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 RIJEČ UREDNIKA
Završila je još jedna lakrdija međuna-
rodnog sudišta za pravdu. Bez obzi-
ra što nas pravni stručnjaci i vladaju-
ći, pa i oporba uvjeravaju da je odluka 
dobra, uzalud Vam trud svirači. Utro-
šene su stotine milijuna kuna i gotovo 
cijelo jedno desetljeće da nam ugled-
na europska i svjetska gospoda kažu 
da nas nije dovoljno ubijeno kako bi 
proglasili genocid i da su bivša JNA 
i njene sluge nerijetko vršile humano 
zbrinjavanje Hrvata. Oni koji su ima-
li „sreće“ nisu završili na Ovčari ne-
go u srpskim kazamatima. A gdje su 
u toj priči i druga brojna stratišta, kao 
naš Lovas, koji svakog ožujka obilje-
žava dan kada je u samo jednom da-
nu sahranjeno 68 posmrtnih ostataka. 
Dobili smo novu predsjednicu. Na-
rod je odlučio da politika dosadaš-
njeg predsjednika nije bila dobra i dao 
je povjerenje gospođi Kolindi Grabar 
Kitarović, koja je u svom inaugura-
cijskom govoru posebno apostrofira-
la da će biti naša predsjednica – pred-
sjednica svih Hrvatica i Hrvata, svih 
građana Republike Hrvatske. Mandat 
joj nije započeo baš idilično. Predsjed-
nik Vlade nikako da prizna poraz svo-
je političke opcije i čestita novoj pred-
sjednici. Tako su se oboje zakopali na 
svom „brdu“ i dopisuju se. Valjda će 
razum prevladati i da će kohabitacija 
barem do novih izbora funkcionirati 
na korist građana i naše Domovine. .
Hrvatska poljoprivreda ponovno se 
reformira. Naime na prijedlog resor-
nog ministarstva i Vlade Republike 
Hrvatske usvojena je Reforma zajed-
ničke poljoprivredne politike 2015. 
– 2020. Da bi je poljoprivrednici mo-

gli razumjeti moraju proučiti najma-
nje četiri EU direktive, niz pravilnika 
i pratećih zakonskih i pod zakonskih 
akata i nigdje neće vidjeti kolika će bi-
ti davanja za poljoprivredu. Ako se 
nastavi započeti trend prekomjernog 
uvoza, svakodnevno gašenje OPG-a i 
mešetarenja poljoprivrednim zemlji-
štem poljoprivrednici se boje da im se 
ne piše najbolje, boje se da se ova re-
forma ne pretvori u daljnje rasformi-
ranje i onako posrnule poljoprivredne 
proizvodnje.
Ove godine očekuju nas i redovni par-
lamentarni izbori. Koalicijski partne-
ri i vladajućih i oporbe su nezasitni. 
Uživaju podršku ispod izbornog pra-
ga a traže trostruko veći udio u parla-
mentu, po nekoliko ministarstava, di-
rektorski fotelja u javnim poduzećima 
i još puno toga. Gdje to ima? Gospo-
do iziđite samostalno na izbore pa on-
da ucjenjujte.
Građanima će bite bolje tek kada oni 
na Vlasti Republiku Hrvatsku ne bu-
du shvaćali kao imovinu nego kao 
Domovinu. Nažalost ima toga i na ni-
žim razinama vlasti, u javnim i držav-
nim poduzećima. 
Nadam se da smo iskoristili ovo Uskr-
sno vrijeme i učinili nešto na sebi kako 
bismo, svaki na svojem radnom mje-
stu, političkoj dužnosti, u svojoj obite-
lji, svojoj zajednici, mogli dati ono što 
se od nas očekuje ako ne i više. U na-
di da ćemo u skoro vrijeme doživjeti 
više osmjeha, više vjere u sebe i u lju-
de koji nas okružuju, svim čitateljima 
želim SRETAN USKRS.

Stjepan Pančić

USKRSNO  GNIJEZDO
Naslovnicu naših novina krasi prekrasan uradak 
učenika OŠ Lovas. Zahvaljujemo svim učenicima i 
nastavnicima na trudu i njegovanju tradicionalnih 
običaja našeg kraja. Također zahvaljujemo i 
Valentini Milas na njezinim uradcima koji također 
krase stranice naših novina. 

Uredništvo “Lovaskog lista”
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S tugom i dubokim poštovanjem, i 
ove je godine, 21. ožujka, obilježena 
jedna od najtužnijih obljetnica u po-
vijesti Lovasa, dan kada su 1998. po-
kapane žrtve eksumirane iz masov-
ne i pojedinačnih grobnica u Lovasu. 
Sa sjećanjem na stravičnu sliku nepre-
glednog niza ljesova, prekrivenih do-
movinskim stijegom za kojeg su život 
dali, s molitvom na usnama, obilje-
žen je ovaj pretužni dan. Mjesto spo-
men obilježja masovne grobnice i ovaj 
put je bio prigoda za usrdne molitve 
dragom Bogu, uz zagovor da njihove 
duše budu nagrađene za velika dje-
la i današnju slobodu Lijepe nam na-
še. Uz lovaskog župnika, dužnu po-
čast paljenjem svijeća i polaganjem vi-
jenaca odala su i izaslanstva Općine 
Lovas, Vukovarsko-srijemske župa-
nije, Općinskog odbora HDZ-a i obi-
telji stradalnika. Odavanje počasti na-
stavilo se pobožnošću Križnog puta, u 
kojoj se , prisjećajući se Kristovih mu-
ka, promišljalo o žrtvi lovaskih muče-
nika. Euharistijom na spomen obiljež-
ju minskog polja, koju je predvodio 
župnik Grigić, završen je tek službe-
ni dio prisjećanja, dok u srcima osta-
je vječno sjećanje i zahvalnost, ali i go-
rak okus potaknut činjenicom da niti 
danas, dugi niz godina poslije, odgo-
vorni za ovaj neljudski zločin slobod-
no hode. 

T. Paša

Lovas, 21. ožujka 2015. godine - obilježena tužna obljetnica

S TUGOM U SRCU I MOLITVOM NA USNAMA
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Na završnom općinskom domjenku, održanom 30. prosin-
ca, okupili su se vijećnici Općinskog vijeća, djelatnici Op-
ćine Lovas, predstavnici udruga građana i institucija, gos-
podarstvenici i drugi poslovni partneri. Kraj godine i osvrt 
na do sada učinjeno, bio je ujedno prilika da se predsjed-
nik Vijeća Stjepan Milas i općinska načelnica Tanja Paša za-
hvale svima na korektnoj suradnji te doprinosu i potpori 
radu općine. Svi zajedno izrazili su nadu i želje da iduća, 
2015. godina bude godina uspjeha i prosperiteta. Završ-
nom skupu nazočio je i župan vukovarsko-srijemski Božo 
Galić, kao i njegov zamjenik Željko Cirba.

