
Lovaski
listTRAVANJ 2019.

GODINA XXIV

97
LIST JE BESPLATAN

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

Čitajte nas i na internetu: www.lovas.hr

Sretan Uskrs



Lovaski list
Glasilo Općine Lovas

Izdavač:
Općinsko vijeće Općine Lovas

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

www.lovas.hr

Redakcijski odbor:
Željko Cirba, predsjednik

Stjepan Milas
Tanja Cirba

Glavni i odgovorni urednik:
Stjepan Pančić, oec

Novinari suradnici:
Tanja Cirba • tanja@lovas.hr

Telefon: 032/525-096

Adresa uredništva:
Opatovac, Kralja Zvonimira 19

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

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

s naznakom “Za Lovaski list”

List izlazi povremeno

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

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

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

Fotografije i rukopisi
se ne vraćaju!

ISSN 1331-906X

Tisak: Borovo graf, Vukovar

 RIJEČ UREDNIKA

„Novinarstvo je pisanje o onome što je 
zabranjeno – sve ostalo je PR“ – (Georg Orwel)

Ukoliko novinski članak nije objek-
tivno izvješće i/ili istraživački uradak, 
onda je sve u domeni odnosa s javno-
šću vješto skrivenog PR-a, ustvrdio 
je poznati književnik Georg Orwel. 
U svojim istupima postavljao si je pi-
tanje: „Da li je uopće danas (bilo je 
to prije sedamdeset godina – op. gl. 
ur.) moguće objaviti nešto što nije po 
ukusu vlasnika ili njegove produžene 
ruke- urednika?“
U kontekstu narečenog, postavlja se 
pitanje: „Smijemo li razmišljati na-
glas?“ Pitanje je to, koje će si postavi-
ti svaki „slobodnomisleći građanin“...
Nesloga, korupcija i vraćanje u proš-
lost osnova su nezadovoljstva u druš-
tvu - Domovini. Kako naprijed? Čelni-
ci političkih stranaka na svim razina-
ma ustvrditi će: „Zajedništvom, siner-
gijom, poštenom raspodjelom držav-
nog bogatstva i plaća…“. Istovremeno 
svjedočimo raskolu u društvu neviđe-
nih razmjera… Prijetnje i zlostavljanja 
su postala sve učestalija. Početak ove 
godine obilježili su događaji koji grani-
če s dobrim ukusom i kršćanskim nau-
kom: „Svoje voli, tuđe poštuj!“, tako su 
nas učili naši stari. Jesu li baš svi dobro 
čuli ovu poruku svojih roditelja, učite-
lja? Očito je, nisu. Moglo bi se na ovu 
temu puno toga reći, elaborirati, ali to 
ne bi bilo na razini naprijed promovi-
ranog. U našem društvu ima proble-
ma napretek. Još se nismo oporavili od 
afere „Agrokor“, zadesio nas je „Ulja-
nik“ i „3 Maj“, te niz afera na osob-
noj razini naših političara, a čekaju nas 
i dvostruki izbori ove godine –za EU 
parlament i predsjednički izbori. Tako 
da nam proljeće, ljeto i jesen, barem na 
tom planu, neće biti dosadni. Pojačati 
će se podmetanja i iznošenja prljavog 
rublja. Dakako, neće zaboraviti parti-
zane, ustaše i sve druge vrste podjela 
izići će na vidjelo. Arogancija političkih 
elita sve je veća. Ono što je vlastodršci-
ma dopušteno (radi se uglavnom o gri-
jehu načinjenom propustom), običnom 
građaninu je nedopustivo i za njega 
nema propusta, ali ni popusta…
U sveopćoj buri političkih događanja 
„spašen“ je „Agrokor“ – dobio je no-
vo ime i nove vlasnike. Ono što je naj-
zanimljivije, novonastale tvrtke preu-
zimaju i tisuće hektara naše plodne ze-
mlje, koje im je država svojevremeno 

dala u višegodišnji zakup po izrazito 
povoljnim i povlaštenim cijenama. Sa-
da se suodgovornost prebacuje i na je-
dinice lokalne samouprave – općine i 
gradove. Traži se od načelnika, odno-
sno gradonačelnika da potpišu i pro-
duže te ugovore po istim uvjetima. Ve-
ćina njih tome se protivi. Ukoliko se to 
mora potpisati, bilo bi poželjno da to 
bude po tržišnim uvjetima – ističu. Ise-
ljavanje našeg stanovništva se nastav-
lja… Njemački savezni ured objavio je 
podatke o useljavanju i iseljavanju iz te 
zemlje za 2016. i 2017. godinu, u te dvije 
godine doselilo se u Njemačku 110.526 
Hrvata. Samo u 2017. godini njemačko 
državljanstvo uzelo je gotovo 3.000 Hr-
vata! Nama, za „utjehu “ - svi su zadr-
žali i hrvatsko državljanstvo. Očito je 
da nešto u sustavu ne štima. Ne smi-
jemo se zadovoljavati floskulom: „Kod 
nas je još i dobro“… Otvorimo oči, do-
bro pogledajmo oko sebe!
Za nadati je da smo se svi za vri-
jeme Korizme sabrali i uvidjeli što 
u svom životu trebamo popraviti. 
To se odnosi i na one koji obnašaju 
vlast u našoj Domovini na svim ra-
zinama. Da u našoj Domovini ima 
LJUDI (namjerno napisano velikim 
slovima) pokazala je i netom održa-
na akcija prikupljanja novca za lije-
čenje djevojčice Mile. Veliko je srce 
našeg naroda i stoga od sveg srca - 
SRETAN VAM USKRS!

