
Lovaski
listTRAVANJ 2017.

GODINA XXIV

91
LIST JE BESPLATAN

Prvi broj “Lovaskog lista” izašao je 28. rujna 1994. godine

Čitajte nas i na internetu: www.lovas.hr

Sretan
Uskrs



Lovaski list
Glasilo Općine Lovas

Izdavač:
Općinsko vijeće Općine Lovas

Lovas, Ante Starčevića 5
Telefon/fax: 032/525-096

www.lovas.hr

Redakcijski odbor:
Željko Cirba, predsjednik

Stjepan Milas
Tanja Cirba

Glavni i odgovorni urednik:
Stjepan Pančić, oec

Novinari suradnici:
Tanja Cirba • tanja@lovas.hr

Telefon: 032/525-096

Adresa uredništva:
Opatovac, Kralja Zvonimira 19

Tel: 098/16-16-691
E-mail: stjepan.pancic@gmail.com

Novčane priloge dostavljajte  
na žiro-račun Općine Lovas
broj 2500009-1823900009

s naznakom “Za Lovaski list”

List izlazi povremeno

Na temelju čl. 18. st. 4. i 5. 
zakona o javnom priopćavanju Ured 

za odnose s javnošću Vlade Republike 
Hrvatske izdao je 17. travnja 2002. 
godine potvrdu o prijavi “Lovaskog 

lista” kojom se potvrđuje da je 
Općinsko vijeće Lovas nakladnik.

Fotografije i rukopisi
se ne vraćaju!

ISSN 1331-906X

Tisak: Borovo graf, Vukovar

 RIJEČ UREDNIKA

“Pola Slavonije otišlo da se spasi, 
‘ko zadnji ode neka svjetlo gasi”

Početkom godine hrvatska javnost bi-
la je zaokupljena boravkom predsjed-
nice u Americi, ponovnim uvođenjem 
obaveznog služenja vojnog roka. Bilo 
je raznoraznih performansa u Hrvat-
skom saboru. A onda je na vidjelo izi-
šao slučaj „Agrokor“ koji ozbiljno po-
tresa ekonomiju i porezni sustav dr-
žave. Istim su jednako pogođeni i dr-
žava, veliki i mali dobavljači i obitelj-
ska poljoprivredna gospodarstva. Ne 
riješi li se u kratkom vremenu slije-
de daljnje blokade, a u konačnici i ono 
čega se građani boje a to su likvidaci-
je i gubitak radnih mjesta, povećanje 
broja nezaposlenih i manji proračun-
ski prihodi. U tijeku su pokušaji dr-
žave, banaka i vjerovnika da se situa-
cija stabilizira. U skoro vrijeme vidjet 
ćemo ide li se u pravom smjeru. No 
to naše političare ne smeta da ovako 
ozbiljnu situaciju ne iskoriste za svo-
je osobne interese. Očekuje se raspisi-
vanje lokalnih izbora, koji se trebaju 
održati 21. svibnja ove godine. Najav-
ljene su koalicija svakoga sa svakim. 
Dok su na državnoj razini u koalici-
ji na terenu sasvim drugačija slika ili 
obrnuto. Slična je situacija i u našoj lo-

kalnoj zajednici. No to je u nadležno-
sti vodećih političara i njihovih intere-
sa. Običnom glasaču to baš i nije razu-
mljivo. Kada se radi o lokalnim izbori-
ma, kažu, treba zanemariti neslaganja 
na državnoj razini. Možda su u pravu 
ali u to trebaju uvjeriti i građane, ko-
ji u konačnici odlučuju o tome tko će 
obnašati vlast u Županiji, gradovima i 
općinama. Očekivanja svih su velika. 
Građani očekuju nešto bolje. A to bo-
lje su nova radna mjesta, bolja i uređe-
nija infrastruktura, demografska ob-
nova. O ovome zadnjem potrošeno je 
puno tinte a i dalje smo tu gdje jesmo. 
Iseljavanje iz Slavonije, Baranje i Za-
padnog Srijema ne prestaju. Poslov-
na aktivnost stagnira a slijedom ranije 
navedenog slučaja „Agrokor“ sigurno 
će se i pogoršati. Pred nama je Uskrs, 
najveći kršćanski blagdan. Usmjerimo 
svoje misli na boljitak kako nas osob-
no, naših obitelji tako i naše šire zajed-
nice. Prostora za napredak i boljitak 
mora biti. Trebaju nam ljudi od ideje 
i poduzetništva kako bismo vratili sjaj 
i ljepotu naše Slavonije, Baranje i Za-
padnog Srijema. 

SRETAN VAM USKRS

Stjepan Pančić, gl. odg. Urednik

Opatovčani su i ovog ožujka pokaza-
li da je dobro činiti dobro. Na inicija-
tivu grupe građana prikupljani su do-
brovoljni prilozi za obitelj Biber, ko-
ja je u vrlo teškoj situaciji. Naime, na-
ša sugrađanska Veronika Biber teški je 
bolesnik i svaka pomoć i potpora njoj 
i njezinoj obitelji dobro je došla. Gru-
pa volontera predvođena gospođom 
Marijom Brković obišla je sve kuće u 
selu i prikupila gotovo 7.000,00 ku-
na. Svoj doprinos obitelji Biber dala je 
Općina Lovas paketom u naturi. Ovih 

dana očekuje se pomoć i od Županije 
vukovarsko-srijemske.

S. Pančić

DOBRO JE ČINITI DOBRO
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21. ožujka obilježena je tužna 19. 
obljetnica pokopa žrtava masovne i 
pojedinačnih grobnica u Lovasu. Pri-
sjećanje na ovaj, jedan od najtužnijih 
dana u povijesti Lovasa, započelo je 
polaganjem vijenaca i paljenjem svije-
ća na spomen obilježju masovne grob-
nice. Molitvu je predvodio župnik 

Željko Grigić, dok su vijence položi-
la izaslanstva Općine Lovas, Vuko-
varsko-srijemske županije i OO HDZ 
Lovas, u nazočnosti obitelji stradalni-
ka. Slijedila je pobožnost Križnog pu-
ta, koja se molila krenuvši od strojne 
radione tvrtke Arator pa do posljednje 
postaje na spomen području minsko-

ga polja. Prisjećanje na svih 68 žrtava 
ekshumiranih iz masovne grobnice te 
10 iz pojedinačnih grobnica, kao i na 
sve žrtve stradale u Domovinskom ra-
tu, nastavilo se potom na sv. Misi za-
dušnici služenoj u župnoj crkvi sv. 
Mihaela. 