T. Paša

Sredinom veljače održana je 16. po 
redu sjednica Općinskog vijeća Op-
ćine Lovas, na kojoj je odrađen, una-
toč „mirnijoj“, zimskoj sezoni, boga-
ti dnevni red od petnaest točaka. Na-
kon što je aktualni sat prošao bez ve-
ćih primjedbi lokalnih čelnika, usvoje-
no je izvješće o radu lovaske knjižnice 
– ogranka Gradske knjižnice Vuko-
var za proteklu godinu, izvjestiteljice 
knjižničarke Klementine Radočaj. Sa 
zadovoljstvom su također svi usvojili 
i izvješće PP Tovarnik o stanju sigur-
nosti na području Općine Lovas, ko-
jim su vijećnici informirani o zadovo-
ljavajućoj situaciji te izrazito niskom 
problematikom i malim brojem prekr-
šaja i kaznenih djela, što garantira sta-
novnicima „miran san“. 
Veliki interes svih nazočnih vijećnika, 
ali i gostiju, izazvala je točka na kojoj 
su izneseni Zaključci Općinskog od-
bora HDZ-a Lovas, a tiču se aktual-
ne prodaje tvrtke Arator doo, najzna-
čajnijeg gospodarskog subjekta na po-
dručju Općine. S obzirom da je vlada-
juća opcija svoje Zaključke usmjerila 
u pravcu zaštite interesa, kako tvrtke 
i svih njezinih djelatnika, tako i dalj-
njeg razvoja Općine Lovas, svi vijećni-
ci su ih jednoglasno usvojili. 
Budući da je novi Zakon o održivom 
gospodarenju otpadom donio nove 
odredbe, usvojena je i Odluka o nači-
nu pružanja javne usluge prikuplja-
nja otpada na području Općine Lovas, 
koja, sukladno Zakonu, donosi i nove 
obveze u pogledu razvrstavanja otpa-
da, korištenju zelenih otoka i izgrad-
nji reciklažnih dvorišta i sl. 
Još jedna nova zakonska regulativa, 
koja po dobrom starom običaju pred-
stavlja i novi namet općinskom prora-
čunu, donosi i novu obvezu usposta-

ve programa predškole i organizaci-
je dječje vrtićke grupe. Radi se o no-
vom Zakonu o predškolskom odgoju 
i obrazovanju, po čijim odredbama je 
općina dužna osigurati trajanje predš-
kole u vremenu od najmanje 150 sa-
ti. U tu svrhu, pokrenuta je inicijati-
va za osnivanje dječje vrtićke grupe, u 
suradnji s Osnovnom školom Lovas, a 
uspostavljena je i tzv. „mala škola“ za 
sve buduće prvašiće. Vijećnici su svo-
jom odlukom jednoglasno podržali 
ovu inicijativu, no i dalje ostaje pitanje 
kako to sve uklopiti u, ionako skro-
man, općinski proračun. 
Na sjednici su odrađene i sve obveze 
vezane za civilnu i protupožarnu za-
štitu pa je usvojena Procjena ugrože-
nosti stanovništva, materijalnih i kul-
turnih dobara i okoliša od prirodnih 
i tehničko-tehnoloških katastrofa i ve-
likih nesreća za područje Općine Lo-
vas. U tijeku je izrada Planova zaštite 
i spašavanja i civilne zaštite, izvješte-
ni su vijećnici. 
Kako se brojne općinske aktivnosti 
odvijaju prema zadanim Programi-
ma, koje donosi Općinsko vijeće, o nji-
hovoj realizaciji u protekloj godini, vi-
jećnici su informirani kroz usvajanje:
 ₋ Programa gradnje objekata i uređa-

ja komunalne infrastrukture na po-
dručju Općine Lovas;

 ₋ Programa održavanja objekata i ure-
đaja komunalne infrastrukture;

 ₋ Socijalnog programa;
 ₋ Programa javnih potreba u kulturi;
 ₋ Programa utroška sredstava ostva-

renih od prodaje, zakupa i dugogo-
dišnjeg zakupa poljoprivrednog ze-
mljišta u vlasništvu RH;

 ₋ Programa utroška sredstava za fi-
nanciranje Udruga s područja Opći-
ne Lovas te

 ₋ Programa rada redakcijskog odbora 
„Lovaskog lista“.

S obzirom da su sve navedene aktiv-
nosti realizirane sukladno planu Pro-
računa i Odlukama Općinskog vijeća, 
jednoglasno su i usvojene.
I kako je već na početku rečeno, pred 
vijećnike su stavljene brojne teme, a s 
ciljem da cijenjenim čitateljima ne kra-
demo dragocjen prostor, pobrojat će-
mo samo još neke od obrađenih aktu-
alnosti, poput usvajanja: Izvješća o ra-
du davatelja javne usluge prikupljanja 
komunalnog otpada za 2014. Godinu, 
Izvješća o izvršenju Plana gospodare-
nja otpadom u 2014. godini, Izvješća o 
radu Općinske načelnice za razdoblje 
od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.te 
Izvješće o fakturiranoj naknadi za ra-
zvoj vodnih građevina I utrošku iste 
u protekloj godini. Veliki interes po-
budilo je i Izvješće o aktivnostima u 
Poslovnoj zoni Lovas, kojim je najav-
ljen očekivani početak investicija do-
laskom proljeća i boljih vremenskih 
uvjeta.
I kako se ono kaže na kraju, za one ko-
ji žele znati više, Zapisnike sa sjedni-
ca Općinskog vijeća čitajte na www.
lovas.hr.

T. Paša

ODRŽANA XVI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

Lovas, 30.prosinca 2014. godine – ispraćaj „stare“ godine…..

ZAHVALA POSLOVNIM PARTNERIMA I SURADNICIMA
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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

Na 16. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Lovas, održanoj 16. velja-
če 2015. godine, općinski vijećnici 
usvojili su zaključke Općinskog od-
bora HDZ-a Lovas, a vezano za pro-

daju tvrtke Arator doo. S ciljem za-
štite interesa tvrtke, svih uposleni-
ka, ali i pretpostavke budućeg ra-
zvoja Općine Lovas i njezine okoli-
ne, Zaključke su vijećnici podržali 

jednoglasno.  Na obije sjednice, ka-
ko Općinskog vijeća, tako i Općin-
skog odbora HDZ-a Lovas, nazočio 
je direktor Aratora Adam Rendulić 
sa suradnicima. 

U pogledu primljenih informacija o 
mogućoj prodaji tvrtke Arator doo 
Lovas, a zbog važnosti iste za mjesta 
Lovas i Opatovac, , Općinski odbor 
HDZ-a Lovas donosi slijedeće

ZAKLJUČKE

Polazeći od dosadašnje dobre surad-
nje s članovima Uprave tvrtke Arator, 
izražavamo nadu u iznalaženje najbo-
ljeg rješenja za tvrtku, djelatnike i dalj-
nji razvoj Općine Lovas.
Najboljom opcijom smatramo ostanak 
vlasništva u dosadašnjoj strukturi, uz 
kvalitetno restrukturiranje i financij-
sku konsolidaciju, prema planu Upra-
ve tvrtke.
Ukoliko to, prema procjeni Uprave,  
nije moguće ili se donese (ili je već do-
nesena) odluka o prodaji tvrtke, sma-
tramo da je najvažnije zaštiti interese 
tvrtke i ostanak radnika, a kroz kva-
litetne razvojne programe i projekte, 
koje će ponuditi potencijalni kupac.
Ne prejudicirajući niti jedno rješenje, 
ali zbog izuzetne važnosti opstanka 
tvrtke, prije svega zbog radnika, nji-
hovih obitelji i sprječavanja  mogu-

ćeg gubitka radnih mjesta, smatramo 
da je vrlo bitno razgovarati sa što vi-
še ponuditelja, kako bi se odabrala 
najkvalitetnija ponuda, a s čime su se 
na sastancima složili upravitelj tvrt-
ke i njegov zamjenik, kao i predsjed-
nici Skupštine i Nadzornog odbora. 
Cilj treba biti ponuda koja će pretpo-
stavljati  zadržavanje svih djelatnika i 
kvalitetne, razvojne i održive projek-
te, značajne za tvrtku, djelatnike i Op-
ćinu Lovas.
Nadalje, smatramo i da je rješavanje 
situacije u kojoj se našla tvrtka Ara-
tor nužno jer je ona plod rada više ge-
neracije mještana Lovasa i Opatovca. 
Posebno zabrinjavajućim nalazimo 
najave o otpuštanju dijela zaposlenih 
te smo mišljenja da, ukoliko dođe do 
prodaje, što je isključivo odluka i do-
govornost Uprave, ona se treba reali-
zirati u interesu djelatnika.
Po našem mišljenju, financijski iznos 
koji bi prodajom trebali ostvariti vla-
snici udjela, ne bi trebao biti jedini 
motiv za odabir mogućeg kupca, ne-
go briga o radnicima temeljena na pla-
nu razvoja tvrtke. Treba istaknuti da 
možemo razumjeti činjenicu da je pro-

