trud i rad, Djed Božićnjak je nagra-
dio poklon paketićima, darom Općine Lovas i Aratora doo 
Lovas.  T. Paša

Lovas, 21. prosinca 2011. godine – Mališani iz 
dječje igraonice u posjetu zubnoj ordinaciji ….

MALI LOVAŠČANI  
KOD ZUBARA 

Da se zubi moraju prati kružnim pokretima poslije svakog 
jela i prije spavanja naučili su mališani iz dječje igraonice 
„Bajka” prilikom posjete lovaskoj zubnoj ordinaciji. Bio je 
ovo jedan od niza edukativnih izleta na koji ih je odvela 
voditeljica igraonice Maja Ruškan. Liječnik stomatolog dr. 
Željko Matijašević je većini hrabrih pregledao zubiće, dok 
će oni ostali, malo manje hrabri, to učiniti neki drugi put. 
No, svi su na dar dobili prigodan poklon –malu pasticu za 
zube uz dano obećanje da će je redovno koristiti. 

T. Paša

Predstavom „Mudre se stvari uče iz 
basne“  u izvedbi kazališta Virovitica, 
započelo je XVII. po redu Lutkarsko 
proljeće u Lovasu. U trajanju od 26. 
– 31. ožujka, lovaski i opatovački ma-
lišani moći će pogledati ukupno četiri 
predstave, koje im, povodom uskrš-

njih blagdana, dariva Općina Lovas. 
Pored virovitičkog, nastupit će i kaza-
lišta iz Zagreba, Rijeke i Ivanić Grada, 
čije će izvedbe, nadamo se, donijeti 
našim klincima i klincezama nove ra-
dosti, ali i pouke.

T. Paša

Lovas, 23. prosinca 2011. -  Općina Lovas i tvrtka 
„Arator“ d.o.o. darivali najmlađe ….

I NAMA JE STIGAO 
DJED BOŽIĆNJAK

ZAPOČELO LUTKARSKO PROLJEĆE
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Lovas, 03. ožujka 2012. godine – Održana 
skupština KUD „Ivan Goran Kovačić“ ……

ODRŽANA SKUPŠTINA 
KUD-a I. G. KOVAČIĆ LOVAS

Godišnja izvještajna skupština KUD-a I. G. Kovačić Lovas, 
održana u subotu, 03. ožujka, započela je minutom šutnje i 
prisjećanjem na sve poginule i ubijene članove tog društva. 
O radu KUD-a i brojnim nastupima, poput onih u Ma-
ruševcu, Trogiru, Opatovcu, Vinkovcima, Babinoj Gredi, 
Đurđevcu, Retkovcima te sudjelovanju na manifestacijama 
„Miholjski dani”, „Pokladno kolo”, „Vinkovačke jeseni”, 
„Lijepom našom”, izvijestio je članstvo i goste predsjednik 
Ivan Bogad. „KUD radi u nekoliko grupa: starija i mlađa 
folklorna, mlađi i stariji tamburaški orkestar te pjevačka 
skupina „Sremice”. Pri tom valja spomenuti da se probe 
redovno održavaju, a naročitu zahvalnost treba uputiti 
sponzorima, koji podržavaju naš rad, poput: Vukovarsko-
srijemske županije, Općine Lovas, Aratora Lovas, Triko-a 
Ilok, ali i brojnih drugih” rekao je, pri tom predsjednik. 
U radnom dijelu Skupštine, financijsko izvješće za 2011. 
podnijela je Katica Krpan, dok je Stjepan Mađarević infor-
mirao o radu tamburaških sekcija. Program rada za 2012. 
iznijela je tajnica Mateja Antolović. Svi zajedno su se složili 
i potvrdili da će i dalje s ponosom pronositi, diljem do-
movine i inozemstva, pjesmu, ples i tradiciju srijemskog i 
slavonskog kraja. U ime gostiju, folkloraše su pozdravili i 
pohvalili rad KUD-a Berislav Filić, predsjednik lovaskog 
Općinskog vijeća, kao i zamjenik župana vukovarsko-sri-
jemskog Željko Cirba.  T. Paša

Prkovci, ožujak, 2012. – gostovanje pjevačke 
skupine „Sremice“ 

„SREMICE” ODUŠEVILE U  
PRKOVCIMA

Na tradicionalnoj manifestaciji a capella pjevanja pod nazi-
vom „II. Prkovački divani”, održanoj u Prkovcima krajem 
veljače, nastupile su i članice pjevačke skupine „Sremice” iz 
KUD-a I. G. Kovačić „Lovas”. Kvalitetnom izvedbom če-
tiri tradicionalne skladbe, u okviru dva nastupa, oduševile 
su prkovačku publiku. T. Paša

Lovas, 07. ožujka 2012. godine – Udruga žena 
obilježila svoj dan …..