Stjepan Pančić, gl. odg. urednik

ISPRAVKA: U prošlom broju uvodni-
ka sam objavio da se u 2018. godini u 
Opatovcu rodilo jedno dijete, a devet 
osoba je umrlo. Nažalost, nije se rodi-
lo niti jedno dijete (posljednje je rođe-
no u prosincu 2017. godine).
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Lovas, 21. ožujka 2019. godine - Obilježene 21. obljetnica pokopa žrtava masovne i pojedinačnih 
grobnica  u Lovasu…

LOVAŠČANI MOLILI ZA 
DUŠE SVOJIH NAJMILIJIH

U četvrtak, 21. ožujka, obilježena je 21. obljetnica jednog od 
najtužnijih datuma u povijesti Lovasa. Sjećanje na pokop 67 
mještana Lovasa ekshumiranih iz masovne i pojedinačnih 
grobnica, započelo je polaganjem vijenaca na spomen obi-
lježju masovne grobnice na lovaskom katoličkom groblju. 
Vijence su položila izaslanstva Općine Lovas, Vukovarsko-
srijemske županije, udruga građana koje djeluju na područ-
ju Općine Lovas te Općinskih odbora Hrvatske demokrat-
ske zajednice i Hrvatske konzervativne stranke. Uslijedila 
je molitva za duše svih žrtava ekshumiranih iz masovne i 
pojedinačnih grobnica, kao i svih ostalih žrtava iz Lovasa 
i Opatovca stradalih u Domovinskom ratu. Prisjećanje na 
ovaj tragičan dan iz bliske lovaske povijesti nastavilo se po-
božnošću Križnoga puta, postajama katoličkog groblja. Pri-
sjećajući se muke i patnji Sina Božjega, Lovaščani su se moli-
li za duše svojih najmilijih, mučki ubijenih od strane veliko-
srpskog agresora. Obilježavanje ove tužne obljetnice završi-
lo je sv. Misom zadušnicom, koju je u lovaskoj župnoj crkvi 
sv. Mihaela služio župnik vlč. Marin Putilin.  T. Cirba
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Zagreb, prosinac 2018. godine – U Ministarstvu Hrvatskih branitelja potpisana dva ugovora o 
sufinanciranju knjige KRVAVA ISTINA – NOVOME ŽIVOTU USUSRET…

POTPORA MINISTARSTVA HRVATSKIH 
BRANITELJA - 31.710,00 KUNA

Glavni i odgovorni urednik knjige 
KRVAVA ISTINA – NOVOME ŽI-
VOTU USUSRET Stjepan Pančić sre-
dinom prosinca, kao nositelj ovo-
ga projekta, potpisao je Ugovor o 
sufinanciranju književnih ili publi-
cističkih djela o Domovinskom ra-
tu u iznosu od 20.000,00 kuna. Ugo-

vorena sredstva su i uplaćena na ra-
čun nositelja projekta i bit će utro-
šeno sukladno potpisanom ugovo-
ru. Krajem mjeseca potpisao je još 
jedan ugovor na iznos 11.710,00 ku-
na. Radi se o ugovoru o sufinancira-
nju prijevoda na strani jezik i objavu 
u e-obliku književnih ili publicistič-

ki djela o Domovinskom ratu (e-pub 
format). Glavni i odgovorni urednik 
knjige „KRVAVA ISTINA – NOVO-
ME ŽIVOTU USUSRET, u ime cije-
log autorskog tima zahvaljuje se Mi-
nistarstvu hrvatskih branitelja na 
pruženoj potpori. 

S. Pančić

Đakovo, 16. siječnja 2019. godine - U Đakovu predstavljena knjiga “KRVAVA ISTINA - NOVOME ŽIVOTU 
USUSRET”…

PODSJETNIK NA BEZUMLJE RATA
U organizaciji Đakovačko-osječke 
nadbiskupije i Općine Lovas 16. si-
ječnja ove godine u prepunoj dvora-
ni Župe Svih Svetih u Đakovu je upri-
ličeno predstavljanje knjige KRVAVA 
ISTINA - NOVOME ŽIVOTU USU-
SRET. Knjigu su predstavili mons. 
dr. sc. Đuro Hranić, đakovačko-osječ-
ki nadbiskup metropolit, prof. dr. sc. 
Milica Lukić, stručna suradnica , prof. 
Mirko Ćurić, Tanja Cirba, načelnica 
Općine Lovas i Stjepan Pančić, glavni 
urednik knjige. 