daja tvrtke trenutno bolje rješenje ne-
go ulazak u nove probleme, naročito 
ukoliko ponuda sadržava sve ranije 
izrečeno.
Sv jesni smo da naši zaključci ne ob-
vezuju Upravu, koja je i do sada bila 
odgovorna za sve uspjehe i neuspjehe, 
ali se nadamo da će odluka biti done-
sena na dobrobit svih djelatnika, tvrt-
ke, Općine Lovas i Vukovarsko-sri-
jemske županije.
Općinski odbor HDZ-a Lovas, a time i 
Općina Lovas u kojoj obnašamo vlast, 
nikada nije, a niti će, raditi protiv inte-
resa Aratora ili bilo kojeg drugog gos-
podarskog subjekta. Svoje aktivno-
sti uvijek usmjeravamo kako bi bili, a 
u okviru svojih mogućnosti, potpora 
i podstrijek daljnjem razvoju gospo-
darstva. Stoga će se o svakoj budućoj 
odluci Uprave Aratora  Općinski od-
bor HDZ-a naknadno očitovati. 
Ove zaključke preporučamo na usva-
janje Općinskom vijeću Općine Lovas, 
a posebno vijećnicima Kluba vijećnika 
HDZ-a, kojima su zaključci obvezatni.

Predsjednik OO HDZ Lovas
Željko Cirba, dipl. ing.

USVOJENI ZAKLJUČCI OO HDZ LOVAS
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kraj je ožujka, vrijedni poljopri-
vrednici su odavno obradili i zasija-
li svoja polja, poduzetnici već dubo-
ko u užurbanim pripremama za nove 
pothvate i EU fondove, općinski dje-
latnici aktivno rade na uređenju na-
ših mjesta i pripremi novih projekata, 
u dvorištima je procvalo cvijeće zasa-
đeno vrijednim rukama naših doma-
ćica…. Sve to govori o veličini i vri-
jednosti slavonskog, srijemskog čo-
vjeka i tim više su nam apsurdna teš-
ka vremena u kojima se svi skupa na-
lazimo. Pred nama je vrijeme Uskrsa, 
blagdana nove nade, pa ćemo nada-
mo se, kao i do sada uvijek u zajed-
ništvu, vrijedno prionuti na nove pro-

grame, očekujući bolja vremena koja 
smo svi skupa zaslužili. Naš zajednič-
ki trud, ali i velika žrtva našeg čovje-
ka, omogućio nam je da danas živimo 
u uređenim mjestima, s uređenom 
komunalnom i društvenom infra-
strukturom. Zajednički smo pokaza-
li da možemo vratiti život, pokrenu-
ti niz gospodarskih, kulturnih, šport-
skih aktivnosti i zato ne smijemo po-
sustati. Unatoč značajnom smanjenju 
općinskih prihoda, uzrokovanih no-
vom poreznom politikom hrvatske 
Vlade, kao i teškom situacijom u gos-
podarstvu, nastojat ćemo zadržati, i 
ukoliko je moguće, poboljšati kvalite-
tu usluga koje vam pružamo. Trudit 

ćemo se i dalje financirati naše šport-
ske i kulturne udruge, pomagati rad 
škole i predškolskog odgoja, vjerskih 
zajednica, podupirati socijalne pro-
grame i demografsku obnovu, skrbiti 
za stare i nemoćne te i dalje, zajedno 
s našom županijom, Uredom TINTL 
i LAG-om Srijem, biti uvijek na ras-
polaganju i od pomoći vama i naro-
čito našem gospodarstvu. Očekujući 
nove, najavljene investicije u Poslov-
noj zoni „Lovas“, kao i pozitivno rje-
šenje promjene vlasničke strukture 
tvrtke Arator, koje će uroditi nada-
mo se, zadržavanjem svih djelatnika, 
ali i novim razvojnim programima, 
za što smo se uvijek zalagali i podu-
pirali, usuđujem se pokazati dozu op-
timizma. Osobito ako uzmemo u ob-
zir javno izrečeno obećanje direktora 
Aratora Adama Rendulića i njegovih 
suradnika po kojem bi dio sredstava 
ostvaren prodajom tvrtke bio usmje-
ren ka razvojnim programima Opći-
ne Lovas (proizvodni pogon, Dom za 
stare i nemoćne ili sl.), a u ime povi-
jesti tvrtke koju su stvarale brojne ge-
neracije naših mještana. Zato Vas po-
zivam da i dalje zajednički radimo na 
dobrobit svih mještana Lovasa i Opa-
tovca, zahvaljujući Vam na svoj vašoj 
dosadašnjoj potpori. Stoga u ozračju 
simbolike nade i ljubavi najvećeg kr-
šćanskog blagdana, svima vama i va-
šim obiteljima najiskrenije želim sre-
tan i blagoslovljen Uskrs.

Vaša načelnica

Dragi Lovaščani i Opatovčani,  
poštovani čitatelji Lovaskog lista,

Nove odredbe Zakona o predškolsko odgoju i naobrazbi, 
ustrojstvo novog programa predškole i dječje vrtićke gru-
pe bile su samo neke od tema sastanka Općinske načel-
nice s roditeljima djece predškolskog uzrasta. Najavljeno 
organiziranje predškolske nastave u trajanju od 250 sa-
ti dobro je prihvaćeno od strane roditelja, a iskustva nam 
govore, i čini posebnu radost budućim prvašićima. Su-
radnja Općine Lovas i OŠ „Lovas“ urodila je novim or-
ganizacijskim oblikom – dječjom vrtićkom grupom ko-
ja će se, vjerojatno od lipnja nadalje, organizirati u dječ-
jem vrtiću Bajka. „Novi uvjeti poslovanja vrtića – peto-
satni program s organiziranom prehranom, profesional-
na teta odgojiteljica, nova didaktička oprema i uređenje 
prostora, predstavljat će dodatni trošak za, ionako osiro-
mašen općinski proračun“, pojasnila je općinska načel-
nica. „No, nastojati će se roditelje ne opterećivati dodat-
nim troškovima, poštujući tešku situaciju u kojoj se na-
lazi većina obitelji, i to sufinanciranjem od strane općin-
skog proračuna“, zaključeno je, na zadovoljstvo roditelja, 
na sastanku. Ovakva inicijativa , koju je podržalo Općin-
sko vijeće Općine Lovas, ide u smjeru poboljšanja kvalite-
te predškolskog odgoja i zadovoljenje djetetovih potreba 
za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem 

i poštovanjem drugih osoba, kao i potreba za samoostva-
renjem djetetovih osobnih potencijala. Predviđenim pro-
gramima nastojati će se pružiti svakom našem djetetu op-
timalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, na-
vika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljava-
nje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvje-
te života, rasta i razvoja u budućem školskom okruženju. 

T. Paša

NOVO USTROJSTVO PROGRAMA PREDŠKOLE I DJEČJE VRTIĆKE GRUPE
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Čelnici lokalne uprave s područja Lo-
kalne akcijske grupe „Srijem” sasta-
li su se, 14. Siječnja u Lovasu, s člano-
vima Upravnog odbora LAG-a. Na-
zočne je pozdravio predsjednik LAG-
a Tomislav Panenić, dok su djelatnici 
podnijeli izvještaj o dosadašnjem ra-
du i stanju trošenja dodijeljenih sred-
stava za Mjeru 202. Bilo je govora i o 
nastavku rada tijekom i nakon zavr-
šetka Ugovornog razdoblja, a pred-
ložene su i izmjene Statuta sukladno 
novom Zakonu o udrugama. Uprav-
ni odbor donio je Odluku o primanju 
novih članova, a dogovoreno je i sko-
rašnje održavanje Skupštine LAG-a. 

