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Iza nas još su jedni izbori. Svi su uglav-
nom zadovoljni. Sklapane su koalici-
je s brda i dola. Surađuju i oni koju su 
si do jučer rekli ono što uljuđeni novin-
ski prostor ne podnosi. Pozitivno je što 
sve više do izražaja dolazi i predstav-
nička vlast. I u našoj sredini došlo je do 
promjene, pa tako nakon dužeg vreme-
na imamo i oporbu. Za nadati je se da će 
svi vijećnici biti partneri i raditi za opće 
dobro. U visokoj politici dogodile su se 
velike promjene, pa i ovdje imamo koa-
liciju koju u skoroj prošlosti nisu mogli 
zamisliti ni oni najoptimističniji. No po-
litika je umijeće mogućega. 
Hrvatska svakim danom gubi svoje gra-
đanstvo a vladajući se hvale smanje-
njem broja nezaposlenih. Tom podatku 
vladajućih ne vjeruje ni aktualna pred-
sjednica države. Precizni Nijemci izraču-
nali su da se iz Hrvatske 2016. doselilo 
ukupno 55.970 osoba, a istodobno se iz 
Njemačke odselilo 22.010 hrvatskih dr-
žavljana tako da je krajem 2016. u Nje-
mačkoj živjelo 332.605 građana RH (po-
daci Saveznog ureda za statistiku u Wi-
esbadenu). Trend odlazaka iz Republi-
ke Hrvatske se nastavlja. Gotovo sva-
kodnevno prezentiraju nam se slike s 
autobusnih kolodvora gdje cijele obi-
telji odlaze za boljim sutra. Ono što po-
sebno zabrinjava je ignoriranje te činje-
nice. Opravdanja da je kod nas još i do-
bro ne prolazi. Pogledajmo samo malo 
u prošlost i pobrojmo koliko smo novih 
radnih mjesta otvorili – nemojmo tu ra-
čunati agencije i tomu slično. Broj OPG-
ova svakodnevno se gasi. Što učiniti? 
Pa, za prvu ruku stavimo sve izgrađeno 
u funkciju (akumulaciju, navodnjavanje, 
poslovnu zonu). Možda će to polučiti 
neki rezultat. Budimo realni, vremena je 
sve manje. Građani i gospodarstvo traže 
hitne i konkretne promjene. 
No našu politiku to očito ne zabrinjava 
previše. Saborski zastupnici imaju pra-
vo na 62 dana odmora (ove godine 64). 
Usporedimo li njihova primanja i prima-
nja prosječnog hrvatskog građanina to 
im i „pripada“. Još je žalosnije što pro-
sječni hrvatski građanin ni ne razmišlja 
o godišnjem odmoru, jer si to ne mo-
že priuštiti. Vladajući ozbiljno razmišlja-
ju o „vaučerima“, koje će omogućiti dije-
lu građanstva godišnji odmor, „normal-
no“ van sezone, valjda da se ne bi po-

miješali s elitom koja će im to „priušti-
ti“. Početkom jeseni vodila se ozbiljna se 
rasprava o kažnjavanju saborskih zastu-
pnika koji ne dolaze na posao. Kazna je 
150,00 kuna (slovima sto pedeset kuna), 
ali imaju oni pravo i na ispričnicu . Vrati-
mo se u realan svijet, neka obični građa-
nin proba svom poslodavcu reći da ima 
ispriku i da će platiti kaznu od 150,00 
kuna radi nedolaska na posao! 
U Hrvatskoj lopovi govore o moralu, kri-
minalci o pravu, prevaranti o poštenju, a 
fašisti o antifašizmu. Na djelu je potpu-
no obesmišljavanje kategorija istine i la-
ži. Jer, kada kriminalci koji su opljačkali 
državu govore o “građanskoj hrabrosti”, 
onda se može govoriti samo o najvišem 
stupnju cinizma.
Ugledni akademik, Ivan Šlaus – pred-
sjednik Svjetske akademije znanosti i 
umjetnosti propagira agendu koja ima 
za cilj: Iskorijeniti siromaštvo, Iskorijeni-
ti glad i promovirati održivu poljoprivre-
du, Osigurati svima zdrav život, Osigu-
rati svima kvalitetno obrazovanje, Osi-
gurati punu zaposlenost, Smanjiti ne-
jednakost, Hitno ublažiti klimatske pro-
mjene i njene posljedice, Očuvati mora, 
Očuvati bio raznolikost i Poticati mirolju-
biva društva. Ovaj dokument odnosi se 
na sve države i traži aktivan angažman 
svih: država, akademija, sveučilišta, gos-
podarstava, nevladinih organizacija, itd. 
Lijepo rečeno ali teško ostvarivo.
Početkom rujna u Lovasu se dogodilo 
nešto što nitko nije očekivao. Centralni 
križ u središtu mjesta koji je podignut u 
znak sjećanja na sve poginule i ubijene 
Lovaščane u Domovinskom ratu, a nji-
hov broj je 87, zaliven je crvenom bo-
jom i trajno oštećen. Tim činom ponov-
no su otvorene rane obitelji stradalni-
ka. Tko da je to učinio zaslužuje najve-
ću osudu kako hrvatskog pravosuđa ta-
ko i svekolike javnosti. Pitamo se ima li 
išta u ovoj državi sveto? Očito ne! Radi 
li se o pojedincu ili grupi njih nadamo 
se da će organi gonjenja pronaći počini-
telja ili počinitelje. No bojim se da će to 
dugo trajati. Do zaključenja ovog broja 
„Lovaskog lista“ odgovorni nisu uspje-
li pronaći počinitelja. Istraga je u tijeku. 
Dokle?
Nažalost umjesto da se radujemo plo-
dovima jeseni, kojima nas je, unatoč ve-
likoj suši, Bog obdario mi se bavimo ra-
tovima i bolesnim umovima. Probajmo 
prebroditi sve nedaće koje su nas zade-
sile i u inat svima dostojno proslavimo 
naše kirbaje.

Stjepan Pančić, gl. odg. urednik 
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Ponovno ste dobili povjerenje građa-
na da vodite Općinu Lovas. Okolno-
sti su se nešto promijenile. Što gra-
đani mogu očekivati od lokalne vla-
sti u ovom mandatu?
Iskoristit ću ovo Vaše pitanje da se još 
jednom zahvalim građanima na uka-
zanom povjerenju. Planove za nared-
no razdoblje dali smo jasno zacrta-
ne u nedavno izdanoj brošuri „Opći-
na Lovas 2013. – 2017.“. Ukratko, cilj 
nam je i dalje nastaviti raditi na una-
pređenju kvalitete života naših mje-
štana, od onih najmlađih do najstari-
jih, biti potpora gospodarstvu i servis 
za sve građane. Zajedništvo i timski 
rad je ono na čega se uvijek rado osvr-
ćem pa ćemo i dalje raditi na održava-
nju korektnih i kvalitetnih odnosa iz-
među oba naselja, kao i između poli-
tičkih stranaka, udruga i svih dionika 
našega društva. Naš rad će i dalje bi-
ti transparentan, a mi otvoreni za sve 
kvalitetne ideje i prijedloge. Kako sam 
i najavila, nastojat ćemo što više po-
moći mladim obiteljima i onima s dje-
com, nastojeći ih zadržati ovdje. Ta-
ko u proračunu koji je u pripremi na-
mjeravamo otvoriti stavku stipendi-
ja za studente, besplatne udžbenika 
za sve učenike, pojačati potpore u po-
ljoprivredi, a nastavit ćemo i s dosa-
dašnjim dobrim mjerama, kao što su 
potpore za novorođen bebe, kvalitet-
na predškolska nastava, potpore obi-
teljima s većim brojem djece, sufinan-
ciranje prijevoza srednjoškolcima i dr. 
Od naše države tražit ćemo, što već i 
jesmo, agilnije rješavanje stambenog 
zbrinjavanja mladih obitelji, kao i za-
državanje svih postojećih institucija 
i ustanova koje djeluju na našem po-
dručju. Rad Ureda za međunarodnu 
suradnju TINTL i LAG-a Srijem dono-
si odlične rezultate, pa ćemo nastavi-
ti sufinanciranje njihovoga rada i izu-
zetnu suradnju na povlačenju sredsta-
va iz EU.
Koji su kapitalni projekti u tije-
ku i koji će biti započeti u skoroj 
budućnosti?
Ovih dana završavamo rekonstrukci-
ju vodovodne mreže u naselju Opa-
tovac I. faza, vrijednu 2,4 milijuna kn, 
što smo financirali zajednički s Hrvat-
skim vodama i Ministarstvom regio-
nalnog razvoja. II. faza, točnije dio is-

pod državne ceste i ulice J. B. Jelačića, 
Zvonara i odvojak Frankopanske pla-
nirana je za iduću godinu. U 2018. na-
stavljamo i sa izgradnjom sustava od-
vodnje za čega uskoro trebamo dobi-
ti novu građevinsku dozvolu. Već ove 
godine, ili početkom iduće(zavisno od 
potpisa ugovora), krenut ćemo u iz-
gradnju novih nogostupa te u energet-
sku obnovu zgrade dječjeg vrtića. Pro-
jekti izgradnja dijela ceste u ulici Tina 
Ujevića te rekonstrukcija Doma kul-
ture Opatovac prijavljeni su na mje-
re 7.2 i 7.4 Programa ruralnog razvoja, 
no tu još čekamo rezultate. Ovih da-
na nabavljamo novi traktor za potrebe 
općinskog komunalnog pogona, a za-
počet će i asfaltiranje dijela ceste kod 
„minskog polja“. Na natječaj nadlež-
nog Ministarstva prijavljeno je i pro-
jektiranje uređenja spomen područ-
ja Minskog polja, kojeg namjeravamo 
adekvatno urediti u spomen na veliku 
žrtvu naših mještana u Domovinskom 
ratu. U projektiranju je i cesta – spoj-
ni put županijska cesta prema katolič-
kom groblju u Opatovcu, a planiramo 
dodatno urediti i djelomično proširi-
ti lovaski dom kulture. U zamisli ima-
mo i nekoliko turističkih projekata, no 

oni su još u razradi. 
Općina Lovas potiče oblike gospo-
darstva, napose poljoprivrede. No to 
očito nije dovoljno. Iako to nije u Va-
šoj nadležnosti što je s Pilot projek-
tom navodnjavanja i akumulacijom 
Opatovac. 
Na različite načine pokušavamo bi-
ti od pomoći gospodarstvu i poljopri-
vrednicima, kroz Programe potpora, 
ulaganje u infrastrukturu, financira-
nje rada TINTL-a i LAG-a Srijem ko-
ji su također na usluzi gospodarstvu, 
naročito u sferi povlačenja EU sred-
stava. I sami kroz EU programe te ra-
zne mjere nadležnih ministarstava na-
stojimo pomoći mještanima u prila-
godbi tržištu rada. EU sredstvima i 
drugim pogodnostima nastojimo biti 
od pomoći poduzetništvu i svemu što 
može pripomoći daljnjem razvoju. 
Nažalost, Pilot projekt navodnjavanja 
ne ide onako kako smo to željeli, no 
on je u nadležnosti Hrvatskih voda i 
zaista tu nemamo utjecaja. Prema mo-
jim saznanjima, u tijeku su neki sana-
cijski radovi na sustavu navodnjava-
nja, a mi smo zatražili što brže omo-
gućavanje navodnjavanja bar dijela 
poljoprivrednih površina. 

OTVORENI SMO ZA SVE KVALITETNE 
IDEJE I PRIJEDLOGE
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Na području predškolskog odgoja 
bilježimo značajne pomake?
Naravno, pa oni su, tu mislim na naj-
mlađe, temelji naše budućnosti i osno-
va našeg optimizma, naša nada. I ove 
smo godine značajno uložili u samu 
obnovu dječjeg vrtića – uredili obi-
je igraonice, vanjsko igralište, nabavi-
li nove didaktičke i druge igračke, sve 
samo da naši juniori budu zadovoljni, 
veseli i sretni. S radošću konstatiram 
da imamo i povećan broj djece, pa je 
njih 32 podijeljeno u 2 igraonice. Dvi-
je stručne odgojiteljice, čistačicu, re-
žijske i sve druge pripadajuće troš-
kove (potrošni materija i dr.) financi-
ra Općina Lovas, dok roditelji plaća-
ju iznos od 310,00 kn, što podrazumi-
jeva i jedan zdravi obrok dnevno. Od 
prvog listopada počinjemo ponovno s 
predškolskom nastavom tzv. „malom 
školom“ za sve buduće prvašiće, što i 
cjelokupnom iznosu financira općina. 
S pažnjom osluškujemo sve potrebe 
djece i roditelja i nastojim udovoljiti, 
koliko je to moguće. Povećan broj dje-
ce u vrtiću i osnovnoj školi zaista nas 
sve raduje. 
Kada će započeti realizacija progra-
ma „Pomoći u kući“?
Zajedno s Uredom za međunarodnu 
suradnju TINTL prijavili smo se na 
natječaj programa pod nazivom ZA-

ŽELI nadležnom Ministarstvu. Kroz 
taj program tražili smo upošljava-
nje 25 žena za brigu o starim i ne-
moćnim osobama. Očekivano traja-
nje Programa je 24 mjeseca, a sadrži 
još niz aktivnosti. Za sada još čeka-
mo rezultate natječaja, no prvi krug 
– administrativnu provjeru, smo 
uspješno prošli. Ovim bi projektom, 
ukoliko prođemo, bar privremeno 
riješili više problema, a naročito onaj 
upošljavanja teže zapošljivih kate-
gorija žena, kao i brigu i skrb za one 
koje su u potrebi.
Ove godine obilježavamo 20 godina 
povratka?
Da, i sad se s pravom pitamo kako i 
kuda dalje. Naime, veliki napretci su 
učinjeni u pogledu obnove naših mje-
sta, uređenju komunalne i društve-
ne infrastrukture, povratku… Neću 
nabrajati što su sve moji prethodni-
ci, kao i tim s kojim sada radim, uči-
nili u tom pogledu, jer bi dugo trajalo. 
No, sve nas je manje i tu je naš veliki 
problem. Općina, uz potporu župani-
je, čini ono što može, ali sam mišljenja 
da nas tu značajnije mora poduprijeti 
naša država. Potpore poduzetnicima, 
manja porezna opterećenja, veća bri-
ga za mlade obitelji i obitelji s djecom, 
to je ono što uporno tražimo, a biti će-
mo još uporniji i glasniji. 

Na kraju jedno ne baš ugodno pita-
nje. U medijima smo vidjeli da ste 
burno reagirali na odlazak župnika 
Grigića iz Lovasa.
Prvo bih istaknula da smo oduvijek 
imali izvanrednu suradnju sa svim 
župnicima naše župe i filijale Opato-
vac, kao i sa našom nadbiskupijom. 
Ovom prilikom zahvalila bih se vlč. 
Željku Grigiću na korektnoj suradnji 
za vrijeme obavljanja službe u Lova-
su. Nije mi bila želja miješati se u or-
ganizacijske aktivnosti i razumijem 
poteškoće s kojima smo suočeni (ma-
nji broj svećenika, župljana i sl.). Ipak, 
mišljenja sam da naša župa i vjernici, 
zbog svih poteškoća s kojima jesmo ili 
smo bili suočeni (ratna stradanja, veli-
ke žrtve, povratak, odseljavanje mla-
dih, pogranično područje…) zaslužu-
je svakodnevno imati župnika u Lo-
vasu. U ovim teškim vremenima du-
hovna obnova za sve nas ima veliki 
značaj. 

Dopustite mi da na kraju svim Lo-
vaščanima i Opatovčanima čestitam 
Dan općine, blagdan sv. Mihaela – 
kirbaj u Lovasu i blagdan BDM Kra-
ljice sv. Krunice – kirbaj u Opatovcu. 
Provedite ih u zajedništvu i zadovolj-
stvu, u krugu svoje obitelji i prijatelja.

S. Pančić

Danas je u općinskoj vijećnici načel-
nica Tanja Cirba primila roditelje s 
područja Općine Lovas koji školu-
ju troje ili više učenika – osnovnoš-
kolaca, srednjoškolaca ili redovnih 
studenata. Sukladno Odluci, rodite-

lji su primili iznos za nabavku jed-
nog kompleta školskih udžbenika 
za razred za koji su knjige najsku-
plje. Namjera je općine pomoći ro-
diteljima pri školovanju djece, dok 
će se u idućoj godini nastojati naba-

viti udžbenici za sve školarce, rekla 
je načelnica. U ovu svrhu , iz općin-
skog je proračuna isplaćen iznos od 
15.193,00 kn za ukupno 11 kompleta 
udžbenika. 

T. Cirba

ISPLAĆENE POTPORE ZA NABAVKU UDŽBENIKA
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09. lipnja 2017. godine konstituirano je Općinsko vijeće Op-
ćine Lovas. Za predsjednika je izabran Stjepan Milas, funk-
ciju  njegovog zamjenika obnašat će Ivan Mađarević, što su 
jednoglasno odlučili novoizabrani vijećnici.  Općinsko vi-
jeće broji 12 članova, od čega je, sukladno izbornom rezul-
tatu, 8 iz koalicije Hrvatska demokratska zajednica  – Hr-
vatska seljačka stranka, dok četiri vijećnika dolaze iz redo-
va Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Interese Op-
ćine Lovas u novom sazivu Općinskog vijeća braniti će već 
spomenuti Stjepan Milas i Ivan Mađarević te Mirka Latas, 
Stjepan Pančić , Ana-Marija Krizmanić, Josipa Balić,  Moni-
ka Hodak  i Mirko Dražić (iz koalicije HDZ-HSS) te Goran 
Šibalić, Katarina Toma, Sanja Antolović i Zoran Latas (HSP 
AS). Nakon što je formiranjem Mandatne komisije i Od-
bora za izbor i imenovanja te izborom predsjednika i pot-
predsjednika iscrpljen dnevni red, po prihvaćenom pred-
sjednikovom prijedlogu uvrštene su još dvije točke, su-

kladno čemu je imenovan i Odbor za Statut i Poslovnik te 
Odbor za Proračun i financije. Sve odluke donesene su jed-
noglasno. Na kraju sjednice, općinska načelnica Tanja Cir-
ba čestitala je još jednom svim izabranim vijećnicima i po-
željela puno uspjeha u radu u cilju daljnjeg razvoja i na-
pretka Općine Lovas.  T. Cirba

Lovas, 09. lipnja 2017. godine - konstituiran novi saziv Općinskog vijeća....

OPĆINSKO VIJEĆE PRED NOVIM IZAZOVIMA

Nakon redovitih lokalnih izbora, dobili smo novi saziv 
Općinskog vijeća Općine Lovas. Na samom početku tre-
ba istaknuti bitne promjene u sastavu novog vijeća, a ti-
me uvjeren sam, i novi poticaj i motiv za još bolji, uspješni-
ji i kvalitetniji rad istoga. U odnosu na prethodni saziv, sa-
stav vijeća je osvježen i pomlađen, što će sigurno potaknu-
ti i nas „nešto“ starije na još veću aktivnost i zalaganje u ra-
du Općinskog vijeća u novom mandatu. Poznata je dobitna 
kombinacija; spoj mladosti i iskustva, uspjeh je zajamčen. 
Time ne želimo umanjiti uspješnost i kvalitetu rada saziva 
vijeća iz prethodnog mandata, naprotiv, ali se uvijek može 
i treba više i bolje. Kao novi-stari predsjednik Općinskog 
vijeća s ponosom ističem i zahvaljujem na korektnoj surad-
nji svih članova vijeća, kako u samom vijeću na sjednica-
ma, tako i u raznim odborima i povjerenstvima. U man-
datu 2013. – 2017. održano je 30 sjednica Općinskog vije-
ća Općine Lovas. Sve sjednice imale su većinsku nazočnost 
– kvorum. Održavane su u zakonskom roku - minimalno 
jedna sjednica u tri mjeseca. Uz aktivno sudjelovanje i kon-
struktivnu rasprave većine vijećnika odluke su donošene 
jednoglasno ili potrebnom većinom i na vrijeme, što je veo-
ma važno za redovito funkcioniranje i rad općinske načel-
nice i cijele općinske uprave. Sjednicama vijeća redovito su 
nazočni predsjednici Mjesnih odbora Opatovca i Lovasa, 
TINTL-a, LAG-a, a ovisno o temama i predstavnici gospo-

darstva, škole, MUP-a, udruga …Siguran sam da smo ova-
kvim zajedničkim radom i međusobnim informiranjem i 
korektnim odnosom i uvažavanjem svih koji želi dobrobit 
Općini i razvoju naših mjesta na putu uspjeha, a rezultat je 
uspješnost mnogih projekata, što realiziranih, što onih čija 
je realizacija u tijeku. Kao predstavnik građana općine Op-
ćinsko vijeće je tu da u njihovo ime, svojim pravovreme-
nim odlukama i smjernicama budemo potpora općinskoj 
izvršnoj vlasti tj. načelnici Tanji Cirba i njezinom zamjeni-
ku Ivanu Mujiću i cijeloj općinskoj upravi , na ostvarenju 
zacrtanih projekata i ciljeva. Uvjeren sam kako ta surad-
nja svih sastavnica Općine, neće izostati i u slijedećem raz-
doblju, te da ćemo i u buduće biti jedna od boljih Jedinica 
lokalne samouprave u našoj županiji. Isto tako nadam se i 
dalje dobroj suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom 
i županom Božom Galićem, usprkos određenim kadrov-
skim promjenama, za nas posebno nepovoljnima. Svjesni 
smo svih problema s kojima se svakodnevno susrećemo , 
negativnih kretanja – iseljavanja mladih posebno iz Slavo-
nije, pa tako i iz naše Općine. Iz tih razloga morat ćemo po-
kušati poduzeti neke nove mjere i poticaje za ostanak mla-
dih (stipendije i sl.) uz sve već poduzeto od strane Općine 
ali i konkretnije uključenje državne vlasti za ova naša po-
dručja (dodjela stanova, kuća ili materijala za građenje ku-
ća mladim obiteljima). Ponovit ću da uz zajednički anga-
žman i suradnju svih udruga, političkih stranaka, škole, cr-
kve, gospodarstva s područja Općine te korektan odnos i 
uvažavanje oba naselja možemo ipak s optimizmom gleda-
ti u budućnost, te da će nas za četiri godine, na kraju ovog 
mandata, biti bar jedan stanovnik više. Sastav novog Op-
ćinskog vijeća čini 8 vijećnika s liste HDZ i HSS, te 4 vijeć-
nika sa liste HSP AS. Zamjenik predsjednika Općinskog vi-
jeća je Ivan Mađarević. U ime svih vijećnika i naravno svoje 
osobno ime, zahvaljujem na izboru i povjerenju te svih gra-
đanima Općine Lovas čestitam Dan Općine i kirbaje u Lo-
vasu i Opatovcu. 

Stjepan Milas, predsjednik Općinskog vijeća općine Lovas

MLADOST I ISKUSTVO – JAMAC USPJEHA
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Dana 20. lipnja 2017. godine održane 
su konstituirajuće sjednice Vijeća Mje-
snih odbora Lovas i Opatovac, teme-
ljem rezultata ostvarenim na lokalnim 
izborima održanim 21. svibnja, kada 
su u Općini Lovas paralelno provede-
ni i izbori za Mjesne odbore. 
Konstituirajuća sjednica Vijeća Mje-
snog odbora Opatovac, održana je u 
opatovačkom Domu kulture, s počet-
kom u 19,00 sati. Na njoj je jednogla-
sno za predsjednika izabran Mladen 
Pančić, a za dopredsjednicu Marija 
Brković. Pored navedenih, Vijeće MO 

Opatovac činit će i slijedeći vijećnici: 
Tomislav Pole, Irena Gožović, Zden-
ko Bistrović, Branislav Halaši i Mar-
tin Buzaš.
U 20,00 sati istog dana u općinskoj vi-
jećnici konstituirajuću sjednicu odr-
žao je Mjesni odbor Lovas. Nakon 
usvajanja izvješća o rezultatima pro-
vedenih izbora, za predsjednika je 
jednoglasno izabran Mladen Marke-
šić, dok će funkciju dopredsjednika 
obnašati Dražen Balić. U radu Vije-
ća Mjesnog odbora Lovas sudjelovat 
će još i Dalibor Luketić, Markio Peu-

lić, Zoran Palijan, Srđan Pavličić i Ivan 
Poljak. 
Nakon konstituirajućeg dijela, sjedni-
ca je prerasla u radnu pa je općinska 
načelnica Tanja Cirba čestitala još jed-
nom svim izabranima i zaželjela pu-
no uspjeha u radu, uz dobru suradnju 
sa Općinskim vijećem i izvršnom vla-
šću Općine Lovas. Vijećnici oba Mje-
sna odbora potom su uputili načelnici 
i njezinim suradnicima svoja pitanja i 
prve prijedloge na rješavanju tekućih 
problema u oba naselja. 

T. Cirba

Lovas, Opatovac, 20. lipnja 2017. godine - konstituirana vijeća Mjesnih odbora....

ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE

Tijekom ljeta u općinskoj vijećnici 
održana su dva sastanka s predstavni-
cima udruga građana, političkih stra-
naka i institucija koje djeluju na po-

dručju Općine Lovas. Na prvom sa-
stanku, koji je održan u rujnu dogo-
vorena je zajednička organizacija hu-
manitarnog turnira pod nazivom „Za 

našu Vericu - hrvatsku braniteljicu”. 
Cilj ovog događanja bio je zajednič-
kim snagama pomoći oboljeloj sumje-
štanki, a ujedno I organizirati dru-
ženje u kojem će sudjelovati što više 
mještana, kako bi se potaknula svijest 
o važnosti zajedništva. Na drugom sa-
stanku koji je održan krajem kolovoza 
dogovorene su aktivnosti organiza-
ciju VIII. DANA UDRUGA OPĆINE 
LOVAS te predstojećih MIHOLJSKIH 
DANA I DANA OPĆINE LOVAS. Na 
oba sastanka općinska načelnica Tanja 
Cirba izvijestila je nazočne o trenut-
nim i planiranim aktivnostima Opći-
ne Lovas, nakon čega su svi nazočni 
govorili o svojim aktivnostima, pro-
blematici i prijedlozima za unapređe-
nje života u zajednici. Ovakvi sastan-
ci, temeljem dobre prakse, organizira-
ju se nekoliko puta godišnje, s namje-
rom informiranja javnosti, ali i defini-
ranja zajedničkih potreba, aktivnosti i 
projekata.  

T. Cirba

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA UDRUGA
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Na mađarskoj nacionalnoj manifesta-
ciji naselja pod nazivom Apati, odr-
žanoj 03. lipnja u Bataapatyu (Mađar-
ska), sudjelovalo je i izaslanstvo Opći-
ne Lovas. Manifestacija je to koja obje-
dinjuje sva mađarska naselja koja u 
svom imenu sadržavaju riječ Apati, pa 
je tim povodom predstavljeno i nase-
lje Opatovac (u službenim knjigama 

zabilježeno i kao Apathy). Na ovoj, 20. 
po redu manifestaciji, općinska načel-
nica Tanja Cirba predstavila je mađar-
skim prijateljima Općinu Lovas, s na-
glaskom na naselje Opatovac, u kojem 
živi i mađarska nacionalna manjina. 
Dogovoreno je da će ubuduće i Opći-
na Lovas na ovim događanjima sudje-
lovati predstavljajući svoju kulturu, 

povijest, gospodarstvo i sl…., a potvr-
đeno je i potpisivanje Povelje o surad-
nji s mađarskom općinom Shomogya-
pati početkom rujna o.g. Na događa-
ju su sudjelovali i Mladen Markešić 
iz Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL, Željko Cirba ispred Vukovar-
sko-srijemske županije te Sanja Mar-
kešić iz OŠ Lovas.  T. Cirba

Bataapaty, 03. lipnja 2017. godine -  izaslanstvo općine Lovas u Mađarskoj...

APATY - TOPONIM KOJI UJEDINJUJE

Nakon više međusobnih posjeta i 
kontakata, a temelje Odluke Općin-
skog vijeća, Općina Lovas potpisala je 
Povelju o prijateljstvu i suradnji s ma-
đarskom Općinom Somogyapati. Cilj 
ove suradnje je izgradnja, proširenje 
i produbljivanje prijateljskih odnosa 
te predstavljanje povijesnih i kultur-
nih vrijednosti, očuvanje i održavanje 
tradicije, kao i sudjelovanje u među-
sobnim događanjima. Suradnja je po-
taknuta činjenicom da sva mađarska 
naselja koja u nazivu sadržavaju na-
stavak „apati“, njih ukupno 16, svake 
godine održavaju zajedničke susrete i 
manifestacije, a od danas će im se pri-
družiti i Opatovac.
Potpisivanju povelje, u subotu 09. ruj-
na, nazočilo je izaslanstvo Općine Lo-
vas – načelnica Tanja Cirba, voditelj 
ureda TINTL Mladen Markešić te rav-
nateljica OŠ „Lovas“ i predstavnica 
mađarske nacionalne manjine Julija 
Baltić, kao i izaslanik vukovarsko-sri-
jemskog župana Bože Galića – Željko 
Cirba. Mađarsko izaslanstvo predvo-
dio je načelnik mađarske prijateljske 
općine Kis Peter Zoltan. Obije strane 
potvrdile su da su brojna moguća po-
dručja suradnje i zajednički interesi, a 
naročit interes Općine Lovas je, izme-
đu ostalog, i njegovanje običaja i tra-

dicije mađarske nacionalne manjine u 
Opatovcu.
O potpisanoj Povelji obaviještena je i 
generalna konzulica Republike Hrvat-
ske u Pečuhu gđa Vesna Haluga, koja 

je obećala svu potporu ovoj suradnji. 
Ujedno, izaslanstvo Općine Lovas bo-
ravilo je u Sigetvaru, gdje je nazočilo 
obilježavanju obljetnice Sigetske bitke 
i dana Nikole Šubića Zrinskog. Brojna 
izaslanstva i nazočnost velikog broja 
hrvatskih i mađarskih županija , opći-
na i gradova, dala su priliku za uspo-
stavu kontakata i traženja novih par-
tnera za prekograničnu suradnju sa 
Mađarskom, za čega se uskoro oče-
kuje otvaranje poziva. Ujedno su us-
postavljeni i kontakti s mađarskim ra-
zvojnim agencijama i obavljeni prvi 
razgovori o zajedničkim projektima. 

T. Cirba

Somogyapati, 09. rujna 2017. godine - postpisana Povelja prijateljstva s mađarskom općinom  Somogyapati

APATY - NE ZABORAVIMO SVOJE KORIJENE
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OPĆINI LOVAS 
PRIZNANJE ZA 

PRORAČUNSKU 
TRANSPARENTNOST

Na temelju istraživanja pod nazi-
vom „Otvorenost proračuna župa-
nija, gradova i općina, provedenog u 
razdoblju od studeni 2016. – ožujak 
2017., Općini Lovas dodijeljeno je Pri-
znanje za transparentnost općinskog 
proračuna. Proračunska transparen-
tnost podrazumijeva uvid u potpu-
ne, točne, pravovremene i razumlji-
ve informacije o proračunu i drugim 
proračunskim aktima. Institut za jav-
ne financije, analizirajući dostupnost 
ključnih proračunskih dokumenata 
objavljenih na službenim mrežnim 
stranicama, Općini Lovas dodijelio je 
ocjenu odličan.  T. Cirba

Polovinom travnja održana je posljednja, 30. sjednica Op-
ćinskog vijeća Općine Lovas u ovom sazivu. Na njoj su vi-
jećnici jednoglasno usvojili predložene I. izmjene i dopune 
Proračuna Općine Lovas za 2017. godinu, kao i projekciju 
proračunske potrošnje za iduće dvije. Zbog isteka četvero-
godišnjeg mandata vijećnicima Vijeća Mjesnih odbora Lo-
vas i Opatovac, donesena je Odluka o raspisivanju izbo-
ra za članove navedenih tijela, paralelno s održavanjem lo-
kalnih izbora 21. svibnja, a s ciljem smanjenja troškova pro-
vođenja izbora. Temeljem ukazanih potreba i postignutih 
međuopćinskih dogovora na Skupštini Ureda za međuna-
rodnu suradnju, donesena je i Odluka o osnivanju ustano-
ve – Razvojne agencije TINTL. Komunalna problematika 
oba naselja rješavat će se i ove godine putem upošljavanja 
djelatnika u javne radove , odlučeno je na sjednici. U okvi-
ru posljednje točke dnevnog reda općinska načelnica Tanja 
Cirba izvijestila je sve nazočne o trenutnim općinskim ak-
tivnostima i ujedno zahvalila svim vijećnicima na kvalitet-

noj i korektnoj suradnji. Završnu riječ, povodom posljed-
njeg ovomandatnog sastanka, održao je predsjednik Op-
ćinskog vijeća Stjepan Milas zahvalivši se svim kolegama 
na predanom radu i korektnim odnosima. T. Cirba

Lovas, 10. travnja 2017. godine - održana posljednja sjednica Općinskog vijeća u mandatu 2013. - 2017.

PREDANIM RADOM UČINILI SMO PUNO

Druga po redu sjednica Općinskog 
vijeća Općine Lovas održana je u če-
tvrtak, 13. srpnja 2017. godine. Na-
kon što je predsjednik Stjepan Milas 
otvorio sjednicu i pozdravio nazoč-
ne, vijećnici su jednoglasno usvojili 
Odluku o općinskim porezima, kao i 
Odluke o formiranju Odbora za do-
djelu javnih priznanja, Odbora za tu-
rizam i ruralni razvitak te Komisije 
za procjenu šteta od elementarne ne-
pogode. Donesene su i odluke o na-
knadi vlasnicima za osnivanje pra-
va služnosti za projekt izgradnje ka-
nalizacije te o prodaji plinske mreže 
naselja Lovas i Opatovac. Jednogla-
sno su usvojena i izvješća o radu op-
ćinske načelnice za prvih šest mjese-
ci ove godine te o radu Ureda za me-

đunarodnu suradnju TINTL. Općin-
ska načelnica Tanja Cirba izvijestila 
je nazočne o tijeku aktivnosti na pro-
jektu rekonstrukcije vodovodne mre-
že naselja Opatovac, izgradnje kana-
lizacije u oba naselja, inicijativi ure-
đenja spomen područja minskog po-
lja, energetske obnove zgrade dječjeg 
vrtića, uređenju poljskih putova, re-
konstrukcije zgrade Doma kulture u 
Opatovcu i pripremama za realiza-
ciju Programa „Zaželli“ – zapošlja-
vanje žena te o ostalim aktivnostima 
Općine Lovas. Jednoglasno usvojene 
Odluke rezultat su, kao i do sada, do-
bre suradnje između političkih opcija 
te između oba naselja Lovas i Opato-
vac, sa zadovoljstvom su konstatirali 
nazočni vijećnici. T. Cirba

ODRŽANA II. SJEDNICA OPĆINSKOG 
VIJEĆA OPĆINE LOVAS
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Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kušče-
vić boravio je jučer u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ko-
jom prigodom je općinama i gradovima dodijelio Odluke 
o dodjeli sredstava kapitalne pomoći. Općina Lovas, teme-
ljem aplikacije koju je izradio Ured za međunarodnu su-
radnju TINTL, dobila je sredstva za dva projekta i to: na-
bavku komunalne opreme – traktora za općinski komunal-
ni pogon u iznosu od 120 tisuća kn i 50 tisuća kn za asfalti-
ranje nerazvrstanih cesta. Ova sredstva svakako će pomoći 
za zatvaranje financijske konstrukcije i realizaciju navedE-
nih projekata.  T. Cirba

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA 
UPUTILO KAPITALNU POMOĆ 

OPĆINI LOVAS

Na natječaju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređe-
nja: 4c 1.3 „Energetska obnova zgrada i korištenje obnov-
ljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavlja-
ju djelatnost odgoja i obrazovanja, za koji su sredstva osi-
gurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru 
Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020, Ured za međunarodnu suradnju TINTL prijavio je 
za Općinu Lovas projekt energetske obnove zgrade dječ-
jeg vrtića „Bajka“. 
Odlukom Ministarstva, projektu obnove dječjeg vrtića 
ukupno vrijednom 736.658,05 kn, dodijeljen je iznos od 
427.001,23 kn. 
Nakon ugovaranja odobrenih EU sredstava, sada slijedi 
prijava Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za 
dobivanje sredstava za praćenje EU projekata na regional-
noj i lokalnoj razini u 2017. godini, čime će se u potpunosti 
zatvoriti financijska konstrukcija projekta. T. Cirba

Odobrena EU sredstva za 
sufinanciranje energetske 

obnove zgrade dječjeg vrtića u 
Lovasu

Na koordinaciji sudionika projekta izgradnje vodovodne 
mreže Opatovac i općinskog sustava odvodnje, održanoj 
u općinskoj vijećnici, sudjelovale su tvrtke izvoditelja ra-
dova, građevinskog nadzora te investitora „Komunalija“ 
Ilok i Općine Lovas. Zaključeno je da su radovi na rekon-
strukciji vodovodne mreže Opatovac – I. faza završeni te 
da su preostali radovi uređenja javnih površina, ispira-
nja, dezinfekcije i uzorkovanja voda. Ukupna vrijednost 
ugovorenih radova 2.350.000,00 kn, a financirali su je za-
jednički Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvo-
ja i fondova Europske unije i Općina Lovas. Radovi II. fa-
ze (mreža ispod državne ceste, ulica J. B. Jelačića, Zvona-
ra i odvojak Frankopanske) planirani su za iduću godi-
nu, čime će biti izmijenjena kompletna vodovodna mreža 
naselja Opatovac. Pri kraju su i ovogodišnji radovi na iz-
gradnji sustava odvodnje, a nastavljaju se iduće godine, 
zaključeno je na sastanku. T. Cirba

ZAVRŠENA 
REKONSTRUKCIJA I. 
FAZE VODOVODNE 
MREŽE OPATOVAC
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Povodom obilježavanja Dana Op-
ćine Malinska-Dubašnica, izaslan-
stvo Općine Lovas i Vukovarsko-sri-
jemske županije boravilo je na oto-
ku Krku, točnije prijateljskoj Opći-
ni Malinska. Nazočnošću na sveča-
noj sjednici i drugim događanjima 
kojim je obilježen Dan općine, samo 
je potvrđeno dugogodišnje prijatelj-
stvo, započeto za vrijeme prognanič-

kih dana, kada su Dubašljani primili 
prognane Lovaščane na svoj otok. S 
načelnikom Robertom Kraljićem do-

govoren je nastavak suradnje i uz-
vratni posjet za vrijeme Miholja.

T. Cirba

U POSJETI OPĆINI MALINSKA-DUBAŠNICA

Općina Lovas, zajedno sa susjed-
nim općinama Tovarnik, Tompojev-
ci, Stari Jankovci i Gradom Ilokom 
već dugi niz godina uspješno kori-
sti sredstva Europske unije. U tome 
im uvelike pomaže i zajednički Ured 
za međunarodnu suradnju TINTL, 
osnovan još 2005. godine kao udru-
ga građana. Kako bi nastavili prati-
ti trendove i sve zahtjevnije natječaje 
za korištenje sredstava EU, Općinska 
vijeća spomenutih općina te iločko 
Gradsko vijeće na svojim sjednicama 
donijeli Odluku o osnivanju ustano-
ve pod nazivom „Razvojna agenci-
ja TINTL“, kojima su ovlastili svoje 
čelnike za potpisivanje Sporazuma o 
osnivanju agencije. Stoga su četvoro 

načelnika/ca i gradonačelnica Iloka 
potpisali 15. rujna o.g. u Iloku Spo-
razum o osnivanju razvojne agenci-
je TINTL, nakon čega se pristupilo 

osnivačkoj proceduri. Ravnateljem 
novoosnovane Agencije TINTL ime-
novan je Mladen Markešić.

Mladen Markešić

OSNOVANA RAZVOJNA AGENCIJA TINTL
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Šesnaest osoba, devet iz Lovasa i se-
dam iz Opatovca, uposleno je pro-
gramu javnih radova koji se provo-
di na području Općine Lovas. Pro-
gram pod nazivom „Revitalizacija 

pašnjaka i trstenika na području Op-
ćine Lovas“, putem mjera Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, trajat će šest 
mjeseci. 
Uz pomoć djelatnika i strojeva općin-

skog komunalnog pogona, uposlenici 
javnih radova odradit će velik dio ko-
munalnih poslova na uređenju i zašti-
ti našeg okoliša. 

T. Cirba

U PROGRAMU JAVNIH RADOVA UPOSLENO 16 OSOBA

Tijekom ljeta odrađeni su brojni ra-
dovi na uređenju oba naselja Lovas 
i Opatovac. Djelatnici općinskog 
komunalnog pogona, uz pomoć 16 
uposlenika programa javnih radova, 

vrijedno su radili na ljepšem i ured-
nijem izgledu naših mjesta. Tijekom 
ljetnih mjeseci košene su i održava-
ne zelene i javne površine, uređiva-
na igrališta, groblja, kanali, društve-

ne prostorije, a posljednjih dana ra-
dovi su se naročito intenzivirali, ka-
ko bi naša mjesta zasjala punim sja-
jem za Miholje. 

T. Cirba

KOMUNALNO UREĐENJE
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Tijekom ljeta vidljive su aktivnosti 
djelatnika Komunalnog pogona Op-
ćine Lovas i djelatnika javnih radova 
i u Opatovcu. Obnovljen je centralni 
križ na katoličkom groblju. Oba gro-
blja redovito se održavaju. Izgrađene 
su i nove grobnice. Uređeno je dječ-

je igralište ispred crkve te prostorije 
ŠRK „Opatovac“ . Djelatnici javnih ra-
dova rade na čišćenju surduka i pla-
toa na „Sabadoševom brdu“. Građa-
ni Opatovca očekuju da će prohod-
nost surduka „posranog“ i onog koji 
vodi ka pravoslavnom groblju biti oči-
šćeni (prokrčeni) te da će se njima mo-
ći normalno prometovati, tim prije što 
nas očekuju na godinu radovi na glav-
noj cesti. Pored mogućnosti prometo-
vanja poljoprivrednih strojeva ovim 
prometnicima ovo je i sigurnosno pi-
tanje (poplave, požari, druge elemen-
tarne nepogode).  S. Pančić

OBNOVLJENE PROSTORIJE ŠRK 
“OPATOVAC”

Djelatnici Komunalnog pogona Općine Lovas završili su 
obnovu prostorija koje koristi ŠRK “OPATOVAC” (prosto-
rije ugašenog NK “Opatovac”). Vrijednost radova je oko 
2.000,00 kuna i u jednakim dijelovima snosili su ŠRK “OPA-
TOVAC”  i Općina Lovas. Predsjednik ribiča Jozo Cindrić 
zahvaljuje Općini Lovas na svekolikoj pomoći. S. Pančić

RUŽE SU MOJA BRIGA

Marija Petrović obvezala se održavati ruže ispred crkve 
BDM – Kraljice sv. Krunice u Opatovcu. Kako joj to ide 
mogu se uvjeriti vjernici ove filijalne katoličke zajednice.

S. Pančić

KOMUNALNE AKTIVNOSTI U OPATOVCU
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Dana 30. svibnja u lovaskoj vijećnici načelnica Tanja Cir-
ba sastala se sa članovima Općinskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarne nepogode, kako bi se 
utvrdile aktivnosti na popisu i procjeni šteta nastalih od 
ledotuče. Naime, župan vukovarsko-srijemski Božo Ga-
lić proglasio je elementarnu nepogodu za područje Op-
ćine Lovas, nastalu kao posljedica nevremena i ledotuče 
koja je zadesila lovaska polja. Poljoprivrednici su trebali 
nastalu štetu prijaviti u općinskom uredu, nakon čega će 
biti podneseno prvo priopćenje Županijskom povjeren-
stvu, dogovoreno je na sastanku. T. Cirba

Lovas, svibanj 2017. godine - proglašena 
elementarna nepogoda

NOVA ELEMENTARNA NEPOGODA

30. svibnja u Poslovnoj zoni Lovas je održana Osnivačka 
skupština privatnih šumoposjednika Vukovarsko-srijem-
ske županije LUŽNJAK. Osnivanje udruge privatnih šu-
moposjednika Vukovarsko-srijemske županije INICIRAO 
je Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vuko-
varsko-srijemske županije radi lakšeg i intenzivnijeg ko-
rištenja sredstava iz javnih izvora tj. OKFŠ-a te iskorišta-
vanja sredstava iz Programa ruralnog razvoja – Mjera 8 
„Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održi-
vosti šuma“.U Udruzi je 8 osnivača od kojih je jedna i lo-
vačka udruga „Gaj“ Županja koja ima šumu u svom vla-
sništvu. Pod privatnim šumama na području županije je 
oko 1.300 do 1.400 hektara sa 4.500 vlasnika. Osnivačkoj 
skupštini nazočio je i Miljenko Županić sa Hrvatskog šu-
marskog instituta, Tajnik Saveza udruga privatnih šumo-
posjednika RH čiji će i udruga „Lužnjak“ biti punopravni 
član. Za predsjednika udruge jednoglasno je izabran Kar-

lo Filipović iz Županje, inače predsjednik Lovačke udruge 
Gaj Županja, osoba šumarske struke i odlično upoznat sa 
funkcioniranjem rada udruga. Osnivanju udruge pretho-
dio je sastanak sa šumoposjednicima koji je održan u Regi-
onalnom poslovnom centru Lovas. Cilj je bio upoznati šu-
moposjednika kako iskoristiti poticaje za obnovu i pomla-
đivanje šumskih sastojina, uspostavu i uređenje poučnih 
staza i vidikovaca, podizanje i restrukturiranje višegodiš-
njih nasada kestena, oraha, badema, lješnjaka..., odnosno 
kako nabaviti strojeve, alate, uređaje i opremu za sječu, pri-
vlačenje, izvoženje i iznošenje drva te za proizvodnju šum-
ske biomase – samo su neke od tema koje su izlagane na sa-
stanku. Skup je za šumoposjednike Lovasa i Opatovca, ali i 
susjednih općina, organizirala Općina Lovas u suradnji sa 
županijskim Upravnim odjelom za poljoprivredu, s ciljem 
poticanja korištenja javnog novca za obnovu šuma i razvoj 
drvne proizvodnje i prerade. T. Cirba i S. Pančić

Lovas, 13. lipnja 2017. godine - osnovana Udruga privatnih šumoposjednika vukovarsko-srijemske 
županije “LUŽNJAK”

ČUVAJMO NAŠE ŠUME

BUNDEVA NA PONOS

Lovaščanin Krunoslav Peić i ove godine je spreman za su-
djelovanje na tovarničkom Festivalu voćnih rakija, likera 
i pekmeza te 8. Međunarodnoj izložbi bundeva i tikvica.  
Ponosno pokazuje svoju bundevu, podsjećajući da je prije 
dvije godine na istom natjecanju odnio I. nagradu u kate-
goriji najteže bundeve. T. Cirba
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Baška Voda, 23. i 24. lipnja 2017. godine – Udruga 
vinogradara i vinara „SRIJEM“ na sajmu ….

5. SAJAM OKUSI HRVATSKU
Udruga vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas sudjelova-
la je na 5. Sajmu Okusi Hrvatsku u Baškim Vodama, koji 
se održavao 23. i 24. lipnja ove godine. Vinogradari su pre-
zentirali svoje proizvode i uspostavili brojne kontakte te na 
taj način dali značajan doprinos ka spajanju Slavonije, Ba-
ranje i Srijema s Jadranskim morem. Potporu sudjelovanju 
na ovom sajmu dala je Općina Lovas. Vinogradari i vina-
ri zahvaljuju se Općini na potpori kao i domaćinima na go-
stoprimstvu. Udrugu vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lo-
vas na ovome sajmu predstavljale u vinarije PZ „LOVAS“ i 
„CITRUS d.o.o.“ S. Pančić

Vukovar, 29. svibnja 2017. godine – potpisani 
ugovori o potporama poljoprivrednim 
udruženjima Vukovarsko-srijemske županije

POTPORA ŽUPANIJE 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
UDRUZI VINOGRADARA I 
VINARA „SRIJEM“ LOVAS

Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora udruženjima 
poljoprivrednih proizvođača i klastera za provedbu aktiv-
nosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-
srijemskoj županiji u 2017. godini 29. svibnja ove godine 
vukovarsko- srijemski župan Božo Galić svečano je potpi-
sao Ugovore o dodjeli sredstava, u velikoj županijskoj vi-
jećnici u Vukovaru. 
Potporu je ostvarilo 6 poljoprivrednih udruženja. Između 
ostalih potporu od 8.000,00 kuna dobila je i Udruga vino-
gradara i vinara „Srijem“Lovas. Tom prigodom župan Ga-
lić je rekao kako Županija uvijek rado pomaže poljopri-
vrednicima te istaknuo: „Poljoprivreda je naš prvi sektor i 
sve dobro što se u njoj radi ima našu potporu“, izražavaju-
ći nadu i u daljnju dobru suradnju. S. Pančić

Tijekom lipnja ove godine izvršeni su 
radovi na uređenju poljskih putova vri-
jednosti od cca 160 tisuća kn. Radove je 
izvela tvrtka Vodoprivreda Vinkovci, u 
suradnji s općinskim komunalnim po-

gonom, dok je kamen tucanik za nasi-
panje osigurala Općina Lovas. Ovim 
projektom riješen je dio najugroženi-
jih putova, odnosno mjesta gdje je pro-
met i aktivnosti poljoprivrednika naj-

frekventnije. Projekt se financirao iz 
sredstvima ostvarenih raspolaganjem 
državnim poljoprivrednim zemljištem 
i nastavit će se sukladno daljnjem pri-
ljevu sredstava.  T. Cirba

SANACIJA POLJSKIH PUTOVA

VINOGRADARI 
U SREMSKOJ 

MITROVICI
Udruga vinogradara i virana „SRIJEM“ 
sudjelovala je tijekom kolovoza ove go-
dine na Izložbi vina u Sremskoj Mitrovi-
cu koju je organizirala Udruga štovatelja 
vina Marcus Aurelius Probus iz Sremske 
Mitrovice. S. Pančić
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U organizaciji Udruge vinogradara 
i vinara „SRIJEM“ Lovas 12. svibnja 
2017. održana je X. Županijska ocje-
njivačka izložba vina – berba 2016. Na 
izložbu je bilo prijavljeno 65 uzora-
ka. Uzorci su pristigli iz Lovasa, Opa-
tovca, Sotina, Vukovara, Iloka, To-
varnika, Šarengrada, Bapske, Erdu-
ta i Sremske Mitrovice. Ocjenjivač-
ka komisija dodijelila je 16 priznanja, 
19 brončanih plaketa, 23 srebrne pla-
kete i 7 zlatnih plaketa. Najboljim su 
proglašeni:
-  CITRUS d.o.o – za graševi-

nu, traminac i graševina+rajnski 
rizling+pinot bijeli

-  SREDNJA ŠKOLA ILOK – za pi-
not bijeli

-  IURIS – za c. souvignon i 
souvignon

- PROBUS – za merlot
Pokrovitelji izložbe bili su Vukovar-
sko-srijemska županija, Općina Lo-
vas i Grad Vukovar. Medijski pokro-
vitelj bio je Hrvatski radio Vukovar. 
U ime pokrovitelja sudionike natjeca-
nja i sve goste pozdravili su zamjenik 

župana vukovarsko-srijemskog Želj-
ko Cirba i načelnica Tanja Cirba, ko-
ji su istakli vrijednost ovakvog udru-
živanja poljoprivrednih proizvođača 
i najboljima podijelili zaslužena pri-
znanja. Predsjednik udruge Stjepan 
Pančić izrazio je zadovoljstvo odazi-
vom vinogradara i vinara i prinosi-
ma prošlogodišnje berbe. Ima još do-

sta prostora za poboljšanja kvalitete 
vina, istako je gosp. Pančić. Ovogodiš-
nje izmrzavanje rezultiralo je i prvim 
vađenjima vinograda tako da će povr-
šine koje drže članovi ove udruge biti 
smanjene za 20-ak %. Nadalje i situa-
cija oko Agrokora, koji je glavni otku-
pljivač grožđa i vina s našeg područja 
dodatno komplicira situaciju oko vi-
nogradarstva i vinarstva u Hrvatskom 
Podunavlju. Ovogodišnja X. Županij-
ska izložba vina održana je na imanju 
PZ „Lovas“. Stjepan Pančić

12. svibnja 2017. godine - održana X. Županijska izložba vina...

URUČENA PRIZNANJA NAJBOLJIM VINARIMA
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Kako smo i najavili, komedija Romeo i 
Julija koju je u lovaskom Domu kultu-
re, u nedjelju 07. svibnja, izveo Mrak 
teatar iz Županje, donijela je puno 
smijeha i pobrala odlične kritike. Od-
lična gluma, zanimljiv i humorističan 
tekst ove modernije izvedbe poznatog 
klasika, oduševila je lovasku publiku. 

Tekst i režiju predstave potpisala je El-
vira Lučić, a za odličnu izvedbu „kri-
vi“ su glumci: Toni Leaković, Petar 
Galović, Marko Kučinić, Martina Bo-
bek, Silvija Iva Miličević, Darko Avra-
mović, Andrijana Cvitanović, Elvira 
Lučić i Ilija Oršolić, uz glazbenu prat-
nju Josipa Franjića.  T. Cirba

ROMEO I JULIJA

U petak, 05. svibnja, u lovaskom Do-
mu kulture upriličeno je prikaziva-
nje filma „Sunčica“, koji govori o rat-
nom zločinu – seksualnom zlostavlja-
nju žena u Domovinskom ratu. Film 
se bavi iskustvima i problemima ne-
kolicine od nekoliko desetaka tisuća 
djece, žena i muškaraca koji su silova-
ni za vrijeme rata i okupacije, a koji još 
uvijek čekaju na suđenje i osudu nji-
hovih zločinaca. Nakon prezentacije 
filma, o prikazanim događanjima, go-
vorili su Tanja Cirba – načelnica Op-
ćine Lovas, Marija Slišković – ravna-

teljica Zaklade „Sunčica“ i stradalni-
ca Snježana Maljak. Svoje utiske o fil-
mu, pri tom, imali su mogućnost izre-
ći i duboko impresionirani gledatelji.
Zaklada „Sunčica“, koja je uz Općinu 
Lovas bila suorganizator ovog doga-
đanja, bavi se pružanjem materijalne i 
nematerijalne potpore žrtvama, istra-
živanjem ratnih zločina seksualnog 
zlostavljanja, prikupljanjem svjedo-
čanstava te objavljivanjem i upozna-
vanjem domaće i međunarodne jav-
nosti s dimenzijom ratnog stradanja u 
vrijeme Domovinskog rata. T. Cirba

ZAKLADA „SUNČICA“ U LOVASU

Volim tebe 
mijenjala te nebi

Zora sviće srijemom rosa pala, 
ljepotom ga svojom okupala.

Zora sviće Srijem se iz sna budi,
Ratarima svu ljepotu nudi.

Nestalo je srijeme dosta toga,
Običaja roda šokačkoga.

Samo sjeta budi davne dane,
U pjesmama Srijeme opjevane.

Nema kosca, nema žetelaca,
Nit u polju žerava ni vranca.

Zamjenile goleme mašine,
Nema puta nit vruće prašine.

Ostalo ti Srijeme dično ime,
Pa se Srijeme ponosimo njime.

Slavonija naslanje se na te,
Pa ti tepa moj voljeni brate.

Vezani ste iste vam sudbine,
Natopljeni krvlju domovine.

Dični Srijeme ne daj da te gaze,
Jer oni te ne znaju da paze.

Šokac prvi zaorao brazdu,
Upisao Srijemačkoga gazdu.

Volim Srijeme tebe i crnicu,
I sestru ti slavonsku ravnicu.

Pjesmom igram obnovljenu tebe,
Uspomene čuvamo za sebe.

Blizanci ste vezani tkanicom,
Čvrstom vjerom i zemljom crnicom.

Volim Tebe mijenjala te nebi,
Tko te voli ostaje u tebi.

Katica Filić-Gađina
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Vrlo živahno bilo je u općinskoj vijećnici, gdje je načelni-
ca Tanja Cirba primila roditelje i dječicu, kako bi im ispla-
tila jednokratnu naknadu, koju primaju po Odluci o pot-
pori obiteljima s novorođenom djecom. Za 28 djece rođe-
no u prvim polugodištima 2013., 2014., 2015. i 2016. godine 
isplaćeno je ukupno 29.500,00 kn proračunskih sredstava. 
Načelnica je ujedno pozvala roditelje da svojim prijedlozi-
ma i idejama aktivno sudjeluju u kreiranju programa pot-
pora mladim obiteljima i djeci te najavila nastavak potpo-
ra usmjerenih ka predškolskom, osnovnoškolskom i sred-
njoškolskom obrazovanju, kao i stipendija za redovne stu-
dente koje će krenuti u jesen ove godine.  T. Cirba

NOVOROĐENI RUJAN 2016. - RUJAN 2017.

IVA LATAS
rođ. 17.01.2017. - ZORAN I 

TEA LATAS (rođ. POLJAK)

ALEKSANDAR OROZOVIĆ
rođ. 17.02.2017. - DRAGOLJUB 

OROZOVIĆ I MIRJANA BIBIĆ

DORA PANČIĆ
rođ. 16.05.2017. - MLADEN I 

SANJA (rođ. BABIĆ)

MARIN LATAS
rođ. 24.06.2017. - GORAN I 

MIRKA LATAS (rođ. BALIĆ)

BARBARA BALIĆ
rođ. 27.06.2017. - BRANIMIR 

I VANJA (rođ. ŠARKO)

MARKO TURKALJ
rođ. 13.07.2017. - MARTIN I 

ZDENKA (rođ. BISTROVIĆ)

MATEJ OZDANOVAC
rođ. 29.10.2016. - DARIO 

I MIRELA (rođ. GELEMANOVIĆ)

MISLAV PAVLIČIĆ
rođ. 11.11.2016. - SRĐAN I 

MINJA (rođ. PEIĆ)

NIKA VUKMAN
rođ. 12.11.2016. - ROKO I 

SAMANTA (rođ. SVIRAČ)

MARIO VIDIĆ
rođ. 21.11.2016. - KRISTIJAN I 
SILVIJA VIDIĆ (rođ. SOMBORAC)

NINA POLE
rođ. 24.11.2016. - DAMIR I 

SANJA (rođ. HORVAT)

SARA SABLJAK
rođ. 15.12.2016. - MILAN I 

DAJANA (rođ. ZELENAK)

ISPLAĆENE NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU
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Završnom predstavom u Domu kul-
ture Lovas i službeno je, u srijedu, 14. 
lipnja, obilježen završetak školske go-
dine. Prigodni programom, plesom 
i pjesmom učenici su raskrstili s tre-
nutnim školskim brigama, a kraj rad-
ne godine obilježili su i polaznici ma-
le škole te dječjeg vrtića. Ravnateljica 
Julijana Baltić darivala je knjigom (dar 
Općine Lovas) učenike koji su cijele 
godine marljivo radili te kraj dočekali 
s prosjekom 5.0, kako slijedi:
-  I. razred: Lovro Peulić, Paula Vele-

rajter, Dora Bačlić, Debora Smilja-
nić, Tara Antolović i Lea Hodak;

-  II. razred: Ivan Pavao Gožović;
-  III. razred: Hana Conjar, Fran Šiba-

lić, Petra Baltić;
-  VII. razred: Ante Keser. 

Nagrađeni su knjigom i učenici za su-
djelovanja u različitim natjecanjima:
- Paula Velerajter, Tea Kovačević i Pe-
tra Baltić – Državna smotra „Dani 
kruha“;
-  Lana Balić, Borna Baltić i Mihael 

Gožović – županijsko natjecanje iz 
vjeronauka;

-  Andreja Pap i Vanesa Peić – natjeca-
nje učeničkih zadruga.

Za učenika generacije proglašen je, 
sad već bivši, osmaš Ivan Ruškan.
Svim nagrađenima, kao i onima koji 
su uspješno završili školsku godinu, 
od srca čestitamo. Raduje činjenica da 
je na kraju godine 79 učenika pohađa-
lo nastavu, dok će iduću školsku godi-
nu upisati 84 učenika. T. Cirba

OBILJEŽEN KRAJ ŠKOLSKE GODINE

Roditelje budućih prvašića pozdravila je u općinskoj vi-
jećnici načelnica Tanja Cirba, poželjevši im puno uspje-
ha i strpljenja u novoj školskoj godini. Povod susreta bio 

je dodjela novčane potpore za nabavu školskih udžbeni-
ka, koja je iz općinskog proračuna isplaćena u iznosu od 
500,00 kn po učeniku. Načelnica je istaknula i da se u pr-
vi razred upisuje četrnaestero djece, što raduje, uz osvrt 
na povećani broj djece u vrtićkim grupama te očekujući 
povećani broj djece u nadolazećoj maloj školi. Ujedno će, 
po prvi puta, razredna nastava biti organizirana kroz če-
tiri razredna odjeljenja, bez kombinacija, što također go-
vori o većem broju djece. Općina će kao i do sada nasto-
jati biti od pomoći roditeljima i učenicima pa će uskoro 
biti isplaćene i naknade za komplet udžbenika roditelji-
ma koji školuju troje ili više djece, sve učenike će već pr-
vog dana dočekati komplet bilježnica za sve predmete te 
odgovarajući školski pribor, a u rujnu će, kao i uvijek do 
sada, biti nagrađeni svi odlikaši, istaknula je Cirba. I da-
lje će općina sufinancirati školsku kuhinju, školu pliva-
nja, eko školu, kao i druge školske aktivnosti , a sve na 
dobrobit najmlađih, dodala je načelnica. T. Cirba

PRIPREME ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU
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U sklopu programa „Arheološki susreti u školama“ Osnov-
nu školu Lovas posjetila je arheologinja Tea Bušac iz Arhe-
ološkog muzeja u Zagrebu. Cilj programa je popularizirati 
arheologiju kao izvannastavnu aktivnost za osnovnoškol-
ce. Kako se upravo vrše arheološka iskapanja na više loka-
cija u Općini Lovas, arheologinja Bušac je održala predava-
nja učenicima od 5. do 8. razreda. 
Učenici su imali priliku čuti više o arheologiji općenito, kao 

i o znanstveno-istraživačkom procesu, lociranju arheološ-
kih nalazišta, tehnikama i metodama iskopavanja, obradi 
arheološkog materijala te o zaštiti i prezentaciji arheološ-
kih nalazišta. 
U holu škole bila je postavljena i izložba o arheologiji od 
deset samostojećih plakata koji se mogu pogledati do kraja 
nastavne godine, odnosno do 14. lipnja.

T. Cirba

PREDAVANJE O ARHEOLOGIJI U OŠ LOVAS
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Gromoglasno zvono označilo je jutros 
početak školske godine za 83 učeni-
ka Osnovne škole Lovas. Dobrodošli-
cu prvašićima i svim ostalim učenici-
ma, poželjele si ravnateljica Julija Bal-
tić, općinska načelnica Tanja Cirba te 
učiteljica Mominka Hodak. Prigodan, 
veseo i razigran program dobrodoš-
lice i ohrabrenja, priredili su „stariji“ 
učenici sa svojim učiteljicama. Ravna-
teljica je istaknula činjenicu koja sve 
raduje, a to je veći broj učenika i razre-
da u odnosu na prošle godine, kao i, 
shodno istomu, jednu novu učiteljicu. 
Djeci, učiteljima i roditeljima zaželjela 
je puno uspjeha, strpljenja i međusob-
nog razumijevanja. Na školskoj klupi 
svakog je učenika dočekao dar Opći-
ne Lovas – komplet bilježnica za sve 

predmete i prigodni pribor te poruka 
općinske načelnice:
„Dragi prvašići, dragi učenici,
pred vama je nova školska godina i no-
vi izazovi. U svojoj školi imat ćete prili-
ku naučiti mnogo toga, otvoriti vrata no-
vim znanjima i vještinama. I, što je mož-
da još važnije, stjecat ćete nova prijatelj-
stva, učiti se toleranciji, humanosti i dru-

gim ljudskim vrijednostima. Neka škola 
bude mjesto u koje ćete ulaziti s radošću i 
veseljem, neka vaše bilježnice budu ukra-
šene peticama, a školski dani budu lepr-
šavi i radosni. Vama, vašim učiteljima i 
roditeljima žalim puno uspjeha, strplje-
nja, međusobnog razumijevanja i dječje 
razigranosti.

Vaša načelnica, Tanja Cirba“

Kao što je najavljivano, a mogli smo 
vidjeti i iz medija, prvim danima ruj-
na započele su s radom i dvije vrtić-
ke grupe u lovaskom dječjem vrtiću. 
Broje ukupno 31 dijete, o kojima brinu 
i skrbe dvije tete odgojiteljice – Sanja 
Barbarić i Petra Šetula. Vesele i razi-
grane „Pčelice“ i „Leptiriće“ dočekao 
je prigodno uređen i obnovljen pro-

stor te mnoštvo novih igračaka i dru-
gih potrepština, koje je za njihove što 
zanimljivije i radosnije dane osigura-
la Općina Lovas. Želimo im da vrije-
me provedeno u vrtiću bude prepu-
no igre, novih iskustava, prijateljstava 
i lijepih uspomenama koje će obogati-
ti njihovo djetinjstvo. 

T. Cirba

POČELA JE I NOVA VRTIĆKA GODINA – VESELO S LEPTIRIĆIMA I PČELICAMA

POČELA JE ŠKOLSKA GODINA
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20 GODINA OD POVRATKALOVAS
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20 GODINA OD POVRATKA OPATOVAC
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Gradska knjižnica Vukovar – Ogra-
nak Lovas i djeca Dječjeg vrtića Lo-
vas obilježili su Majčin dan, blagdan 
u čast majki i majčinstva koji se u ve-
ćini zemalja obilježava svake godine 
druge nedjelje u svibnju. 
Koliko je važna uloga majke u životu 
svakoga od nas govori i podatak ka-
ko se Majčin dan slavi službeno već 
108 godina. Sve je započelo 1858. g. 
u Zapadnoj Virginiji, u SAD-u. Ta-
mo je živjela žena po imenu Anna 
Reeves Jarvis koja je željela poboljša-
ti uvjete života u gradu. Ona je jed-
ne nedjelje organizirala ‘Majčin rad-
ni dan“. Na taj se način sakupljao 

novac kojim su se kupovali lijekovi 
i ostale stvari za majke kojima je po-
moć bila potrebna. Njena kćer, koja 
se također zvala Anna, je nakon maj-
čine smrti 1905.g. odlučila posvetiti 
život majčinom projektu i pokušala 
je uspostaviti tradiciju Majčinog da-
na, u čemu je i uspjela. 
Komercijalizacijom Majčinog dana 
ponešto se izgubila osnovna ideja, 
te trebamo imati na umu da nije bit-
no to što kupujemo majkama, već što 
činimo kako bismo im pokazali ko-
liko cijenimo njihovu ljubav i brigu 
za nas.

T. Cirba

Majčin dan

Oblici Vukovara
Gradska knjižnica Vukovar - Ogranak 
Lovas i djeca 4. razreda osnovne ško-
le Lovas obilježili su Dan Grada Vu-
kovara, koji se slavi 3. svibnja, jer je u 
crkvenom kalendaru toga dana i blag-
dan svetih Filipa i Jakova koji su za-
štitnici grada od 1723. godine.
Nakon prezentacije o povijesti grada 
i njegovoj kulturi, učenici su se ispro-
bali u modeliranju. Od gline su obli-
kovali poznate oblike Vukovara, koje 
su na kraju odnijeli kući kao suvenire.

T. Cirba

Noć knjige

Ogranak Lovas je za Noć knjige odr-
žao program pod nazivom „ Tradi-
cionalne bajke i njihova ekranizaci-
ja“, namijenjen djeci vrtićke i predš-
kolske dobi. Iako je većina nas odra-
sla uz crtiće i bajke, vjerojatno mnogi 
ne znaju da su te iste bajke u origina-
lu mnogo drugačije. Čitali smo bajke 
Braće Grimm, te pronalazili razlike u 
pisanim i ekraniziranim oblicima. Cilj 
programa je bio potaknuti kulturu či-
tanja kod djece, imajući na umu da či-
tajući i gledajući bajke obogaćuju ra-
zinu komunikacijskih sposobnosti te 
uče pozitivne ljudske vrijednosti. 

T. Cirba
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VAŽNO JE SVAKI 
DAN PRATI ZUBIĆE!

Lovaski vrtić posjetili su stomatolozi 
vukovarskog Doma zdravlja - Hrvo-
je Vranjković i Zvonimir Gvozdano-
vić. „Leptirićima“ i „Pčelicama“, ali i 
polaznicima „male škole“, održali su 
predavanje o važnosti svakodnevnog 
pranja zubi. Naročiti interes pokaza-
li su klinci za praktične primjere po-
kazane na priručnoj opremi. Uz obe-
ćanje da će prihvatiti sve savjete liječ-
nika i redovno dolaziti na kontrolne 
preglede, dobili su i prikladne poklo-
ne – pastu i četkicu za zube, a oni ve-
ćeg uzrasta i zaštitni gel. Dar je to Op-
ćine Lovas koji im je podijelila općin-
ska načelnica Tanja Cirba. 

Radi se o projektu koji za cilj ima za-
štitu dentalnog zdravlja kod najmla-
đeg izrasta i putem kojeg će se djeca 
pratiti do šestog razreda osnovne ško-
le. Zajednički ga provode Dom zdrav-
lja Vukovar i Općina Lovas, kako bi se 
svijest o važnosti zdravlja zubi probu-
dila još u vrtićkoj dobi.  T. Cirba

Uskršnji duh nije zaobišao niti Grad-
sku knjižnicu Vukovar – Ogranak Lo-
vas. 05.04. i 12.04. održane su dvije ra-
dionice na kojoj su djeca izrađivala 

ukrase na temu Uskrsa za svoj dom. 
Djeca su pravila torbice u obliku zeči-
ća za slatkiše te jaja iznenađenja. 

T. Cirba

Zadnja ljetna radionica Ogranka Lo-
vas protekla je u zabavnoj izradi šare-
nih narukvica. Napravili su ih mnogo i 
u svim bojama jer ove narukvice mogu 
biti savršen poklon nekoj dragoj osobi, 
ali i ukras za njih same jer im se bliži 
početak nove školske i predškolske go-
dine. Nikolina Španović, knjižničar

LJETNA RADIONICA

Početak školske godine velika je promjena u životu djete-
ta, posebno prvašića. Desit će se mnoge pozitivne promje-
ne kao što su novi prijatelji, nova iskustva i nove informa-
cije. Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Lovas zna kako 
taj novi početak učiniti još zabavnijim, te je prvašićima po-
klonila besplatno članstvo. Svečana podjela iskaznica bila 
je ,prigodno, 8.rujna, kada se obilježava Međunarodni dan 
pismenosti. Utemeljio ga je UNESCO davne 1967. s ciljem 
promoviranja važnosti učenja i pismenosti. Učenici su na-
kon obilaska i istraživanja knjižnice učili i kako je građa 
složena. Imali su ulogu malih pomagača, te su nakon gle-
danja knjiga ,uz malu pomoć knjižničarke, vraćali knjige 
na njihovo mjesto na policama. Nikolina Španović

Svečana podjela iskaznica

Uskrsna kreativna radionica
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Dana 4. kolovoza, kninskim ulicama, 
a kasnije i glavnim gradskim trgom, 
odjekivali su zvuci tambure i pjesme 
našeg KUD-a „Ivan Goran Kovačić“ 
koji je nastupio na XI. Smotri folklo-
ra „Knin – 5. kolovoz“. Među 14 dru-
štava iz cijele Hrvatske i Bosne i Her-
cegovine, našlo se i naše društvo ko-
je se predstavilo spletom slavonskih 
i srijemskih pjesama i plesova, i time 
dalo doprinos obilježavanju obljetni-
ce „Oluje“. 
Lovaski su folkloraši toga vikenda bo-
ravili u Kijevu pa je ovo ujedno i pri-
goda da se zahvalimo domaćinima na 
njihovom gostoprimstvu. Nakon četiri 
dana pjesme, plesa i veselja, Lovašča-
ni su se vratili kući bogatiji za mnoš-
tvo novih prijateljstava, za koja se na-
damo da će se i ubuduće nastaviti. 

T. Cirba

Šarena povorka najmlađih folkloraša i 
vjernih čuvara tradicije kretala se u ne-
djelju, 10. rujna ove godine, ulicama 
Vinkovaca. U toj povorci mjesto su naš-

li i najmlađi članovi našeg KUD-a “Ivan 
Goran Kovačić”. Praćeni zvucima tam-
burice, predstavili su pjesmu i ples lo-
vaskog kraja. Rano ustajanje i oblačenje 

u nošnju i sav trud mama i baka uro-
dili su plodom, jer su naši mališani na-
građeni velikim pljeskom mnogobrojne 
vinkovačke publike.  T. Cirba

DJEČJA SKUPINA KUD-a “IVAN GORAN 
KOVAČIĆ” NA VINKOVAČKIM JESENIMA

U nedjelju, 18. rujna, na 
52. Vinkovačkim jeseni-
ma predstavio se i KUD 
„I. G. Kovačić“ Lovas. 
Članovi KUD-a, noseći 
lovasku nošnju i praće-
ni tamburašima, ponosno 
su prošli u povorci sve-
čanog mimohoda, kojim 
je zatvorena ovogodišnja 
manifestacija. 

T. Cirba

LOVAŠČANI NA VINKOVAČKIM JESENIMA

KUD „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ NASTUPIO U KNINU
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Povodom blagdana Tijelova u žu-
pnoj crkvi sv. Mihaela arkanđela 
služena je svečana sv. Misa. Nakon 
misnog slavlja, kojeg je služio lova-
ski župnik Željko Grigić, uslijedi-
la je tradicionalna tjelovska procesi-
ja ulicama Lovasa. Hodajući u mo-
litvi i pjesmi, zazivajući milost, žu-
pljani su se poklonili Presvetom Ol-
tarskom Sakramentu.

T. Cirba

TJELOVSKA 

PROCESIJA

Pod geslom „Krist, naša nada“ 29. i 
30. travnja ove godine uVukovaru 
održani su X. Susreti hrvatske kato-
ličke mladeži. Svoj obol ovom susretu 
dali su vjernici iz svih župa Vukovar-
skog dekanata. U sotinskoj Župi BDM 
– Pomoćnice kršćana smješteno je 96 
osoba (51 u Sotinu i 45 u Opatovcu). 
U Sotinu su bili smješteni mladi iz Žu-

pe Duha svetoga Lovreć – Opanci, a 
u Opatovcu mladi iz Hrvatske kato-
ličke zajednice Sindelfingen – Repu-
blika Njemačka. Dvodnevno druženje 
s mladima prožeto ljubavlju i moli-
tvom rezultiralo je novim prijateljstvi-
ma i potvrdilo da vjera u Boga uistinu 
spaja ljude. 

S. Pančić

RAZRJEŠENJA 
I IMENOVANJA 
SVEĆENIKA U 
ĐAKOVAČKO-

OSJEČKOJ 
BISKUPIJI 

Dekretom đakovačko-osječkog 
nadbiskupa mons. Dr. Đure Hrani-
ća izdani su dekreti o razrješenjima 
i imenovanjima svećenika u Đako-
vačko-osječkoj nadbiskupiji. 

Vlč. Željko Grigić razriješen je 
službe župnika Župe sv. Mihaela, 
arkanđela u Lovasu te danom 22. 
kolovoza 2017. imenovan župni-
kom Župe sv. Filipa i Jakova, apo-
stola u Odvorcima.
Vlč. Pavo Kolarević danom 22. ko-
lovoza 2017. imenovan je župnim 
upraviteljem Župe sv. Mihaela, ar-
kanđela u Lovasu.
Lovas – Sv. Mihael, arkanđel 
tel. 032/525 315 
Kralja Tomislava 16, 32237 Lovas 
Upravlja župnik iz Bapske.

Sotin, Opatovac – 29. i 30. Travnja 2017. Godine – X. susreti 
hrvatske katoličke mladeži ...

KRIST, NAŠA NADA
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Spomen križ hrvatskim braniteljima 
u centru Lovasa osvanuo je poliven 
crvenom trajnom bojom ili lakom. 
Mržnja prema domovini, oskvrnuće 
Kristove žrtve ili žrtve hrvatskog bra-
nitelja ili jednostavno mržnja prema 
svemu što nam je sveto - teško je do-

kučiti što je nekoga natjeralo na ovaj 
bezdušni, neljudski ili vandalski čin? 
Osuđujući ovakva zlodjela, jedino se 
možemo nadati da će istraga postići 
rezultate te da će se ovakva i svaka 
druga destruktivnost kazniti i zauvi-
jek zaustaviti. T. Cirba

KOLIKO SE PUTA JOŠ MOŽE PUCATI U ŽRTVU?

Dan pobjede i domovinske zahval-
nosti, Dan hrvatskih branitelja te 22. 
obljetnica vojno-redarstvene operacije 
Oluja svečano su u subotu 5. kolovoza 
2017. godine obilježeni i u Općini Lo-
vas. Izaslanstva Općine Lovas pred-
vođena zamjenikom načelnice Iva-
nom Mujićem i predsjednikom Općin-
skog vijeća Stjepanom Milasom polo-

žila su u Lovasu i Opatovcu vijence i 
zapalila svijeće
u znak sjećanja na sve koji su svoje ži-
vote ugradili u temelje naše Domovi-
ne. Tom prigodom uputili su svim hr-
vatskim braniteljima i članovima nji-
hovih obitelji, obiteljima smrtno stra-
dalih, nestalih i umrlih hrvatskih 
branitelja

i svim građanima čestitke povodom 
Dana pobjede i domovinske zahval-
nosti, Dana hrvatskih branitelja i 22. 
Obljetnice vojno redarstvene operaci-
je „Oluja“. Svoj doprinos proslavi dali 
su i članovi Športsko ribolovne udru-
ge „Opatovac“ i ŠRD „Smuđ“ Lovas, 
koji su organizirali prigodno druženje 
s članstvom i građanima.  S. Pančić

Lovas, Opatovac 05. Kolovoza 2017. – obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih 
branitelja ...

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

ZAHVALA
Velikim trudom i zalaganjem 

tvrtke Čišćenje Barić s central-

nog križa i spomen obilježja 

hrvatskim braniteljima u Lova-

su polako nestaju tragovi ne-

ljudskog i vandalskog čina. Uz 

još dodatnih aktivnosti ukla-

njanja tragova koje nas oče-

kuju, križ će zasjati još ljepše i 

ponosnije, jednako kao što je 

iz žrtve Lovaščana izrastao Lo-

vas ljepši i uređeniji. Još jed-

nom veliko HVALA obrtu Či-

šćenje Barić koji je sve radove 

uklanjanja boje i čišćenja križa 

izveo besplatno!
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Dana 18. lipnja u župnoj zajedni-
ci sv. Mihaela Arkanđela u Lovasu 
devetero mladih krizmenika (sedam 
mladića i dvije djevojke) je primi-
lo Duha Svetoga. Ceremoniju sve-
te Potvrde je predvodio mons.Ivan 
Ćurić, generalni vikar uz pomoć do-
maćeg župnika Željka Grigića. Na 
početku misnog slavlja mons.Ivanu 
Ćuriću pozdravnu riječ su uputili 
krizmenici koji su istaknuli kako su 
se ove dvije godine dostojanstveno 
okupljali i pripremali za sakrament 
potvrde. U svom pozdravu izrekli 
su mu zahvale na trudu, vremenu 
i povjerenju uručujući mu svoje da-
rove. Osim zahvale krizmatelju svo-
ju zahvalu su uputili i župniku Želj-
ku Grigiću koji ih je pripremao za 
sakrament potvrde i potaknuo ih da 
se aktivno uključe u život župne za-
jednice ministriranjem,pjevanjem i 
čitanjem.
Mons. Ivan Ćurić je u samo sredi-
šte svoje propovijedi stavio Krista i 
tako potaknuo mlade da uvijek bu-
du ustrajni u svojoj vjeri te da uvijek 

otvaraju vrata Kristu.
Proslava krizme nastavila se kratkim 
druženjem u župnom dvoru sa mons.
Ivanom Ćurićem, župnikom Željkom 
Grigićem, krizmanicima i roditeljima.
Krizmenici koji su primili sakrament 
potvrde su:

Ministranti: Luka Farkaš, Vilim Mar-
tinović, Marko Antolović, Petar Ko-
vačević, Dragan Sabljak
Pjevači: Dora Brajković, Nikolina 
Devčić
Čitači:Marin Mađarević, Filip Mlađen

Marijana Palijan

OTVORITE VRATA KRISTU

PRVA PRIČEST U LOVASU
U župnoj zajednici sv. Mihaela Arkanđela u Lovasu 27.05. 
je šestero prvopričesnika (četiri dječaka i dvije djevojčice) 
prvi put pristupilo sakramentu Svete Ispovijedi,a na blag-
dan Duhova 04.06. su prvi put pristupili sakramentu Svete 
Pričesti. Misno slavlje je uljepšao posebni program recita-
cija prvopričesnika. Na samom misnom slavlju osim broj-
nih župljana sudjelovali su i njihovi roditelji i vjeroučitelji-
ca Marijana Palijan koji su ih zajedno sa župnikom Željkom 
Grigićem pripremali za ove radosne i svečane trenutke.
Prvopričesnici koji su pristupili svetim sakramentima su: 
Branimir Balić, Gabriel Palijan, Fran Šibalić, Filip Đaković, 
Lucija Jurina i Hana Conjar. Marijana Palijan

PRVU SVETU PRIČEST 
PRIMILI MALI OPATOVČANI

Dana 09. srpnja u župnoj zajednici BDM Pomoćnica kršća-
na Sotin, a kojoj pripada i filijalna zajednica BDM Kraljice 
sv. Krunice Opatovac, četvero prvopričesnika po prvi put 
je pristupilo sakramentu Svete Pričesti. Misno slavlje pred-
vodio je fra Mario Zubak, a sveti sakrament su po prvi put 
primili i mali Opatovčani: Petra Baltić i Norman Pap. 

T. Cirba
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U nedjelju 25. lipnja u župnoj zajed-
nici BDM – Pomoćnice kršćana Sotin, 
kojoj pripada i filijalna zajednica BDM 
Kraljice sv. Krunice iz Opatovca mla-
di krizmenici primili su Duha Sveto-
ga. Ceremoniju svete Potvrde je pred-
vodio mons. Đuro Hranić nadbiskup 
đakovačko-srijemski. Dobrodošlicu 
nadbiskupu Hraniću uputili su mje-
sni župnik vlč. Zlatko Rajčevac i kriz-
menici, koji su istaknuli kako su pri-
pravni služiti Bogu i narodu. Nadbi-
skup Hranić u svojoj homiliji naglasio 
je „…Dragi krizmenici danas vi posta-
jete prava Crkva, ostanite vjerni Du-
hu svetom i dragom Bogu. Molimo se 
danas dragom Bogu za našu Domovi-
ni, posebice za nestale kojih je iz ove 
župe jako puno. Moramo biti spremni 
u svako doba činiti dobro i uvijek bi-
ti spremni oprostiti, ma kako to teško 
bilo. Vjera u Boga čini nas slobodnima 
i spremnima za suočavanjem i s naj-
većim poteškoćama…..“ Zahvaljujući 
krizmenicima mons. Đuro Hranić bi-

ranim riječima zahvalio je i mjesnom 
župniku vlč. Zlatku Rajčevcu, koji 
unatoč zdravstvenim problemima na-

stoji svoju župničku dužnost obnaša-
ti na zadovoljstvo i radost sotinčana i 
opatovčana.  Stjepan Pančić

Sotin, 25. lipnja 2017. godine 

GOSPODIN JE PASTIR MOJ, ZLA SE NE BOJIM

Blagoslov jela na Veliku subotu sta-
ri je običaj i pučka tradicija hrvatsko-
ga naroda. Naime, na Veliku subotu 
ili rano ujutro na sam blagdan Uskr-
sa iz svake obitelji netko ide prema cr-
kvi s košarom punom hrane, na bla-
goslov se nosi hrana koja je karakteri-

stična za Uskrs, od jaja do šunke, luka, 
peciva… Blagoslovljena hrana prvo je 
jelo koje na Uskrs svi u obitelji mora-
ju blagovati. Tako je bilo i ove godi-
nu u Opatovcu u crkvi BDM – Kralji-
ce sv. Krunice. Blagoslov je obavio žu-
pnik vlč. Zlatko Rajčevac. S. Pančić

Tradicionalno o blagdanu BDM Kra-
ljice vjernici Župe BDM Pomoćnice 
kršćana, kojoj pripada i vjerska zajed-
nica BDM Kraljice sv. Krunice iz Opa-
tovca hodočaste Sotinskoj Gospi na 

Vodici u Sotinu. Ovogodišnje misno 
slavlje predvodio je vlč. Ivica Zrno 
iz Hrvatske katoličke misije Reutlin-
gen (SR Njemačka). U svojoj homiliji 
vlč. Zrno pozvao je vjernike da ostanu 

vjerni Kristu i riječju ali još više dje-
lom. Da bismo to postigli potrebno je 
puno toga – molitve,vjere, ustrajnosti 
i odanosti svome Kristu, istakao je vlč 
Zrno. Stjepan Pančić

Sotin, 27. kolovoza 2017. godine – hodočašće Sotinskoj Gospi…

OSTANIMO VJERNI KRISTU

BLAGOSLOV JELA U OPATOVCU
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Dekretom Biskupijskog ordinarijata u 
Đakovu, vlč. Željko Grigić 22. kolovo-
za 2017. godine premješten je na služ-
bu u župu sv. Filipa i Jakova, aposto-

la u Odvorcima.  Odlaskom vlč. Grigi-
ća Župa sv. Mihaela arkanđela Lovas 
dobila je  župnog upravitelja vlč. Pavu 
Kolarevića .  S. Pančić

VELEČASNI ŽELJKO GRIGIĆ OTIŠAO IZ 
ŽUPE SV. MIHAELA ARKANĐELA LOVAS

VELIKO HVALA 

VELEČASNOM 

ŽELJKU GRIGIĆU

I PUNO SREĆE 

I USPJEHA U 

BUDUĆEM RADU

U IME GRAĐANA

I VJERSKE ZAJEDNICE

ŽUPE SV. MIHAELA 

ARKANĐELA – LOVAS

ŽELE

VJERNICI,

ŽUPNO EKONOMSKO 

I PASTORALNO VIJEĆE

I OPĆINA LOVAS

Sv. misno slavlje povodom počet-
ka nove školske godine u crkvi BDM 
Kraljice sv. Krunice u Opatovcu pred-
vodio je vlč. Robert Jugović uz konce-

lebraciju mjesnog župnika vlč. Zlatka 
Rajčevca. Vlč. Jugović pozvao je uče-
nike ali sav vjernički puk da se nauči 
praštati, učiti i biti vjeran Kristu. Vjer-

nike ove filijalne zajednice posebno je 
obradovala nazočnost vlč. Zlatka Raj-
čevca, koji unatoč svojoj bolesti nasto-
ji biti uz svoj vjernički puk.  S. Pančić

Opatovac, 17. rujna 2017. rodine – misno slavlje povodom početka nove školske godine

NAUČIMO SE PRAŠTATI
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U petak, 08. rujna, u športskom cen-
tru Lovas održani su 8. po redu Dani 
udruga Općine Lovas. Posjetitelji su 
mogli pogledati nogometne utakmi-
ce različitih uzrasta, turnir u belotu,  
dječje igre osnovnoškolaca, oni naj-
mlađi sudjelovati u igraonicama dječ-
jeg vrtića, a svi  zajedno uživati u tam-
buraškoj glazbi KUD-a I. G. Kovačić 
Lovas te, kao i uvijek, u dobroj gastro-
nomskoj ponudi. Iako su već hladni-
ji dani privukli manji broj gostiju, za-
jedničkom akcijom prikupljen je iznos 
od 3.900,00 kn, o čijoj će humanitar-
noj raspodjeli odlučiti organizacijski 
odbor. Večer je lijepo protekla u za-
jedničkom druženju ili nadmetanju, a 
ostvaren je i onaj krajnji  cilj kojim smo 
dokazali da smo spremni pomoći jed-
ni drugima. VELIKO HVALA SVIMA 
KOJI SU SE UKLJUČILI!

T. Cirba

VIII. DANI UDRUGA

IN MEMORIAM – ZA NAŠU VERICU HRVATSKU BRANITELJICU
Početkom srpnja održana je u športskom centru Lovas humanitarna akcija pod nazivom „Za našu Vericu – hr-
vatsku braniteljicu”. Pored organizatora Općinskog odbora HDZ-a Lovas i Općine Lovas, u akciju su se uključile 
udruge i stranke s područja Općine Lovas: HSP dr. Ante Starčević Lovas, HSS Lovas, Udruga žena Općine Lovas, 
KUD „Ivan Goran Kovačić”, LU „Sokol”. NK „Lovas”, ŠRU „Lovas”, DVD Lovas...Akcijom je prikupljen iznos od 
7.925,00 kn, koji je uručen teškoj oboljeloj sumještanki Verici Krizmanić. Nažalost u međuvremenu naša sugra-
đanka je preminula – počivala u miru. 

S. Pančić
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Na tradicionalnom veteranskom 
nogometnom turniru, održanom u 
športskom centru Lovas u subotu, 
10. lipnja, nastupile su ekipe Starih 

Jankovaca, Lovrana i Lovasa. Na-
kon međusobnih susreta, pobjed-
ničko mjesto zauzela je ekipa doma-
ćina, II. mjesto ekipa iz Starih Jan-

kovaca, dok su gosti iz Lovrana za-
vršili turnir na 3. mjestu. Bez obzira 
na rezultate, zajedničko slavlje odr-
žano je na imanju PZ „Lovas“, gdje 
je, uz dobru tradicionalnu kuhinju 
i glazbu, druženje potrajalo dugo 
u noć. Turnir je uspješno odigran u 
organizaciji veterana NK „Lovas“ 
na čelu s predsjednikom Franjom 
Došenom. T. Cirba

LOVASKI VETERANI I OVAJ PUT NAJBOLJI

Dana 04.06.2017. održano je kup natjecanje u organizaciji 
“DEA SPORTA” Vukovar, na lokaciji stara Vuka, a na ko-
jem smo i mi po prvi puta nastupili. Ovom prilikom smo 
se predstavili siroj javnosti, a rezultati koje su naši natje-
catelji ( Milan Turkalj, Milan Radmilovic, Marijo Kesegić i 
vođa ove udarne trojke, a ujedno i kapetan Zoran Poljak) 
zabilježili su zavidni. S obzirom na teškoće prilikom pri-
prema, rezultati su iznad svakog očekivanja. Ovom pri-
likom se zahvaljujemo organizatoru, navijačima i narav-
no našim sponzorima. Na ovom natjecanju ŠRU “Lovas” 
je od ukupno prijavljene 22 ekipe osvojio 14 mjesto. BI-
STRO!!!! Zoran Poljak

USPJEŠAN NASTUP ŠRU LOVAS U VUKOVARU

ŠRU „OPATOVAC“ tradicionalno ribič-
kim natjecanjem u pecanju ribe na plo-
vak obilježava Dan državnosti Republi-
ke Hrvatske. Ove godine natjecanje je 
održano 24. lipnja 2017. godine. Sudje-
lovalo je 16 natjecatelja u dvije kategori-
je. Najbolje rezultate ostvarili su: 
Kategorija kadeti:
1. IVAN MARIĆ 
2. IVAN LOVRIĆ 
3. ANTONIO LAMPERT 
Kategorija seniori:
1. JOSIP PAVLINI
2. KRUNOSLAV ANDRIJANIĆ
3. JOSIP LOVRIĆ
U sklopu ovog događanja svečano je 
otvorena i „blagoslovljena“ sjenica u 
„Ivaku“ čiju su izgradnju potpomogli 

Općina Lovas i Županija vukovarsko-
srijemska. Veliki doprinos izgradnji 
dali su i članovi ŠRU „OPATOVAC“ 
i majstori Andrija Pole i Boro Orozo-
vić.. Sjenicu su svečano otvorili najsta-
riji ribiči ove udruge Kalman Pančić i 
Stjepan Romoda. Svečanosti su nazo-
čili Željko Cirba, predsjednik Kluba 
vijećnika HDZ vukovarsko-srijemske 

županije i Stjepan Milas, predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Lovas. Agil-
ni predsjednik Jozo Cindrić, zahvalio 
se svim natjecateljima i svima koji su 
pomogli u realizaciji izgradnje sjenice 
u „Ivaku“. Potporu ovoj manifestaci-
ji dali su OPG Mladena Pančića i Je-
lenka Vlajčića. Glavni sudac natjeca-
nja bio je Marko Pole.  S. Pančić

Opatovac, 24. lipnja 2017. godine – održano natjecanje u pecanju ribe na plovak …..

DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

UZVRATNI SUSRET 
U LOVRANU

Veterana NK Lovas gostovali su u 
Lovranu 26.08.2017. na 21. memori-
jalnom turniru ‘’Prco i Bego’’, zajed-
no s ekipom iz Slavonskog broda - 
veterani NK Amater- Jelas .
Turnir je završio s osvojenim 3. mje-
stom, što i nije loše, jer se druženje 
nastavilo dugo u noć.  Franjo Došen
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U kolovozu ove godine odigrana je 
prijateljska utakmica pionira ŠNK 
„Lovas“ protiv mlađih pionira HNK 

Vukovar 91. Iako su gosti bili uvjer-
ljivo bolji, lovaski pioniri pokazali su 
veliku hrabrost i upornost te športski 

žar, budući da su s treninzima po-
čeli tek nedavno. Ovo je tek pripre-
mna utakmica za natjecanja u nado-
lazećoj sezoni pionirske lige nogo-
metnog središta Vukovar, koja poči-
nje u rujnu.
Lovaske mlade nogometaše, njih uku-
pno 25, trenira Ivan Filić, s kojim se za 
buduća natjecanja pripremaju vrlo ak-
tivno, dva do tri puta tjedno. Sve troš-
kove (trenera, opreme i dr.) snosi Op-
ćina Lovas. Ostaje samo da mladim 
nogometnim nadama poželimo puno 
športske sreće. T. Cirba

MALA ŠKOLA NOGOMETA

U prostoru sportske dvorane Osnov-
ne škole u Lovasu 16. i 17. rujna 2017. 
održana su dva stolnoteniska turni-
ra. Prvog dana održan je otvoreni ka-
detski stolnoteniski turnir na kojem 
su sudjelovali natjecatelji iz Slavon-
skog Broda, Vinkovaca, Privlake, Nu-
štra, Brođanaca, Osijeka i natjecatelji 
iz domaće kluba STK Opatovac, sve-
ukupno 10 klubova. Na turniru su ta-
kođer sudjelovali u veoma jakom sa-
stavu i igrači iz Čelareva (Republi-
ka Srbija). Prvog dana sudjelovalo je 
ukupno 56 natjecatelja u različitim ka-

tegorijama.  U veoma jakoj konkuren-
ciji naši natjecatelji su bili izvrsni i za-
uzeli su dva prva mjesta (Norman Pap 
i Dario Bistrović) i jedno treće mjesto ( 
Ivan Lovrić ). 
Drugog dana održan je seniorski tur-
nir (sudjelovalo je 28 natjecatelja) 
na nivou Vukovarsko srijemske žu-
panije gdje je Mislav Pole bio vrlo 
uspješan i u pojedinačnom natjeca-
nju osvojio treće mjesto a u igri pa-
rova prvo.

Predsjednik STK Opatovac
Ivan Pole

STOLNOTENISKI TURNIRI U SKLOPU 
MIHOLJSKIH DANA OPĆINE LOVAS
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SPORTSKE IGRE MLADIH (SIM)
Na kvalifikacijskom turniru za državnu završnicu Spotr-
skih igara mladih (za Vukovarsko srijemsku i Osječko ba-
ranjsku županiju) naši mladi igrači (stolnotenisači) ostva-
rili su uspjeh za svaku pohvalu. U kategoriji Dječaci 2005.
god. i mlađi prvo mjesto izborio je Dario Bistrović dok je 
Norman Pap bio drugi. U Kategoriji 2002. god. i mlađi Ivan 
Lovrić zauzeo je prvo mjesto.Naši igrači bili su vrlo uvjer-
ljivi i time ostvarili pravo nastupa na Državnoj završnici 
SIM-a u Splitu. (kolovoz 2017.) Na završni turnir idu samo 
pobjednici. Tako da u Split idu Dario Bistrović i Ivan Lo-
vrić sa svojim trenerom Mislavom Pole. Velik uspjeh i veli-
ka promidžba za našu Općinu. Ivan Pole

POJEDINAČNO PRVENSTVO 
SLAVONIJE I BARANJE REGIJA 

ISTOK U STOLNOM TENISU
Još jedan veliki uspjeh naših mladih stolnotenisača u Osi-
jeku na pojedinačnom prvenstvu Slavonije i Baranje regi-
ja Istok za mlađe kadete, koje je ujedno i kvalifikacijsko na-
tjecanje za prvenstvo Hrvatske. U dvorani Gradski Vrt u 
Osijeku u vrlo jakoj konkurenciji Dario Bistrović zauzeo je 
drugo mjesto dok je Norman Pap bio treći. Ivan Pole

Nakon završenih kvalifikacija naši 
igrači Ivan Lovrić, Dario Bistrović i 
Norman Pap sa svojim trenerom Mi-
slavom Pole napravili su izvanredan 
uspjeh na državnoj stolnoteniskoj za-

vršnici u Splitu od 09. do 12. kolovo-
za. Dario Bistrović postao je držav-
ni prvak u svojoj kategoriji, Norman 
Pap je drugi dok je Ivan Lovrić zavr-
šio kao treći u svojoj kategoriji. Nije-

dan klub nije osvojio toliko medalja 
kao naš klub što je za svaku pohva-
lu i dokaz kako se radilo kvalitetno 
i uporno.

Ivan Pole

SPORTSKE IGRE MLADIH - DRŽAVNA ZAVRŠNICA - Split 2017.
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PROIZVODNJA: ratarskih – vinogradarskih – voćarskih proizvoda

UDRUŽENA PROIZVODNJA: s poljoprivrednim proizvođačima u svim vidovima proizvoda – 
usluga – prodaja repromaterijala i otkup svih poljoprivrednih proizvoda

 

KOMUNALIJE  d.o.o.

Ilok, Julija Benešića 49

Tel: 032/827-350

Fax: 032/827-351

E-mail: komunalije@vu.t-com.hr
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L O V A S
Ante Starčevića 2

32249 TOVARNIK
Vlč. Ivana Burika 34

Tel: 032/524-520
Fax: 032/524-521
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32 000 Vukovar, Vinkovačka 50
tel. +385 (0)32  432  163
fax. +385 (0)32  432  164
e-mail: cazmatrans.vukovar@vu.t-com.hr

CITRUS d.o.o. LOVAS
VINARIJA I KUŠAONA VINA

S.S. Kranjčevića 36, Lovas; 032/525-209  mob: 098 346 541
citrus.doo@net.hr   •   www.citrus.hr

 VINKOVCI  BANA JELAČIĆA 65 TEL. 032/331-277
 VINKOVCI  JOSIPA LOVRETIĆA 3 TEL. 032/326-921
 VUKOVAR  PRILJEVO 203/L TEL. 032/430-440
 ĐAKOVO  P. PRERADOVIĆA 206 TEL. 031/819-350 
 SLAVONSKI BROD  OSJEČKA 290B TEL. 035/258-356
 OSIJEK  SV. L. B. MANDIĆA 111V TEL. 031/298-212
 POŽEGA  OSJEČKA 19 TEL. 034/271-133

dječja soba IKAR
prodaja po elementima

spavaća soba
KASHMIR
ormar 5D dim. 260*205*60 cm
krevet 200*180 cm
noćni ormarići 65*50*45 cm

francuski ležaj
METROPOL 200*160 cm

7.89600
kn

4.95000
kn

2.49000
kn

Čestitamo Dan Općine Lovas

kutna garnitura
DREAM

230*270 cm
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“EL-TEL-FRIZ”
obrt za elektroinstalaterske i građevinske radove i uslužne djelatnosti

Vlasnik: Miljenko Karačić, Vinkovci, Hrvatskih Kraljeva 7
Tel: 032-334-363, mobiteli: 098-605-717; 098-269-444

E-mail: ured@el-tel-friz.hr

32237 LOVAS - HR, Nova 5; +385 98 66 00 55; drazen.baliclovas@gmail.com

Dunavski prilaz 8, 32000 VUKOVAR - HR
tel.: +385 32 441 730, 441 731    fax: +385 32 441 733

e-mail: luka.vukovar@vu.t-com.hr
www.luka-vukovar.hr
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POVODOM DANA OPĆINE LOVAS 

I KIRBAJA U LOVASU I OPATOVCU

U IME OPĆINSKOG VIJEĆA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG 

ODJELA OPĆINE LOVAS

SVIM GRAĐANIMA UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE

POVODOM OBILJEŽAVANJA “MIHOLJSKIH DANA” 

I DANA OPĆINE LOVAS

SVIM MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA 

UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE 

SA ŽELJOM ZA DALJNJIM RAZVOJEM NAŠE OPĆINE 

NA DOBROBIT SVIH NAS

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Lovas

STJEPAN MILAS

Zamjenici predsjednika Općinskog Vijeća  
Općine Lovas

IVAN MAĐAREVIĆ

Načelnica Općine Lovas

Tanja Cirba, dipl. novinar

Zamjenik načelnice  
Općine Lovas

Ivan Mujić
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ISKRENE ČESTITKE  
SVIM MJEŠTANIMA 

LOVASA I OPATOVCA 
POVODOM DANA OPĆINE 

I KIRBAJA U LOVASU I OPATOVCU 
UPUĆUJE

OPĆINSKI ODBOR
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

OPĆINE LOVAS

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



Svim žiteljima Općine Lovas,
povodom obilježavanja Dana Općine 

i blagdana sv. Mihaela arkanđela,
upućujem najiskrenije čestitke i želje
za daljnjim uspješnim razvojem svih 

naselja Općine Lovas, a na zadovoljstvo 
i dobrobit svih žitelja koji u njima žive!

Župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić, dipl. ing.