Nadbiskup Hranić predstavljajući 
knjigu, podsjetio je nazočne na „kr-
vavu istinu“ koju su proživjeli žitelji 

Lovasa i Opatovca. „Nije pobjednik 
onaj koji je sve to učinio, nego onaj tko 
je sve to podnio, tko je bio ponižen i 
stradao“ – istakao je nadbiskup Hra-
nić. Prof. dr. sc. Milica Lukić, stručna 
suradnica, istaknula je kako je knjiga 
u ovom izdanju objelodanjena u po-
vodu 20. Obljetnice ukopa posmrt-
nih ostataka 67 Lovaščana, žrtava srp-
ske agresije u Lovasu. „Knjiga posve-
ćena žrtvama Domovinskog rata iz 
Općine Lovas nije samo trajni pod-
sjetnik na križni put stanovnika s to-
ga zapadnosrijemskog prostora zapo-
čet 1991. godine već je i podsjetnik na 
bezumlje svakoga rata i njegove nesa-
gledive posljedice“ , istaknula je prof. 
dr. sc. Milica Lukić. Prof. Mirko Ću-
rić posebno je pohvalio autore što su 
centralno mjesto u knjizi dali ubijeni-
ma, poginulima i nestalima, što daje 
dodatnu dimenziju sadržajnoj i teme-
ljitoj knjizi. Podnaslov knjige NOVO-
ME ŽIVOTU USUSRET, poruka je da 
Hrvatska ima budućnost, zaključio je 
prof. Ćurić. 

Glavni urednik Stjepan Pančić podsje-
tio je okupljene da se radi o trećem iz-
danju knjige KRVAVA ISTINA. Nai-
me prvo izdanje datira 2003. godine, 
drugo 2007. godine i konačno ovo ko-
je je dobilo jednu sasvim novu dimen-
ziju. U sva tri izdanja, istako je gosp. 
Pančić, središnji dio knjige sadrži po-
pis svih ubijenih, poginulih i nestalih 
iz Općine Lovas. Također je naglasio 
kako je osnovna misao vodilja auto-
ra bila izreći istinu o stradanju Opći-
ne Lovas. 

Načelnica općine Lovas, Tanja Cirba 
zahvalila je svima „koji su nesebično, 
puno i naporno radili kako bi sačuvali 
ovu dirljivu priču i vrijednu uspome-
nu na velika stradanja, velike žrtve, 
sve poginule i stradale, koji su se nese-
bično stavili ne samo u obranu Lovasa 
i Opatovca , već cijele domovine“. Po-
sebno emotivno bilo je izlaganje Ivana 
Mujića, jednog od autora knjige i stra-
dalnika s „Minskog polja. 

Stjepan Pančić
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Baška i Ploče, veljača 2019. godine - Predstavljeni dokumentarni film “KRVAVA BERBA GROŽĐA” i 
knjiga “KRVAVA ISTINA - NOVOME ŽIVOTU USUSRET”…

ISTINA O DOMOVINSKOM RATU
Početkom veljače, autori knjige „Krvava istina – novome 
životu ususret“ uputili su se u dalmatinsku Općinu Baš-
ka, gdje je široj publici predstavljena spomenuta knjiga, s 
ciljem upoznavanja s velikom žrtvom Lovaščana i Opatov-
čana u Domovinskom ratu. Posebne impresije izazvalo je 
prikazivanje dokumentarnog filma „Krvava berba grož-
đa“, nakon čije projekcije malo tko nije zaplakao u dvora-
ni. Iako je promocija najnovijih uradaka Općine Lovas bi-
la povod posjeta, općinska načelnica Tanja Cirba u pratnji 
svojih suradnika razgovarala je s načelnikom Baške Vode 
Joskom Roščićem o  nastavku suradnje ove dvije općine. 
Dogovoreno je međusobno potpisivanje povelje o prijatelj-

stvu, suradnja na razmjeni školske djece za vrijeme ljetnih 
ili zimskih praznika, a naročita pažnja posvećena je gos-
podarskoj suradnji. Ujedno su i čelnici tvrtke Agro-klaster 
obavili razgovore s predstavnicima hotelijerskih tvrtki, u 
svrhu plasmana proizvoda poljoprivrednih proizvođača 
našeg kraja na veliko dalmatinsko tržište. 
Predstavljanje knjige i filma o stradanju mještana Općine 
Lovas nastavljeno je potom u Pločama, gdje je domaćin bila 
Zajednica žena Katarina Zrinski i Udruga Pro futuro. Dvo-
rana pločanskog Doma kulture bila je krcata zainteresira-
nom publikom, a ionako potresan događaj, dodatno je uve-
ličao nastup Klape „Stina“.  T. Cirba

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA: 
SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM 

I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU
Nakon provedenog postupka jav-
ne nabave za izradu idejnog rješenja: 
SPOMEN PODRUČJE MINSKO PO-
LJE SA SPOMENIKOM I INTERPRE-
TACIJSKIM CENTROM U LOVASU 
odabrano je Društvo arhitekata Varaž-
din da organizira i provede Natječaj. 
Održane su dvije iznimno opsežne 

sjednice sedmeročlanog Ocjenjivač-
kog suda te je 07. veljače 2019. godi-
ne raspisan natječaj. Natječaj je zatvo-
ren 09. travnja 2019. godine, poznato 
je da je pristiglo barem 10 prijava. Za-
kazane su sjednice Ocjenjivačkog su-
da za 27. i 28. travnja, održat će se više 
krugova zasjedanja, a očekuje se kako 

će se tada znati rezultati. Kada rezul-
tati budu poznati, izabrano idejno rje-
šenje će se prijaviti za financiranje Mi-
nistarstvu branitelja na Javni poziv za 
sufinanciranje izgradnje, postavljanja 
ili uređenja spomen-obilježja žrtvama 
stradalim u Domovinskom ratu.