Nazočni su izrazili zadovoljstvo do-
sadašnjim radom ove lokalne akcij-
ske grupe i potporu nastavku daljnjih 
aktivnosti.
Izborna skupština LAG-a Srijem odr-
žana je u Nuštru 28. siječnja 2015. 
godine.
Predložene su izmjene Statuta LAG-
a Srijem sukladno novom Zakonu o 
udrugama, koje je Skupština LAG-a 
jednoglasno prihvatila. Skupština je 
također donijela Odluku o produže-
nju Lokalne razvojne strategije LAG-
a Srijem do kraja 2015. godine.
Na Skupštini su također birani i no-
vi članovi predstavničkih tijela LAG-

a, pa je tako za predsjednika LAG-a 
Srijem ponovno izabran g. Tomislav 
Panenić.
Za nove članove Upravnog odbora, 
koji je Odlukom Skupštine LAG-a Sri-
jem smanjen na 7 članova, izabrani su:
- Tomislav Panenić,
- Tanja Paša,
- Dragan Sudarević,
- Janja Butković,
- Dragana Jeckov,
- Mara Čuljak,
- Martina Svitlanović.
Nazočni su izrazili zadovoljstvo dosa-
dašnjim radom Lokalne akcijske gru-
pe Srijem i potporu nastavku daljnjih 
aktivnosti.

Mirka Balić

Upravni odjel za poljoprivredu, šu-
marstvo i ruralni razvoj Vukovar-
sko-srijemske županije posjetio je 18. 
veljače Lokalnu akcijsku grupu Sri-
jem i Ured za međunarodnu surad-
nju TINTL u Regionalnom poslov-
nom centru u Lovasu. Sastanak je odr-

žan s ciljem kako bi djelatnici LAG-a 
Srijem i Ureda TINTL upoznali kori-
snike programa stručnog osposoblja-
vanja za rad Upravnog odjela za po-
ljoprivredu, šumarstvo i ruralni ra-
zvoj s razvojem ruralnog područja, 
sa svim doprinosima koje ono nosi i 

svim preprekama koje se pojavljuju. 
Svrha ovog sastanka je prijenos zna-
nja i informacija korisnicima progra-
ma stručnog osposobljavanja kako bi 
oni ista mogli primijeniti u svom dalj-
njem radu.
Nazočne je pozdravio Ivan Mujić, za-
mjenik načelnice Općine Lovas, a za-
mjenik župana Vukovarsko-srijemske 
županije Željko Cirba poručio im je ka-
ko će, budu li radili i trudili se, biti pro-
stora za mladi obrazovani kadar u dalj-
njem razvoju našeg ruralnog prostora. 
Andrija Matić, pročelnik Upravnog 
odjela za poljoprivredu, šumarstvo i 
ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske 
županije se zahvalio LAG-u Srijem i 
Uredu TINTL na organizaciji te dodao 
kako je takva suradnja pravi primjer 
dobre prakse. Mirka Balić

Lovas, 14. siječnja 2015. godine – održan upravni odbor LAG-a „Srijem“ …

LAG „SRIJEM“ NASTAVLJA SVOJE AKTIVNOSTI

Lovas, 18. veljače 2015. godine – održan sastanak Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i 
ruralni razvoj VSŽ s djelatnicima LAG-a „Srijem“ i ureda TINTL

LAG „SRIJEM“ I URED TINTL PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Članovi LAG-a SRIJEM: - općine: 
Bogdanovci, Borovo, Lovas, Nego-
slavci, Nuštar, Stari Jankovci, Tom-
pojevci, Tordinci, Tovarnik i Trpinja 
– Grad Ilok - naselje Mirkovci kao 
dio grada Vinkovci



8 travanj 2015. Lovaski list

Općina Lovas od povratka pa do da-
nas znalački koristi razne izvore fi-
nanciranja kako bi unaprijedila i po-
boljšala kvalitetu života na svom po-
dručju. Tako je i jedna od općina koja 
je još daleke 2005. godine prepoznala 
da će fondovi Europske unije biti je-
dan od glavnih izvora financiranja te 
je u okviru međuopćinske suradnje 
osnovala Ured za međunarodnu su-
radnju TINTL. Danas se pored općine 
Lovas u sastavu Ureda TINTL nala-
ze i općine Tompojevci, Tovarnik, Sta-
ri Jankovci te Grad Ilok. Ured TINTL 
je svojim djelovanjem do danas ostva-
rio brojne uspjehe kroz projekte finan-
cirane sredstvima EU, a ukupno je do 
danas realizirano preko 120 mil. kuna 
nepovratnih sredstava. Jedan od zna-
čajnijih uspjeha je svakako i 2011. go-
dina kada je općina Lovas proglaše-
na najuspješnijom općinom u pogle-
du povlačenja sredstava iz fondova 
EU. Da se kvalitetan rad nastavio i da-
lje dokazuje i činjenica da je 2015. go-
dine projekt “IRRI- Projekt navodnja-
vanja” ukupne vrijednosti 240.000 eu-
ra na kojem je općina Lovas bila nosi-
telj proglašen jednim od tri najuspješ-
nija projekta u Republici Hrvatskoj u 
razdoblju od 2012. do 2014. godine. 
Dostupnost bespovratnih sredstava iz 
domaćih i inozemnih fondova, pose-
bice fondova Europske unije, uvelike 
je usmjerila rad Ureda TINTL prema 
izradi projekata od zajedničkog inte-
resa koji uz financijski učinak utječu 

i na educiranje i osposobljavanje lo-
kalnih kadrova za buduće korištenje 
europskih fondova namijenjenih re-
strukturiranju gospodarstva, izgrad-
nji infrastrukture i poboljšavanju so-
cijalne uključenosti. Tako trenutno 
Ured TINTL zapošljava 10 osoba od 
kojih njih 9 sudjeluje u programu os-
posobljavanja i educiranja za izradu i 
provedbu projekata. 10- godišnji rad 
Ureda TINTL u prvom redu temelji 
se na suradnji s jedinicama lokalne sa-
mouprave te djelatnicima tih instituci-
ja uz veliku potporu i podršku čelnih 
ljudi. Pored navedene suradnje Ured 
TINTL iznimno uspješno surađuje i 
s Vukovarko- srijemskom županijom 
koja rad Ureda TINTL i financijski po-
maže te prati i financira gotovo sve 
projekte koje Ured TINTL provodi. 
„Najava natječaja“
Ulaskom Republike Hrvatske u Eu-
ropsku uniju povećala se dostupnost 
financijskih sredstava namijenjenih 
kako jedinicama lokalne samouprave 
tako i gospodarstvenicima ali i građa-
nima. Tako je trenutno raspisan natje-
čaj iz Programa ruralnog razvoja Mje-
ra 4- ulaganja u fizičku imovinu na 
koji se mogu javiti gospodarstvenici s 
ulaganjima u poljoprivredi, a natječaj 
je otvoren do 10. travnja 2015. godi-
ne. Također, iz istog programa u na-
javi je i natječaj Mjere 6- razvoj poljo-
privrednih gospodarstava i poslova-
nja. Pored programa ruralnog razvoja 
gospodarstvenici se mogu sa svojim 

investicijama prijaviti i na natječaj Mi-
nistarstva poduzetništva i obrta pod 
nazivom „Poduzetnički impuls“ pro-
gram poticanja poduzetništva i obr-
ta za 2015. godinu. Prijave na navede-
ni natječaj zaprimaju se do 13. travnja 
2015. godine. Pored natječaja za gos-
podarske subjekte određena sredstva 
biti će dostupna i građanima, a najza-
nimljiviji su svakako natječaji Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učin-
kovitost „Javni poziv za sufinancira-
nje kupnje energetski učinkovitih ku-
ćanskih aparata“ koji je najavljen za 
svibanj 2015. godine te Program ob-
nove obiteljskih kuća s mjerama ener-
getske učinkovitosti u obiteljskim ku-
ćama i sustava obnovljivih izvora 
energije u obiteljskim kućama koji je 
najavljen za prvu polovinu 2015. go-
dine. Navedeni programi objavljiva-
ti će se po izmijenjenim procedura-
ma u odnosu na prethodnu godinu 
što znači da će u buduće za proved-
bu ovih programa biti zadužen isklju-
čivo Fond za zaštitu okoliša i energet-
sku učinkovitost.
Ured za međunarodnu suradnju 
TINTL do sada je bio na raspolaga-
nju svima zainteresiranima za bilo ko-
ji oblik pomoći. Ova suradnja se na-
stavlja i dalje te pozivamo sve zainte-
resirane da se slobodno obrate za bilo 
kakvu informaciju i pomoć u Ured za 
međunarodnu suradnju TINTL.