SVEČANO I RADNO 
OBILJEŽEN DAN ŽENA

Povodom Međunarodnog dana žena sastale su se 07. ožujka 
2012. godine, na svečanom, ali i radnom sastanku, članice 
Udruge žena Općine Lovas. Predsjednica Snežana Grčanac 
prigodno je cvijećem darivala svoje suradnice, uputivši im 
iskrene čestitke za njihov dan. U radnom dijelu sastanka 
razgovaralo se o aktivnostima realiziranim u prethodnoj 
godini, ali i planovima za buduće razdoblje. Dogovoreni 
su i detalji oko hodočašća u Međugorje, čija se organiza-
cija očekuje u svibnju ove godine. Lovašanke su iskoristile 
priliku zahvaliti se općinskom vodstvu za financijsku i inu 
potporu njihovom radu te, sastanku nazočnom, zamjeniku 
župana Željku Cirbi na dugogodišnjoj suradnji, razumije-
vanju i potpori. Dožupan je ujedno pohvalio ovu “najsim-
patičniju i najljepšu , ali i vrlo vrijednu, udrugu za brojne 
provedene programe i aktivno sudjelovanje u svim društve-
nim aktivnostima”.  T. Paša

Fotografije pisanica kojima su prigod-
no ukrašene stranice Vašeg Lovaskog 
lista, dar su i rad gospođe Valentine 
Milas. Tradicionalnoj metodi šaranja 
pisanica voskom poučila ju je baka 
Magdalena Balić, ističe Valentina, 

koja s ponosom čuva i promiče tradiciju našeg područja. 
Stoga se Uredništvo zahvaljuje vrijednoj darovateljici, a 
ujedno potičemo i druge da nam se javljaju sa svojim ra-
dovima, idejama, prijedlozima i sl. T. Paša

Bakina unuka Valentina
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Mimohodom kroz centar sela i pokladnim kolom ispred 
općinske zgrade, u subotu 18. veljače , otpočela je tradicio-
nalna, četrnaesta po redu, manifestacija “Pokladno kolo” u 
Lovasu. Priredbu su, osim domaćina - KUD-a I. G. Kova-
čić Lovas, svojim nastupom obogatili i članovi gostujućeg 
KUD-a Josip Šošić iz Tenje. Folklorna večer u lovaskom 

Domu kulture ponudila je bogat program tenjske folklor-
ne i pjevačke skupine te tamburaških i folklornih sekcija 
domaćeg KUD-a, kao i pjevačke skupine “Sremice”. A da 
snijeg i niske temperature ne bi potjerale gledatelje, po-
brinuli su se, svojom vinskom kapljicom, članovi udruge 
vinogradara i vinara TNTL.  T. Paša

Pred  stotinjak gledatelja odigrana je 
kup utakmica između NK “Opato-
vac” i NK “Lovas”. Lovaščani su bili 
izrazito bolji i pobijedili rezultatom 
7:2. Pehar je općinskom pobjedniku 

uručio načelnik Općine Lovas Stje-
pan Milas. Utakmici su uz brojno gle-
dateljstvo nazočili čelnici oba kluba 
- Marko Pole, Josip Videković, zamje-
nik načelnika Ivan Mujić, predsjednik 

Općinskog vijeća gosp. Berislav Filić i 
zamjenik župana Željko Cirba.

Stjepan Pančić

OPATOVČANI TRGNIMO SE …

Zadnje „malo pokladno kolo“ u Opatovcu održano je 
2009. godine. Poslije toga  ništa. Zašto? Ima li prostora i 
prostorija za tako nešto u Opatovcu? Ima. Pa stoga dragi 
moji Opatovčani i svi oni koji obnašaju vlast u općini, a iz 
Opatovca su, trgnimo se. Nije istina da se ne može. Nije 
istina da je tolika kriza, pa se nema. Treba nam malo više 
volje, htijenja, odlučnosti, upornosti, entuzijazma….. 
Ako mislite suprotno demantirajte me.

Stjepan Pančić

POKLADNO JE KOLO U 
LOVASU

Pokladno je kolo, Lovaskom selu. Godine nam ove, u sni-
jegu je bijelu. U veljači evo ovih dana, kolo se pokladno 
vije ispod snježnih grana. Stiglo je u selo, nekoliko ku-
dova. Ovako nije bilo, od kad prošla je obnova. Došao 
baja Šokac stari, što za konje mari. Iz ljubavi konje hrane, 
lipisance, žerave i vrane. Lipicance konje bijele, od sela 
do sela za poklade se sele. Baja Šokac stari, što za starine 
mari. Ovih je poklada došao, da nam ljepotu Šokačku 
podari. Marko Sabljak – Beli 

Lovas, 18. veljače 2012. godine – održano 14. tradicionalno „Pokladno kolo“ u Lovasu …..