M. Latas
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Rugvica, 05. ožujka 2019. godine -  dodijeljeno javno priznanje Udruge Općina u Republici Hrvatskoj…

JAVNO PRIZNANJE MLADENU MARKEŠIĆU
Na ovogodišnjoj Skupštini Udruge 
općina u Republici Hrvatskoj, održa-
noj u Rugvici, 05. ožujka,  dodijeljena 
je Plaketa – javno priznanje Mladenu 
Markešiću, voditelju Ureda za među-
narodnu suradnju TINTL. Odlukom 
Upravnog odbora Udruge priznanje 
je dodijeljeno za nesebičan doprinos 
društvenom, gospodarskom i demo-
grafskom razvoju hrvatskog Srijema 
te očuvanju hrvatske tradicije, speci-
fične kulture i baštine domovine Hr-
vatske. Dugogodišnji voditelj Ureda 
TINTL, koji objedinjuje međuopćin-
sku suradnju općina Lovas, Tovarnik, 

Tompojevci i Stari Jankovci te Grada 
Iloka, izradom i realizacijom brojnih 
projekata u sferi gospodarstva, napo-
se poljoprivrede, komunalne i druš-
tvene infrastrukture, kulture i špor-
ta, značajno je doprineo svekolikom 
razvoju područja. Uspješni tim mla-
dih ljudi, na čelu s Markešićem, samo 
u 2018. godini prijavio je, u suradnji s 
općinama i gradom, 142 projekta uku-
pne vrijednosti 178 milijuna kn. Bes-
povratna ugovorena sredstva tijekom 
2018. Iznosila su 28 milijuna kn, a ugo-
voreno je ukupno 63 projekta. S kvali-
tetnim radom Ured za međunarodnu 

suradnju TINTL nastavio je i  u 2019. 
godini. Djelovanje Ureda TINTL naj-
više je usmjereno na izradu i proved-
bu projekata financiranih iz fondova 
EU, ali je također fokus usmjeren i na 
međuopćinsku suradnju i i rješavanje 
svih problema i poteškoća koji nasta-
ju na razinama jedinica lokalne samo-
uprave. Dodjeli Plakete nazočili su, 
pored brojnih čelnika jedinica lokalne 
samouprave s područja Republike Hr-
vatske, i premijer Andrej Plenković te 
ministri u Vladi RH Lovro Kuščević i 
Zdravko Marić. 

T. Cirba

U 2018. GODINI UGOVORENO 12 
PROJEKATA ZA OPĆINU LOVAS

Tijekom 2018. godine Ured za me-
đunarodnu suradnju TINTL prija-
vio je, u suradnji s općinama i gra-
dom, 142 projekta ukupne vrijednosti 
178.216.615,12 kn, od čega je za Opći-
nu Lovas kao jedinicu lokalne samo-
uprave prijavljeno 27 projekata uku-
pne vrijednosti 54.961.942,20 kn. Uku-
pan iznos bespovratnih sredstava ugo-
vorenih projekata tijekom 2018. go-
dine iznosi 28.605.93 kn, a ugovoreno 
je ukupno 63 projekata. Na uloženih 
250.000 kn u rad Ureda TINTL omjer 
uloženog i ugovorenog iznosi 1:94 kn. 
Za samu Općinu Lovas ugovoreno je 
12 projekata, a vrijednost bespovratnih 
sredstava iznosi 2.614.902,31 kuna:
• 2 projekata za gospodarstvo u vri-

jednosti bespovratnih sredstava od 
187.278,00 kn.

• Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici 
Tina Ujevića u Lovasu. 

• Izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju biciklističke staze na po-
dručju općine Lovas. 

• Projekt ulaganja u objekte dječjih 
vrtića  

• Nabava spremnika za odvojeno pri-
kupljanje komunalnog otpada.

• Ured TINTL je u suradnji s Općinom 
Lovas uspješno organizirao gospo-
darski forum koji je bio usmjeren za 
gospodarstvenike s područja Opći-
ne Lovas ali i šire.