Mladen Markešić,  
voditelj ureda

„10 godina Ureda za 
međunarodnu suradnju TINTL“
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Snježno nevrijeme zahvatilo je ove 
zime i područje Općine Lovas. Stoga 
donosimo dio lovaske i opatovačke 
panorame, kako bi cijenjenim čitate-
ljima Lovaskog lista prenijeli djelić 
ljepote naselja okupanih snijegom. 
Naravno, pri tom upućujemo sve 
pohvale zimskoj službi koja je i ovaj 
put pravovremeno reagirala i pro-
metnice učinila prohodnim.

T. Paša

ZABIJELILO U LOVASU I OPATOVCU

Kao što je moguće zamijetiti, započe-
li su radovi na projektu nastavka iz-
gradnje kanalizacije u naseljima Lo-
vas i Opatovac. Počelo se s izgrad-
njom kućnih priključaka, sanirat će se 
oštećenja nastala radovima iz prote-
klih godina, a nastavit će se i s izgrad-
njom mreže po ulicama. Do sada su u 
tu svrhu osigurana sredstva u iznosu 
od 500 tisuća kn, od čega je 400 tisu-
ća osigurano Ugovorom o sufinanci-
ranju s Hrvatskim vodama, a ostatak 
iz općinsko proračuna. Projekt je pri-
javljen i za sufinanciranje iz progra-
ma Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije, no još uvijek 
nije pristigao odgovor. Izgradnja ka-
nalizacije nastojat će se prijaviti i kroz 
mjere 7 Ruralnog razvoja, a sve kako 
bi se, ovaj komplicirani i skupi pro-
jekt, što prije priveo kraju.
Istovremeno je raspisan i natječaj za 
izgradnju dva autobusna stajališta u 
naselju Lovas, za čega je Županijska 
uprava za ceste osigurala iznos od 250 
tisuća kn, dok bi preostalih 100 tisu-
ća do procijenjene vrijednosti projek-
ta, trebalo osigurati iz općinskog pro-
računa. Autobusna stajališta u naselju 
Opatovac riješit će se prilikom najav-
ljene obnove državne ceste koja prola-
zi kroz samo naselje. 
Lijepo vrijeme izvelo je na ulice i dje-
latnike općinskog komunalnog pogo-
na pa se započelo s košnjom, uređe-
njem i održava njem groblja, sadnjom 
cvijeća, održavanjem zelenih površi-
na te pripremom ogrjevnog drva kr-
čenjem zaraslih površina. Uskoro će 
se u ovim radovima, ali i Programu 
pomoći u kući, pridružiti i 13 djelat-
nika javnih radova, koji započinju po-
četkom travnja. U planu je nabavka 
i dijela nove opreme, kao i izgradnja 
grobnica, doznajemo od upravitelja 

općinskog komunalnog pogona Iva-
na Mujića.
Do kraja godine očekuje se i početak 
radova na sanaciji deponije otpada 
Šljivici, u suradnji s Fondom za zašti-
tu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Projekt je vrijedan cca 3,5 milijuna kn, 
ima ishođenu lokacijsku dozvolu i tre-
nutno je u tijeku rješavanje imovin-
skih odnosa s Državnim uredom za 
upravljanje državnom imovinom i is-
hođenje građevinske dozvole. 
Kako se uskoro očekuje otvaranje i 
ostalih natječaja iz mjere 7 Ruralnog 

razvoja općina je, zajedno s Uredom 
za međunarodnu suradnju TINTL, 
pripremila brojne projekte koji će se 
nastojati aplicirati. U tu svrhu u tije-
ku je izrada građevinske dozvole za 
vodovodnu mrežu u naselju Opato-
vac i dijela u Lovasu, izmjene i dopu-
ne građevinske dozvole za izgradnju 
kanalizacije, a neke dozvole su već is-
hođene poput: asfaltiranje nerazvrsta-
nih cesta, izgradnja vinsko-turističkih 
cesta, izgradnja Doma za dnevnu skrb 
starih i nemoćnih i već spomenute iz-
gradnje autobusnih stajališta. 
Sve ove aktivnosti poduzimaju se ka-
ko bi se sačuvao naš okoliš, stvorila 
kvalitetnija infrastruktura, poboljša-
la kvaliteta usluga, ali i stvorili što po-
godniji uvjeti za gospodarstvo. Uz za-
htijevane predstojeće izmjene Prostor-
nog plana Općine Lovas, priprema 
spomenute dokumentacije iziskuje 
značajna sredstva, što Općina Lovas, 
uz potporu Vukovarsko-srijemske žu-
panije, nastoji uspješno isfinancirati. 

T. Paša

RADOVI NA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI
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U organizaciji Općine Lovas i Udruge vinogradara i vina-
ra TNTL 16., 17. i 18. veljače provedena je „IZOBRAZBA O 
SIGURNOM RUKOVANJU PESTICIDIMA I PRAVILNOJ 
PRIMJENI PESTICIDA” . Interes za ovu edukaciju bio je 
vrlo dobar. Iz općine Lovas sudjelovalo je više od 66 po-
laznika. Edukaciji su se priključili i poljoprivrednici iz su-
sjednih mjesta Sotin, Mohovo i Vukovara ( oko 20 pola-
znika). Izobrazbu je sprovelo Učilište CIBALAE iz Vinko-
vaca. Za polaznike edukacije iz Lovasa i Opatovca Opći-
na Lovas pokrila je troškove u 50%-tnom iznosu. Naime, 
s pozicije ostvarenih sredstava od prodaje, zakupa i du-
gogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta izdvoje-
no je 9.900,00 kuna. Svi polaznici su uspješno završili ovu 
edukaciju i svoje iskaznice trebaju dobiti do kraja mjeseca 
ožujka Programom daljnje edukacije previđeno je da se u 
drugoj polovini godine krene s izobrazbom rukovoditelja 

poljoprivrednih strojeva, što će Općina Lovas također fi-
nancijski podržati.  S. Pančić

Tvrtka „TORZO“ d.o.o. u Vlasništvu 
Marka Vidića pokrenula je ove go-
dine proizvodni pogon za proizvod-
nju voćnih sokova koju vodi njegov 
sin Domagoj. Mladi poduzetnik upo-
znao nas je da su instalirani kapaci-
teti za 150 litara soka na sat. Ove go-

dine planiraju preraditi oko 80 to-
na jabuka iz vlastitog uzgoja. Soko-
ve prodaju preko trgovačkih lanaca a 
u planu je otvaranje i vlastitog pro-
dajnog prostora u Lovasu. Pored pro-
izvodnje sokova  u pripremi su pla-
novi za izgradnju vlastite hladnjače, 

proizvodnja jabučnog octa i jabučnog 
vina, podizanje novih nasada jabu-
ka. Dakako, u realizaciji ovih plano-
va veliku pomoć očekuju od EU fon-
dova, istakao je gospodin Domagoj 
Vidić.

S. Pančić

NOVI PROIZVODNI POGON U LOVASU

Lovas, 16. – 18. veljače 2015. godine – održana edukacije poljoprivrednika….