POKLADE SU I LUDI SU DANI... 

KUP OPĆINE LOVAS ZASLUŽENO PRIPAO LOVAŠČANIMA
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Blagdan Uskrsa je pred vratima i ra-
dost pobjede dobra nad zlom, pobjede 
života nad smrću, pobjeda radosti nad 
tugom upravo opipljivo se osjeća na 
svakom koraku. I svako istinski vjer-
ničko srce se raduje, a značajka prave 
radosti je da ona ćeli biti podijeljena 
s drugima. Međutim, s kim podijeliti 
radost blagdana kad je oko nas bez-
broj onih koji samo govore „….A MI 
SMO SE NADALI …JER PREPO-
ZNATI GA BIJAŠE USKRAĆENO 
NJIHOVIM OČIMA“? Zato ne mo-
žemo ostati mirni, nego trebamo javiti 
svojoj braći: POBJEDNIK KRIST JE 

ŽIV, koliko god ga mnogi i danas sa-
hranjivali i pečatili Njegove tobožnje 

grobove. Otvorimo oči svima beznad-
nima svojom ljubavlju, susretljivošću, 
dobrohotnošću, poštovanjem tuđeg 
dostojanstva, prihvaćanjem najpotre-
bitijih i odbačenih, jer tada i tu će ga 
svi prepoznati i doživjeti uskrsnuće iz 
svoga beznađa. Da zaista svi postane-
mo glasnici radosti pobjede, kako bi 
naša radost  i naša sreća bila potpuna, 
želim svim župljanima župe Sotin, 
svim čitateljima „Lovaskog lista“ i 
svim ljudima dobre volje SRETAN I 
BLAGOSLOVLJEN USKRS!

vlč. ZLATKO RAJČEVAC, 
župnik sotinski

Tijekom 2011. godine na WEB stranici i u Vjesniku Đa-
kovačko-osječke nadbiskupije objavljeno je slijedeće:
-  Četrdeseta obljetnica svećeništva vlč. Borislava Romića 

– T. Paša

- 20. obljetnica stradanja Lovasa – T. Paša
- Križni put ulicama Lovasa – T. Paša
- Misa za brojnu obitelj Vukašinović – T. Paša
- Hodočašće na sotinsku „Vodicu“ – S. Pančić

U siječnju ove godine o blagdanu sv. Vinka održan je re-
doviti sastanak Župnog ekonomskog i Župnog pastoralnog 
vijeća Župe BDM - Pomoćnice kršćana, kojoj pripada i 
filijalna zajednica BDM Kraljice sv. Krunice iz Opatovca.
Predsjedavajući oba vijeća vlč. Zlatko Rajčevac izrazio je za-
dovoljstvo zauzetošću članova Župnih vijeća, kao i zauzeto-
sti vjernika koji pripadaju ovoj crkvenoj zajednici. Tijekom 
sastanka prezentirao je financijsko izvješće o radu te aktiv-
nosti u pastoralu. U nastavku sastanka razmatrana su i neki 
od praktičnih problema župne zajednice. S. Pančić

„IDITE, JAVITE MOJIM UČENICIMA …ONDJE ĆE ME VIDJETI“

PROMOCIJA ŽUPE PUTEM WEB STRANICE I VJESNIKA ĐAKOVAČKO 
OSJEČKE NADBISKUPIJE

Sotin, 22. siječnja 2012. godine – održani 
sastanci Župnog pastoralnog i ekonomskog 
vijeća  …..

UZ BOŽJU POMOĆ ZAJEDNO 
MOŽEMO VIŠE I BOLJE

Uskrsna čestitka Lovas, 2012.

Sav život i navještaj Crkve počiva 
na Uskrsnuću Gospodina našega 

Isusa Krista
Ovaj događaj promijenio ti-
jek povijesti. Bog je u svome 
Sinu prihvatio ljudsku patnju 
i stradanje, nije se oglušio na 
molitve i zapomaganje svog 
ljubljenog stvorenja čovjeka. 
Ne samo da je ušao u ljudsku 
povijest, on je živio jedan ljud-
ski život, što je neshvatljivo i neprihvatljivo ponekad čovje-
kovom umu. Bog je svoju ljubav prema čovjeku pokazao 
na drvu križa koji od drva sramote sada u njegovoj ruci po-
staje sredstvom spasenja, jer ta ista stvarateljska Ruka bila 
je prikovana  na drvu sramote rukom ljubavlju stvorenoga. 
Bez Velikog Petka ne možemo razumjeti niti pravo slaviti 
Uskrs, jer bio bi to tek jedan jako svečan koji bi ima mož-
da neku izvanjsku ceremoniju i ne bi ništa značio. Bog je 
ponudi svoju Ljubav besplatno, jer ne može se ona platiti, 
a još manje danas kada sve ima svoju cijenu. Ljubav Božja 
ostaje besplatna, ponizna, nenametljiva, ali životvorna i ne-
procjenjiva, čak i onda kada je podcijenjena. 