Općina Lovas je u 2018. godini nasta-
vila s provedbom projekta Energet-
ska obnova zgrade Dječjeg vrtića Baj-
ka ukupne vrijednosti 736.658,05 ku-
na financiran sredstvima Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU te 
Ministarstva graditeljstva i prostor-
nog uređenja kroz Europski struktur-
ni i investicijski fond. 
Još jedan projekt od iznimnog zna-
čaja za Općinu Lovas, a koji je s pro-
vedbom nastavio i tijekom 2018. go-
dine je i projekt ZAŽELI- Općina Lo-
vas ukupne vrijednosti 3.819.450,00 
kn financiran sredstvima Ministar-
stva rada i mirovinskog sustava 

kroz Europski socijalni fond.
Osim za općine i grad, Ured TINTL 
prati i rad gospodarstvenika i poljo-
privrednika, izrađuje projekte za gos-
podarstvenike, redovno obavještava 
gospodarstvenike o natječajima te or-
ganizira radionice za gospodarstve-
nike. Osim prijava na natječaje, Ured 
TINTL izrađivao je i poslovne plano-
ve i investicijske projekte za gospo-
darstvenike i poljoprivrednike.
Ured TINTL vodi računa i o povijesti 
i kulturi područja na kojem se nalazi. 
Iz toga razloga jedan zaposlenik Ure-
da TINTL radi isključivo na očuvanju 
kulturne baštine te promoviranju tra-
dicije i očuvanju povijesnih vrijedno-
sti. Kako je područje djelovanja Ure-
da TINTL ratom opustošeno područ-
je koje je pretrpjelo iznimno velike šte-
te te ljudske žrtve, kroz snimanje do-
kumentarnih filmova i tiskanje knjiga 
nastojimo očuvati sjećanje i poštova-
nje prema svim žrtvama.

Mladen Markešić
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1000 DUGA U LOVASU

Veselo, šaroliko i životopisno bilo je 6. 
travnja 2019. godine u Osnovnoj ško-
li Lovas za vrijeme održavanja među-
narodne likovne izložbe Iserlohn – 
Essen – Lovas – Karaševo. Na izlož-
bi su izloženi radovi likovnog natječa-
ja na temu „Duga“ kojeg su raspisali 
organizatori, poznati hrvatski umjet-
nici iz Iserlohna, Ankica i Ante Ka-
račić. Izložba likovnih radova hrvat-
skih učenika iz cijelog svijeta već se 
održala u Iserlohnu (Njemačka), a na-
kon ove lovaske, održat će se i sredi-
nom travnja u rumunjskom gradu Ka-
raševu, gdje stoljećima žive rumunjski 
Hrvati. Događaj se odvija pod pokro-
viteljstvom Središnjeg državnog ure-
da za Hrvate izvan Republike Hrvat-
ske, a u suradnji internetskog porta-
la Hrvatski glas Berlin, Općine Lovas, 
Osnovne škole Lovas i Zajedništva 
Hrvata u Rumunjskoj. Stoga su danas 
u Lovasu bili brojni gosti – organizato-

ri Ankica i Ante Karačić, Josip Horvat 
– predsjednik likovne udruge Croart 
iz Subotice, predstavnici Zajedništva 
Hrvata iz Rumunjske te učenici, rav-
natelji i učitelji brojnih osnovnih škola 
iz Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine 
(Orašje). Izložbu je otvorila ravnatelji-
ca OŠ Lovas Julija Baltić, a sve nazoč-
ne su pozdravili Tanja Cirba, lovaska 
općinska načelnica te u ime vukovar-
sko-srijemskog župana pročelnica za 
kulturu i turizam Marija Budimir. O 
samom natječaju, devetnaestom po re-
du, žiriranju i organizaciji izložbe, kao 
i značaju samog događaja, govorili su 
umjetnici Karačić. Događaj su svojim 
programom uveličali lovaski osnov-
noškolci i „vrtićanci“, a svi zajedno su 
imali priliku sudjelovati na likovnoj 
radionici Ankice Karačić:
Kolika je kreativnost, talent i upor-
nost hrvatske djece diljem svijeta go-
vori i činjenica da je na sam natječaj 

pristiglo više od 1250 radova iz 9 
svjetskih zemalja. Tim veći je ponos 
svih Lovaščana i Opatovčana zbog 
nagrada koje su u ogromnoj konku-
renciji osvojili domaći učenici, oda-
brani od strane strogog, stručnog i 
nepristranog njemačkog žirija. Na-
kon otvaranje izložbe, diplome su 
dodijeljene, kako slijedi:
 - treća nagrada Loreni Bistrović (3. 
razred)- mentorica Ana-Marija 
Krizmanić;
 - četvrta nagrada Lei Hodak (3. ra-
zred) – mentorica Sanja Markešić;
 - četvrta nagrada Ivanu Pavlu Gožo-
viću (4. razred) – mentorica Nada 
Pejković;
 - četvrta nagrada Valentini Balić (2. ra-
zred) – mentorica Monika Hodak;
 - četvrta nagrada Sari Šibalić (4. ra-
zred) – mentorica Monika Šarava-
nja i
 - PRVA NAGRADA NORMANU PA-
PU (5. Razred) – mentorica Marija 
Mendeš.

Svim nagrađenim učenicima, ali i svi-
ma koji su sudjelovali, upućujemo 
iskrene čestitke jer su svojim radovi-
ma učinili Lovas centrom kulture, pri-
jateljstva i mira. Ovu veselu sliku i po-
ruku iz Lovasa prenijeli su mediji ši-
rom Lijepe naše i dalje, a sam događaj 
još jednom je istaknuo i pokazao važ-
nost i značaj malih, lokalnih škola.