VELIKI INTERES ZA EDUKACIJU

ZLATNA REPA  
ZA DARKA BISTROVIĆA

Svake godine „SLADORANA“ Županja dodjeljuje prizna-
nje „Zlatna repa“ proizvođačima koji poluče najbolje re-
zultate u proizvodnji repe u različitim kategorijama. Za 
2014. godinu priznanje je dobio i Darko Bistrović iz Opa-
tovca u kategoriji proizvođača do 10 ha ostvarivši prinos 
od 10,7 vagona čiste repe po hektaru uz digestiju od 13,5. 
Na upit kako postići takav rezultat gosp. Bistrović je ista-
kao: „Potrebno je dobro pripremiti zemljište, izvršiti pra-
vilnu gnojidbu, repu posijati u agrotehničkim rokovima 
i pravilno voditi zaštitu. Stalno se morate konsultirati sa 
stručnjacima Sladorane, koji redovito izlaze na teren“

S. Pančić
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Dana 19. veljače 2015. godine održana 
je u Opatovcu u Kušaoni vina tvrtke 
„CITRUS” d.o.o. godišnja izvještajna 
skupština Udruge vinogradara i vi-
nara TNTL Lovas. Izvješće o radu za 
2014. godinu podnio je Stjepan Pan-
čić, predsjednik Udruge. Financijsko 
izvješće podnio je blagajnik Krešimir 
Kovačević. Oba izvješća jednoglasno 
su prihvaćena. Udruga vinogradara 
poslovala je pozitivno a treba istaći i 
da se većim dijelom financira iz vla-
stitih sredstava (članarina i osobni do-
prinosi). Veliki doprinos radu udruge 
daju Županija vukovarsko-srijemska i 
Općina Lovas. Udruga je bila i jedan 
od nosilaca edukacije „IZOBRAZVA 
O SIGURNOM RUKOVANJU PESTI-
CIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PE-
STICIDA”, koju je Općina Lovas sufi-
nancirala sa 10.000,00 kuna. Sukladno 
novom zakonu o udrugama usvojen 
je i novi Statut po kojem udruga mi-
jenja ime u UDRUGU VINOGRADA-
RA I VINARA „SRIJEM” LOVAS. Iz-
vršen je i reizbor čelništva Udruge: 
•	STJEPAN	PANČIĆ,	predsjednik
•	BRANKO	POLJAK,	
dopredsjednik

•	ZDENKO	BISTROVIĆ,	tajnik
•	KREŠIMIR	KOVAČEVIĆ,	
blagajnik

•	DAMIR	IVANČIĆ,	član	Upravnog	
odbora

Skupštini su nazočili zamjenik župa-
na vukovarsko-srijemskog Željko Cir-
ba i načelnica Općine Lovas Tanja Pa-
ša. Načelnica Tanja Paša je pohvalila 
rad Udruge napose njezin angažman 
u narečenoj edukaciji i zaželjela čelniš-
tvu da nastavi ovim tempom. Zamje-
nik župana vukovarsko-srijemskog 
Željko Cirba istakao je da je Udruga 

dala veliki doprinos razvoju vinogra-
darstva i vinarstva u našoj Općini, žu-
paniji ali i vinogradarskoj regiji, kao i 

nadu da će se ta suradnja proširiti i na 
prekograničnu suradnju.

S. Pančić

OBAVIJEST UDRUGE VINOGRADARA  
I VINARA SRIJEM - LOVAS

Krajem svibnja ili početkom lipnja 
Udruga vinogradara i vinara Srijem 
- Lovas uz pokroviteljstvo Županije 
vukovarsko-srijemske i Općine Lo-
vas organizirat će VIII. Županijsku 
izložbu vina (berba 2014. godine) 
o čemu će sudionici i sve građan-
stvo biti obaviješteno putem medija 
i promidžbenih materijala.

Stjepan Pančić, 
predsjednik udruge

Opatovac, 19. veljače 2015. godine – održana godišnja izvještajna skupština Udruge vinogradara i 
vinara.....

NOVO IME UDRUGE: UDRUGA 
VINOGRADARA I VINARA „SRIJEM” LOVAS
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Udruga Vinogradara i vinara TNTL Lovas i tvrtke „Ara-
tor” d.o.o. i Citrus d.o.o. organizirale su susret s poštova-
teljima vina iz Republike Srbije. Gosti naše udruge bilo 
je UDRUŽENJE POŠTOVALACA VINA „MARCUS AU-
RELIUS PROBUS” iz Sremske Mitrovice. Prema riječima 
predsjednike ovog udruženja gosp. Ivana Tatića cilj im je 
promocija vina Srijemskog vinogorja i okupljanje onih ko-
ji vole vino. U Ime Udruge vinogradara i vinara goste je 
pozdravio Stjepan Pančić, predsjednik udruge. Dogovore-
ni su i daljnji oblici suradnje. Gosti iz Srbije pozvani su na 
sudjelovanje na VIII. Županijskoj ocjenjivačkoj izložbi vina 
koja će se u Lovasu održati krajem svibnja ili početkom lip-
nja. Uzvratni susret očekuje se u Sremskoj Mitrovici kada 
se održavaju „Zlatni dani vina” u čast rimskog cara Proba.

S. Pančić

Lovaski i opatovački vinogradari i 
vinari su 22. siječnja prigodno obi-
lježili blagdan svoga zaštitnika sv. 
Vinka. Obilazeći vinograde i zaziva-
jući Božji blagoslov molili su za bla-

gorodnu i grožđem i vinom bogatu 
godinu. Proslavom „Vinkova” obi-
lježen je i početak vinogradarske go-
dine pa su odrezani prvi trsovi, ali 
je i loza zalivena vinom kako bi ono 

teklo kroz cijelu godinu. Pri tom se 
širio miris srijemskih kobasica s ro-
štilja, a nisu izostali niti zvukovi 
tamburice.

T. Paša

Opatovac, 08. veljače 2015. godine - održan međunarodni susret vinogradara i vinara....

SUSRET VINARA IZ HRVATSKE I SRBIJE

Lovas, Opatovac, 22. siječnja 2015. godine – blagoslovljeni vinogradi

VINOGRADARI OBILJEŽILI BLAGDAN SV. VINKA
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Početkom godine  zamjenik načelnice Općine Lovas Ivan 
Mujić boravio je u prijateljskoj slovenskoj Općini Starše. 
Pridružili su mu se i članovi KUD-a I. G. Kovačić Lovas, 
na čelu s predsjednikom Ivanom Bogadom. Povod posjetu 
bilo je obilježavanje 70.-te godišnjice smrti kulturnog dje-
latnika Alojzija Colnariča, čije ime nosi pobratimljeni KUD 

iz Starša. Lovaščani su se pridružili domaćinima u moli-
tvi i paljenju svijeća, sv. Misi zadušnici, ali i prigodno or-
ganiziranoj večeri tamburaške glazbe. Lovaski čelnici pri 
tom su iskoristili priliku i susreli se s prijateljima iz sloven-
ske općine.

T. Paša

Tradicionalna manifestacija „XVII 
Pokladno kolo u Lovasu” održana 
je, kao i uvijek, posljednji vikend 
pred početak korizmenog vreme-
na ozbiljnosti. Stoga je u subotu, 14. 
veljače, kroz Lovas prošla povorka 
folkloraša, koji su potom otplesali 
tradicionalno pokladno kolo u cen-
tru sela. U programu folklorne ve-
čeri, održane u nastavku, sudjelo-
vale su sve sekcije lovaskog KUD-
a I. G. Kovačić – mladi tamburaši, 
dječja folklorna skupina, tambu-
raški orkestar sa solisticom Editom 
Horvat i starija folklorna skupina. 
Naročitu pažnju brojnih gledatelja 
plijenile su tri koreografije gostuju-
ćeg Folklornog ansambla Lisinski 
iz Vinkovaca. T. Paša

Starše, siječanj 2015. godine . – susret pobratimljenik KUD-ova Lovasa i Starša iz Slovenije ….

LOVAŠČANI U STARŠU

Lovas, 14. veljače 2015. godine – održano XVII. Pokladno kolo…

XVII POKLADNO KOLO U LOVASU
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MIKLUŠEVČANI U POSJETI 
OPĆINI LOVAS

Općinu Lovas su, povodom predstojećih blagdana, posje-
tili članovi KUD-a „Joakim Govlja” iz Mikluševaca, pred-
vođeni svojim predsjednikom Željkom Ljikarom. Izvodeći 
Božićnu pjesmu na rusinskom jeziku, kojom djeca tradici-
onalno čestitaju Božić na Badnju večer, uputili su čestitke 
čelnicima, djelatnicima i mještanima Općine Lovas. Bila je 
ovo ujedno i zahvala za dobru suradnju koja će se, vjeruje-
mo, nastaviti i u idućoj godini. T. Paša

U sklopu Zimskih šokačkih divana, u 
subotu, 14. veljače, u Vinkovcima je 
održana „Večer Privlačice”, čija je sre-
dišnja priredba izbor najljepše Slavon-
ke u narodnoj nošnji za 2015. godinu. 
U konkurenciji od 12 ljepotica spre-
mljenih u tradicionalno ruho, pobje-
du je odnijela najljepša – naša Opa-
tovčanka Mihaela Ivanika. Mihaela 
je članica KUD-a Ivan Goran Kovačić 
Lovas punih devet godina. Na izboru 
je bila odjevena u nošnju koju je izra-
dila baka Emica Majačić iz Bapske. U 
ušima je imala ušnjake, a oko vrata je-
dan red malih i 16 velikih povezanih 
dukata u dva reda. Nosila je i oplečak 
star više od 150 godina, a usnivan je 
svilom. Rukavi završavaju šlingom, 
oko kragne su male ekle. Preko opleč-
ka je nosila crvenu svilenu maramu, s 
ručno rađenim pranđama, ispreplete-

nim posebnom tehnikom vezanja čvo-
rova. Na rukama je nosila ručno ra-
đene šticne od crvenog konca i bijelih 
perlica te dukat prsten. Bila je odjeve-
na u vezenku sa zlatnim tkanim kon-
cem koji po sebi ima šljoke. Vezen-
ka ima pet širokih vezova, a završa-
va heklanim firošem te šllingom i to 
je uštirkano. Oko struka je imala veze-
ni pojas s kalančovima. Ispod vezenke 
prvo je imala obučen fordoš, a zatim 
dva unteroka, jedan šlingani, a drugi 
heklani. Na nogama je imala obučene 
bijele čarape te crne lakirane sanda-
le. Nošnja je svečana i nosila se za po-
sebne prigode kao što je Uskrs, Mlada 
misa, Kirbaj i Velika Gospa. Našoj Mi-
haeli od srca čestitamo i zahvaljujemo 
što s ponosom predstavlja naše bogat-
stvo, tradiciju i običaje.

T. Paša

Vinkovci, 14. veljače 2015. godine izabrana najljepša slavonka

MIHAELA IVANIKA IZ OPATOVCA NAJLJEPŠA SLAVONKA
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Sretan Uskrs
Povodom nadolazećih uskrsnih blagdana učenici od 1-8 
razreda OŠ Lovas su imali radionicu u kojoj su bojali jaja i 
izrađivali uskrsne košarice i razne druge ukrase.
Svoje proizvode su radosno predstavili i prodavali svojim 
sugrađanima 22.ožujka u Opatovcu i 23.ožujka u Lovasu. 
Zahvaljujemo se svima koji su svojim prilozima pomogli, 
te Vam ovim putem učenici i djelatnici OŠ Lovas žele bla-
goslovljen i sretan Uskrs.

Vjeroučiteljica Marijana Palijan

MEDVJEDI U LOVASU
U okviru akcije Portala dobrote „Da nijedno dijete u Hr-
vatskoj ne bude gladno“ Osnovnu školu „Lovas“ posjeti-
li su igrači i predstavnici zagrebačkog Kluba hokeja na le-
du „Medveščak“. Omiljeni i popularni „Medvjedi“ su se 
uključili u ovu, hvalevrijednu, akciju čiji je cilj prikupiti 
novčana sredstva i pomoći djeci čiji roditelji nisu u mo-
gućnosti platiti obrok u školi. Donacija ovih plemenitih 
sportaša omogućila je da 10 učenika lovaske škole ima be-
splatan obrok u slijedećoj godini. Naročitu radost i zado-
voljstvo učenicima pružila je i mogućnost druženja, foto-
grafiranja i prikupljanja autograma od igrača. Svim sudi-
onicima ove humane i velikodušne akcije upućujemo naji-
skrenije riječi zahvale.  T. Paša

ZAPOČEO PROGRAM 
PREDŠKOLE – HRABRO KA 

NOVIM USPJESIMA
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u 
Lovasu je započeo program predškole za 11 budućih ško-
laraca, koji će u šk. godini 2015./16 upisati prvi razred. De-
vet budućih prvašića iz Lovasa te dvoje iz Opatovca s uči-
teljicom Monikom Filić vrijedno se pripremaju za nado-
lazeće školske uspjehe. U trajanju od 150 sati, program 
predškole odobren je od strane Ministarstva znanosti, ob-
razovanja i športa i nastojati će pripremiti dječicu za po-
lazak u redovno osnovno obrazovanje. Program predško-
le organiziran je u suradnji s Osnovnom školom „Lovas“, 
dok će cjelokupne troškove – plaće učiteljice, pripadajućih 
materijalnih troškova te troškova prijevoza malih Opatov-
čana snositi Općina Lovas. Iako je ovo značajno novo opte-
rećenje za općinski proračun, osmjesi na licu malih škola-
raca dovoljan su razlog za osiguranje sredstava.

T. Paša

JUBILARNO LUTKARSKO PROLJEĆE
U produkciji Kazališne agencije Asser savus od 22. – 28. 
ožujka na području Vukovarsko-srijemske županije odi-
grava se, ovaj put, jubilarno 20. Lutkarsko proljeće. Po do-
brom starom običaju, nastojeći zaboraviti na teška vreme-
na, s posebnim ciljem - razveseliti našu budućnost – ma-
le Lovaščane i Opatovčane, Općina Lovas naručila je četi-
ri predstave.
Lovaski i Opatovački juniori (i poneki radoznali roditelji) 
tako su imali priliku pogledati predstavu „Zmaj i prince-
ze“ Lutkarskog kazališta Mostar, „Snježnu kraljicu“ Grad-
skog kazališta Rijeka, „Još si zelen“ karlovačkog Gradskog 
kazališta Zorin dom, dok kineska predstava Jinjiang Hand 
Puppet arta „Priče iz Kine“ nije održana iz tehničkih razlo-
ga. Nadamo se da su predstave održane u Lovasu i Opa-
tovcu djeci približile lutkarsku umjetnost i uljepšale blag-
danske dane. 

T. Paša
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Dana 13. ožujka 2013. godine, u re-
dovnoj kanonskoj vizitaciji župe sv. 
Mihaela arkanđela, boravio je nad-
biskup đakovačko-osječki, mons. dr. 
Đuro Hranić, u pratnji konvizitatora 
mons. mr. Luke Marijanovića i tajni-
ka Nadbiskupijskog ordinarijata Ma-
ria Brkića. Posjet je započeo susretom 
s općinskim čelnicima u lovaskoj vi-
jećnici, kojem su se pridružili i općin-
ski vijećnici, ali i predstavnici gospo-
darskog, obrazovnog i kulturnog ži-
vota. Nadbiskupa se pri tom upozna-
lo s trenutnim stanjem na području 
župe i općine, s naglaskom na gospo-
darsku i socijalnu sliku, za čega je po-
kazao izraziti interes. Nakon toga, go-
sti su se, praćeni domaćinima, uputi-
li u obilazak Regionalnog poslovnog 
centra Lovas u Poslovnoj zoni Lovas, 
gdje su upoznati s trenutnim aktivno-
stima Ureda za međunarodnu surad-
nju TINTL i LAG-a Srijem. S poseb-
nom radošću, nadbiskup je posjetio i 
dječicu u igraonici „Bubamare“, gdje 
je najmlađe, uz blagoslov, i prigodno 
darivao. Nadbiskup Hranić susreo se 
i s različitim skupinama unutar župe 
Lovas pa je razgovarao s ministranti-
ma, članovim župnog pjevačkog zbo-
ra i Zajednice štovatelja Krvi Kristove 
te ekonomskog i pastoralnog vijeća. 
Sa svim vjernicima susreo se na kon-
celebriranoj sv. Misi, služenoj u žu-
pnoj crkvi, gdje im je uputio srdačne i 
ohrabrujuće riječi s porukom „Ne boj-
te se života, pronađite mir i snagu u 
svojim obiteljima i zajedništvu“. 

T. Paša

KANONSKA VIZITACIJA U LOVASKOJ ŽUPI 
SV. MIHAELA ARKANĐELA
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16. ožujka 2015. godine Generalni vi-
kar Đakovačko-osječke nadbiskupije 
mons. Ivan Ćurić u pratnji vlč. Mate 
Mićana boravio je u Sotinu i Opatovcu 
u kanonskoj vizitaciji Župe BDM Po-
moćnice kršćana. 
Pohod je započeo posjetom područnoj 
osnovnoj školi i dječjem vrtiću u Soti-
nu. Učenici i djeca u vrtiću priredili su 
dragim gostima prigodan program. 
Potom je uslijedio susret sa skupinom 
za spremanje crkve i molitvenom sku-

pinom. Posebno dirljiv bio je susret 
mons. Ćurića sa stradalnicima Do-
movinskog rata u Sotinu. Posjetio je 
mons. Ćurić i filijalnu zajednicu BDM 
Kraljice sv. Krunice u Opatovcu. Na-
kon toga sastao se s članovima Žu-
pnog pastoralnog i Župnog ekonom-
skog vijeća te s roditeljima krizmani-
ka i prvopričesnika. Posjet je završio 
sv. Misom. Tijekom susreta s vjernici-
ma mons. Ćirić isticao je potrebu da 
Isusa stavimo na prvo mjesto, jer on 

je naše svjetlo i nada. Podsjetio je da 
se, unatoč velikom stradanju u Domo-
vinskom ratu, ugledamo u Isusa, sta-
vimo svoj život u Božje ruke i poti-
snemo mržnju iz svojih srdaca jer ona 
ne vodi nikamo. U ime svih vjernika 
vlč. Zlatko Rajčevac, župnik sotinski 
zahvalio je na posjetu i riječima pot-
pore ovoj vjerskoj zajednici. Istakao 
je da nas nažalost ima sve manje, ali 
opstajemo.

Stjepan Pančić

Dok hrlimo ususret Uskrsu imajući na umu ove 
riječi trebamo se zapitati i odgovoriti si: Tko je 
to sa mnom? Tada u duši odzvanja odgovor: „sa 
mnom, s tobom, s nama je Onaj koji je iz ljubavi 
za nas krive nevin htio biti prezren, popljuvan, 
ponižen i na kraju ubijen, a kako bi raskinuo pe-
čate svih naših grobova i oborio sve straže koje 
priječe put u istinski život. S nama je Onaj koji je 
naizgled nemoćan svojom svemoćnom Ljubav-
lju naš život učinio neuništivim. Stoga si s pra-
vom trebamo unazočiti u svoju stvarnost moli-
tvu uskrsne liturgije: „Bože, ti si danas po svo-
jem Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvo-
rio pristup vječnom životu. Zato slavimo blag-
dan njegova uskrsnuća: obnovi nas, molimo, 
svojim Duhom i daj da i mi uskrsnemo u svje-
tlo života.“
S ovom molitvom u srcu želim svim Sotinčani-
ma, Opatovčanima, i Lovašćanima kao i svim 
čitateljima Lovaskog lista i svim ljudima do-
bre volje SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN 
USKRS!!!

vlč. Zlatko Rajčevac, župnik 

Sotin, Opatovac, 16. ožujka 2015. godine – kanonska vizitaciji u Župi BDM Pomoćnice kršćana Sotin…

STAVIMO ISUSA NA PRVO MJESTO

USKRSNUH I SADA SAM S TOBOM!
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Opatovac, 24. prosinca 2015. – svečano 
obilježena 30. godišnjica vlč. Zlatka Rajčevca ….

OPATOVČANI ČESTITALI 
SVOM ŽUPNIKU

Na Badnjak ove godine navršilo se 30 godina kako je vlč. 
Zlatko Rajčevac preuzeo župu BDM Pomoćnice kršćana 
Sotin, kojoj pripada i filijalna vjerska zajednica BDM Kra-
ljice sv. Krunice u Opatovcu. Prisjetili su se vjernici toga 
dana i na polnoćki mu uputili iskrene čestitke za ovaj vrije-
dan jubilej. U ime vjernika prigodnu čestitku i darove uru-
čili su vlč. Rajčevcu Stjepan Milas i Edita Horvat. Vlč. Raj-
čevac zahvaljujući se na čestitkama, vidno dirnut, istakao 
je da je i on samo čovjek s ljudskim manama i vrlinama, ali 
čovjek koje je posvetio svoj život Bogu i našoj katoličkoj za-
jednici. S. Pančić

Dana 08. veljače ove godi-
ne održan je redoviti sasta-
nak vijećnika Župnih pasto-
ralnih i ekonomskih vijeća. 
Župnik vlč. Zlatko Rajčevac 
upoznao je vijećnike s eko-
nomskom i pastoralnom si-
tuacijom u Župi. Evidentno 
je da nas je sve manje i da 
sve manji broj vjernika mo-
ra nositi teret funkcioniranja 
ove vjerske zajednice. Po-
sebno su istaknuta dva pro-
blema – zastoj u obnovi žu-
pne crkve u Sotinu, posebi-
ce glavnog oltara i sve teže 
funkcioniranje filijalne za-
jednice iz Opatovca – održa-
vanje Crkve i usluge zvona-
ra. Prvi problem pokušat će 
se riješiti preko investitora, 
a to Vlada Republike Hrvat-
ske dok drugi problem mo-
raju riješiti vjernici sami. 

S. Pančić

ELEKTRIFIKACIJA ZVONA
Odlukom članova Župnog ekonomskog vijeća i Župnog 
pastoralnog vijeća iz Opatovca i uz suglasnost župnika 
vlč. Zlatka Rajčevca opatovčani su odlučili elektrificirati 
svoje crkveno zvono. U tijeku je prikupljanje ponuda. Pod-
sjetimo se da su crkvena zvona iz crkve BDM Kraljice sv. 
Krunice ukradena za vrijeme Domovinskog rata. 2000. go-
dine Općina Lovas i PZ „Lovas“ darovali su novo zvono, 
koje je iste godine blagoslovio tadašnji biskup mons, Ma-
rin Srakić. S. Pančić

Sotin, 08. veljače 2015. godine - održan sastanak Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća....

IAKO NAS JE SVE MANJE USTRAJMO
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Načelnica Općine Lovas

Tanja Paša 
dipl. novinar

Zamjenik načelnice  
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

STJEPAN MILAS

Zamjenici predsjednika Općinskog 
Vijeća Općine Lovas

BERISLAV FILIĆ, ing.
IVAN POLE, dipl.oec.
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Župan
Božo Galić, dipl.ing.

SRETAN USKRS
najveći blagdan kršćanskog naroda,

svim žiteljima Općine Lovas i 
Vukovarsko-srijemske županije

ŽELI 