T. Cirba

U dvorištu župne crkve sv. Mihae-
la u Lovasu ekshumirani su posmrt-
ni ostatci njemačkih vojnika prona-
đenih tijekom izvođenja infrastruk-
turnih radova. Nastojanjem župni-
ka vlč. Željka Grigića i mjesnih vlasti 
i u suradnji s veleposlanstvom Nje-
mačke sredinom veljače ove godi-

ne stigle su ekipe Njemačkog save-
za za skrb o vojnim grobljim koje su 
pristupile iskapanju. Tijekom ekshu-
macije iskopani su posmrtni osta-
ci desetak osoba - njemačkih voj-
nika - stradalih za vrijeme II. svjet-
skog rata, točnije, srijemskog fron-
ta. Posmrtni ostatci će po završetku 

ekshumacije biti proslijeđeni u Za-
greb gdje će se propisno i pokopati. 
Ovakva događanja evocirala su bol-
ne uspomene mještana, čiji su najbli-
ži stradali za vrijeme Domovinskog 
rata i koji su često bili svjedoci ova-
kvih ekshumacija.

T. Cirba

EKSHUMIRANI POSMRNI OSTACI 
NJEMAČKIH VOJNIKA

21. ožujka 2017. godine – prisjećanje na tužnu obljetnicu…. 
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Iako sam u svojim nastojanjima uvijek 
okrenuta prema, nadam se, boljoj bu-
dućnosti, kraj mandata vrijeme je za 
okrenuti se unazad i pogledati preko 
ramena. Iza nas je četiri godine, raz-
doblje u kojem smo zajedničkim sna-
gama pokušavali stvoriti što bolje uv-
jete u Lovasu i Opatovcu, kako bi to 
billa mjesta ugodna za rad i življenje. 
Zajedno sa svojim timom, u dobroj su-
radnji i koordinaciji s općinskim vijeć-
nicima, Savjetom načelnice, Uredom 
za međunarodnu suradnju TINTL, 
LAG-om Srijem, Vukovarsko-srijem-
skom županijom, nadležnim mini-
starstvima i Fondovima, gospodar-
stvenicima, udrugama, župnim za-
jednicama i napose svim građanima, 
odradili smo puno posla, no, puno je 
i još pred nama. Naravno, ukoliko u 
idućem mandatu dobijemo povjerenje 
građana.
Kroz svoj rad, nastojali smo uvijek 
očuvati sjećanje na one koji su za našu 
slobodu dali živote. Stoga smo, s du-
bokim pijetetom i poštovanjem, obilje-
žavali sve godišnjice stradanje mješta-
na u Domovinskom ratu, prenoseći tu 
uspomenu i na naše najmlađe.
Održali smo 30 sjednica Općinskog vi-
jeća, na kojima su gotovo uvijek odlu-
ke donošene jednoglasno, što je odraz 
dobre suradnje i korektnih odnosa iz-
među vijećnika, političkih opcija, ali i 
naselja Lovas i Opatovac. Odluke su 
pažljivo pripremane na Savjetu načel-
nice, savjetodavnom tijelu koje se če-
sto, prema potrebi sastajalo. Probleme 
i potrebe definirali smo i na sastanci-
ma s predstavnicima udruga, gospo-
darstva, institucija i političkih stana-
ka, vijeća Mjesnih odbora, ali i u sva-
kodnevnom kontaktu s građanima.
Na polju komunalne i društvene infra-
strukture napravljeni su veliki pomaci 
– izgrađen je Vatrogasni dom Lovas, 
6 milijuna kuna utrošeno je u izgrad-
nju kanalizacije, u tijeku je obnova cje-
lokupne vodovodne mreže u Opatov-
cu i dijela u Lovasu, sanirane su i odr-
žavane nerazvrstane ceste, uređena je 
zdravstvena ambulanta i župni dvor 
u Lovasu, kao i crkva u Opatovcu, iz-
građena su dva autobusna stajališta, 
uređen vodotok u Opatovcu, izgra-
đeni su novi nogostupi u oba naselja 
i sl. Komunalni pogon, čija je oprema 

značajno obnovljena u protekloj godi-
ni, radio je na održavanju groblja, ure-
đenju i košnji zelenih površina, krče-
nju zaraslih površina, sadnji sadnica, 
zimskoj službi i sl. I u sferi zaštite oko-
liša i energetske učinkovitosti učinjeni 
su značajni pomaci – kroz EU projekt 
je sanirana deponija otpada Šljivici, 
postavljena je nova ekonomična LED 
rasvjeta, energetski je obnovljena op-
ćinska zgrada, nabavljeni su električni 
bicikli, a prijavljen je za financiranje i 
projekt energetske obnove dječjeg vr-
tića u Lovasu.
Nadalje, nastojali smo biti potpora 
gospodarstvenicima, kroz financira-
nje Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL i LAG-a Srijem, organiziranje 
edukacija i gospodarskih foruma, stu-

dijskih putovanja, izložbi vina i sl. Su-
financirali smo i stjecanje potrebnih 
znanja i vještina za poljoprivrednike, 
a ove godine je otvoren i Javni poziv 
za dodjele potpora poljoprivrednici-
ma za konkretne mjere u svrhu po-
boljšanja proizvodnje. Ulagali smo u 
ruralnu infrastrukturu, provodili de-
ratizacije i dezinsekcije, sufinancirali 
troškove mljekare u Opatovcu, anali-
ze tla i sl. Uspješno smo proveli i EU 
projekt IRRI, za koji smo dobili i na-
gradu za najuspješniji lokalni projekt. 
Značajne napore uložili smo kako bi 
zadržali naše mlade i sve one koje žele 
živjeti ovdje. Uz mjere Hrvatskog za-
voda za zapošljavanje provodili smo 
programe stručnog osposobljavanja 
i javnih radova. Obiteljima s novoro-

 Osvrt načelnice Općine Lovas na protekli mandat

ČEKA NAS JOŠ PUNO POSLA
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đenom djecom isplaćivali smo nakna-
de u iznosu od 7, 8, 9 ili 12 tisuća kn 
(ovisno radi li se o I., II. III. Ili IV. dje-
tetu), učenicima prvašićima i obitelji-
ma s većim brojem školaraca financi-
rali smo nabavku udžbenika, a svim 
učenicima nabavku kompleta bilježni-
ca. Financirali smo i druge aktivnosti 
škole, poput škole plivanja i Eko ško-
le, nagrađivali učenike odlikaše, su-
financirali prijevoz srednjoškolcima 
i sl. Važno je reći da je uz pomoć žu-
panije škola obnovljena u potpunosti i 
radi u vrlo kvalitetnim uvjetima. 
Ono što vrlo rado ističemo je i kvalite-
tan predškolski odgoj. Rad dječjeg vr-
tića, u suradnji s OŠ „Lovas“, organi-
ziran je u dvije grupe djece, a provo-
dimo i „malu školu“ u trajanju od 250 
sati. Pri tom, vrlo kvalitetno smo ure-
dili i prostor vrtića i nabavili potreb-
nu didaktičku opremu. Mali Lovašča-
ni i Opatovčani dobili su i nova dječ-
ja igrališta. 
Vodili smo i brigu o našim starim, ne-
moćnim i bolesnim osobama, što kroz 
programe pomoći u kući i javnih ra-

dova, to i kroz vlastitu socijalnu služ-
bu. Prigodno smo, u vrijeme blag-
dana, darivali naše korisnike i obiš-
li i sve one koji su smješteni u domo-
ve. Redovno isplaćujemo troškove 
stanovanja socijalno ugroženim oso-
bama, osiguravamo ogrijev, prigod-
no dijelimo pakete hrane i drugih po-
trepština osobama u potrebi i obitelji-
ma s većim broje djece te isplaćujemo 
jednokratne potpore tamo gdje je po-
trebno. Moram tu istaći i veliku spre-
mnost naših građana za uključivanje 
u humanitarne akcije koje organizira-
mo kako bi pomogli onima u potrebi. 
Tu želim naglasiti da se naročita so-
lidarnost mještana iskazala u vreme-
nu poplava u Cvelferiji i migrantske 
krize, kada su pokazali veliko srce i 
velikodušnost.
Nastavili smo čuvati našu kulturu, 
običaje i tradiciju, odnosno sve ono 
što čini naš identitet. Organizirali 
smo, uz pomoć naših udruga, razne 
manifestacije poput Miholjskih dana, 
Pokladnog kola, Lutkarskog prolje-
ća, Dana udruga... Financiramo i dalje 

rad knjižnice, izdajemo Lovaski list, a 
u cilju transparentnog prikaza našeg 
rada redovno ažuriramo i web strani-
cu. Nastojali smo biti i kvalitetna pot-
pora razvoju civilnog društva, finan-
cirajući projekte, programe i aktivno-
sti udruga građana. 
Ciljeve našeg budućeg lokalnog ra-
zvoja zacrtali smo u Strategiji razvo-
ja Općine Lovas, dokumentu kojeg 
smo izradili uz pomoć EU sredstava 
– programa ruralnog razvoja. Za na-
vedeni program pripremili smo i broj-
ne druge projekte poput: asfaltiranja 
preostalih nerazvrstanih cesta, uređe-
nja Domova kulture u Opatovcu i Lo-
vasu, uređenju centara naselja, bicikli-
stičkih staza, a u planu su nam i neki 
turistički i gospodarski projekti… Sve 
u svemu, čeka nam još puno posla, na-
ročito u borbi za očuvanje postojećih 
i stvaranje novih radnih mjesta. Zato 
bih iskoristila priliku pozvati još jed-
nom sve na zajedništvo, jer samo ta-
ko možemo naprijed. Također, zahva-
lila bih se svima onima koji su nas po-
državali i pomagali sve ovo vrijeme, 
a naročito građanima Lovasa i Opa-
tovaca. Na kraju, želim sretan i bla-
goslovljen Uskrs svim Lovaščanima i 
Opatovčanima, kao i našim čitatelji-
ma, sa željom da uskrsli Krist u vaše 
domove donese mir i radost te obilje 
Božjeg blagoslova. 

S. Pančić
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U petak, 13. siječnja, u lovaskom Regionalnom poslov-
nom centru održano je predavanje za poljoprivrednike 
na kojem su predstavljanje mjera 6 iz Programa ruralnog 
razvoja. Organizator, Upravni odjel za poljoprivredu šu-
marstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, 
predstavio je nazočnim poljoprivrednim proizvođačima 
podmjere 6.3.1. za male poljoprivrednike i 6.1.1 za mlade 
poljoprivrednike. Cilj je bio postići što veću informiranost 
te povećati iskorištenost sredstava iz predmetnih mjera, 

a prikazivanjem primjera dobre prakse OPG-a Dražena 
Balića i Mirjane Pole pokazati i dokazati dostupnost EU 
sredstava. Za sve potrebne informacije i pomoć na raspo-
laganju su poljoprivrednicima djelatnici Ureda za među-
narodnu suradnju TINTL, rekla je u svom obraćanju na-
zočnima općinska načelnica Tanja Cirba, dok je ispred žu-
panije skup pozdravio Andrija Matić, pročelnik Ureda za 
poljoprivredu.  T. Cirba

Lovas, 13. siječnja 2017. godine - predstavljanje Mjere 6 Programa ruralnog razvoja..... 

KAKO DO EU SREDSTAVA

SKUPŠTINA UREDA 
ZA MEĐUNARODNU 

SURADNJU TINTL

U Tompojevcima je prošli tjedan odr-
žana redovna Skupština Ureda za me-
đunarodnu suradnju TINTL, kojoj su 
nazočili čelnici općine domaćina te 
Lovasa, Tovarnika, Starih Jankovaca i 
Grada Iloka, kao i voditelj Ureda Mla-
den Markešić. Nazočne je pozdravila 
predsjednica Skupštine Tanja Cirba, 
nakon čega je Markešić iznio opsežan 
dnevni red. Razgovaralo se o novom 
ustrojstvu Ureda TINTL i formiranju 
novog organizacijskog oblika – usta-
nove, a voditelj je podnio i detaljno iz-
vješće o radu ureda. Diskutiralo se i o 
trenutnim i budućim projektima te su 
svi zajedno izrazili zadovoljstvo ra-
dom Ureda. T. Cirba

Arator doo Lovas ide u nove investici-
je, doznajemo od upravitelja Mirosla-
va Kneževića. Temeljem ukazane po-
trebe, na lovaskoj ekonomiji gradit će 
se novi silosi i sušara, dio kreditnim, a 
dio vlastitim sredstvima. S tim u sve-
zi, održan je sastanak u uredu općin-
ske načelnice, kako bi se, u suradnji s 
Uredom za međunarodnu suradnju 

TINTL, iznašle mogućnosti  financira-
njA ovog projekta sredstvima EU. Pri 
tom se došlo do zaključka da je pro-
jekt pogodan za financiranje iz Pro-
grama ruralnog razvoja pa će se u tom 
smjeru pripremati projektna doku-
mentacija, kako bi se moglo aplicira-
ti na mjeru 4.

T. Cirba

U NAJAVI NOVE INVESTICIJE ARATORA DOO

6 travanj 2017. Lovaski list



Svaki pravi vinogradar i vinar upu-
ti se o blagdanu sv. Vinka u svoj vi-
nograd. Prigodno se toga dana započ-
ne s rezidbom i blagoslovi vinograd. 
Tako su se i Opatovački i Lovaski vi-
nogradari okupili u svojim vinogra-
dima i proslavili jedan od najvažni-
jih vinogradarskih i vinskih blagda-
na. Naime u hrvatskim pučkim obi-
čajima bilježimo još nekoliko vinogra-
darsko-vinskih blagdana: Sv. Juraj 23. 
travnja, Sv. Ivan Krstitelj 24. lipnja, Sv. 
Mihovil 29. rujna i Sv. Martin, 11. stu-
denog. Vidljivo je da je riječ o važnim 
terminima u vegetativnim ciklusima 
u vinogradarskoj godini. U Srijemu je 
uz sv. Vinka dakako najpoznatiji sve-
tac sv. Martina.  Po pučkoj navadi, za 

Jurjevo valja posaditi novi nasade lo-
ze, a u starom vinogradu zašiljiti ko-
lje, pognojiti trsje, okopati ga i završiti 
rezidbu. Za Ivanje trsje se mora drugi 
put okopati, povezati, oplijeviti i po-
prskati. Poslije Ivanja u vinograde se 
ide samo prskati i odstraniti mladice 

i zaperke. Za Miholje se već vinogradi 
s veseljem obilaze. Berba! Ove godine 
vinogradi su okovani snijegom. Tem-
perature su izrazito niske idu i do – 20 
stupnjeva, što zabrinjava vinogradare. 
No unatoč svemu, proslavljen je blag-
dan sv. Vinka u Opatovačkim i Lova-
skim vinogradima. Proslavi blagdana 
sv. Vinka uz brojne vinogradare i vi-
nare i ljubitelje vinske kapljice nazo-
čili su i načelnica Općine Lovas gos-
pođa Tanja Cirba i zamjenik župana 
vukovarsko srijemskog Željko Cirba. 
Blagoslov vinograda na imanju tvrt-
ke Agroturizam Bićanić zazvao je vlč. 
Zlatko Rajčevac a u vinogradima PZ 
Lovas i Citrus d.o.o vlč. Stjepan Vuko-
vac iz Tovarnika. S. Pančić

Godišnja izvještajna skupština Udru-
ge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lo-
vas održana je 25. Ožujka ove godine 
u Opatovcu u Kušaoni vina tvrtke Ci-
trus d.o.o. Skupštini su nazočili i uva-
ženi gosti: Željko Cirba, zamjenik žu-
pana vukovarsko-srijemskog, Tanja 
Cirba, načelnica Općine Lovas i Beri-
slav Filić, zamjenik predsjednika Op-
ćinskog vijeća Općine Lovas. Pred-
sjednik udruge podnio je izvješće o 
radu i financijsko izvješće za 2016. Za-
hvalio članovima na aktivnosti te pot-
pori Županije vukovarsko-srijemske 
i Općine Lovas. Izvješća su jednogla-
sno prihvaćena. Načelnica Općine Lo-

vas Tanja Cirba pohvalila je rad udru-
ge i istakla da će Općine Lovas i da-
lje podupirati sve aktivnost koje za 
cilj imaju unapređenje poljoprivredne 
proizvodnje, napose vinogradarstva i 
vinarstva. Željko Cirba, zamjenik žu-
pna vukovarsko-srijemskog istakao je 
da ga raduje što je udruga na okupu i 
što je aktivna te preporučio članovima 
da koriste EU fondove za svoj poslov-
ni razvoj te da će i Županija vukovar-
sko-srijemska davati potporu udru-
zi, napose u organizaciji iduće X. Žu-
panijske izložbe vina, koja će se odr-
žati sredinom svibnja. Planom rada 
za 2017. godinu pored X. Županijske 
izložbe vina predviđeno je jedno stu-
dijsko putovanje te daljnja edukacija 
proizvođača grožđa i vina. U sklopu 
skupštine gospodin Stjepan Vranješe-
vić u ime osiguravajuće kuće „VH Hr-
vatska“ prezentirao je pogodnosti ko-
je nude poljoprivrednicima.

S. Pančić

Opatovac i Lovas, 22. siječnja 2017. godine – proslavljen blagdan Sv. Vinka....

BLAGOSLOVI BOŽE NAŠE VINOGRADE

OBAVIJEST UDRUGE 
VINOGRADARA 

I VINARA 
SRIJEM-LOVAS

12. svibnja 
2017. godine 
Udruga vino-
gradara i vina-
ra Srijem - Lo-
vas uz pokro-
viteljstvo Žu-
panije vukovarsko-srijemske 
i Općine Lovas organizirat 
će X. Županijsku izložbu vi-
na (berba 2016. godine) o če-
mu će sudionici i sve gra-
đanstvo biti obaviješteno pu-
tem medija i promidžbenih 
materijala.

Stjepan Pančić, 
predsjednik udruge

Opatovac, 25. ožujka 2017. godine – održana godišnja skupština 
Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas.....

GODIŠNJA SKUPŠTINA VINOGRADARA
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U ponedjeljak, 13. ožujka, u lovaskoj općinskoj vijećnici odr-
žan je koordinacijski sastanak na temu projekata u vod-
nom gospodarstvu, s naglaskom na projekte izgradnje su-
stava kanalizacije i obnove vodoopskrbnog sustava u nase-
lju Opatovac. Sastanku su, osim čelnika Općine Lovas, na-
zočili i predstavnici Hrvatskih voda, Komunalija Ilok te tvrt-
ki izvoditelja radova i građevinskog nadzora. Zaključeno je 
da ovih dana kreću radovi sanacije tj. vraćanja u prvobitno 
stanje trase kojom je već izgrađen kanalizacijski sustav, dok 
će natječaj za iduću fazu izgradnje biti raspisan nakon isho-
đenja izmjena građevinske dozvole, koje se očekuju krajem 
ožujka. Radovi na obnovi opatovačke vodovodne mreže za-
počet će uskoro, za čega je potpisan ugovor o sufinancira-
nju između Hrvatskih voda i tvrtke investitora – Komunali-
je doo Ilok na iznos od 1,875 milijuna kn, od čega 20% sred-
stava treba osigurati Općina Lovas.  T. Cirba

• Usvojen proračun Općine Lovas za 
2017. Godinu i projekcija proračun-
ske potrošnje za 2018. I 2019. Godi-
nu , kao i plan razvojnih programa 
za isto razdoblje te odluka o izvrše-
nju proračuna

• Usvojen je program grdnje objeka-
ta i uređaja komunalne infrastruk-
ture, održavanje objekata komunal-
ne infrastrukture te javnih potreba 
u kultrui i športu

• Usvojena je Odluka o suglasnosti 
za provedbu ulaganja na područ-
ju Općine Lovas unutar mjere 07 iz 
Programa ruralnog razvoja RH po 
kojoj će se izgraditi preostali dio 
nerazvrstane cerste u lovaskoj uli-
ci Tina Ujevića

• Usvojen jr Program potpora u po-

ljoprivredi za 2017. Godinu
• Izvršena je analiza stanja u sustavu 

Civilne zaštite
• financijskom poslovanju općine za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. pro-
sinca 2016. godine,

• radu davatelja javne usluge priku-
pljanja miješanog komunalnog ot-
pada – Eko flor plus,

• izdavačkoj djelatnosti – Lovaski list 
te planu aktivnosti za 2017. godinu,

• fakturiranoj naknadi za razvoj te 
utrošku prikupljenih sredstava,

• radu općinske načelnice za drugo 
polugodište prethodne godine,

• utrošku sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH te Program kori- štenja sredstava za 2017. godinu;

• izvršenju Plana gospodarenja otpa-
dom za proteklu godinu te

• utrošku sredstava naknade za za-
državanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru.

Jednoglasno je usvojena i Strategi-
ja razvoja Općine Lovas za razdoblje 
do 2020. godine – temeljni akt na ko-
me počiva budući razvoj općine i nje-
zinog gospodarstva. Vijećnici su doni-
jeli i Odluku o suglasnosti za proved-
bu ulaganja na području Općine Lo-
vas unutar mjere 07 „Temeljne usluge 
i obnova sela u ruralnim područjima” 
iz Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014. – 2020., kao i Izmjene 
i dopune Odluke o nerazvrstanim ce-
stama. O trenutnim aktivnostima Op-
ćine Lovas izvijestila je općinska na-
čelnica Tanja Cirba. 

T. Cirba

SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
PRORAČUN ZA 

GRAĐANE 
Nastojeći svojim građanima što tran-
sparentnije prikazati trošenje prora-
čunskih sredstava, općinska načelni-
ca u suradnji sa Jedinstvenim uprav-
nim odjelom, pripremila je „Prora-
čun za građane”, uradak gdje je na 
slikovit način prikazana namjena i 
potrošnja općinskih sredstava. Pro-
račun za građane (za 2017. godinu) 
možete preuzeti na www.lovas.hr, 
dok su financijska izvješća za pret-
hodnu godinu dostupna u rubrici 
„Završni račun 2016.” T. Cirba

ODRŽANA KOORDINACIJA – USKORO NASTAVAK RADOVA NA 
KANALIZACIJI I OPATOVAČKOM VODOVODU 
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Nakon posljednje ovogodišnje sjedni-
ce Općinskog vijeća, upriličen je u lo-
vaskom dječjem vrtiću prigodni blag-
danski domjenak. Nakon što je pred-
sjednik vijeća Stjepan Milas pozdra-
vio nazočne goste, općinska načelni-
ca se osvrnula na godinu na zalasku i 
pri tom zahvalila svima koji podupiru 
rad općine – Vukovarsko-srijemskoj 
županiji, udrugama građana i svim 
mještanima, LAG-u Srijem i Uredu za 
međunarodnu suradnju TINTL. Žu-
pnim uredima, vijećnicima, općinskoj 
upravi i djelatnicima, kao i djelatnici-
ma dječjeg vrtića i knjižnice, policiji, 
Državnoj upravi za zaštitu i spašava-
nje, gospodarstvenicima i dr. Završ-
noj svečanosti nazočila je i ministri-

ca regionalnog razvoja i fondova Eu-
ropske unije Gabrijela Žalac, saborski 
zastupnik Tomislav Panenić, kao žu-
pan vukovarsko-srijemski Božo Galić 
i njegov zamjenik Željko Cirba, člano-
vi Županijskog odbora HDZ-a na čelu 
s predsjednikom Draženom Milinko-
vićem, načelnici i gradonačelnici su-
sjednih gradova i općina i brojni dru-
gi gosti.  T. Cirba

LOVASKI VATROGASCI PRIMILI 
VRIJEDNU DONACIJU IZ AUSTRIJE

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovas zaprimilo je kra-
jem protekle godine vrijednu donaciju od svojih kolega iz 
austrijske pokrajine Tirol. Nakon što su ih austrijski prija-
telji nekoliko puta posjetili u Lovasu, odlučili su donirati 
još jedno vozilo – Magirus tehničko vozilo iz 84. godine, u 
vrlo dobrom stanju. Vozilo će biti od velike pomoći u va-
trogasnim intervencijama pa se stoga vatrogasci zahvalju-
ju donatorima, kao i županijskom vatrogasnom zapovjed-
niku Zdenku Jukiću, Općini Lovas, Vukovarsko-srijem-
skoj županiji, kao i kolegama iz DVD Ivankovo. Zahvala 
se upućuje i lovaskim vatrogascima Krunoslavu Šmaholcu 
i Tomislavu Guduriću, koji su nazočili primopredaji vozila 
u Austriji. T. Cirba

OSIGURAN PRIJEVOZ ZA 
UČENIKE SREDNJOŠKOLCE 

Model sufinanciranja autobusnog prijevoza učenika sred-
njoškolaca s područje Općine Lovas usvojen je po uzoru na 
prethodnu godinu. Tako će mjesečnu karta u razdoblju si-
ječanj – lipanj 2017. godine sufinancirati, kako slijedi:
• 75% iznosa Vlada Republike Hrvatske, a
• ostatak će financirati roditelji sa 100,00 kn, odnosno Op-

ćina Lovas i Vukovarsko-srijemska županija preostali 
dio svako u polovini iznosa.

Učenici članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene mini-
malne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu 
kojim se uređuje područje socijalne skrbi, imat će 100% finan-
ciran prijevoz od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa. Odluka je donesena temeljem Zaključka usvojenog na 
Koordinaciji župana s gradonačelnicima i načelnicima Vuko-
varsko-srijemske županije, a sve kako bi se olakšalo školova-
nje roditeljima i učenicima na dislociranim područjima. U tu 
svrhu, općinska načelnica potpisala je Ugovore s nadležnim 
autoprijevoznicima Čazmatrans i Polet.  T. Cirba

ZAHVALA NA KOREKTNOJ SURADNJI



Svake godine o blagdanu Božića čelnici i djelatnici Opći-
ne Lovas obuđu svoje mještane koje su iz raznik okolnosti 
uglavnom prikovani za kuću i nisu tako društveno aktivni. 
Istim prigodama, uz čestitku stariji i nemoćni dobiju najno-
viji broj Lovaskog lista i prigodni blagdanski darak. Istom 
prigodom čelnici Općine Lovas obiđu i domove za starije i 
nemoćne u Iloku i Vukovaru. Štićenici, koji su udaljeni od 
svojih obitelji rado primaju goste pa uz dobre želje krene i 
pokoja suza.  T. Cirba

Nakon što je Hrvatski zavod za za-
pošljavanje otvorio mjere za pro-
grame javnih radova, Općina Lovas 
pripremila je dva programa – jedan 
kojim bi se pružala pomoć u kući 
starim i nemoćnim osobama i dru-
gi kojim bi se uređivala zapuštena 
područja naše općine. Sukladno za-
htjevu, odobreno je ukupno 30 rad-
nih mjesta, dvadeset za prvi spo-

menuti program i 10 za drugi. Na-
kon raspisanog natječaja za prijam 
djelatnika i odabira istih sukladno 
kriterijima HZZ-a, pokrenut će se 
oba programa u trajanju od 6 mje-
seci. Ovakvi programi izuzetno su 
značajni, kako sa stajališta zapošlja-
vanja, tako i rješavanja predmetne 
problematike.

T. Cirba

NAJAVLJUJEMO 
NOVE PROJEKTE

Nakon što je Općina Lovas, u suradnji 
s Uredom za međunarodnu suradnju 
TINTL, aplicirala više projekata za ra-
zličite izvore sufinanciranja, ovih da-
na odobrena su tri projekta. Tako je na 
natječaju Ministarstva regionalnog ra-
zvoja i fondova Europske unije pro-
šao projekt rekonstrukcije vodovod-
ne mreže u naselju Opatovac. Za ovaj 
projekt Ministarstvo je odobrilo 300 
tisuća kn, čime će se sufinancirati dio 
općinske obveze, budući da je preo-
stalih 80% vrijednosti projekta osigu-
rano do strane Hrvatskih voda. Rado-
vi na obnovi mreže u Opatovcu već su 
započeli. Slijedeći projekti koji su odo-
breni su oni aplicirani na Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja 
gdje je Općini Lovas odobreno 120 ti-
suća kn za nabavku novog traktora za 
potrebe općinskog komunalnog po-
gona i 50 tisuća kn za početak asfalti-
ranje ceste uz spomen područje min-
skoga polja. Uskoro očekujemo rezul-
tate i za prijavljene projekte asfaltira-
nja preostalog dijela ceste u ulici Tina 
Ujevića te energetske obnove dječjeg 
vrtića. T. Cirba

Krajem ožujka, Općina Lovas raspi-
sala je Javni poziv za dodjelu potpo-
ra male vrijednosti u poljoprivredi na 
području Općine Lovas za 2017. go-
dinu. Programom je predviđeno 5 
mjera, kroz koje se namjerava pomo-
ći poljoprivrednicima u unaprjeđe-

nju poljoprivredne proizvodnje. Mje-
re će se financirati sredstvima ostva-
renim od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države. Natje-
čaj je otvoren do iskorištenja sredsta-
va, a njegoV tekst se može preuzeti 
na www.lovas.hr. T. Cirba

JAVNI POZIV ZA DODJELU 
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

U POLJOPRIVREDI

USKORO JAVNI RADOVI

NE ZABORAVIMO SVOJE BLIŽNJE
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OKOVANI SNIJEGOM I LEDOM

Iznimno niske temperature početkom siječnja zabijelile su 
naša mjesta. Temperature su padale i do –20 stupnjeva što 
značajno povećava troškove grijanja. Poljoprivrednici su za-
brinuti za svoje višegodišnje nasade (vinogradi i voćnjaci) 
te ozime kulture. Dunavac je okovan ledom, a i „velikim” 
Dunavom zabranjena je plovidba zbog leda. Dio zimske 
atmosfere donosimo Vam u nastavku teksta.  T. Cirba

ZIMSKA SLUŽBA

Unatoč zimskim uvjetima i snijegu koji je padao ovih dana, 
lokalne ceste u naseljima Lovas i Opatovac zadovoljava-
juće su prohodne. Zimska služba općinskog komunalnog 
pogona odradila je, unatoč tehničkim problemima, svoj po-
sao pa nije bilo većih problema i zastoja u prometu. Održa-
vanjA cesti i groblja značajno je pomogla i oprema nabav-
ljena tijekom prethodne godine.  T. Cirba

Svake druge srijede u mjesecu na 
području Općine Lovas biti će lo-
cirano mobilno reciklažno dvori-
šte u kojem Lovaščani i Opatov-
čani mogu odlagati posebne vrste 
otpada . Cjelokupne troškove ra-
da reciklažnog dvorišta snosi Op-
ćina Lovas pa se odlaganje otpada 
za mještane vrši BEZ NAKNADE. 
Sve potrebne informacije – vrije-
me i mjesto rada te vrste otpada 
koje se mogu odlagati možete pro-
čitati ovdje. 

T. Cirba

OBAVIJEST O RADU MOBILNOG RECIKLAŽNOG 
DVORIŠTA U LOVASU I OPATOVCU
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U organizaciji Upravnog odjela za po-
ljoprivredu, šumarstvo i ruralni ra-
zvoj Vukovarsko-srijemske županije u 
opatovačkom lovačkom domu 27. ve-
ljače je održan sastanak na temu pro-
blematike lovstva i mogućnosti iskori-

štavanja financijskih sredstava iz pro-
računa županije, Ministarstva poljo-
privrede i Programa ruralnog razvoja. 
Sastanku su nazočili predstavnici lo-
vačkih udruga – lovoovlaštenika s po-
dručja općina Lovas, Tompojevci i To-

varnik te čelnici spomenutih lokalnih 
uprava. Dogovorene su daljnje koor-
dinirane aktivnosti, kako bi se pota-
knuo što veći broj programa i proje-
kata financiranih iz raspoloživih sred-
stava.  T. Cirba

Nakon velikih minusa, lijepo vrijeme 
izvelo je ljude na ulice, ali i pokrenulo 
brojne radove. Stoga su djelatnici op-
ćinskog komunalnog pogona uvelike 

krenuli s radovima krčenja zaraslih 
površina, uređenja javnih i zelenih 
površina, a počeli su i radovi na ure-
đenju objekta svlačionice u lovaskom 

športskom centru. Uskoro slijedi i ak-
cija uređenja područja oko ribnjaka u 
Bečkoj, sanacije praznih općinskih sta-
nova, uređenja groblja T. Cirba

KAKO POTAKNUTI KORIŠTENJE SREDSTAVA U LOVSTVU I ŠUMARSTVU

LIJEPO VRIJEME OTVORILO 
SEZONU KOMUNALNIH RADOVA
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Predstavom „Priča o bljaksonima“ u 
izvedbi Kazališta prijatelja, započe-
lo je 22. Lutkarsko proljeće u Općini 
Lovas. Osim ove zanimljive izvedbe, 
mali Lovaščani i Opatovčani, ali i nji-

hovi roditelji i učitelji, moći će još po-
gledati tri predstave: dvije u Lovasu - 
„Priča s morskog dna“ Dječjeg kazali-
šta B. Mihaljević iz Osijeka i „Postolar 
i vrag“ Gradskog kazališta „Joza Iva-

kić“ iz Vinkovaca te jednu u Opatovcu 
– „Mali puž – priča o dagnjici“ u izved-
bi Lutkarskog kazališta Zadar. Troško-
ve Lutkarskog proljeća u potpunosti 
snosi Općina Lovas. T. Cirba

Uspješni završetak prvog polugodišta obilježili su učeni-
ci OŠ „Lovas” prigodnim blagdanskim programom. Ovaj 
put, razigranim školarcima pridružili su se Pčelice i Lepti-
rići iz lovaskog dječjeg vrtića, uz prigodnu poruku „Sretan 

Božić svakome....”. Rad i trud nagradio je Djed božićnjak 
darujući svoj dobroj dječici blagdanske paketiće, dar Opći-
ne Lovas, Aratora i PZ „Lovas”.

T. Cirba

SRETAN BOŽIĆ SVAKOME 

22. LUTKARSKO PROLJEĆE
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Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Lovas obilježila je 
mnoge važne datume u suradnji sa vrtićem i školom. 

18. siječnja obilježili smo Dan Winnie Pooha uz čitanje sli-
kovnica koje preko raznoraznih doživljaja Winnie Pooha 
i njegovih prijatelja na vrlo poučan i zanimljiv način djeci 
objašnjavaju kako se treba ponašati. 

19. siječnja Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Lovas 
organizirala je  gledanje crtanih filmova uz kokice za djecu 
svih uzrasta povodom Dana kokica.  

27. siječnja obilježili smo Dan čokoladnih kolača. Uz zani-
mljivu prezentaciju djeca su saznala sve o povijesti kolača, 
otkriću čokolade te o nastanku nekih od najpoznatijih čo-
koladnih kolača i torti i na kraju su imali priliku i proba-
ti te delicije. 

21. ožujka obilježili smo Prvi dan proljeća, koji se ujedno 
slavi i kao Svjetski dan šuma. Svjetski dan šuma obilježa-
va se kako bi se istaknula važnost i vrijednost šuma za sve 
stanovnike našeg planeta

2. travnja obilježili smo Međunarodni dan dječje knjige, ko-
ji je osmišljen kako bi se ukazalo na važnost dječje knjige te 
da bi se potaknulo djecu na čitanje i kako bi tu naviku odr-
žali kroz život. 

5. travnja održana je prva od nekoliko planiranih Uskrsnih 
radionica.  N. Španović

GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR - OGRANAK LOVAS
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15. siječnja ove godine vlč. Zlatko Raj-
čevac, župnik sotinski sazvao je sasta-
nak Župnih vijeća (pastoralnog i eko-
nomskog). Tom prigodom župnik je 
vijećnike upoznao s financijskim sta-
njem župe, koje je zadovoljavajuće. 
Zabrinjava, istako je župnik, što nas je 
svake godine sve manje i u bližoj bu-
dućnosti ne vidi se neki zaokret u tom 
smislu. Zahvalio se župnik svim čla-
novima vijeća na zauzetosti za župu, 

kako u Sotinu tako i u Opatovcu. Dru-
ga tema je bila pripreme za X. Susret 
hrvatske katoličke mladeži koji će se 
održati 29. i 30. travnja 2017.u Vuko-
varu pod geslom KRIST – NAŠA NA-
DA. Domaćin ovih susreta je Đako-
vačko-osječka nadbiskupija i vukovar-
ski dekanat. Na Nacionalnom susretu 
hrvatske katoličke mladeži očekuje se 
preko 30.000 mladih katolika iz cijele 
Domovine i svijeta. Nadbiskup Đuro 

Hranić uputio je zamolbu da ovu mla-
dost primimo u svoje domove, da im 
osiguramo noćenje za dva dana i mje-
sto za našim obiteljskim stolom. Jed-
noglasnom odlukom vijećnika odlu-
čeno je da koordinator za ovu akciju u 
Opatovcu bude Paula Pole. Svaki vi-
jećnik dužan je aktivno se uključiti u 
organizaciju smještaja hrvatske kato-
ličke mladeži u našoj župi. 

S. Pančić

U petak, 06. siječnja na blagdan sv. Tri 
kralja, u lovaskom domu kulture odi-
grana je predstava pod nazivom „Aloj-
zije Kardinal Stepinac svjedok istine”. 
Predstavu su igrali učenici vukovar-

ske Gimnazije, pod mentorstvom pro-
fesorica Nine Salatović i Sanje Matičić, 
u pratnji ravnatelja Davora Šijanovića. 
Glavnu ulogu Kardinala Stepinca igrao 
je lovaski gimnazijalac Luka Farkaš. 

Na kraju predstave općinska načelnica 
Tanja Cirba i lovaski župnik Željko Gri-
gić zahvalili su se gostima uz prirodni 
dar – zlatovez sa likom sv. Mihaela – 
zaštitnika župe Lovas.  T. Cirba

Pred nama je pred vratima vrhunac 
svih vjerničkih slavlja – slavlje 
USKRSA, SLAVLJE POBJEDE NAD 
SMRĆU, SLAVLJE RAĐANJA 
ISTINSKOG NOVOG ŽIVOTA 
… U ušima nam odjekuju riječi 
uskrsne posljednice: …Marijo, 
o reci što je, što ti oko vidjelo je? 
Grob ja vidjeh Krista Boga, svjetlu 
slavu Uskrsloga …. ZNAMO DA SI 
DOISTINE USKRSNUO, BOŽJI SINE, 

POBJEDNIČE, KRALJU DIVAN, BUDI 
NAM MILOSTIVAN! Milostivan nam 
budi Uskrsli Isuse i daj da i iza naših 
svakodnevnih grobova i nas obasja 
SVJETLA SLAVA USKRSLOGA. 
Svjetla slava koja pobjeđuje tame 
svih grobova i svih protivština, svih 
sumnji i razočaranja i postaje klicom 
novog života i novog čovjeka. Stoga 
želim i od Gospodina molim da svi 
mi obasjani tom svjetlom slavom 

Pobjednika doživimo OSOBAN 
SRETAN SUKRS PODIJELJEN SA 
SRETNOM BRAĆOM U SRETNOJ 
KRISTOVOJ ZAJEDNICI. SRETAN 
I BLAGOSLOVLJEN USKRS SVIM 
ČITATELJIMA LOVASKOG LISTA, 
SVIM ŽUPLJANIMA ŽUPE SOTIN 
I ŽUPE LOVAS, TE SVIM LJUDIMA 
DOBRE VOLJE!!!

Vlč. Zlatko Rajčevac,  
župnik sotinski

ZNAMO DA SI DOISTINE USRKSNUO, BOŽJI SINE!

Sotin, 15. siječnja 2017. godine – održan sastanak Župnih vijeća....

KRIST – NAŠA NADA

KARDINAL STEPINAC – SVJEDOK ISTINE
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KUD „I. G. Kovačić” Lovas u suorganizaciji s Općinom 
Lovas i ove je godine upriličio tradicionalno, 19. po redu, 
“Pokladno kolo”. Kao i uvijek, manifestacija je održana u 
posljednjem pokladnom vikendu pred korizmu, u subo-
tu, 25. veljače. Započela je povorkom folkloraša kroz selo, 
a nastavila se već uobičajeno, pokladnim kolom u samom 
centru. Goste i domaćine , pored plesa i tamburaša, zagri-
javalo je i kuhano vino – dar Udruge vinogradara i vinara 
„Srijem” Lovas. Svi sudionici – članovi lovaskog društva 
te gostujućeg KUD-a „Lipa” iz Semeljaca, a i njihovi go-
sti i gledatelji, preselili su se potom u Dom kulture na fol-
klornu večer. Večer je kao i uvijek bila bogata kulturom, 
zvukom tamburice i šokačke pjesme te ljepotom nošnji, 
običaja i plesa.  T. Cirba

VINOGRADARI NA SAJMU 
U DUBROVNIKU

Na ovogodišnjem Mediteranskom sajmu zdrave hrane Du-
brovniku, koji se održavao do 16. – 19. Ožujka ove godine 
sudjelovali su i proizvođači vina s područja Općine Lovas. 
Općinu Lovas i Udrugu vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lo-
vas predstavljali su proizvođači vina tvrtke CITRUS d.o.o i 
PZ „LOVAS“ iz Lovasa s ciljem spoznavanja postignuća u 
proizvodnji vina u Republici Hrvatskoj i prilagođavanja svo-
jih programa situaciji na tržištu te razmjene iskustava s pro-
izvođačima vina i hrane iz drugih regija. Međunarodni sa-
jam zdrave prehrane najznačajnija je sajamska priredba u 
Republici Hrvatskoj na području ekološke i tradicijske poljo-
privrede i ostalog zelenog poduzetništva. Na ovoj sajamskoj 
priredbi pored spomenutih tvrtki u Organizaciji Upravnog 
odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije su-
djelovalo je nekoliko OPG-ova, obrta, tvrtki i obrta. Potporu 
sudjelovanju dala je i Općina Lovas.  S. Pančić

SASTANAK ODBORA 
ZA POLJOPRIVREDU

Krajem godine, općinska načelnica Tanja Cirba sastala se 
s članovima Odbora za poljoprivredu, kako bi se razgo-
varalo o problematici i aktualnostima u toj grani gospo-
darstva. Jedna od tema bila je i raspored sredstava op-
ćinskog proračuna ostvarenih dugogodišnjim zakupom 
državnog poljoprivrednog zemljišta. Na kraju sastanka, 
jednoglasno je usvojen program potpora poljoprivredni-
cima za iduću 2017. godinu, a dogovorena je i provedba 
ostalih aktivnosti poput nasipanja poljskih putova, pro-
vedbe mjera deratizacije, potpora udrugama u poljopri-
vredi i sl. Doneseni prijedlozi upućeni su Općinskom vi-
jeću na usvajanje. T. Cirba

19. POKLADNO KOLO 
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Pomlađena treća ekipa STK Opatovac 
svojim nastupom u trećoj stolnoteni-
skoj ligi Vukovarsko-srijemske žu-
panije pobjedom u zadnjem kolu pr-
vog dijela natjecanja zasjela je na pr-
vo mjesto. Nakon poraza u prvom ko-
lu u Bogdanovcima do kraja su na-
nizali sve pobjede i zasluženo sjeli 
na prvo mjesto. Marljivim treninzi-
ma do prvog mjesta su došli u sasta-
vu Ivan Lovrić (8 razr. osn. škole), Da-
rio Bistrović (4. razr. osn. škole) i Nor-
man Pap (3.razr. osn. škole.) Sve po-
hvale za naše male stolnotenisače. Na-

ša druga ekipa (4 ASA) na drugom je 
mjestu, dok je prva ekipa čvrsto na pr-
vom mjestu druge županijske stolno-
teniske lige.

KADETSKI TURNIR NUŠTAR 2017. 
U organizaciji STK Nuštar, a pod po-
kroviteljstvom Hrvatskog stolnote-
niskog saveza i stolnoteniskog save-
za Vukovarsko srijemske županije u 
Nuštru je održan kadetski turnir za 
četiri slavonske županije tzv. Regi-

ja istok. Nastupilo je preko sedamde-
set natjecatelja podijeljenih u različite 
kategorije.
Na vrlo jakom turniru nastupila su 
naša dva natjecatelja Dario Bistrović i 
Norman Pap. Prošli su svoje skupine 
i došli do finala. Dario je osvojio zlat-
nu, a Norman srebrnu medalju. Sve 
pohvale za naše mlade igrače i njiho-
vog trenera Mislava. Vjerujemo kako 
ovo neće stati samo na ovom uspjehu.

I. Pole

PRIPREME ZA NOVU 
NATJECATELJSKU 

SEZONU

Ribiči ŠRU OPATOVAC uz pomoć 
Općine Lovas izgradit će sjenicu za 
druženje i organizaciju ribičkih natje-
canja na Dunavcu. Sjenica je smješte-
na u Ivaku i bit će svečano otvorena u 
svibnju ove godine.

S. Pančić

Kako je i zaključeno na godišnjoj 
skupštini održanoj početkom go-
dine članovi ŠRD „Opatova” za-
počeli su s obnovom ribljeg fon-
da u Dunavcu. Naime 16. ožuj-
ka ove godine postavljena su dva 
oplođena smuđeva gnijezda. Sva-
ko gnijezdo ima oko 60.000 jajaša-
ca i prema očekivanju opatovač-
kih ribiča to bi u značajnoj mjeri 
trebalo poboljšati riblji fond. Pre-
ma riječima predsjednika udruge 
gosp. Joze Cindrića ova aktivnost 
će se nastaviti. Tako za iduću go-
dinu planiraju postaviti 10 novih 
gnijezda.  S. Pančić

04. siječnja 2017. godine Opatovački 
ribiči održali su u prostorijama biv-
šeg NK „Opatovac” redovitu godišnju 
skupštinu. Skupštinom je predsjedao 
Jozo Cindrić, predsjednik ŠRU „Opa-
tovac”. U svom izvješću gosp. Cindrić 
iznio je sve aktivnosti udruge. Poseb-
no je istakao organizaciju Opatovač-
ke fišijade, te preuzimanje na korište-
nje prostorija likvidiranog nogomet-
nog kluba. Ribiči su organizirali jed-
no natjecanje u Opatovcu i sudjelovali 

na nekoliko natjecanja u našoj župani-
ji. Gosp. Cindrić iskoristio je prigodu 
zahvaliti se na dobroj suradnji Opći-

ni Lovas i Mjesnom odboru Opatovac 
i njihovoj svekolikoj potpori. Potom 
je podneseno i financijsko izvješće. 
Oba izvješća su jednoglasno prihva-
ćena. Također je prihvaćen i plan ra-
da za ovu godinu. U raspravi je ista-
knuto da se članovi udruge moraju vi-
še angažirati na zaštitu ribljeg fonda u 
Dunavu i Dunavcu te na obnovi istog, 
kao i na zaštiti okoliša. Na tom planu 
već ove godine očekuju se ozbiljniji 
zahvati.  S. Pančić

Opatovac, 16. ožujka 2017. godine – započela obnova ribljeg fonda u Dunavcu....

PORIBLJAVANJE OPATOVAČKOG DUNAVCA

STOLNOTENISAČI I DALJE IZVRSNI

Opatovac, 04. siječnja 2017. godine – održana godišnja skupština ŠRU „Opatovac”....

OČUVANJE I OBNOVA RIBLJEG FONDA
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Načelnica Općine Lovas

Tanja Cirba,  
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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ŽELI

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

i zamjenik župana vukovarsko-srijemskog

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

Županijska skupština
i vukovarsko-srijemski župan 

Božo Galić, dipl. ing.

Svim kršćanima Općine Lovas i
Vukovarsko-srijemske županije

Sretan i blagoslovljen Uskrs