Tanja Cirba
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ODRŽAN SASTANAK S RAZVOJNIM DIONICIMA
Početkom siječnja 2019. godine u lova-
skoj vijećnici općinska načelnica Tanja 
Cirba održala je sastanak s predstavni-
cima Razvojne agencije Vukovarsko-
srijemske županije, Ministarstva mora, 
prometa i infrastrukture – Sektora vod-
nih putova, tvrtke Agro-klaster, Ure-
da za međunarodnu suradnju TINTL i 
gospodarstvenika. Sastanku je nazočio 
i direktor Razvojne agencije Ilija Cota 

sa suradnicima, direktor Agro-klastera 
Zdenko Podolar sa suradnicima, Mario 
Bušić iz županijskog Upravnog odjela 
za poljoprivredu, voditelj Ureda TINTL 
Mladen Markešić, Ljiljana Klasano-
vić iz Sektora vodnih putova nadlež-
nog Ministarstva, kao i direktor PZ Lo-
vas Zdenko Bistrović te Domagoj Vidić 
predsjednik Klastera proizvođača voća. 
Tema razgovora bile su pripreme za re-

alizaciju projekta izgradnje Zimske luke 
u Opatovcu, za čega su osigurana sred-
stva u okviru Razvojnog sporazuma 
koji je potpisala Vlada Republike Hr-
vatske tijekom srpnja protekle godine. 
Razgovaralo se i o pripremi projektne 
dokumentacije za izgradnju hladnjače 
kapaciteta 5 tisuća tona u Lovasu, ali i 
o drugim gospodarskim, napose poljo-
privrednim projektima.  T. Cirba

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dana 31. siječnja održana je 15. po re-
du sjednica Općinskog vijeća Općine 
Lovas. Sjednicu je otvorio i pozdravio 
prisutne predsjednik Općinskog vije-
ća Stjepan Milas. Aktualni sat je prošao 
bez primjedbi, a vijeće je jednoglasno 
usvojilo Prijedlog Odluke o visini pa-
ušalnog poreza po krevetu, odnosno 
po smještajnoj jedinici u kampu na po-
dručju Općine Lovas, koji je izglasan u 
minimalnom iznosu od 150,00 kn. Na-
čelnica Tanja Cirba je podnijela Izvješće 
o utrošku 162.056,08 kn ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zaku-
pa poljoprivrednog zemljišta u vlasniš-
tvu Republike Hrvatske u razdoblju od 
01. siječnja do 31. prosinca 2018. godi-
ne. Predstavljen je prijedlog Odbora za 
poljoprivredu ruralni razvitak i turi-
zam o Programu korištenja sredstava 

ostvarenih od prodaje, zakupa i dugo-
godišnjeg zakupa poljoprivrednog ze-
mljišta u vlasništvu Republike Hrvat-
ske za 2019. godinu i o Programu pot-
pora poljoprivredi na području  Opći-
ne Lovas za 2019. godinu.
Donesena je Odluka o obavljanju dim-
njačarskih poslova koja je temelj za 
raspisivanje koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području 
Općine Lovas.
Mladen Markešić je nakon zahvale 
Općini Lovas na iznimno dobroj su-
radnji, podnio Izvješće o radu za 2018. 
godinu i Plan aktivnosti za 2019. godi-
nu Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL i Razvojne agencije TINTL. Iz-
vješće i plan su jednoglasno usvojeni.
Posljednju točku dnevnog reda – Ra-
zno, načelnica Cirba je iskoristila kako 

bi prisutne izvjestila o aktivnostima 
Općine Lovas: pripreme projektnih 
prijedloga, provedba Programa de-
mografskih i pronatalitetnih mjera na 
području Općine Lovas za 2019. go-
dinu, pripreme za realizaciju projek-
ta izgradnje Zimske luke u Opatov-
cu, priprema dokumentaciju za ULO/
CA hladnjaču na Poslovnoj zoni Lo-
vas. Održana I konstituirajuća sjedni-
ca Ocjenjivačkog suda Arhitektonsko 
– urbanističko – krajobrazno - likov-
nog, Javnog, anonimnog, općeg, jed-
nostupanjskog, prvog stupnja slože-
nosti za realizaciju i anketnog Natje-
čaja za izradu idejnog rješenja: SPO-
MEN PODRUČJE MINSKO POLJE 
SA SPOMENIKOM I INTERPRETA-
CIJSKIM CENTROM U LOVASU.