Sretan Uskrs, želim svima vama poštovani župljani i svim 
čitateljima Lovaskoga lista uz još jedno podsjećanje i želju 
svima nama da nikako ne smijemo zaboraviti Veliki Petak, 
da nam život obasja istinita Svjetlost zore Uskrsnoga jutra.

Vlč. Željko Grigić, župnik u Lovasu
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Pod geslom “Sve mogu u Onome koji me jača” rijeka mla-
dih ljudi krenula  je u subotu, 24. ožujka,  iz Lovasa na 
Križni put mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovaj 
put na relaciji Lovas - Šarengrad - Ilok , sedma po redu, 
pobožnost Križnog puta okupila je više od tri tisuće mla-
dih. Na čelu duge povorke, križ su ponijeli domaćini, pa 
treba istaknuti i one najhrabrije - 40 mladih Lovaščana koji 
su ustrajno bili u procesiji do posljednje postaje u Iloku.  
Kroz hod, molitvu, pjesmu i druženje mladi su se nastojali 
približiti otajstvu Isusove muke, smrti i uskrsnuća. Fokus 
pobožnosti bio je ovaj put samo na njima i problemima s 
kojima se susreću tijekom odrastanja. Da bi prehodali ta 
duga i naporna 22 kilometra, bilo je potrebno uložiti puno 
snage, ustrajnosti,  vjere i ljubavi u raspetog Isusa Krista. 
Suočeni s umorom, žuljevima, noseći teret problema iz sva-
kodnevnog života, gdje često osjećaju izgubljenost, zbunje-

nost ili nesigurnost, mladi su putem usrdno molili Boga da 
im pruži utjehu kad su na izmaku snaga te prati svaki nji-
hov korak, ulijevajući im snagu da ne odustanu dok ne sti-
gnu do cilja. U skladu sa svojim molitvenim geslom, naša 
mladost stigla je i ovaj put do svoga cilja - četrnaeste posta-
je - crkve sv. Ivana Kapistrana u Iloku, gdje su sudjelovali 
na sv. Misi, zahvalivši Isusu što ih je pratio  na njihovom 
putu.  Molitva križnog puta, uz velike napore i patnju, do-
nijela je svim učesnicima novo nadahnuće i hrabrost da se 
lakše suoče sa svim nedaćama, jer su naučili nešto vrlo važ-
no - “da sve mogu u Onome koji ih jača”. I filijalna zajed-
nica Opatovac (Župa Sotin) s radošću je ugostila sudionike 
sedmog nadbiskupijskog križnog puta mladih i sudjelovala 
u slavlju. U Opatovcu su bile četiri postaje, a kod treće u 
centru sela mještani su pripremili sudionicima i okrepu. 

T. Paša

Lovas - Opatovac, 24. ožujka 2012. godine, Održan 7. Križni put mladih Đakovačko-Osiječke 
nadbiskupije

VII. NADBISKUPIJSKI KRIŽNI PUT MLADIH
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NADOLAZEĆI USKRS

SIMBOL POBJEDE DOBRA NAD ZLIM

NEKA SVIM ŽITELJIMA OPĆINE LOVAS

I CIJELE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DONESE MIR, BLAGOSTANJE I NADU U BOLJE SUTRA

ŽELI

ŽELJKO CIRBA, dipl. ing.
Predsjednik Općinskog odbora HDZ Općine Lovas

i zamjenik župana vukovarsko-srijemskog
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Načelnik Općine Lovas

Stjepan Milas

Zamjenik načelnika  
Općine Lovas

Ivan Mujić

Uskrs – najveći blagdan kršćanskog svijeta,
simbol pobjede dobra nad zlim,

svjetla nad tamom, neprolaznosti i vječnog života,
neka svim građanima općine Lovas donese mir,

blagostanje i nadu u bolje sutra!

Povodom Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana
upućujemo svim građanima općine Lovas

najsrdačnije čestitke

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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Svim žiteljima Općine Lovas i
Vukovarsko-srijemske županije,

Sretan i blagoslovljen
Uskrs i radosne Uskrsne blagdane!

želi

Županijska skupština
i vukovarsko-srijemski župan

Božo Galić, dipl.ing.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA


