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Slavonske i srijemske nošnje u Mađarskoj

25 milijuna kuna za zimsku luku u Opatovcu



Dok u tilu snage budem imo, 
voljeti ću Slavonijo tebe...

Ljeto smo započeli „vatreno“. Naši 
nogometni reprezentativci obradova-
li su nas titulom vice prvaka svijeta. 
Bilo je „naporno“ tih mjesec dana, ali 
isplatilo se. Doček je bio veličanstven. 
No mi (Hrvati) ne bi smo bili mi kada 
ne bismo takav veličanstven događaj 
iskoristili na podjele: lijevih i desnih, 
crvenih i crnih i ne znamo već kakvih. 
Potom je, kako i priliči, uslijedilo otre-
žnjenje. Tragedije u Zaprešiću i još 
puno toga oko zdravstvenog susta-
va. Vlada je iskoristila godišnje odmo-
re da pusti nekoliko prijedloga zako-
na u javnu raspravu. Jedan od njih je 
zakon o poreznoj reformi, gdje vlada 
traži da direktori malih i srednjih po-
duzeća obrtnici i nositelji OPG moraju 
imati plaću od 10.000 kuna. Lijepo od 
njih, no već drugi dan prijedlog je mo-
rao biti povučen, odnosno dan je mi-
nistru na doradu, jer rezultat ove re-
forme bio bi gašenje na tisuće takvih 
tvrtki. Nažalost, predlagatelj očito ni-
je mislio na dobrobit poduzetnika ne-
go kako iz tih malih tvrtki izvući vi-
še poreza i doprinosa. Proveden ja 
natječaj, kolokvijalno nazvan „najbr-
ži prst“, gdje očito nije bitna kvalite-
ta i izvrsnost nego pobjeđuje onaj koji 
je brži. Bilježimo i učestale napade na 
novinare. Predstavnici vrhovne vlasti 
drže da je to „uobičajeno i dopustivo“, 
pa i Vaš novinar je u jednoj neformal-
no komunikaciji na pitanje: „Pa zar 
su svi novinari kreteni?“ dobio iskre-
ni odgovor: „Uglavnom da.“ Aktivno 
je tijekom ljeta bilo u političkim stran-
kama. Časni sudovi izbacuju, do ju-

čer ugledne, stranačke dužnike. Na-
javljuje se osnivanje nekoliko novih 
stranaka. Kao da ih i danas nemamo 
previše. Počela je nova školska godi-
na. Broj učenika na državnoj razini i 
dalje pada. Iseljavanje cijelih obitelji u 
zapadnu Europe ne staje, iako gospo-
darstvenici vape za radnicima. Razlo-
zi za odlazak, smatraju politički i de-
mografski stručnjaci, su kompleksniji. 
Ove godine obilježavamo i 25-obljet-
nicu ustroja Općine Lovas. Što o tome 
misle bivši načelnici saznat ćemo na 
stranicama ovog broja novina. Terito-
rijalni ustroj stalna je tema svih poli-
tičkih opcija no nitko nema snage ko-
načno reći je li dobar ili nije? Treba li 
ga modificirati, osuvremeniti? Pred 
nama su kirbaji, lovaski i opatovač-
ki. Proslavimo ih onako, srijemački i 
šokački. Ne dopustimo „naprednim“ 
medijima i portalima da slavonce i 
srijemce, krajnje neumjesno, svrstava-
ju u pijance i raspikuće. Naša mladost 
odlazi iz sasvim drugih razloga. Ta-
ko je ni kriv ni dužan, na portale do-
šao i jedan dječak, koji iz fraklića pi-
je čaj (plakat za ovogodišnje Vinko-
vačke jeseni). Pa smijemo li se uopće 
obući svoja rekle i prošetati Lijepom 
našom? Obući odijelo, staviti krava-
tu i imati brendirane torbice, naočale i 
odijela jamstvo je da ste „in“, no opak 
treba pročitati uvodni stih. Na radost 
vjernika Župa sv. Mihaela arkanđela 
dobila je novog župnika – vlč. Marina 
Putilina. I još jedna zanimljiva. Neg-
dje sam pročitao: „Da bi te ljudi vo-
ljeli, prvo moraš umrijeti“. Ima u to-
me istine. 

Stjepan Pančić, gl. od. Urednik
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25 GODINA OPĆINE LOVAS
Ove godine obilježavamo 25. obljetni-
cu ustroja Općine Lovas. Na temelju 
čl. 89. Ustava Republike Hrvatske do-
nesen je Ukaz o proglašenju Zakona o 
područjima županija, gradova i opći-
na, koji je potpisao prvi predsjednik 
pok. Franjo Tuđman. Prvi izbori odr-
žani su 1993. godine. Prva konstitui-
rajuća sjednica održana je u Zagrebu. 
Za ovih 25 godina trebamo se prisjeti-
ti tko je obnašao vlast u Općini Lovas:
Načelnici:

ŽELJKO CIRBA – 1993. – 2009.
STJEPAN MILAS – 2009. – 2013.

TANJA CIRBA – 2013. – 

Zamjenici načelnika bili su: Josip Fi-
lić, Stjepan Milas, Berislav Filić i Ivan 
Mujić.
Dužnost predsjednika Općinskog vi-
jeća obnašali su: Željko Cirba, Slav-
ko Bistrović, Stjepan Pančić i Stjepan 
Milas. Zamjenici predsjednika Općin-
skog vijeća bili su: Antun Pavošević, 
Marko Grčanac, Stjepan Milas, Beri-
slav Filić, Josip Filić, Ivan Pole, Stje-
pan Pančić, Ivan Mujić, Ivan Mađare-
vić i Milovan Ostojić.
Svih ovih 25 godina vlast je obnašala 
HDZ, dok su u vlasti svoj udio partici-
pirale slijedeće stranke: Srpska demo-
kratska samostalna stranka, Hrvatska 
seljačka stranka, Hrvatska stranka 

prava, Hrvatska stranka prava Ante 
Starčevića, Hrvatska stranka umirov-
ljenika i Konzervativna stranka Hr-
vatske. Kroz Općinsko vijeće prode-
filiralo je više od četrdeset vijećnika, 
čiji je doprinos razvoju Općine Lovas 
ne mjerljiv i često nedovoljno artikuli-
ran. Prošlo je vrijeme progonstva, po-
vratka i mirene reintegracije, svekoli-
kog napretka, pa konačno i odlaska iz 
ovih krajeva. Bilo je tu velikih najava: 
Pilot projekt navodnjavanja, Zimska 
luka, Američki san i sl. No najbolje 
da čujemo što o tim vremenima misle 
akteri koji su obnašali najviše funkci-
je vlasti u ovih 25 godina.

S. Pančić

POLITIKA KONTINUITETA UVIJEK DAJE RAZULTAT
Dužnost načelnika Općine Lovas ob-
našao sam u mandatu 2009. – 2013. 
Godine. Mogu konstatirati da je ve-
ćina planiranih projekata ostvarena u 
cijelosti ili su neki , posebno veći, bi-
li u fazi realizacije. U te četiri godine 
bilježimo značajne; gospodarske pro-
jekte i projekte u poljoprivredi i turiz-
mu - „TRIKO“, „CITRUS“, Turistič-
ko ugostiteljski objekt „BIĆANIĆ“, 
Akumulacija Opatovac, višegodišnji 
nasadi, farma krava tvrtke „Arator“ 
Lovas, projekt IRRI, novi vatrogasni 
dom, zgrada regionalnog poslovnog 
centra u Poslovnoj zoni Lovas, po-
četak izgradnje sustava kanalizacije. 
Za taj uspjeh zaslužen je, prije svega, 
timski rad svih djelatnika Općine Lo-
vas, Općinskog vijeća, Ureda za me-
đunarodnu suradnju TINTL (fondo-
vi EU, projekti prekogranične surad-
nje) te veoma dobra suradnja i potpo-
ra Vukovarsko-srijemske županije, re-
sornih ministarstava i fondova Vlade 
Republike Hrvatske. Bilježimo nasta-
vak radova na komunalnom uređenju 
naših mjesta: asfaltiranje ulica, održa-
vanje groblja i zelenih površina, po-
pravak i izgradnju novih potpornih 
zidova, nabavku novog stroja bage-
ra-rovokopača za naš Komunalni po-
gon. Na polju socijalne brige o svojim 
građanima pomagalo se najpotrebiti-
je obitelji u ogrjevu, troškovima sta-
novanja (voda, struja, komunalije). Fi-
nancirali smo igraonicu i malu ško-
la za predškolski odgoj. Za polaznike 
osnovne školu svoj djeci osiguran je 
jedan obrok a za srednjoškolce osigu-
ran je besplatni prijevoz u školu. Briga 

i pomoć starijima i nemoćnima provo-
dila se kroz „Program pomoći u ku-
ći“. Omogućen je rad mnogim udru-
gama s područja Općine. Uz moralnu 
i financijsku potporu organizirana su i 
određena kulturna događanja – kaza-
lišne i lutkarske priredbe i predstave, 
izdavanje i predstavljanje knjiga, iz-
davanje „Lovaskog lista“ i drugih op-
ćinskih tiskovina, te rad Knjižnice Lo-

vas. Isto tako ističem jaku dobru su-
radnju s vjerskim zajednicama i našim 
župnicima te nastavak dobre suradnje 
s općinama prijateljima , kako s pod-
ručja Republike Hrvatske (Tar-Vabri-
ga, Malinska-Dubašnica, Grad Đur-
đevac) tako i suradnju s prijateljskom 
općinom Starše iz Slovenije. S dužnim 
poštovanjem prisjećali smo se i svih 
naših poginulih u Domovinskom ratu 
posebice 18. listopada - Dan sjećanja 
na žrtve Domovinskog rada, 21. ožuj-
ka - Godišnjica pokopa 67 žrtava Lo-
vasa, kao i dana okupacije naših mje-
sta 10. i 14. listopada. Tradicionalno 
i uspješno smo obilježavali naše Mi-
holjske dane i Dan općine Lovas, kao 
i niz drugih popratnih manifestaci-
ja u sklopu istih. Složni i zajedničkim 
rad cijele Općine i svih dobronamjer-
nih žitelja rezultirao je nagradom ko-
ju sam dobio 22. Listopada 2010. go-
dine kada sam na Danima hrvatskog 
turizma dobio nagradu Turistički cvi-
jet i proglašen jednim od najboljih na-
čelnika te godine. Kao što sam i tada 
naglasio ponavljam da je to priznanje 
za minuli rad prethodnog načelnika i 
Općinske uprave te svih vijećnika od 
1993. - 2010. godine. Kontinuitet svih 
dužnosnika Općine Lovas nastavljen 
je i dalje još bolje i uspješnije rezultate 
u slijedećim mandatima. Za sam kraj 
za moj mandat (2009. – 2013.) rekao 
bih da je jedan od mandata u kontinu-
itetu te poveznica i nastavak jedne za-
crtane, po meni, uspješne politike koja 
je i danas na djelu.

Stjepan Milas, načelnik općine u 
razdoblju 2009. - 2013. godine
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BILO JE TEŠKO ALI VRIJEDILO JE
Prije svega, bila mi je čast, ali i velika 
obveza biti načelnik Općine Lovas u 4 
mandata, od formiranja općine u Za-
grebu u progonstvu do povratka, od-
nosno u periodu od 1993. – 2005. go-
dine. U početku je bilo vrlo teško jer 
izabran sam za načelnika od strane vi-
jećnika u Zagrebu, samo s dva peča-
ta u džepu pa sam se vratio u Đurđe-
vac i pitao sebe – A što sad? Privreme-
ni ured Općine Lovas je bio smješten 
u jednoj prostoriji zgrade Grada Đur-
đevca i četiri godine smo iz tog ureda 
pokušavali planirati povratak u Lovas 
i Opatovac. Sjednice Općinskog vi-
jeća i Poglavarstva održavale su se u 
Zagrebu, u Hrvatskom poljoprivred-
nom zadružnom savezu. Sve je bi-
lo vrlo komplicirano, uz vrlo malo fi-
nancijskih sredstava, ali smo uz obila-
zak prognanika po Hrvatskoj shvatili 
da moramo pripremati planove i pro-
jekte za vrijeme povratka koji je tada 
bio vrlo neizvjestan. Nakon Đurđev-
ca, kratko vrijeme je ured djelovao u 
zgradi Hrvatskih šuma u Vinkovci-
ma, a potom se 1997. godine preselio 
trajno u Lovas. Kako je bilo u Lovasu 
i Opatovcu to naši građani dobro zna-
ju. U vrijeme progonstva, uz sve osta-
le obveze, jedan od najvećih priorite-
ta nam je bio prikupljanje podataka o 
stradanju stanovnika Lovasa i Opa-
tovca što smo nastavili i po povrat-
ku kući. U našim mjestima smo za-
tekli užasnu situaciju, gotovo da nije 
bilo vode i struje, sve uništeno, infra-
struktura je bila vrlo loša (ceste, sta-
ze…), uništene obiteljske kuće, druš-
tvene zgrade, gomile smeća, psi luta-
lice… Ukratko, katastrofa. Čekale su 
nas ekshumacije, pokopi žrtava, tu-
ga, bol i plač na svakom koraku. Na-
ravno, za sve je postojao vrlo visoki ri-
zik od mogućih neželjenih događaja 
jer bilo je puno prijetnji, manjih i većih 
incidenata… Svi zajedno smo se odlu-
čili vratiti i ostati na našem tlu. Zato 
sam zahvalan, prije svega, Lovaščani-
ma i Opatovčanima na velikoj potpori 
koju su davali i meni, ali i mom timu 
u općini jer ni tada, kao ni sada, nije 
bilo lako. Zahvalan sam i našoj župa-
niji, ministarstvima i nacionalnim fon-
dovima, međunarodnim prijateljima, 
koji su pomagali naš povratak. Radno 
vrijeme nije postojalo, radilo se po ci-
jele dane, ali rezultati su, nakon ogro-
mnog truda cijelog tima, malo po ma-
lo dolazili. Iako su vremena teško us-
porediva, i onda i sada je trebalo pu-

no raditi, jer uz puno rada, truda, želje 
i entuzijazma, uz puno muke i zajed-
ništva, dobrih projekata… može se 
nešto napraviti. Ništa ne dolazi samo 
po sebi. Koliko god je sve to bilo teš-
ko i naporno, bilo je to i vrijeme pono-
sa, jer smo se vratili u svoje domove 
i htjeli stvoriti što bolje uvjete za po-
vratak i život građana. Još jednom na-
glašavam jedno zajedništvo, među vi-
jećnicima, Poglavarstvom, mojim za-
mjenicima, predsjednicima i dopred-
sjednicima Vijeća, djelatnicima opći-
ne, najužeg tima i svim institucijama 
koje su nas podržavale. Osobno mi-
slim da su i onda i sada rezultati jako 
dobri, što je vidljivo na svakom kora-
ku. Radovali smo kao i sada svakom 
radnom mjestu, svakom dječjem igra-
lištu, svakom EU projektu, metru ce-
ste ili staze, prije svega korektnim od-
nosima Lovasa i Opatovca, gdje stra-
načka pripadnost nije nikada bila pre-
sudna. Vrednovale su se samo dobre 
ideje i projekti, bez obzira od koga do-
lazili. Naravno, i sada ima ljudi ko-
ji će reći da ništa nije napravljeno, ko-
ji su zbog raznih razloga nezadovolj-
ni… Slažem se da se uvijek može na-
praviti više, ali smo svi zajedno uvijek 
davali maksimum koliko smo zna-
li i mogli. Često se kaže da je lako bi-
ti general poslije bitke pa bi se svako 
od nas trebao pitati koliki je bio nje-
gov doprinos razvoju lokalne zajedni-
ce. I sada pozivam na zajedništvo, uz 
poruku onima koji nas kritiziraju ne-
ka to bude argumentirano. I na kraju, 
izbori su ti koji daju odgovor odno-
sno ocjenu rezultata. Vrlo dug je po-
pis onoga što smo svi zajedno učini-
li i to se može vidjeti na svakom kora-

ku u našim mjestima. Želim naglasiti 
da je gotovo sva infrastruktura uređe-
na, od asfaltiranih cesti, plinske mre-
že, vodovoda, uređenih groblja, elek-
troenergetskih vodova, javne rasvjete, 
nogostupa, telekomunikacija. Izgra-
đeni su brojni objekti – dječji vrtić s 
knjižnicom, športska dvorana, vatro-
gasni dom, mrtvačnice, regionalni po-
slovni centar, zdravstvena ambulanta, 
športski objekti i igrališta, akumulaci-
ja Opatovac… Obnovljeni su svi druš-
tveni objekti, poput domova kulture, 
lovačkih domova, prostora udruga… 
Općina Lovas prepoznatljiva je di-
ljem Republike Hrvatske i šire po svo-
jim postignućima na polju povlačenja 
sredstava iz EU fondova, zahvaljuju-
ći dobroj općinskoj suradnji s Uredom 
za međunarodnu suradnju TINTL i, u 
zadnje vrijeme, LAG-om Srijem. Ta-
kođer, što je nemjerljivo, gospodar-
stvo na području općine je relativno 
stabilno, što osigurava ostanak mla-
dih ljudi, čemu je svoj doprinos sva-
kako dala Općina Lovas. Utemeljene 
su brojne su kulturne i športske ma-
nifestacije, kao što su Miholjski dani i 
Pokladno kolo, Dani udruga… Uspo-
stavili smo i gajimo prijateljske odno-
se s brojnim općinama u zemlji i ino-
zemstvu. Posebno se Općina Lovas, 
zajedno sa svojim građanima, brine 
o svojim stradalim mještanima, čuva-
jući uspomenu na njihovu žrtvu kroz 
komemoracije, izgradnju spomen obi-
lježja, izdavanje knjige i filma o stra-
danju, a u bliskom planu je i izgradnja 
spomen obilježja Minskog polja. Zim-
ska luka u Opatovcu je među sedam 
kapitalnih projekata uvrštena u Ra-
zvojni sporazum pet slavonskih župa-
nija. Veliku pozornost se davalo i daje 
djeci i mladima, obiteljima s djecom, 
učenicima i studentima, odnosno svi-
ma onima koji čine budućnost naših 
mjesta, ne zaboravljajući one kojima je 
pomoć potrebna (socijalno ugroženi, 
stari, nemoćni i bolesni). Općina Lo-
vas je dobar primjer kako male općine 
mogu biti uspješne i unatoč svim broj-
nim problemima, teško, ali uspješno 
se bori za prosperitet svojih mještana. 
Zapravo, to i je smisao postojanja op-
ćine, koja će i dalje, unatoč čestim ne-
utemeljenim kritikama, ići naprijed za 
dobrobit svojih građana. Još jednom 
hvala svim mojim suradnicima, kao i 
građanima na potpori.

Željko Cirba, dipl. ing. načelnik 
Općine Lovas od 1993. - 2009. godine
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Intervju s načelnicom Općine Lovas Tanjom Cirba, dipl. novinar

25 GODINA SAMOSTALNO KREIRAMO 
SVOJU POLITIKU RAZVOJA

Ove godine obilježavamo 25.-tu 
obljetnicu od konstituiranja Općine 
Lovas. Što su građani dobili ovakvim 
teritorijalnim ustrojem?
Imati vlastitu jedinicu lokalne samou-
prave velika je prednost. Svih ovih go-
dina, sami smo, u zajedništvu s mje-
štanima, udrugama, mjesnim odbori-
ma, vijećnicima, gospodarstvenicima 
i institucijama, kreirali svoju politi-
ku razvoja. Ako se okrenemo 25 go-
dina unazad i sjetimo se kako su na-
ša mjesta, infrastruktura i gospodar-
stvo tada izgledali, jasno nam je vid-
ljivo što smo sve zajednički napravili. 
Nemojmo zaboraviti da, uz velike na-
pore i ponovno ponavljam timski ra-
dom mojih prethodnika i sada mog ti-
ma, danas u mjestima imamo novoiz-
građene ili obnovljene sakralne objek-
te, športsku dvoranu, školske zgrade, 
dječji vrtić, zdravstvenu ambulan-
tu, vatrogasni dom, nerazvrstane ce-
ste, nogostupe, vodovodnu mrežu, 
plinoopskrbni sustav, poslovnu zo-
nu, športska i dječja igrališta, domo-
ve kulture, groblja i mrtvačnice, led 
rasvjetu…Nadalje, na vrijeme smo se 
pripremili za povlačenje sredstava iz 
EU i tako postigli puno u dobroj su-
radnji s Uredom za međunarodnu su-
radnju TINTL i LAG-om Srijem. Sve 
je to rezultat toga što smo samostal-

no utjecali na svoj razvoj i napredak. 
Ono što je problem Općine Lovas mali 
je broj stanovnika, a to dalje veže male 
prihode proračuna. Ipak, kao dio ne-
kog drugog, većeg sustava, bojim se 
da bi od svega nabrojanog realizirali 
puno manje.

Iz medija se stječe dojam da je Opći-
na Lovas jedna od razvijenijih i po-
željno mjesto za živjeti. Međutim ta 
„razvijenost „ pomalo i šteti gospo-
darstvenicima prilikom aplikacija 
projekata, bilo na državnoj bilo na 
EU razini.
 Ako uzmemo u obzir prethodno na-
vedeno i još puno onoga što nisam 
uspjela spomenuti, slobodno bih po-
tvrdila da je područje Općine Lovas 
poželjno mjesto za život i rad. No, in-
deks razvijenosti o kojem pričate stva-
ra problem gospodarstvenicima, kao i 
nama u lokalnoj samoupravi, ali i dru-
gim prijaviteljima projekata. Naime, 
novom indeksacijom Općina Lovas 
je prešla u razvijeniju skupinu potpo-
mognutih područja, čime su smanjeni 
omjeri sufinanciranja projekata. Tako-
đer, manji je broj bodova koji se ostva-
ruje prilikom bodovanja prijavljenih 
projekata, s obzirom da nerazvijenija 
područja dobivaju više bodova. Naža-
lost, kriteriji za indeksaciju bili su sto-

pa nezaposlenosti, dohodak po gla-
vi stanovništva, stupanj obrazovanja 
i sl., što je dovelo do prelaska Općine 
Lovas u razvijeniju skupinu. Sugerira-
li smo nadležnom ministarstvu da u 
obzir uzmu i neke druge kriterije po-
put pada broja stanovnika, niske cije-
ne nekretnina, pogranično područje, 
no, nažalost nisu nas poslušali. 

Dok nas EU i Vlada RH požuruju 
po pitanju zbrinjavanja otpada (raz-
vrstavanje, reciklažna dvorišta i sl.) 
opet je zastoju izgradnji sustava ka-
nalizacije. Problem je državna cesta 
u Opatovcu. 
Na polju gospodarenja otpadom, Op-
ćina Lovas napravila je puno jer kani-
mo ponijeti naslov „zelene općine“. 
Sanirali smo veliku deponiju otpada 
Šljivici uz pomoć EU sredstava, a ri-
ješena je i većina divljih deponija. Uz 
pomoć Fonda za zaštitu okoliša i ener-
getsku učinkovitost postavili smo ze-
lene otoke, a samostalno financira-
mo funkcioniranje mobilnog reciklaž-
nog dvorišta. Usvojili smo ove godine 
i novi Plan gospodarenja otpadom. U 
ovom trenutku je u tijeku javni natje-
čaj za odabir koncesionara za odvoz 
otpada, budući da je postojeći kon-
cesijski ugovor istekao. Kada Općin-
sko vijeće odabere novog koncesiona-
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ra, započet će i razdvojeno prikuplja-
nje otpada. U tu svrhu, potpisali smo 
Ugovor s Fondom za nabavku spre-
mnika za odvojeno prikupljanje otpa-
da za sva naša domaćinstva. Taj pro-
jekt, ali i projekt informiranja građana 
o novim načinima gospodarenjem ot-
padom, izradio je i aplicirao Ured za 
međunarodnu suradnju TINTL. 
Vezano za daljnju izgradnju kanaliza-
cije, dobro ste primijetili. Općina Lovas 
je u suradnji s Komunalijama doo izra-
dila svu potrebnu dokumentaciju, gra-
đevinsku dozvolu i troškovnike za ob-
novu vodovodne mreže i kanalizacije 
ispod državne ceste u Opatovcu. Sred-
stva za navedeno osigurali smo potpi-
sivanjem Ugovora s Hrvatskim voda-
ma i iz vlastitog proračuna. Nažalost, 
Hrvatske ceste u čijoj je nadležnosti dr-
žavna cesta D2 koja ionako u vrlo lo-
šem stanju, trebale su osigurati sred-
stva za obnovu ceste nakon završet-
ka izgradnje vodovoda i kanalizacije. 
Radi se o nedostatna 2 milijuna kn i o 
njima još pregovaramo. Znamo u ka-
kvom je stanju naš dio državne ceste, 
a koliko se istovremeno u drugim dije-
lovima države ulaže u cestovnu infra-
strukturu pa s pravom očekujemo da 
će Hrvatske ceste vrlo brzo iznaći mo-
gućnost za rješenje ovog problema. 

Već u nekoliko razgovora s Vama po-
stavio sam pitanje Prvog pilot pro-
jekta za navodnjavanje (akumulaci-
ja, sustav navodnjavanja). Već smo 
zaboravili svečanosti otvaranja, pa 
ubrzo zatvaranja zbog havarije na 
brani akumulacije. Znam da ćete od-
govoriti da to nije u nadležnosti lo-
kalne samouprave, no ipak postav-
ljam pitanje: Ima li tu ikakvog po-
maka i šanse da taj projekt zaživi.
Da, projekt je u nadležnosti Hrvat-
skih voda, koje su u potpunosti odra-
dile sanaciju brane i razvodnog susta-
va do parcela. Prema informacijama 
kojim raspolažem, rješava se pravna 
problematika oko prijenosa sustava u 
vlasništvo Vukovarsko-srijemske žu-
panije. Iz mojih vrlo čestih kontakata 
s Hrvatskim vodama saznajem da se 
brana vrlo sporo puni pa smo zatraži-
li da se voda za navodnjavanje koristi 
bar na dijelu površina. 

Najavljuju se i novi projekti na dr-
žavnoj razini (neki već i po drugi ili 
nekoji put). O čemu se konkretno 
radi. 
Vlada Republike Hrvatske potpisala 
je 20. srpnja ove godine u Vinkovcima 
Razvojni sporazum, kojim se definira-

ju razvojni projekti čija će realizacija 
biti financirana na području 5 slavon-
skih županija. U okviru Razvojnog 
sporazuma osigurano je i 25 milijuna 
kn za financiranje izgradnje Zimske 
luke u Opatovcu. Negdje krajem ruj-
na očekujemo raspisivanje javnog po-
ziva, nakon čega će projekt i službeno 
biti prijavljen za financiranje. U ovom 
trenutku, nositelj projekta Agencija za 
vodne putove ubrzano radi na pripre-
mi potrebne dokumentacije, uz napo-
menu da je ishođena građevinska do-
zvola, što je i bilo jedan od uvjeta za 
financiranje. 

Iz komunikacija s korisnicima može-
mo izraziti zadovoljstvo s projektom 
ZAŽELI!
Mislim da s ovim projektom može-
mo biti svi jako zadovoljni. Vrijedan 
je ukupno 3,8 milijuna kn, financiran 
sredstvima Europskog socijalnog fon-
da, posredstvom Ministarstva za de-
mografiju, mlade, obitelj i socijalnu 
politiku. Naših 25 djelatnica, uz vo-
ditelja i asistenticu, skrbe o 150 kori-
snika. Pored toga što smo uz pomoć 
Ureda TINTL uspjeli uposliti žene te-
že upošljivih kategorija i zbrinuti one 
koji su stariji ili nemoćni, projekt do-
nosi i druge benefite poput mjeseč-
ne isporuke paketa s higijenskim po-
trepštinama, prekvalifikacije djelatni-
ce u svrhu prilagodbi potrebama trži-
šta rada i sl. 

Građani su putem web-a i Lovaskog 
lista uglavnom upoznati s aktivno-
stima na području komunalnih za-
hvata. Molim Vas za rezime učinje-
nog u proteklih godinu dana i pla-
nom za naredno razdoblje. 
 Što se tiče komunalnih i drugih aktiv-
nosti, tu izražavam zadovoljstvo. Za-
vršili smo obnovu vodovodne mreže 
u naselju Opatovac (osim dijela ispod 
državne ceste), asfaltirali pristupnu 
cestu minskom polju, obnovili veliki 
dio nogostupa, nabavljen je novi trak-
tor za potrebe općinskog komunalnog 
pogona, uređen je lovaski dom kultu-
re i katolička crkva u Opatovcu, ob-
novljen je jedan općinski stan za po-
trebe mladih obitelji, a ovih dana za-
počela je i obnova drugog praznog 
stana. U tijeku je i energetska obnova 
dječjeg vrtića, uz napomenu da će se 
ove godine u taj objekt utrošiti gotovo 
milijun kuna. Ugovoreno je i asfaltira-
nje ceste u lovaskoj ulici Tina Ujevića 
te nastavak asfaltiranja kod „minskog 
polja“, vrijednosti gotovo 1,5 miliju-
na kn. Za pristupnu cestu opatovač-

kom groblju izrađena je građevinska 
dozvola pa će projekt iduće godine bi-
ti apliciran za financiranje. U ovom 
trenutku otvoren je i natječaj za oda-
bir idejnog rješenja uređenja spomen 
područja minskoga polja, a u projekti-
ranju je i biciklistička staza – spoj na-
selja Lovas i Opatovac. Do izlaska no-
vina započet će i sanacija poljskih pu-
tova, jer smo upravo nabavili 350 m3 
kamena tucanika. Općinski komunal-
ni pogon, sada uz pomoć programa 
javnih radova, održava naselja ured-
nim i čistim, uz košnju zelenih i krče-
nje obraslih površina, a zadovoljava-
juća je bila i zimska služba. Sva tri gro-
blja u oba naselja su uredna, na opato-
vačkom se upravo radi ograda, a sa-
de se i nove sadnice. Za obnovu smo 
prijavili i kapelicu na lovaskom kato-
ličkom groblju. Još su brojni projekti, 
ne samo Općine Lovas, već i obitelj-
skih poljoprivrednih gospodarstava, 
prijavljeni za financiranje uz pomoću 
Ureda TINTL, no o tome ćemo govo-
riti kada budu izvjesni. 

Društveni život u Lovasu dosta je 
aktivan!
 Tu bih kao prvo pohvalila naše udru-
ge građana koje su vrlo aktivne i zna-
čajno obogaćuju naš društveni i šport-
ski život. Zajedno smo organizirali već 
tradicionalne manifestacije -Miholjske 
dane, Pokladno kol, Dane udruga Op-
ćine Lovas , ali i neke druge manife-
stacije poput onih gospodarskih. Sva-
kako bih istaknula i tradicionalnu žu-
panijsku izložbu vina koja se svake 
godine događa u Lovasu, obilježava-
nje blagdana sv. Vinka i sv. Martina… 
Općina kroz svoj proračun pomaže 
udrugama koliko god je to moguće, a 
svake godine najmlađima priuštimo 
Lutkarsko proljeće u Lovasu i Opa-
tovcu. Financiramo i malu školu no-
gometa, školu plivanja, školu tambure 
i sl. Knjižnica sa svojim bogatim knjiž-
nim fondom i drugim sadržajima radi 
svakodnevno. No, uvijek smo otvore-
ni za sve ideje i i prijedloge u cilju po-
boljšanja kvalitete društvenog života, 
naravno u skladu s financijskim mo-
gućnostima proračuna. 

I dopustite mi samo da na kraju svim 
našim mještanima čestitam Dan Op-
ćine Lovas. Želim svima da lovaski i 
opatovački kirbaj provedu u obitelj-
skom i prijateljskom okruženju te da 
uz zagovor naših zaštitnika Sv. Mi-
haela arkanđela i Kraljice svete kru-
nice svi zajedno kročimo putem bolje 
budućnosti.  S. Pančić
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Lovas, 20. travnja 2018. godine - studenti  zagrebačkog Agronomskog fakulteta u posjeti Općini Lovas…

AGROBIZNIS I RURALNI RAZVITAK
Općinu Lovas i Ured za međunarod-
nu suradnju TINTL 20. travnja ove go-
dine posjetili su studenti diplomskog 
studija Agronomskog fakulteta Za-

greb, smjerova „Agrobiznis i ruralni 
razvitak“ i „Ekološka poljoprivreda 
i agroturizam“. U Regionalnom po-
slovnom centru Poslovne zone Lovas 

primili su ih općinska načelnica Ta-
nja Cirba i voditelj Ureda za međuna-
rodnu suradnju TINTL. Studentima 
su tom prigodom predstavili Općinu 
Lovas te odlične rezultate TINTL-a na 
polju apliciranja i realizacije projekata 
EU sredstvima. Budući poljoprivred-
ni stručnjaci ujedno su postavljali pi-
tanje domaćinima, poglavito vezana 
za poljoprivredne projekte i ruralni 
razvoj. T. Cirba

Lovas, 18. srpnja 2018. godine - župan Božo Galić u posjeti Općini Lovas…

ŽUPANIJA PODUPIRE SVE PROJEKTE OPĆINE LOVAS
Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić boravio je 18. srp-
nja ove godine u radnoj posjeti Općini Lovas, zajedno za 
svojim suradnicima – Zrinkom Čobanković, pročelnicom 
Upravnog odjela za gospodarstvo, Andrijom Matićem, 
pročelnikom Upravnog odjela za poljoprivredu, Željkom 
Galićem, ravnateljem Županijske uprave za ceste, Zden-
kom Podolar i Željkom Cirba iz tvrtke Agro-klaster doo, 
a sastanku je nazočio i ravnatelj Agencije za vodne puto-
ve Miroslav Ištuk. Općinska načelnica, u pratnji svojih su-
radnika – Stjepana Milasa, predsjednika Općinskog vije-
ća, Mladena Markešića, voditelja Ureda za međunarod-
nu suradnju TINTL i Mirke Latas, pročelnice Jedinstvenog 
upravnog odjela, izvijestila je župana o trenutnim projek-
tnim aktivnostima na području Općine Lovas. Naglasak je 
bio na gospodarskim projektima – izgradnji Zimske luke 
u Opatovcu, hladnjače i navodnjavanja, a razgovaralo se i 
o rekonstrukciji državne ceste D2 u naselju Opatovac, pro-
jektima ruralnog razvoja, energetskoj obnovi dječjeg vrti-
ća, kao i uređenju spomen područja „Minskoga polja“ i iz-
davanju novog obnovljenog izdanja knjige „Krvava istina 

– u susret novom životu“. Župan je istaknuo dugogodiš-
nju dobru suradnju s Općinom Lovas, obećavši potporu i 
budućim projektima, a naročito pripremi dokumentacije 
za EU projekte. Sastanku su se pridružili i gospodarstve-
nici iz tvrtki PZ „Lovas“, Arator i Triko, predstavivši žu-
panu najnovije gospodarske projekte.  T. Cirba
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Zagreb, 16. svibnja 2018. godine - potpisani ugovori s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU…

380.000 KUNA ZA EU PROJEKTE OPĆINE LOVAS
Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU odobrilo je Općini Lo-
vas iznos od 250 tisuća kn kroz Pro-
gram održivog razvoja lokalne zajed-
nice, a za projekt asfaltiranja nerazvr-
stanih cesta. Projekt je za sufinanci-
ranje prijavio Ured za međunarodnu 
suradnju TINTL, a Ugovor o sufinan-
ciranju 16. svibnja je u Zagrebu potpi-
sala općinska načelnica Tanja Cirba. 
Kroz spomenuti program ministrica 
Gabrijela Žalac potpisala ukupno 80 
milijuna kn ugovorenih sredstava, na-
mijenjenih razvoju slabije razvijenih 
područja.
Dana 23. svibnja općinska načelnica 
potpisala s ministricom Žalac Ugo-
vor o sufinanciranju projekta „Izra-
da projektno tehničke dokumentacije 
za izgradnju biciklističke staze na po-
dručju Općine Lovas“ u vrijednosti od 
130.000,00 kn.
Ugovor je potpisan prema Programu 
pripreme lokalnih razvojnih proje-
kata prihvatljivih za financiranje iz 
ESI fondova koji je pokrenut kao pot-
pora jedinicama lokalne i područne 

samouprave u cilju stvaranja zalihe 
kvalitetnih projekata i jačanja apsor-
pcijskih kapaciteta regionalne i lokal-
ne razine za korištenje EU sredstava. 

Projektnu prijavu na natječaj za sufi-
nanciranje izvršio je Ured za međuna-
rodnu suradnju TINTL putem župa-
nijske Razvojne agencije.  T. Cirba

PROJEKT IZGRADNJE ZIMSKE LUKE U OPATOVCU
U nazočnosti predsjednika Vlade An-
dreja Plenkovića i brojnih ministara, 
predstavnici Ministarstva regional-
nog razvoja i EU fondova, Ministar-
stva poljoprivrede i pet slavonskih 
županija potpisali su 20. srpnja u Vin-
kovcima Razvojni sporazum kojim se 
osiguravaju sredstva za provedbu 29 
strateških razvojnih projekata uku-
pne vrijednosti 700 milijuna kuna te 

dodatnih 50 milijuna kuna za njihovu 
pripremu.
Među sedam projekata koji se odno-
se na Vukovarsko-srijemsku župani-
ju, nalazi se i projekt izgradnje Zim-
ske luke u Opatovcu. Kroz razvojni 
sporazum, za realizaciju ovog pro-
jekta osigurano je 25 milijuna kn, 
dok će konačna vrijednost biti utvr-
đena postupkom javne nabave. No-

sitelj projekta je Agencija za vodne 
putove koja je do sada ishodila gra-
đevinsku dozvolu, izradila studiju 
izvodljivosti i drugu tehničku doku-
mentaciju. Očekuje se da će do kra-
ja rujna, kako je najavljeno, nadlež-
no ministarstvo otvoriti javni po-
ziv za službenu prijavu projekta za 
financiranje. 

T. Cirba
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ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
11. svibnja, na poziv predsjednika Stje-
pana Milasa, održana je 10. po redu 
sjednica Općinskog vijeća Općine Lo-
vas. Nakon aktualnog sata, koji je pro-
šao bez primjedbi, vijećnici su usvoji-
li izvješća o financijskom poslovanju 
općine za prvo tromjesečje te godišnji 
obračun proračuna za proteklu godi-
nu. Slijedom ukazanih potreba, formi-
ran je novi, prošireni sastav Odbora za 
poljoprivredu, ruralni razvitak i turi-
zam, kako bi se što kvalitetnije i sveo-

buhvatnije rješavala pitanja iz spome-
nutih područja. Na sjednici su jedno-
glasno usvojena i izvješća o radu da-
vatelja javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada, kao i 
izvješće o fakturiranoj i utrošenoj na-
knadi za razvoj. Nakon što se sastao 
Odbor za poljoprivredu, vijećnici su 
usvojili i predloženo Izvješće o utroš-
ku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu Re-

publike Hrvatske u prošloj godini, a 
ujedno je i donesen novi Program za 
2018. godinu, kao i program potpora 
poljoprivredi na području Općine Lo-
vas za tekuću godinu. Odlučeno je i o 
prodaji katastarske čestice u poslovnoj 
zoni Lovas tvrtki T2-com iz Vukovara 
za projekt „Uspostavljanje proizvod-
nog pogona za bazenski uzgoj slatko-
vodne ribe. O trenutnim aktivnostima 
Općine Lovas izvijestila je vijećnike 
načelnica Tanja Cirba.  T. Cirba

SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dana 25. svibnja održana je jedanaesta 
po redu sjednica Općinskog vijeća Op-
ćine Lovas. Na njoj su vijećnici usvojili 
Plan gospodarenja otpadom, jedan od 
planskih akata nužnih za daljnje pri-
javljivanje projekata u sferi zaštite oko-
liša. Na sjednici je izložen i prijedlog 
Programa raspolaganja poljoprivred-
nim zemljištem u vlasništvu Republi-
ke Hrvatske za Općinu Lovas te je na 
prijedlog Odbora za poljoprivredu od-
lučeno o maksimalnim površinama za 
zakup. Na kraju sjednice o trenutnim 
aktivnostima izvijestila je općinska na-
čelnica Tanja Cirba.
Temeljem ukazane potrebe, već 08. 
lipnja, održana je dvanaesta sjednica, 
kako bi se na vrijeme i u skladu sa Za-
konom o poljoprivrednom zemljištu, 
usvojio Program raspolaganja držav-
nim poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH za Općinu Lovas. Na-
kon opsežnog izlaganja, iz kojeg je bi-
lo vidljivo da većina državnog poljo-
privrednog  zemljišta mora biti rezer-
virana za povrat, vijećnici su jedno-
glasno usvojili predloženi Program. 
Na isti način, jednoglasno, usvoje-
na je i Odluka o usvajanju procjene 
rizika od velikih nesreća za područ-
je Općine Lovas te Odluka o osniva-
nju prava služnosti radi polaganja i 
imanja vodova za rekonstrukciju dije-
la vodoopsrkbnih cjevovoda u nase-
ljima Lovas i Opatovac. O trenutnim 

projektima i aktivnostima vijećnike je 
izvijestila općinska načelnica. 
Trinaesta sjednica Općinskog vije-
ća održana je neposredno pred ljetnu 
stanku, 12. srpnja. Na njoj su vijećnici 
usvojili Druge izmjene i dopune Pro-
računa Općine Lovas za 2018. godinu 
te projekciju proračunske potrošnje 
za iduće dvije godine. Istovremeno, 
usvojene su i druge izmjene i dopu-
ne Plana razvojnih programa Opći-
ne Lovas za isto razdoblje. Na prijed-
log načelnice, jednoglasno je usvojena 
i Odluka o nabavci radnih bilježnica 
za svu osnovnoškolsku djecu Osnov-

ne škole „Lovas“ za školsku godinu 
2018./2019. U nastavku sjednice, da-
na je suglasnost na provedbu ulaga-
nja na području Općine Lovas unu-
tar mjere 07 „Temeljne usluge i ob-
nova sela u ruralnim područjima“ iz 
Programa ruralnog razvoja Republi-
ke Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
(projekt rekonstrukcije Doma kulture 
u Opatovcu). Za predstojeće potpisi-
vanje Razvojnog sporazuma pet sla-
vonskih županija biti će predloženo 
dva projekta – izgradnja zimske luke 
i hladnjače u Poslovnoj zoni Lovas – 
odlučeno je također.  T. Cirba
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105.000 KUNA ZA MALE PROJEKTE U POLJOPRIVREDI
Odbor za poljoprivredu, turizam i ruralni razvitak sastao 
se 09. svibnja u općinskoj vijećnici na poziv načelnice. Na 
sastanku se raspravljalo o izvješću o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa po-
ljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske U 
2017. Godini. Načelnica je nazočne izvijestila da su ostva-
rena sredstva u iznosu od 242 tisuće kn utrošena u financi-
ranje rada udruga u poljoprivredi, provedbu deratizacije, 
financiranje troškova mljekarima u Opatovcu, katastarsko 
geodetske usluge te za nabavku kamena tucanika i sana-
ciju poljskih putova. Iznos od 84 tisuće kn namijenjen pot-
porama poljoprivrednim gospodarstvima, sukladno Ured-
bi de minimis, ostao je neutrošen pa je prenesen u tekuću 
godinu. Članovi Odbora ujedno su usvojili predloženi pro-
gram rasporeda sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 
tekuću godinu, koji će biti predložen na usvajanje Općin-
skom vijeću. Na sastanku je donesen i Program potpora 
poljoprivredi na području Općine Lovas za 2018. u izno-
su od 105 tisuća kn, koji će sadržavati 6 mjera (poticanje 
proizvodnje svinja i ovaca, sufinanciranje sadnica bobiča-
stog i drugog voća, sufinanciranje sustava za navodnjava-
nje te sustava zaštite višegodišnjih nasada). Nakon usvaja-
nja Programa potpora od strane Općinskog vijeća i ishođe-
nja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, biti će raspisan 

Javni poziv za dodjelu potpora, dogovoreno je na sastan-
ku. Načelnica je ujedno izvijestila nazočne i o izradi Pro-
grama raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem 
koja je u tijeku.  T. Cirba

Opatovac, 17. srpnja 2018. godine - održano predavanje o zaštiti vinograda…

VINOGRADARI 
PRATE SUVREMENA 

POSTIGNUĆA U ZAŠTITI 
17. srpnja 2018. Godine na imanju Ante Ivanike održano je 
predavanje na temu zaštite vinograda. Predavanje je odr-
žala tvrtka Bayer. Istaknuto je da vinogradari u našem vi-
nogorju prate savjete struke i na taj način smanjuju broj 
tretiranja i podižu kvalitetu zaštite vinograda. Potporu 
ovom predavanju dala je i Udruga vinogradara i vinara 
„SRIJEM“Lovas. S. Pančić

SASTANAK ODBORA ZA POLJOPRIVREDU
Dana 05. rujna o.g. Općinska načelnica Tanja Cirba sastala 
se s članovima Odbora za poljoprivredu, ruralni razvitak i 
turizam. Razgovaralo se predstojećim radovima nasipanja 
poljskih putova i otresnica pa su članovi odbora iznijeli po-
trebe lovaskog i opatovačkog atara, dok je općina nabavi-

la 350 m3 kamena tucanika. Kako je dogovoreno nasipanje 
će izvesti tvrtka Vodoprivreda jer je izraženo zadovoljstvo 
prošlogodišnjim radovima. Svi troškovi nabavke kamena i 
uređenja poljskih putova financirat će se iz sredstava pri-
kupljenih zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta. 
Načelnica je upoznala članove Odbora s otvorenim Javnim 
pozivom za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male 
vrijednosti u poljoprivredi, temeljem Uredbe de minimis u 
sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Op-
ćine Lovas, uz zamolbu da se informacija podijeli s osta-
lim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o ostalim natječa-
jima namijenjenim obiteljskim poljoprivrednim gospodar-
stvima, o čemu je nazočne izvijestio Mladen Markešić, vo-
ditelj Ureda za međunarodnu suradnju TINTL. Zamjenik 
direktora tvrtke Agro-klaster Željko Cirba doo izvijestio je 
nazočne o dva novoosnovana klastera na području Općine 
Lovas te pozvao poljoprivredne proizvođače na suradnju. 

T. Cirba
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Vukovar, 17. srpnja 2018. godine - dodijeljene potpore udruženjima 
poljoprivrednih proizvođača i klastera Vukovarsko-srijemske 
županije…

UDRUGA VINOGRADA I VINARA 
„SRIJEM“ LOVAS DOBILA 
POTPORU VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE ŽUPANIJE
17. srpnja 2017. godine u Vukovaru 
održano potpisivanje ugovora za do-
djelu potpora udruženjima poljopri-
vrednih proizvođača i klastera za pro-
vedbu aktivnosti i projekata iz pod-
ručja poljoprivrede u Vukovarsko-sri-
jemske županije u 2018. godini.
Potporu su dobile četiri poljopri-
vredne udruge: Udruga svinjogojaca 
VSŽ, Udruga uzgajivača ovaca i ko-
za VSŽ, Udruga natjecatelja u oranju 

VSŽ i Udruga vinogradara i vinara 
„Srijem“Lovas.
Udruga vinogradara aplicirala je pro-
jekt, kojim je obuhvaćeno slijedeće:
- XI. Županijska ocjenjivačka izložba 
vina
- Sudjelovanje na sajmovima u Du-
brovniku i Biogradu na moru, ko-
ji imaju za cilj povezivanje poljopri-
vrednih proizvođača iz cijele države s 
turističkom ponudom. S. Pančić

Lovas, 30. svibnja 2018. godine - održani 12. sportski susreti 
proizvođača šećerne repe…

REPARSKE IGRE
Tradicionaln sportski susreti proizvo-
đača šećerne repe “Reparske igre” 
održane su ove godine u Lovasu. Uz 
šećerane Viro grupe ove godine čast 
organizacije pripala je PZ Lovas. Po-
zdravljajući sve nazočne u ime ovogo-
dišnjeg domaćina PZ Lovas upravitelj 
Zdenko Bistrović je istakao da je dje-
latnicima čast ugostiti proizvođače še-
ćerne repe i zaželio svim gostima da 
se ugodno osjećaju u Lovasu. Iako je 
ovogodišnja proizvodnja šećerne repe 
bremenita problemima, odmorimo se 

malo od svakodnevnih briga, prepu-
stimo se sportskim igrama a pobjedni-
ci smo svi mi koji smo se, ovdje u na-
šem Lovasu okupili, - istakao je Zden-
ko Bistrović. S. Pančić

Dodjela potpora 
male vrijednosti 
u poljoprivredi

Načelnica općine Lovas je 13. kolovoza 
2018. objavila JAVNI POZIV za podno-
šenje zahtjeva za dodjelu potpora male 
vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godi-
ni, temeljem Uredbe de minimis u sklo-
pu Program potpora poljoprivredi na 
području Općine Lovas za 2018. godi-
nu. Potencijalni kandidati mogu doku-
mentaciju potrebnu za prijavu na natje-
čaj zatražiti u uredu Općine, ili ju skinuti 
na internet stranici općine. T. Cirba

Biograd na Moru, 22. - 24. 
lipnja 2018. godine – Udruga 
vinogradara i vinara „SRIJEM“ na 
sajmu…

GASTRO BIOGRAD

Udruga vinogradara i vinara „SRI-
JEM“ Lovas sudjelovala je na Sajmu 
GASTRO BIOGRAD u Biogradu na 
moru koji se održavao od 22. - 24. lip-
nja ove godine. Vinogradari su pre-
zentirali svoje proizvode i uspostavi-
li brojne kontakte te na taj način da-
li značajan doprinos ka spajanju Sla-
vonije, Baranje i Srijema s Jadranskim 
morem. Cilj sudjelovanja bio je da-
ti doprinos naše općine u „Zoni Ga-
stro Putovnice – degustacije jela zele-
ne i plave Hrvatske. Potporu sudjelo-
vanju na ovom sajmu dala je Općina 
Lovas. Vinogradari i vinari zahvalju-
ju se Općini na potpori kao i domaći-
nima na gostoprimstvu. Udrugu vi-
nogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas 
na ovome sajmu predstavljala je vi-
narija „CITRUS d.o.o.“ S. Pančić
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X. ŽUPANIJSKA OCJENJIVAČKA IZLOŽBA VINA
U organizaciji Udruge vinogradara i 
vinara „SRIJEM“ Lovas i Vinskog kla-
stera „Srijem“ 01. lipnja 2018. održana 
je XI. Županijska ocjenjivačka izložba 
vina – berba 2017. Na izložbu je bilo 
prijavljeno 40 uzoraka. Uzorci su pri-
stigli iz Lovasa, Opatovca, Sotina, Vu-
kovara, Iloka, Tovarnika, Šarengrada 
i Bapske. Ocjenjivačka komisija dodi-
jelila je 5priznanja, 8 brončanih plake-
ta, 23 srebrne plakete i 4 zlatne plake-
te. Najboljim su proglašeni:

-  CITRUS d.o.o – traminac
- PZ LOVAS - frankovka
-  PODRUMI KREŠIĆ – graševina i 

frankovka

Pokrovitelji izložbe bili su Vukovar-
sko-srijemska županija i Općina Lo-
vas. Medijski pokrovitelj bio je Hr-
vatski radio Vukovar. U ime pokro-
vitelja sudionike natjecanja i sve go-
ste pozdravili su savjetnik župana 
vukovarsko-srijemskog Željko Cirba 
i načelnica Tanja Cirba, koji su ista-
kli vrijednost ovakvog udruživanja 
poljoprivrednih proizvođača i najbo-
ljima podijelili zaslužena priznanja. 
U ime Udruge zamjenik predsjed-
nika Branko Peić i tajnik Zdenko Bi-

strović izrazili su zadovoljstvo oda-
zivom vinogradara i vinara i prino-
sima prošlogodišnje berbe, te izrazi-
li nadu da će se situacija oko Agroko-
ra, koji je glavni otkupljivač grožđa i 
vina s našeg područja uspješno riješi-
ti. Županijska izložba vina održana je 
na imanju PZ „Lovas“ i ovom prigo-
dom zahvaljujemo se djelatnicima za-
druge i upravitelju Zdenku Bistroviću 

na gostoprimstvu. Ovogodišnju izlož-
bu obogatio je i izložbeni štand tvrtke 
Agro-klaster d.o.o. s poljoprivrednim 
proizvodima s područja Vukovarsko-
srijemske županije. S. Pančić

ZLATNI DAN VINA 
U SREMSKOJ 

MITROVICI
Na ovogodišnjoj manifestaciji „Zlatni 
dan vina“ u Sremskoj Mitrovici, koja 
je održana krajem kolovoza ove godi-
ne, sudjelovali su i članovi Udruge vi-
nogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas. 
Ovu manifestaciju, posvećenu vinu i 
vinogradarstvu organiziralo je udru-
ženje koje nosi naziv rimskog impera-
tora Marka Aurelija, za kojeg se sma-
tra da je u ove krajeve donio prvi čo-
kot vinove loze.  S. Pančić
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OKUSI SLAVONIJU U ISTRI
Općina Lovas i Agro-klaster doo Vinkovci, na poziv prija-
teljske Općine Tar-Vabriga, organizirali su putovanje poljo-
privrednih proizvođača na završno turističko događanje u 
Taru. U opsežnom programu završnog turističkog viken-
da, brojnim gostima i domaćinima predstavljena je boga-
ta gastronomska ponuda i drugi poljoprivredni proizvodi 
Srijema i Slavonije. Na prodajnim izložbama brojni posje-
titelji mogli su kušati slavonski kulen i druge mesne pre-
rađevine, med, pekmeze, đemove, sokove, vina i sve dru-
go što proizvedu ruke vrijednog slavonskog seljaka. Turi-
stička zajednica Općine Tar-Vabriga organizirala je i više 

radnih sastanaka na kojima su se proizvođači, predstavni-
ci Agro-klastera i Općine Lovas susreli s direktorima hote-
la i vlasnicima restorana, a sve kako bi se dogovorilo pove-
zivanje „zelene i plave“ Hrvatske, odnosno obostrani pla-
sman viška poljoprivrednih proizvoda. Dogovoren je uz-
vratni susret istarskih i slavonskih gospodarstvenika, a 
razgovaralo se i o otvaranju trgovine autohtonih, domaćih 
proizvoda i drugim oblicima suradnje s hotelima i restora-
nima, naročito na polju opskrbe. Ovom prigodom zahva-
ljujemo Općini Tar-Vabriga i Turističkoj zajednici na odlič-
noj organizaciji i pruženoj pomoći. T. Cirba

UDRUŽIVANJEM DO SNAŽNIJEG NASTUPA NA TRŽIŠTU
U Lovasu je tijekom ljeta osnovan Kla-
ster proizvođača voća i voćnih pro-
izvoda, za čijeg je predsjednika iza-
bran Domagoj Vidić. Cilj ovog Klaste-
ra je povezivanje i umrežavanje proi-
zvođača voća i voćnih proizvoda na 
području Vukovarsko-srijemske žu-
panije, povećanje proizvodnje, zajed-
nički izlazak na tržište prodaje , po-
kretanje kratkih lanaca opskrbe, uvo-
đenja i primjena novih znanja i teh-
nologija u proizvodnji te jačanje po-
jedinačne i ukupne konkurentnosti 
poduzetnika koje se bave ovom dje-
latnošću. S istim ciljem osnovan je i 
drugi klaster – Klaster proizvođača 

orašastih plodova, čiji je predsjednik 
Damir Sovar iz Sotina. 
Inicijativu za osnivanje ovih Klastera 
pokrenula je tvrtka Agro-klaster doo, 
osnovana za poslovnu podršku pro-
jektima u poljoprivredno-prehrambe-
nom sektoru Vukovarsko-srijemske 

županije. „Temeljna zadaća ove tvrt-
ke je povezati obiteljska poljoprivred-
na gospodarstva i male poduzetnike 
u klastere, zadruge ili druge oblike 
udruživanje, a s ciljem da se u konač-
nici poveća obim proizvodnje na nji-
hovim gospodarstvima, zatim da se 
izmijeni struktura proizvodnje u ko-
rist kultura pogodnih za industrijsku 
preradu, efikasnije i troškovno racio-
nalnije izradi potrebna im poduzet-
nička infrastruktura te da se zajed-
nički pojave na tržištima i u distribu-
cijskim lancima gotovih proizvoda“ 
, doznajemo od zamjenika direktora 
Željka Cirbe.  T. Cirba
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„ZAŽELI-
Općina Lovas“

Projekt „ZAŽELI-Općina Lovas“ je 
sufinancirala Europska unija iz Eu-
ropskog socijalnog fonda, Operativni 
program Učinkoviti ljudski potencija-
li 2014.-2020 u iznosu od 3.819.450,00 
kn bespovratnih sredstava. Razdo-
blje provedbe projekta je od 01.pro-
sinca 2017. godine do 31. svibnja 2020. 
godine, tj. 30 mjeseci, od toga 24 mje-
seca za 25 zaposlenih žena. Tijekom 
provedbe projekta, 25 zaposlenih že-
na skrbi o 150 korisnika kroz pomoć u 
kući, dostavi namirnica, pomoć u pri-
premi obroka, pomoć u održavanju 
čistoće stambenog prostora/domova, 
pomoć pri oblačenju i svlačenju, bri-
zi o osobnoj higijeni, pomoć u socijal-
noj integraciji, pomoć u posredovanju 
u ostvarivanju raznih prava, dostava 

lijekova, plaćanje računa, dostava po-
magala, pružanje podrške korisnici-
ma kroz razgovore i druženje te uklju-

čivanje u društvo, pratnju i pomoć u 
raznim društvenim aktivnostima. Ta-
kođer u mjesecu kolovozu je sklopljen 
okvirni sporazum sa industrijom Sa-
ponija d.d. iz Osijeka, koja proizvo-
di deterdžente te proizvode za osob-
nu higijenu i sredstava za kućansku i 
industrijsku čistoću. Time je krajnjim 
korisnicima omogućen paket potrep-
ština za osobnu higijenu i održava-
nje higijene stambenog prostora, ko-
ji je prvi put podijeljen u mjesecu ko-
lovoz za mjesec rujana ove godine, te 
će se nastaviti s podjelom u narednim 
mjesecima. Na ovogodišnjim Dani-
ma udruga u organizaciji Općine Lo-
vas, sudjelovale su i djelatnice projek-
ta ZAŽELI koje su fritulama i palačin-
kama pripomogle ovoj humanitarnoj 
akciji a prikupljeni novac biti će podi-
jeljen za najpotrebitije.

„ZAŽELI-Općina Lovas“
Zoran Palijan, bacc.oec.  

voditelj projekta

I OVE GODINE JAVNI RADOVI
Općina Lovas posredstvom Hrvat-
skog zavoda za zapošljavanje provo-
di Program javnih radova pod nazi-
vom „Revitalizacija, zaštita i očuvanje 
okoliša na području Općine Lovas“. 
U programu je uposleno 11 djelatni-

ka na rok od 6 mjeseci (lipanj – prosi-
nac o.g.). Zajedno s djelatnicima op-
ćinskog komunalnog pogona, djelat-
nici programa odrađuju brojne poslo-

ve na uređenju okoliša, poput košnje, 
uređenja groblja, održavanja sadnica 
i sl. Program javnih radova predstav-
lja veliku pomoć pri uređenju oba na-
selja i daje značajan doprinos uredno-
sti i izgledu naših mjesta. T. Cirba
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ZAVRŠENA OBNOVA CRKVE BDM 
KRALJICE KRUNICE U OPATOVCU

Radovi na obnovi katoličke crkve 
BDM Kraljice sv. Krunice u Opa-
tovcu započeli prošle godine zavr-
šeni su. Postavljeno je novo central-
no grijanje i izvršeno bojanje i pri-

padajuće uređenje interijera crkve. 
Postavljena je i nova nadstrešnice 
na ulazu u crkvu i otklonjeni kva-
rovi na vodovodnom sustavu i od-
vodnji. Radove su financirali Mini-

starstvo regionalnog razvoja i fon-
dova Europske unije u iznosu od 
130.000,00 kuna i Općina Lovas u 
iznosu od 20.000,00 kuna. 

S. Pančić

NASTAVLJA SE 
SUFINANCIRANJE 

PRIJEVOZA UČENICIMA 
SREDNJOŠKOLCIMA

Temeljem Zaključka Koordinacije župana, gradonačelnika 
i načelnika Vukovarsko-srijemske županije o financiranju 
troškova javnog prijevoza, Općinska načelnica donijela je 
Odluku o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovi-
tih učenika srednjih škola s područja Općine Lovas za škol-
sku godinu 2018./2019.

Kako bi se olakšalo roditeljima učenika putnika, sufinanci-
ranje prijevoza odvijat će se po prijašnjem modelu, po ko-
jem 75% iznosa mjesečne karte plaća Vlada Republike Hr-
vatske, 100 kn snosi roditelj/skrbnik dok preostali iznos 
troškova dijele županija i općina. Učenicima koji su člano-
vi kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade ili 
pomoći za uzdržavanje 100% putnih troškova snosi Mini-
starstvo znanosti i obrazovanja. Svim srednjoškolcima že-
limo puno uspjeha u nastavku obrazovanja. T. Cirba

KOMUNALNE AKTIVNOSTI 
U OPATOVCU

U tijeku su radovi na uređenju Katoličkog groblja u Opatov-
cu. Postavlja se ograda, uređuje okoliš. Predviđeno je da se 
proširi prostor za parkiranje i izgradi ugibalište na pristu-
pnoj cesti koja ide iz Hercegovačke ulice. U daljoj perspek-
tivi nastojat će se izgraditi i pristupni put sa županijske ce-
sta Lovas – Opatovac. Tijekom zime iskrčiti će se i raslinje 
uz groblje. Preostaje da se nastavi s radovima na uređenju 
„Posranog surduka“ i surduka prema pravoslavnom gro-
blju. Kako saznajemo od predsjednika Mjesnog odbora Mla-
dena Pančića djelatnici javnih radova uredno odrađuju svoj 
posao, kao i djelatnice iz projekta „ZAŽELI“.  S. Pančić
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ZUBARI U VRTIĆU
Općina Lovas i Dom zdravlja Vuko-
var i ove godine provode program 
preventivne zaštite dentalnog zdrav-
lja kod predškolske djece. Stoga je 
11. lipnja ove godine vrtićki uzrast, 
kao i buduće prvašiće, posjetio lo-
kalni stomatolog dr. Hrvoje Vran-
ković u pratnji zamjenika ravnate-
lja Doma zdravlja, također stoma-
tologa, dr. Zvonimira Gvozdanovi-
ća. Radoznaloj dječici su prezentira-
li ispravan način pranja zubi, a što su 
i sami mogli isprobati na prigodnom 
umjetnom zubalu. Svima je podijelje-
na odgovarajuća zubna pasta i četki-
ca, a oni „veliki“ iz male škole dobi-
li su i prigodni zaštitni gel za zube, 
dar Općine Lovas. Cilj projekta je po-
krenuti što ranije zdravstvenu zaštitu 

zubi kod najmlađih uzrasta, kao i po-
taknuti ih na svakodnevno i redovno 

održavanje higijene zubi, uz redovne 
zdravstvene preglede.  T. Cirba

ZA BOLJE ZDRAVLJE NA RURALNIM PODRUČJIMA
Članovi Međunarodne udruge studenata medicine Hr-
vatska -CroMSIC iz Osijeka 26. svibnja ove godine u cen-
tru Lovasa vršili su prevencijska mjerenja krvnog tlaka i 
glukoze u krvi, a u okviru provedbe javnozdravstvenog-
edukativnog projekta „Ruralno zdravlje“. Ovaj projekt je 
usmjeren na probleme s kojima se stanovnici ruralnih po-
dručja redovito susreću, a drugačiji su od problema sta-
novnika urbanih područja. Prvenstveno se to odnosi na do-
stupnost pravodobne medicinske pomoći, ali isto tako i na 
manjak programa kojima bi se poboljšala edukacija stanov-
ništva, doznajemo od studenata. Zahvaljujemo Lovaščani-
ma na velikom odazivu, kao i budućim liječnicima na do-
lasku i trudu.  T. Cirba

AKTIVNOSTI PROJEKTA LOVAS ZA MLADE
Općina Lovas pokrenula je u surad-
nji sa Udrugom mladih Općine Lo-
vas i LAG-om Srijem projekt jačanja 
kapaciteta udruge mladih, uz stjeca-

nje znanja o arheologiji, volonterstvu, 
ekoturizmu i korištenju prirodnih re-
sursa, promišljajući o tome kako upra-
vo arheologiju i prirodne resurse mo-

gu iskoristiti u ruralnom turizmu i 
drugim gospodarskim djelatnostima. 
U okviru projekta uspješno su pro-
vedene edukativne aktivnosti vezane 
uz uređivanje javnih površina, eduka-
tivne radionice i predavanja o arheo-
logiji, volonterstvu, predavanja na te-
mu ekoturizma i korištenja prirodnih 
resursa. Odrađen je i posjet muzeju 
Grada Iloka, upravo u okviru stjeca-
nja znanja o arheološkim bogatstvima 
koji su iskopani kako na području Op-
ćine, tako i okolice. Vrijednost projek-
ta iznosi 57.775,00 kn, od čega Mini-
starstvo za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku osigurava iznos od 
40 tisuća kn, a ostatak će biti financi-
ran sredstvima općinskog proračuna.
Projekt je na natječaj Ministarstva 
aplicirao LAG „Srijem”, voditelj pro-
jekta je Albert Varga, a asistira mu An-
drea Poljak. Andrea Poljak
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ISPLAĆENO 34 TISUĆE KUNA OBITELJIMA S MALOM DJECOM
Općinska načelnica Tanja Cirba jučer 
je u općinskoj vijećnici ugostila rodite-
lje mališana, koji ostvaruju pravo na na-
knadu za novorođenu djecu. Tom pri-
godom 29 obitelji dobilo je pripadaju-
ći iznos od tisuću, odnosno tisuću i pol 
kuna, za čega je iz općinskog proračuna 

izdvojen iznos od 30 tisuća kuna. Ujed-
no je isplaćeno 4 tisuće kuna obitelji Đa-
ković kojoj se nedavno rodilo drugo di-
jete. Načelnica je izvijestila roditelje i o 
drugim aktivnostima vezanim za brigu 
za najmlađe poput predstojeće energet-
ske obnove dječjeg vrtića, projekta po-

boljšanja materijalnih uvjeta u vrtiću te 
donesenoj Odluci o financiranju nabave 
radnih bilježnica za sve učenike OŠ Lo-
vas. Pozvala je roditelje da aktivno su-
djeluju te svojim prijedlozima i idejama 
doprinose poboljšanju uvjeta za život i 
rast najmlađih.  T. Cirba

NOVOROĐENI 
RUJAN 2017.  

- RUJAN 2018. Teo Štrangarević rođ. 
23.10.2017. - Tihomir i Tanja 

Štrangarević (rođ. Pavličić)

Marija Ozdanovac, rođ. 
06.12.2017. - Dario i Mirela 

Ozdanovac (rođ. Gelemenović)

Patricia Halaši, rođ. 
27.08.2018. - Branislav i 

Biljana Halaši (rođ. Gudurić)

Sara Tanasić, rođ. 
07.12.2017. - Nemanja i 

Marija Tanasić (rođ. Šetula)

Silvio Vidić, rođ. 15.05.2018. 
- Kristijan i Silvija Vidić (rođ. 

Somborac)

Stjepan Đaković, rođ. 
10.05.2018. - Saša i Antonija 

Đaković (rođ. Došen)
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Lovas 13. lipnja 2018. godine - završena školska godina…

ŠKOLSKU 2017./18. USPJEŠNO ZAVRŠILO 83 UČENIKA
Završnom predstavom upriličenom 
u lovaskom domu kulture 13. lipnja 
obilježen je kraj školske 2017./18. go-
dine. Pjesmom, plesom i pokojom su-
zom učenici su se oprostili od škol-
skih klupa i učitelja. Školsku godinu 
uspješno je završilo 83 učenika pa ra-
duje činjenica da će iduću upisati ve-
ći broj učenika, odnosno njih 91. Četr-
deset učenika završilo je razred s od-
ličnim uspjehom, a posebnu nagradu 
dobilo je njih 13 za postignut uspjeh 
5,0. Raduje također i broj budućih pr-
vašića jer će na jesen po prvi puta za-
sjesti u klupe njih 17. Na oduševljenje 
gledatelja, završnu priredbu uveličali 
su svojim nastupom Leptirići i Pčeli-
ce iz dječjeg vrtića Bajka.  T. Cirba

BAŠKA VODA 
UPUTILA DONACIJU 

OŠ LOVAS
Općina Baška voda, s kojom Općina 
Lovas gaji dugogodišnje prijateljske 
odnose, donirala je Osnovnoj ško-
li Lovas 150 kompleta udžbenika za 
učenike od 1 – 8 razreda. Dalmatin-
ske prijatelje koji su knjige i dopre-
mili u Lovas, primila je u općinskoj 
vijećnici Tanja Cirba uputivši im rije-
či zahvale, a potom su se svi zajedno 
uputili uručiti knjige. „Udžbenici će 
biti od velike pomoći našim učenici-
ma, odnosno olakšica njihovim rodi-
teljima. Višak koji nam ostane doni-
rat ćemo okolnim školama“, rekla je 
ravnateljica Julija Baltić, zahvaljujući 
donatorima iz Općine Baška i njihove 
osnovne škole. T. Cirba

Lovas, 30. kolovoza 2018. godine - isplaćene potpore roditeljima prvašića

NAJLJEPŠE ŽELJE PRVAŠIĆIMA
Roditelje budućih prvašića primila je 
30. kolovoza ove godine u općinskoj vi-
jećnici načelnica Tanja Cirba, uputiv-
ši im najljepše želje povodom početka 
školske godine. Ujedno im je isplaćen 
iznos od 500,00 kn, kao pomoć u opre-
manju za polazak u školu. „Sve učeni-
ke, a time i prvašiće, prvi dan u ško-
li će dočekati i besplatne radne biljež-
nice“ rekla je načelnica, obećavši osi-
gurati sredstva u općinskom proraču-
nu za nabavku nove naklade knjiga u 

idućoj školskoj godini. Roditelji su in-
formirani i o tome da će općina nasta-
viti pomagati realizaciju izvanškolskih 
aktivnosti namijenjenih učenicima, po-
put škole plivanja, škole tambure, male 
škole nogomete te pozvala roditelje da 
sudjeluju u kreiranju novih programa 
za djecu koje će općina financijski po-
držati. „Posebno nas sve raduje činjeni-
ca da će prvi razred upisati 17 učenika 
tj. najveći broj prvašića od povratka do 
danas“, dodala je načelnica. T. Cirba

19Lovaski list rujan 2018.



SV. MISA POVODOM POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE

U župama Đakovačko-osječke nadbiskupije, 16. rujna obi-
lježena je Katehetska nedjelja. Cilj Katehetske nedjelje bio 
je vjeroučenicima i njihovim roditeljima naglasiti važnost 
nedjeljnog euharistijskog slavlja i župne kateheze, upisa 
školskog vjeronauka i traženja vjerskog odgoja u predškol-
skim ustanovama te isticanje važnosti cjelovitog vjerskog 
odgoja, osobito u svjetlu Godine vjere. 

Na Sv. Misi za djecu i mlade, služenoj u župnoj crkvi sv. 
Mihaela arkanđela povodom početka nove školske godi-
ne, vlč. Marin Putilin zazvao je Duha svetoga i blagoslovio 
sve učenike, njihove školske torbe te učitelje i profesore. 
Zaželio je svima da u novoj školskoj godini budu uspješ-
ni i zadovoljni.

T. Cirba
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Lovas, kolovoz 2018. godine - započela energetska obnova dječjeg vrtića u Lovasu…

GOTOVO MILIJUN KUNA ZA OBNOVU DJEČJEG VRTIĆA
U tijeku je energetska obnova lova-
skog dječjeg vrtića, koja će značajno 
doprinijeti smanjenju troškova rada te 
kvaliteti boravka djece u vrtiću. Obno-
va se provodi sredstvima Europskog 
fonda za regionalni razvoj, putem Po-
sredničkog tijela – Ministarstva pro-
stornog graditeljstva i prostornog ure-
đenja u iznosu od 58% ukupnih troš-
kova. Ostatak iznosa od 42% osiguran 
je iz Fonda za sufinanciranje proved-
be EU projekata na regionalnoj i lokal-
noj razini, putem potpisanog Ugovora 
s Ministarstvom regionalnog razvoja i 
fondova EU. 

Vrijednost građevinskih radova, ko-
je će odraditi tvrtka Planum građe-
nje doo Vukovar iznosi 608 tisuća kn, 
dok se iz navedenih izvora financi-
raju i troškovi građevinskog nadzo-
ra koji provodi tvrtka Videković doo 
Vinkovci, kao i izrada projektne do-
kumentacije i energetskog certifika-
ta. Kroz ovaj projekt biti će postavlje-
na nova izolacija u objektu, nova ener-
getski štedljiva rasvjeta, a obnovit će 
se i krovište i postojeća fasada. 
Uskoro će započeti i drugi projekt po-
boljšanja materijalnih uvjeta u zgra-
di dječjeg vrtića, temeljem potpisanog 

Ugovora s Ministarstvom za demo-
grafiju, obitelj, mlade i socijalnu po-
litiku, financiran sredstvima Europ-
skog socijalnog fonda. Realizacijom 
ova dva projekta, stvorit će se još kva-
litetniji uvjeti za najmlađe, što je i je-
dan od osnovnih ciljeva demografske 
politike koju provodi Općina, dozna-
jemo od općinske načelnice. Ovi pro-
jekti, kao i mnogi do sada realizirani, 
rezultat su kvalitetne suradnje Općine 
Lovas s Uredom za međunarodnu su-
radnju TINTL, koji je projekt i aplici-
rao za financiranje EU sredstvima. 

T. Cirba

RIBIČI NABAVILI NOVE IGRAČKE 
ZA LOVASKI DJEČJI VRTIĆ 

Dječjem vrtić „Bajka“ u Lovasu, na radost njegovih naj-
mlađih članova, ovih dana isporučene su nove igračke. 
Slagalice, kockice i druga raznovrsna igrala nabavljena 
su sredstvima prikupljenim prodajom pića za vrijeme 
fišijade, koju su povodom Dana državnosti organizira-
li ŠRU „Lovas“, uz pomoć Općine Lovas i Udruge „Sa-
mo pozitiva“. Zajedničkom akcijom prikupljen je iznos 
od 1.050,00 kn pa se nadamo da će nove igračke oboga-
titi dječju igru i učenje.  T. Cirba

ZAPOČELA NOVA 
VRTIĆKA GODINA

10. rujna, s malim zakašnjenjem zbog energetske obnove 
koja je u tijeku, započela je nova vrtićka godina. Trideset i 
pet klinaca krenulo je u nove izazove, neki po prvi put sa 
suzama, dok su oni veći jedva dočekali ponovno okuplja-
nje. Podijeljeni u dvije grupe – leptiriće i pčelice – krenuli 
su u susret novim igrama, druženju i radostima. One „veli-
ke“ vodi teta Antonela Bučko, dok su oni, tek nešto manji, 
dobili novu tetu – Moniku Šaravanja.  T. Cirba
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OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI
Povodom Dana državnosti Repu-
blike Hrvatske, 25. lipnja, izaslan-
stvo Općine Lovas položilo je cvije-
će i zapalilo svijeće na spomen križu 

hrvatskim braniteljima u Opatovcu 
te spomen obilježju masovne grob-
nice u Lovasu. Uz molitvu, još jed-
nom smo se spomenuli svih žrtava 

koji su za slobodnu i neovisnu Hr-
vatsku dali ono najviše što su imali 
– svoje živote.

T. Cirba

Lovas, Opatovac 5. kolovoza 2018. – obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih 
branitelja…

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

Dan pobjede i domovinske zahval-
nosti, Dan hrvatskih branitelja te 23. 
obljetnica vojno-redarstvene operaci-
je Oluja svečano su u nedjelju 5. kolo-
voza 2018. godine obilježeni i u Opći-
ni Lovas.

Izaslanstva Općine Lovas predvo-
đena zamjenikom načelnice Ivanom 
Mujićem i predsjednikom Općin-
skog vijeća Stjepanom Milasom po-
ložila su u Lovasu i Opatovcu vi-
jence i zapalila svijeće u znak sjeća-

nja na sve koji su svoje živote ugra-
dili u temelje naše Domovine. Svoj 
doprinos proslavili dali su i članovi 
ŠRU „Lovas“ i ŠRK „Opatovac“,koji 
su organizirali prigodno druženje s 
članstvom i građanima. T. Cirba
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UZ DRUŽENJE I FIŠ LOVAŠČANI PROSLAVILI DAN DRŽAVNOSTI
Športska ribolovna udruga Lovas, 
povodom Dana državnosti Republi-
ke Hrvatske, organizirala je 25. lip-
nja u Lovasu natjecanje u priprema-
nju fiš paprikaša – fišijadu. U kon-
kurenciji od 11 natjecatelja ocjenji-
vački sud odabrao je, a prigodne 
nagrade najboljima dodijelila je op-

ćinska načelnica Tanja Cirba, kako 
slijedi:
1. mjesto Vedran Latas iz Lovasa;
2. mjesto Igor Mućur iz Osijeka;
3. mjesto Damir Sabljak iz Lovasa.

Sponzor natjecanja bila je Općina Lo-
vas, a ribičima su u organizaciji pomo-

gle i vrijedne članice Udruge „Samo 
pozitiva“. Druženje uz fiš potrajalo je 
još dugo, dugo, kako to dolikuje blag-
danskom ozračju. Prihod od prodaje 
pića članovi ribičke udruge dodijelit 
će dječjem vrtiću „Bajka“ pa im i ovim 
putem upućujemo riječi pohvale.

T. Cirba

Opatovac, 24. lipnja 2018. godine – održana natjecanje u pecanju ribe ŠRU „Opatovac“…

„PLOVAK 2018.“
 24.06.2018. godine obilježavajući Dan 
državnosti Republike Hrvatske, ŠRK 
Opatovac organizirao je tradicional-
no natjecanje u pecanju ribe na plo-
vak na Opatovačkom Dunavcu, u pre-
djelu “Ivaka” pod nazivom “PLOVAK 
2018”,
na kojemu je nastupilo 16 članova 
udruge ( 11 seniora i 5 kadeta ). Po za-
vršetku natjecanja predsjednik kluba 
Jozo Cindrić zahvalio je svima na su-
djelovanju, pozdravio goste i progla-
sio rezultate ovogodišnjeg natjecanja.

Seniori
1. mjesto Josip Lovrić 445 grama
2. mjesto  Kalman Pančić 246 grama
3. mjesto Marko Markić  227 grama
Seniori su nagrađeni zlatnom, srebr-
nom i brončanom medaljom.

Kadeti
1.mjesto Antonio Lampert 330 grama
2. mjesto Darijo Bistrović 44 grama
3. mjesto Bruno Čeović 36 grama
Kadeti su nagrađeni zlatnom , srebr-
nom i brončanom medaljom te štapo- vima za pecanje. Nakon natjecanja or-

ganizirano je zajedničko druženje čla-
nova i mještana Opatovca uz roštilj, 
piće i glazbu.
Događaju nazočili Tanja Cirba, načel-
nica Općine Lovas, Željko Cirba, sa-
vjetnik župana vukovarsko-srijem-
skog i velečasni Zlatko Rajčevac koji 
je obavio blagoslov sjenice, budući da 
nije prošle godine zbog zdravstvenih 
problema. Stjepan Pančić
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ČLANOVI UDRUGE 
RODITELJA POGINULIH 

HRVATSKIH 
BRANITELJA 
IZ SLATINE U 

POSJETI LOVASU
Članovi Udruge roditelja poginulih 
hrvatskih branitelja iz Slatine posjeti-
li su Lovas i prostorije općine. Na spo-
men području minskog polja dočeka-
la ih je općinska načelnica Tanja Cir-
ba, koja ih je, uz upućene riječi do-
brodošlice, informirala o stradanjima 
Lovaščana u Domovinskom ratu. O 
tragičnom zločinu na „minskom po-
lju“ iz listopada 1991. godine, posvje-
dočio je jedan od preživjelih stradal-
nika Petar Vuleta. Paljenjem svijeća i 
molitvom kod spomen križa članovi 
Udruge odali su počast stradalim Lo-
vašanima, a potom se uputili u općin-
sku vijećnicu gdje ih je načelnica upo-
znala s aktivnostima općine. Između 
ostalog, dogovoreno je skoro prikazi-
vanje dokumentarnog filma „Krvava 
berba grožđa“ u Slatini.  T. Cirba

OPĆINU LOVAS POSJETILI PRIJATELJI IZ OPĆINE MARINA
Dana 19. svibnja Općinu Lovas posjetili su čelnici dalma-
tinske Općine Marina te članovi marinske Kulturno umjet-
ničke udruge „Andrija Matijaš Pauk“. Načelnika Antu Ma-
muta, predsjednika Općinskog vijeća Davora Radića i osta-
le goste primili su u Regionalnom poslovnom centru Lovas 
čelnici Općine Lovas i Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL. Trenutne aktivnosti i događanja u Lovasu i Opa-
tovcu predstavila je gostima općinska načelnica Tanja Cir-
ba, dok je o radu TINTL-a i aktivnostima na povlačenju 

sredstava iz EU govorio voditelj Mladen Markešić. Trvtku 
Agro-klaster doo i njezinu djelatnost predstavili su direk-
tor Zdenko Podolar i njegov zamjenik Željko Cirba. Gosti 
su zatim, uz molitvu i svijeće, položili vijenac na spomen 
obilježju masovne grobnice, u spomen na sve stradale žr-
tve u Domovinskom ratu. Sa stradanjima i velikom žrtvom 
Lovaščana i Opatovčana u Domovinskom ratu upoznao je 
goste zamjenik općinske načelnice, i sam stradalnik, Ivan 
Mujić. Iako ove dvije općine već dugi niz godina njeguju 
kulturnu suradnju, razgovaralo se i o drugim oblicima su-
radnje između lokalnih razvojnih agencija i grupa i napose 
o gospodarskoj suradnji.  T. Cirba
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ODLIČAN USPJEH LOVASKIH 
LIMAČA I PIONIRA

U dane 18. i 19. kolovoza u organiza-
ciji HNK “Vinkovci” Vinkovci odr-
žan je 4. Međunarodni turnir “Dječji 
osmijeh”. Dana 18.9. nastupali su lo-
vaski mlađi pioniri uz ne tako dobar 

uspjeh, ali bogatiji za još jedno odlič-
no iskustvo.
Slijedeći dan nastupili su naši limači, ko-
ji su ostvarili jedan vrlo dobar rezultat u 
vrlo jakoj konkurenciji. Na kraju su za-

vršili na 5. mjestu uz pobjedu na penale 
protiv ekipe RNK “Sladorana” Županja. 
U borbi za 3. mjesto nedostajala je jedna 
lopta, jedan centimetar preciznosti. Ali i 
to su nadoknadili u obliku individualne 
nagrade koju je dobio Stefan Novaković 
za najboljeg golmana turnira.
Čestitke i jednima i drugima, a već 
idući tjedan idemo u nove pobijede.

Dragan Velerajter

VETERANI PRVI NA 
TURNIRU U LOVRANU

Veterani NK Lovas sudjelovali su i 
ove godine, po deseti put tradicional-
no, na 22. Memorijalnom turniru ve-
terana „Prco i Bego“ u Lovranu. Po-
bjedama protiv dvije veteranske eki-
pe iz Lovrana i Moščeničke Drage 
osvojili su prvo mjesto pa je pobjed-
nički pehar uručen predsjedniku Fra-
nji Došenu. Ujedno je dogovoren i uz-
vratni susret čime se dobra suradnja i 
prijateljstvo nastavlja.  T. Cirba

STOLNOTENISKI TURNIRI U SKLOPU MIHOLJSKIH DANA OPĆINE LOVAS
U prostoru sportske dvorane Osnov-
ne škole u Lovasu 15. i 16. rujna 2018. 
održana su dva stolnoteniska turnira. 
Prvog dana održan je otvoreni među-
narodno kadetski stolnoteniski turnir 
na kojem su sudjelovali natjecatelji iz 
Vinkovaca, Privlake, Nuštra, Osijeka, 
Đakova i natjecatelji iz domaće klu-
ba STK Opatovac. Na turniru su tako-
đer sudjelovali u veoma jakom sasta-
vu i igrači iz Čelareva (Republika Sr-
bija). Prvog dana sudjelovalo je uku-
pno 39 natjecatelja u različitim kate-
gorijama. U veoma jakoj konkurenciji 
naši natjecatelji su bili izvrsni i zauze-

li su dva prva mjesta (Norman Pap i 
Dario Bistrović) i jedno drugo mjesto ( 

Ivan Lovrić ). Darijo Bistrović zauzeo 
je i u juniorsko-apsolutnoj kategoriji 
također drugo mjesto. Andrijana Do-
gnar treće mjesto u najmlađim kadet-
kinjama, Sandra Pap drugo mjesto u 
kategoriji kadetkinja dok su Andreja 
Pap i Mirela Dognar bile treće. 
Drugog dana održan je seniorski tur-
nir (sudjelovalo je 24 natjecatelja) na 
nivou Vukovarsko srijemske župani-
je gdje smo također bili vrlo uspješni 
prvo i drugo mjesto na nivou II ŽSTL 
Darijo i Ivan te Kruno Franjković (Lo-
vas) u pojedinačnoj konkuirenciji. U 
parovima osvojena su treća mjesta. 

Predsjednik STK Opatovac
Ivan Pole
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HVALEVRIJEDNE AKCIJE ŠRU „LOVAS“
Sedmog travnja o.g. Zajednica športskih ribolovnih udru-
ga izvršila je poribljavanje oba bazena ribnjaka Bečka, uz 
veliku pomoć članova domaće Športsko ribolovne udruge 
Lovas. Veliku pomoć pružila je i Poljoprivredna zadruga 
„Lovas“, ustupivši traktor s prikolicom, vozača, kao i po-
sude za prijevoz ribe do samih ribnjaka. Sam proces pori-
bljavanja odvijao se pod nadzorom dopredsjednika ZŠRU 
Vukovar Maria Sljepčevića te stručnog voditelja Davora 
Deliomerovića. Akcija kojom su ribnjaci poribljeni s cca 900 
kg konzumnog šarana je obavljena uspješno jer nakon nje 
nije zabilježeno uginuće ribe. 
Već 14. travnja članovi udruge su odradili su još jednu u ni-
zu radnih akcija, uklanjajući gusto raslinje kako bi se osigu-
rala prohodnost puta do ribnjaka. Najavljene su i nove ak-
tivnosti u cilju pružanja mogućnosti mještanima za izlaske 
u duge šetnje i druženja u prirodi.  Marijo Kesegić

SPORTSKE IGRE MLADIH 2018.

Naši su mali nogometaši od 5. do 8. 
kolovoza 2018. sudjelovali na Sport-
skim igrama mladih održanim u Spli-
tu. Riječ je o najmasovnijoj sportskoj 
manifestaciji u Europi koja pruža pri-

liku djeci osnovnih i srednjih škola da 
potpuno besplatno od travnja do ko-
lovoza sudjeluju u vrhunsko organi-
ziranim natjecanjima u 10 sportova 
(mali nogomet, Kinder turnir u ko-
šarci, HEP turnir u rukometu, odboj-
ka, Hrvatska pošta Cup u tenisu, stol-
ni tenis, odbojka na pijesku, šah, gra-
ničar i atletika). 
Organizatori su osigurali željeznički 
prijevoz iz Vinkovaca te na taj način 
omogućili djeci da prijeđu ovaj dug 
put od istoka do juga Hrvatske. 
Naši su se nogometaši natjecali u ka-
tegoriji 2008.godište i mlađi te igra-

li dvije utakmice protiv Iloka i Osije-
ka. Zahvaljujući odličnoj organizaci-
ji imali su osiguran smještaj u učenič-
kom domu i tri obroka.
Nakon odigranih utakmica bilo je 
vremena za upoznavanje ostalih na-
tjecatelja te kupanje na poznatim 
Bačvicama.
Ovim se putem zahvaljujemo organi-
zatorima te veselimo novim natjeca-
njima, uz napomenu da je cjelokupne 
troškove sudjelovanja lovaske i opa-
tovačke djece na sportskim igrama 
mladih u iznosu od 5 tisuća kn snosi-
la Općine Lovas.  Ivan Filić

4. DANI SALAŠA TENA 
Na 4. danima salaša Tena 26. kolovo-
za naše mjesto i zajednicu predstav-
ljale su mame i prijatelji u pravljenju 
pekmeza, a naravno i naši limači ko-
ji su nastupali na turniru u malom 
nogometu.
Bilo je svega, zabave, šale, umora pa 
čak i suza, ali brzo su prošle.
U grupnoj fazi naši najmlađi osvojili 

su drugo mjesto te su izborili nastup 
u polufinalu. Nažalost, ekipa u polufi-
nalu, kao i ona u borbi za treće mjesto 
su bile prejak protivnik, tako da na-
ši limači zauzimaju odlično 4. mjesto. 
Lijepo je bilo vidjeti borbu i želju za 
nešto više iako to nije bilo moguće, ali 
to je pravi put prema uspjesima. Pre-
ma tome, glavu gore, a medalje čeka-

ju. Ovaj put moramo spomenuti Ga-
briela Palijana koji je bio naš najbolji 
strijelac te je time zaslužio mjesto u 
momčadi turnira.
Na kraju se moramo zahvaliti i ma-
mama koje su vrlo rado prihvatile po-
ziv za kuhanje pekmeza od šljiva koji 
je bio odličan, ali, nažalost, to nije bi-
lo dovoljno za neko od prva tri mje-
sta. Nova prilika za bolji rezultat svi-
ma nam je iduće godine na 5. Danima 
salaša Tena. Dragan Velerajter
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IX. DANI UDRUGA OPĆINE LOVAS
Udruge Općine Lovas uz pomoć ma-
tične općine i ove godine su organizi-
rale svoj tradicionalni susret. Deveti po 
redu Dani udruga održani su u šport-
skom centru Lovas u petak, 24. kolovo-
za i, kao i uvijek, privukli brojne posje-
titelje. Nazočni su mogli pogledati više 
športskih događanja, poput nogomet-
ne utakmice NK Lovas : NK Mitnica 
(4:1) te, vrlo razigranog, malonogo-
metnog turnira pionira lovaske Male 
škole nogometa. I oni najmlađi uključi-

li su se u aktivnosti kroz radionice ko-
je su im organizirale tete odgojiteljice 
iz lovaskog dječjeg vrtića i knjižnice, a 
Udruga „Samo pozitiva“ okupila ih je 
na aerobiku za djecu. Djelatnice pro-
jekta ZAŽELI počastile su sve nazoč-
ne lokalnim delicijama – palačinkama 
i fritulama. Za bogatiju gastronomsku 
ponudu pobrinula se i Športsko ribo-
lovna udruga“Lovas“, kao i kuhar Ve-
dran Latas. Oni manje športski nastro-
jeni mogli su sudjelovati u turniru u 

„Beli“, a svi zajedno uživali su u dru-
ženju, glazbi i ugodnoj ljetnoj večeri. 
Pogled na veliki broj razigrane dječice 
svakako je bio razlog za dobro raspo-
loženje i optimizam. Prodajom hrane 
i pića prikupljen je iznos od 4,6 tisuća 
kn, koji će organizatori podijeliti obite-
ljima s većim brojem maloljetne djece 
ili onima koji su u potrebi. Hvala svi-
ma koji su pomogli u organizaciji, kao 
i onima koji su svojim dolaskom obo-
gatili događanje.  T. Cirba
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VELIKI USPJEH MAESTRA IVANA BALIĆA
Na stranicama naših novina već se pi-
salo o velikom talentu Ivana Balića. 
Ove akademske godine Ivan je zavr-
šio preddiplomski studij kompozicije 
na Richard Wagner Konzervatoriju u 
Beču te upisao diplomski studio kom-
pozicija na istom fakultetu. Pored to-
ga Ivan se planira i dalje usavršavati. 
Tako je u planu i specijalizacija u Itali-
ji. Vrhunac sadašnje karijere ovog vr-
lo perspektivnog mladog glazbenika 
je skladba „Rondo“, koja je nagrađena 
na kompozicijskom natjecanju u Osije-

ku. U stručnom povjerenstvu sjedili su 
poznati glazbeni stručnjaci: Sanja Dra-
kulić, Siniša Leopold i Zdravka Šljivac. 
Skladba „Rondo“ autorski uradak Iva-
na Balića tako je tiskana i snimljena na 
cd-u i uvrštena u notne edicije Tambu-
ra pannonica de Mursa. Skladba je do-
živjela i svoju praizvedbu na 41. Me-
đunarodnom festivalu umjetničke 
tamburaške glazbe u aranžmanu Tam-
buraškog orkestra iz Zaboka, pod diri-
gentskom palicom gosp. Petra Varge. 
Ovaj festival održao se krajem svibnja 

i početkom lipnja ove godine Osijeku, 
Valpovu, Našicama i Đakovu. Pored 
studija u inozemstvu Ivan nađe vre-
mena i za društveno političke aktivno-
sti u našoj Općini. Talent i upornost si-
gurno će rezultirati još većim uspjesi-
ma ovog mladog glazbenika a usko-
ro i glazbenog stručnjaka. Ivan Balić 
iskoristio je ovu prigodu zahvaliti svo-
joj obitelji na velikoj podršci. Također 
zahvaljuje Udruzi žena Općine Lovas, 
kao i svima onima, koji su svojom na-
zočnošću uveličali ovaj vrlo važan do-
gađaj u njegovoj karijeri. S. Pančić

LOVASKI KUD NASTUPIO U MAĐARSKOJ
Na 21. susretima naselja koja u svom 
nazivu sadrže i riječ Apati, održani-
ma u mađarskom naselju Kisbarapa-
ti, predstavila se ove godine i Opći-
na Lovas, nastupom KUD-a I. G. Ko-
vačić. Dio priče i susreta koja se sva-
ke godine odvijaju u jednom mađar-
skom mjestu, postala je Općina Lovas 
još prije nekoliko godina zbog naselja 
Opatovac (Apati), u kojem živi ma-
đarska nacionalna manjina. KUD se predstavio s dvije koreografije – sla-

vonskom i bunjevačkom i tako po-
kupio gromoglasan pljesak mađar-
skih domaćina. Bogate nošnje i sla-
vonsko-srijemski izričaj, kao i zvuci 
tamburice, pobudili su veliku pozor-
nost brojnih gostiju. Općinska načel-
nica Tanja Cirba predstavila je samu 
lovasku općinu, a ujedno se sastala i s 
načelnikom prijateljske općine Somo-
gyapati – Peterom Kisom. Dogovo-
ren je i zajednički nastup na predsto-
jećim natječajima prekogranične su-
radnje Hrvatska – Mađarska. Još jed-
nom upućujemo zahvalu članovima i 
predsjedniku lovaskog KUD-a što su 
s ponosom i srcem predstavili Lovas 
i njegovu bogatu tradicijsku baštinu. 

T. Cirba
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„KAPLJICE LJUBAVI“ NA ZLATNOJ HARFI U BAPSKOJ
U Župi sv. Jurja mučenika u Bapskoj održana je u subotu, 
28. travnja 2018., 
smotra dječjih crkvenih zborova “Zlatna harfa” pod ge-
slom “Kličimo gospodinu!” 
Na Smotri je sudjelovalo pet dječjih zborova i to iz Tovar-
nika, Bapske, Vukovara, Borova naselja, a nastupile su i lo-
vaske „Kapljice ljubavi“, vođene tetom Elizabetom Balog.
Susret se sastojao od tri dijela: svete mise, pojedinačnih 
nastupa svakog zbora i rekreativnog dijela, a svi nazočni 
otišlli su nakon završetka punog duha, obogaćeni dječjim 
smijehom i pjesmom. T. Cirba

SUSRET S UZORITIM KARDINALOM VINKOM PULJIĆEM
Četveročlano izaslanstvo Općine Lo-
vas, predvođeno općinskom načelni-
com Tanjom Cirba i predsjednikom 
Općinskog vijeća Stjepanom Milasom, 
posjetilo je jučer Sarajevo, kako bi se 
susreli s vrhbosanskim nadbiskupom 
i metropolitom, kardinalom Vinkom 
Puljićem. Suradnja i neraskidive veze 
Hrvata iz Republike Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine bila je jedna od tema sa-
stanka koji je uslijedio nakon sv. Mi-
se, služene u kapelici nadbiskupskih 
dvora. Lovaščani su potom predloži-
li uzoritom kardinalu održavanje do-
natorske večere u Lovasu, organizira-
ne za pomoć Vrhbosanskoj nadbisku-
piji. Posjet kardinala Puljića Lovasu ti-
jekom obilježavanja dvadesete obljet-
nice pokopa žrtava masovne grobnice 
u ožujku ove godine, ostavio je du-
bok trag na mještane Općine Lovas pa 
se uzvratnom dobrotvornom akcijom 
namjerava izraziti zahvalnost, ali i 
produbiti uspostavljeni kontakti i pri-
jateljstvo. Donatorska večer biti će, uz 

suglasnost kardinala Puljića, organizi-
rana tijekom obilježavanja Miholjskih 
dana i Dana Općine Lovas, 27. rujna 
ove godine. Na veliku radost Lovašča-

na, svečanu sjednicu Općinskog vijeća 
i donatorsku večeru uveličat će svojim 
dolaskom i sam kardinal Vinko Puljić.

T. Cirba
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Veliko, veliko hvala velečasnom gosp. Pavi Kolareviću
Prošlo je godinu dana, župnik žu-
pe Bapska napušta službu svećeni-
ka u našoj župi. Ovamo dolazi no-
vi svećenik. Godinu dana bili smo fi-
lijala. Kada su nam rekli da ostaje-
mo bez svećenika za mene, osobno 
bio je šok, obuzeo me nekakav strah. 
Vratilo me u vrijeme rata kada se ni-
su služile mise, kada su zamijenili 
naša zvona. Crkva je bila samotna, 
sve tužno i čekalo svoj krvavi kraj. 
Ali s nama je bio naš pokojni sveće-
nik Vinko Beraković naš pastir. On 
nas je hrabrio i otišao s nama u pro-
gonstvo. Znala sam da ćemo dobi-
ti svećenika koji će biti zamjena, ali 
za nas Lovaščane neočekivano i neo-
bično. Božji putovi su nepoznati. Po-
slao nam je svećenika kakvog se sa-
mo poželjeti može. Ove odslužene 
sv. Mise vratile su nam čvrstu vje-
ru i neuzdrmanu nadu. Neću se vra-
ćati u prošlo vrijeme jer bilo bi pre-
više. Ta knjiga je zatvorena. Došao je 
župnik Pavo, samozatajni, tih, kra-
sila ga vrlina i razboritost, a nada-
sve vjerska duhovnost. „To nam je 

trebalo“. Niti jedan put povišen ton. 
Diskretan osmjeh, spreman za raz-
govor, nikad ljutit. Nikada proziva-
ni niti nagrđeni, ali imao je svoj „ja“. 
Prvo je bio čovjek, a onda svećenik. 
Svećenik koji je ovu godinu dana, ja 
ću reći svojim riječima „Održao du-
hovnu obnovu“. Mi smo vjerom ob-
novljeni. Svaka njegova propovijed 
bila je sažeta vezama za Evanđelje, 
za Boga na primjeru života, sveta-
ca ili običnih ljudi. Povijest kršćana 
imao je u malom prstu. Propovjedi 
je držao kratko, ali je bilo učinkovi-
to. Zna on ovaj mentalitet ljudi, kroz 
sve što su prošli, starija je ovo popu-
lacija. Zato svećeniku Pavi želim re-
ći još jedan put veliko hvala, veliki 
propovjedniče, hvala za nesebično 
davanje, starost je i kod Vas i zaslu-
žujete mirovinu. Hvala za svaku iz-
govorenu riječ za ohrabrenje i uvijek 
one Vaše riječi. Ne zaboraviti da Bog 
može sve samo ga slijedite. Hvala u 
moje osobno ime, u ime moje obitelji 
i cijele župne zajednice.

Dobro nam došli dragi naš župniče 
u naš i vaš Lovas

Primamo Vas otvorena srca i raširenih 
ruku. Budite nam pastir i vodite svoje 
stado koje Vam je Bog povjerio.
Lovas je nekad bio pun život mlado-
sti i djece, danas je selo prepolovljeno, 
prevladava starija populacija.
Dragi naš župniče prihvati nas ta-
kve kakvi jesmo, bit će ljepše i Vama 
i nama.
Rat je ovdje učinio svoje, gdje god sta-
nete zemlja je natopljena krvlju.
Poubijana je mladost, majke ostale bez 
svoje djece. Strahota. Zato dragi žu-
pniče čekamo Vas. Naše molitve neka 
ne budu uzaludne.
Neka Vas Duh Sveti prati, a Sveti Mi-
hovil neka brani i Vas i nas od zloga.

Zato ću reći
Mi – Ha – El

Tko je kao Bog

Pučka pjesnikinja
Katica Filić - Gađina

30 rujan 2018. Lovaski list



VELEČASNI MARIN PUTILIN NOVI ŽUPNI UPRAVITELJ 
ŽUPE SV. MIHAELA ARKANĐELA U LOVASU

Dekretom o razrješenjima i imenovanjima svećenika u Đa-
kovačko-osječkoj nadbiskupiji vlč. Marin Putilin danom 
21. kolovoza 2018. godine imenovan je župnim upravite-
ljem Župe sv. Mihaela arkanđela u Lovasu. U novu duž-
nost uveo ga je na nedjeljnoj Sv. Misi mons. Ivan Ćurić, 
generalni vikar Đakovačko-osječke nadbiskupije. U svojoj 
propovijedi, Mons. Ćurić podsjetio je vjernike da su „Božji 

svećenici radost Božjeg naroda“, a što su župljani potvrdili 
prigodnim obraćanjem novom župniku riječima: 
„Poštovani župniče Marine,
želimo Vam dobrodošlicu u župu svetog Mihaela arkanđe-
la. Vi ste danas ovdje s generalnim vikarom Ivanom kako 
biste preuzeli ključeve naše župske zajednice. Oni neka bu-
du simbol Vaše vlasti, brige i očinske skrbi za ovu župnu 
zajednicu koja Vam je povjerena. Dosadašnji župnik Pavao 
Kolarević se trudio davati i svjedočiti nam živoga Gospo-
dina podjelom sakramenata, kroz različite susrete i svoje 
propovijedi, bivajući nam tako uvijek na raspolaganju i za-
to mu puno hvala. Uvjereni smo da ćemo s Vama na čelu i 
dalje zajednički u radosti živjeti Božju Riječ te tako još više 
i dublje ljubiti našega Gospodina. Nadamo se da ćete se br-
zo snaći u našoj župnoj sredini te da ćemo zajedno s Vama 
hoditi putem vjere,nade i ljubavi. Neka Vas i našeg gene-
ralnog vikara Ivana uvijek prati Božji blagoslov!“ 
 „Nastojat ću biti kanal Božje milosti prema vama i nosit ću 
vas u svojim molitvama“, poručio je vlč. Putilin svojim no-
vim župljanima.  T. Cirba
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Uskoro knjiga o stradanju Općine Lovas 1991.
Uskoro iz tiska, u nakladi Općine Lo-
vas izlazi nova knjiga „Krvava istina 
(novome životu ususret)“ koja je na-
stala u povodu dvadesete obljetnice 
ukopa posmrtnih ostataka 67 lovaskih 
Hrvata, žrtava srpske agresije, koji su 
1991. godine većinom bili pokopani u 
masovnoj grobnici, te u nekoliko poje-
dinačnih grobnica na groblju u Lova-
su. Spomen knjiga „Krvava istina (no-
vome životu ususret)“ skupine autora 
svjedoči o stradanjima i patnjama Hr-
vata i nesrpskoga stanovništva iz dva-
ju sela, Lovasa i Opatovca, za vrijeme 
Domovinskog rata.
Knjiga znakovitoga naslova, 27 go-
dina poslije tragične 1991. godi-
ne, godine čije su strahote na ovo-
me prostoru zauvijek ostale okame-
njene u sintagmi krvava berba grožđa, 
„govori“ glasovima 90 poginulih, 
ubijenih i nestalih civila i pripadni-
ka Hrvatske vojske, govori iz muče-
ničke krvi iz koje je niknuo novi ži-
vot, ne samo stanovnika Općine Lo-
vas i ne samo za Zapadni Srijem već 

za cijelu domovinu Hrvatsku. Oku-
plja i poziva svakoga pojedinač-
no, imenom i prezimenom, da svje-
doče sobom i svojom žrtvom, da 
njom opominju i zahtijevaju dodu-
še sporu, ali ipak dostižnu pravdu, 

za počinjene zločine na zemaljskim 
sudovima. 
Knjiga donosi svjedočanstva brojnih 
preživjelih, često do ruba smrti mu-
čenih, zlostavljanih i ponižavanih, na 
koncu iz svojih domova protjeranih Lo-
vaščana i Opatovčana. Njihove riječi 
dnevnički oblikuju mozaik zla koje izra-
sta u bezbrojne oblike i personificira se 
u imena i prezimena onih koji su poči-
nili zvjerske zločine, a koje ruka prav-
de nije sustigla jer pravomoćna sudska 
presuda još uvijek nije donesena.
Na stranicama spomen-knjige opisan 
i tijek dosadašnjih suđenja za izvrše-
ne ratne zločine koji se vode na Župa-
nijskom sudu u Vukovaru od 2003. I 
Okružnom sudu u Beogradu od 2007. 
Godine. Cjelokupnim svojim sadr-
žajem memorijalna knjiga udahnjuje 
na simboličan način smisao toj ljud-
skim razumom nedokučivoj tragedi-
ji iz vremena Domovinskog rata. Ona 
je doprinos da se ne zaboravi sve ono 
što se ratne 1991. godine događalo na 
ovim prostorima.  Antun Ivanković

4. MEMORIJALNI TURNIR 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lo-
vas je, uz pomoć Policijske postaje 
Tovarnik, organiziralo 4. Memorijal-
ni malonogometni turnir „Vjekoslav 
Bačlić – Vjeko“, koji se 18. kolovoza 
održao u športskom centru u Lova-
su. Turnir je počeo skupljanjem ekipa 
na terenu, a proglasila ga je otvorenim 
djevojčica Dora Bačlić. Sudjelovalo je 
14 ekipa – policije, bajkera, vatrogasa-
ca i ekipa iz nogometnih klubova Lo-
vas, Tovarnik i Lipovača. Prvo mjesto 

je osvojila PP Ilok, drugo NK Lipova-
ča, dok je treće mjesto zauzela ekipa 
PP Tovarnik. Po završetku natjecanja 
održan je koncert TS Slavonske lole. 
Prikupljena sredstva, nakon podmire-
nja troškova, biti će po odluci organi-
zacijskog odbora uručena obitelji po-
ginulog Vjekoslava. Zahvalu upuću-
jemo sponzorima – Vukovarsko-sri-
jemskoj županiji, Općinama Lovas, 
Tovarnik, Stari Jankovci i Nijemci, 
Gradu Iloku, M.K. Vukovar, tvrtka-

ma Arator doo, PZ Lovas, Citrus doo, 
Palijan Tovarnik, Caffe bar Notturno i 
OPG-ima Poljak i Luketić. 

Krunoslav Šmaholc



OBITELJI ĐAKOVIĆ 
DAN NA KORIŠTENJE 

OPĆINSKI STAN

U travnju ove godine završena je obnova još jednog općin-
skog stana, s ciljem osiguranja smještaja za mlade obitelji 
koje žele živjeti na području Općine Lovas. Program obno-
ve nastavlja se pa će uskoro krenuti radovi na obnovi stana 
na adresi Ante Starčevića 40D. a razmišlja se i o daljnjoj ku-
povini obiteljskih objekata, kako bi se što konkretnije po-
moglo novoosnovanim obiteljima. Ujedno su ključevi no-
voobnovljenog stana uručeni mladoj obitelji Đaković, koja 
se nedavno doselila u Lovas. T. Cirba

NASTAVLJA SE OBNOVA 
OPĆINSKIH STANOVA

Ovih dana započela je obnova i četvrtog stana u vlasniš-
tvu Općine Lovas. Procijenjena vrijednost ulaganja doseže 
iznos od 80 tisuća kn, budući da je potrebno izvršiti brojne 
radove poput: izmjene stolarije, vodovodnih i elektro in-
stalacija, ličilačke i keramičarske radove, izgradnja novog 
sanitarnog čvora i sl. Po završetku radova, stan će biti spre-
man za smještaj mladih obitelji koje žele živjeti u Lovasu, a 
nemaju riješeno stambeno pitanje.  T. Cirba

Ured za međunarodnu suradnju TINTL
Nakon završetka 2017. godine, koja je 
do sada najuspješnija godina djelova-
nja Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL, tijekom 2018. godine nastav-
ljeno je s jednako uspješnim djelova-
njem te prijavljivanjem i realizacijom 
projekata. Do sada je Ured prijavio i 
proveo preko 200 projekata financi-
ranih iz različitih izvora, a omjer ulo-
ženog i dobivenog je samo tijekom 
2017. godine iznosio 1:49,87 eura, što 
znači da su tijekom 2017. godine op-
ćine i grad u rad Ureda TINTL uloži-
le oko 125.000 kuna, a dobiveni pro-
jekti iznosa su većeg od 46.000.000 ku-
na. Tijekom 2018. godine nastavlje-
no je sa istim intenzitetom rada te je 
do rujna 2018. godine ugovoreno 25 
projekata ukupne vrijednosti veće od 
16.500.000 kn. Svojevrsno priznanje 
za rad je i službeni podatak da je Op-
ćina Lovas statistički na šestom mje-
stu u Republici Hrvatskoj po povuče-
nim sredstvima iz EU fondova. Opći-
na Lovas je također na šestom mjestu 
jedinica lokalne samouprave u Repu-
blici Hrvatskoj po korištenju sredsta-
va iz EU fondova po glavi stanovnika. 
Neki od projekata koji su odobreni u 

prethodnom periodu na području Op-
ćine Lovas su: Izgradnja nerazvrstane 
ceste u ulici Tina Ujevića u Lovasu, Iz-
gradnja nerazvrstane ceste na područ-
ju Općine Lovas (Minsko polje), Izra-
da projektno tehničke dokumentacije 
za izgradnju biciklističke staze na po-
dručju Općine Lovas, Projekt ulaganja 
u objekte dječjih vrtića, Nabava spre-
mnika za odvojeno prikupljanje ko-
munalnog otpada. Ured za međuna-
rodnu suradnju TINTL u suradnji s 
Općinom Lovas izrađuje i prijavlju-
je projekte od interesa za jedinicu lo-
kalne samouprave pa su tako prijav-

ljeni brojni projekti kao što su Rekon-
strukcija Doma kulture u Opatovcu, 
Improvement of transnational busine-
ss environment through development 
of business competence centres, edu-
cation and competitiveness za finan-
ciranje kroz Norveški grant, Agricul-
ture Competitiveness Enhancement 
Project – ACE prijavljen na program 
prekogranične suradnje Hrvatska-Sr-
bija, Obnova nogostupa na području 
Općine Lovas i sl.
Ured TINTL prati i rad gospodar-
stvenika i poljoprivrednika, izrađu-
je projekte za gospodarstvenike, re-
dovno obavještava gospodarstvenike 
o natječajima te organizira radionice 
za gospodarstvenike. Trenutno su u 
izradi projekti za program Ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske i pod-
mjeru 6.3, Natječaj Ministarstva po-
ljoprivrede i Ministarstvo gospodar-
stva, poduzetništva i obrta za ulaga-
nja na područjima na kojima su zastu-
pljene nacionalne manjine i sl. Osim 
prijava na natječaje, Ured TINTL izra-
đivao je i poslovne planove i investi-
cijske projekte za gospodarstvenike i 
poljoprivrednike. Mladen Markešić

Lovaski list



LOVASKI MALI FOLKLORAŠI NASTUPILI 
NA DJEČJIM VINKOVAČKIM JESENIMA

U nedjelju, 09. rujna, u okviru 53. 
Vinkovačkih jeseni, održane su i tra-
dicionalne Dječje Vinkovačke jese-
ni. Raspjevan, razigran i veseo mi-
mohod malih folkloraša krenuo je iz 
Ulice kralja Zvonimira, pješačkom 
zonom do Trga bana Josipa Šokče-
vića te Dugom ulicom do Trga dr. 
Franje Tuđmana pa preko Slavon-
skog sokaka do šatora Vinkovačkih 
jeseni. Ulicama grada uz svirku, pje-
smu, igre i veselu ciku prošle su 62 

dječje skupine s ukupno više od 2500 
sudionika. U šarenoj povorci prošli 
su i najmlađi članovi KUD-a „I. G. 
Kovačić“ Lovas. U pratnji tambura-
ša, svojih voditelja Andreje Keser i 
Domagoja Paše te praćeni budnim 
okom ponosnih roditelja, pokazali 
su nošnje, pjesme i igre svoga kraja. 
Ovi najmlađi čuvari tradicije izazva-
li su, naravno, oduševljenje i pljesak 
brojnih gledatelja.

T. Cirba
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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

agro-tovarnik1@vu.t-com.hr
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 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

Čestitamo Dan Općine Lovas

pisaći stol
NIKO
110 cm

regal
SPENCER
širina 310 cm

4.59900
kn

45000
kn

2.99900
kn

3.49900
kn

spavaća soba
VERONA WENGE

ormar 230 cm
krevet 200*160 cm

+ 2 noćna ormarića

kutna garnitura
VERONA
253*190 cm

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
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VINKOVCI, Duga ulica 23

tel.  +385 (0)32 33 92 50
fax. +385 (0)32 33 92 60

e-mail: cestorad@vk.t-com.hr
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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

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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Agr  klaster

www.agro-klaster.hr

Agro-klaster d.o.o. Glagoljaška 27, 32100 VINKOVCI
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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

Zamjenik 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
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Povodom obilježavanja Dana Općine 
i blagdana sv. Mihaela arkanđela,

svim žiteljima Općine Lovas,
upućujem najiskrenije čestitke i želje 
za daljnjim uspješnim razvojem svih 

naselja Općine Lovas, 
na dobrobit stanovnika koji u njemu žive!

Župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić, dipl. ing.