T. Cirba
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19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dana 29. ožujka 2019. godine s počet-
kom u 20 sati održana je 19. po redu 
sjednica Općinskog vijeća Općine Lo-
vas. Sjednicu je otvorio i pozdravio 
prisutne predsjednik Općinskog vije-
ća Stjepan Milas. Aktualni sat je pro-
šao bez primjedbi zatim je usvojeno 
načelnicino godišnje izvješće o pro-
vedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Lovas za 2018. godinu, usvo-
jen je Prijedlog kandidata za suce po-
rotnike za ostale kaznene predmete 
Županijskog suda u Vukovaru i usvo-
jena je nova Odluka o nerazvrstanim 
cestama na području Općine Lovas.
Na sjednici je g. Stjepan Pančić za 
„Lovaski list“ podnio Izvješće o ra-
du za 2018. godinu i Plan aktivno-
sti za 2019. godinu koje je jednogla-
sno usvojeno. Jednoglasno je usvoje-
no i Izvješće o radu Općinske načelni-
ce za razdoblje 01. srpnja – 31. prosin-
ca 2018. godine. Osim polugodišnjeg 
izvješća, načelnica Tanja Cirba je pod-
nijela i izvješće o kapitalnim projekti-
ma u provedbi. Tako je načelnica pri-
sutne izvjestila o tijeku kupoprodaje 
dokumentacije za izgradnju ULO/CA 
hladnjače u Lovasu. Vukovarsko-sri-
jemska županija i Općina Lovas će ot-
kupiti izrađenu građevinsku dozvo-
lu sa svom popratnom dokumenta-
cijom u svrhu prijave izgradnje ULO/
CA hladnjače u Lovasu na natječaj 
Ministarstva poljoprivrede. Završen 
je projekt Energetske obnove dječjeg 
vrtića „Bajka“ u Lovasu, ukupna vri-
jednost projekta je gotovo 740.000 kn. 
Pri kraju je projekt Izgradnje ceste u 
ul. Tina Ujevića u Lovasu, vrijednosti 
oko 1,2 mil kn, financiran sredstvima 
Europskog poljoprivrednog fonda za 
ruralni razvoj kroz Mjeru 7.2. Progra-
ma ruralnog razvoja RH 2014-2020. 
Projekt Poboljšanja materijalnih uvje-

ta u Dječjem vrtiću „Bajka“ Lovas je 
također završen, financijski ga prati 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku sa 148 tisu-
ća kuna, a ukupna vrijednost projek-
ta je oko 190 tisuća kuna. Pri kraju je 
i obnova nogostupa na području Op-
ćine Lovas, radovi vrijedni 250 tisuća 
kuna, Ministarstvo regionalnoga ra-
zvoja i fondova EU je popratilo pro-
jekt s 200 tis. kn. MRRFEU je financij-
ski popratilo i Rekonstrukciju rimo-
katoličke kapelice na groblju u Lova-
su sa 100 tis kn, a preostalih 90 tis kn 
su osigurale Općina Lovas i Vukovar-
sko-srijemska županija. Komunalije 
d.o.o. Ilok su otvorile postupak jav-
ne nabave za odabir izvođača za ra-
dove na Izgradnji sustava odvodnje, 
rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevo-
voda i obnove državne ceste u naselju 
Opatovac. Projektom, u vrijednosti 8 
mil kn, će se obnoviti državna cesta 
D2 kroz Opatovac, završit će se obno-
va vodovoda u Opatovcu (preostao je 
samo dio ispod državne ceste) te će se 
izgraditi dio sustava odvodnje ispod 
državne ceste.
Načelnica Cirba je prisutne vijećni-
ke upoznala s dva velika nadolaze-
ća projekta: „FED CCNET“ i „Mla-
di u poljoprivredi – budućnost“. Sve 
predradnje za projekt „FED CCNET“ 
u okviru Interreg IPA Programa pre-
kogranične suradnje Hrvatska – Srbija 
2014. – 2020. su odrađene, dogovore-
no je potpisivanje ugovora 01. svibnja 
2019. godine. Projekt je sufinanciran iz 
Programa sa 613 tis Eura, što je 85% 
ukupno prihvatljivih troškova. Ras-
pisan je natječaj te će uskoro biti oda-
brani voditelj i asistent projekta. Pro-
jektni partneri su Grad Ilok te Općina 
Bač iz Srbije. Dana 26. ožujka 2019. go-
dine je u Zagrebu održana svečanost 

potpisivanja i uručivanja ugovora za 
projekte u okviru Programa Lokalne 
inicijative za poticanje zapošljavanja 
– faza III. Općinska načelnica je potpi-
sala ugovor za projekt „Mladi u poljo-
privredi – budućnost“ vrijednosti 650 
tis kn, traje 12 mjeseci i kroz projekt će 
biti zaposlena jedna osoba. Oba spo-
menuta projekta su usmjerena gospo-
darstvenicima, odnosno mladim po-
ljoprivrednicima sa svrhom zadržava-
nja mladih na ruralnom području. Na-
čelnica Cirba je svoja izlaganja završila 
trenutnim aktivnostima Općine Lovas 
koje su se odvile od posljednje sjedni-
ce Općinskog vijeća. Sva načelnicina 
izvješća usvojena su jednoglasno i bez 
primjedbi.
Vijeće je jednoglasno uskladilo III. 
Izmjene i dopune Proračuna Opći-
ne Lovas za 2018. godinu i III. Izmje-
ne i dopune Plana razvojnih progra-
ma Općine Lovas za razdoblje 2018. 
do 2020. godine s Uputama Ureda dr-
žavne uprave u Vukovarsko-srijem-
skoj županiji.
Pod točkom razno je načelnica Cirba 
iznijela nezadovoljstvo uputama Mi-
nistarstva poljoprivrede za postupa-
nje u svrhu provedbe Rješenja Viso-
kog trgovačkog suda Posl. br. 47. St 
– 1138/17 od 6. srpnja 2018. koje je 
postalo pravomoćno 18.10.2018., a u 
svezi primjene odredbi Zakona o po-
ljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 
i 115/18) i prijedloge nacrta anek-
sa ugovora po oblicima raspolaga-
nja. Smatra kako nije korektno da 
za ugovore o koncesiji poljoprivred-
nog zemljišta (po povlaštenim cijena-
ma), koji su potpisani od strane vla-
de, sada anekse sa nekim nepoznatim 
tvrtkama poitpisuju načelnici koji ne-
maju nikakvog utjecaja na navedene 
ugovore i anekse. Mirka Latas
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ZAVRŠEN OVOGODIŠNJI PROJEKT 
OBNOVE NOGOSTUPA

Ovih je dana pri samom završetku 
projekt rekonstrukcije pješačkih sta-
za u oba naselja Općine Lovas. Projekt 
je vrijedan 250 tisuća kn, a zajednički 
su ga financirali Općina Lovas i Mi-
nistarstvo regionalnog razvoja i fon-

dova Europske unije. Kroz projekt su 
nove nogostupe ili dijelom obnovljene 
dobile lovaske ulice Nova, K. A. Ste-
pinca, V. Nazora, K. Tomislava, Dol 
i J. B. Jelačića, dok su u Opatovcu iz-
građeni ili obnovljeni nogostupi u uli-

cama B. Bušića, Ribarska, Bana J. Je-
lačića, Kardinala Stepinca, Zvonara i 
A. Starčevića. Radove je izvela tvrtka 
Watmont doo, a građevinski nadzor 
Videković doo Vinkovci. 

T. Cirba

LUTKARSKO PROLJEĆE

Lutkarsko proljeće je i ove godine naj-
mlađim Lovaščanima i Opatovčani-
ma donijelo najnovije uratke lutkar-
skih kazališta. U trajanju od 08. – 12. 
travnja najmlađi su u Lovasu mogli 
pogledati predstave „Uspavanka za 
uspavanka“, u izvedbi osječkog Tea-
tra to go, „Priča o tupsonima“ kazali-
šta Prijatelj Zagreb te „Mjesto za dvo-

je“ Gradskog kazališta Požega, dok 
su mali Opatovčani u školskoj zgra-
di pogledali predstavu „Bajka u tra-
pericama“ zagrebačkog teatra Bara-

kuda. Održavanje Lutkarskog prolje-
ća financira Općina Lovas pa su sve 
predstave za gledatelje bile besplatne.

T. Cirba
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I DRVO IMA DUŠU
Pitam se tko ima pravo rušiti i uni-
štavati ono što nije njegovo. Gospodo 
da to nije vaše vlasništvo. To je mo-
je, tvoje i naše. To je naš Lovas, naš 
život. Netko je uzeo sebi za pravo da 
nam oduzme i ovo malo čistog zraka, 
da nam zaustavlja disanje. Naše mje-
sto cvijeta starom populacijom, a pola 
toga je vezano za krevet. Naša jedna 
noga je u grobu. Posjekli ste u Mađa-
revoj ulici borove „Divove“ koji su bi-
li snaga , ljepota i čuvari naši. Šumili, 
među sobom štitili stare derutne ku-
će koje nemaju svoje gazde da ih ob-

nove. Zato su oni sadili to drveće da 
štiti kuće da im bude ljepše. Ostade 
pustoš i panjevi koji govore sve. Sve 
o ljudskoj zloći. A onda još veći šok. 
Dođe red i na stoljetne ljepotice „Li-
pe“. Čekale su svoj mjesec lipanj da 
zamirišu i Dušu nam razgale. I rat je 
učinio svoje, šumile su međusobno ti-
ho, bile nijemi svjedoci mučenja, silo-
vanja, ubijanja naše mladosti. Nije to 
onaj Lovas što je bio. Da se mrtvi di-
gnu ponovo bi legli u grob. Nitko ne 
osporava što je sve u Lovasu  izgrađe-
no, Lovas se nosi sa gradom ali mla-

dosti nema. Imamo toranj, a tko nas 
je za to pitao. Živi karcinom je tu me-
đu nama u po sela. Ratna radijacija, 
prskanje, paljevine sve nam oduzima 
disanje, a vi ste nam uzeli pola pluća. 
Da li znate koliko treba da jedno dr-
vo naraste, koliko ljubavi i brige tre-
ba? Zašto, zašto ste posjekli i unakazi-
li lipe. Trebale su ostati za naša poko-
ljenja da budu ponosni na svoje pra-
pradjedove. Za ovo nema oprosta. 
Neka vam kazna bude vaša savjest, 
ako je imate.

Katica Filić -  Gađina

OBAVIJEST O NAČINU SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Temeljem provedene javne nabave i 
Odluke Općinskog vijeća Općine Lo-
vas o davanju koncesije za obavlja-
nje javne usluge prikupljanja, odvoza 
i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada s područja Općine Lovas, Kla-
sa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-
18-2 tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vu-
kovara od 01.03.2019. godine novi je 
davatelj javne usluge sakupljanja ko-
munalnog otpada na području Opći-
ne Lovas.
Svaki vlasnik odnosno korisnik ne-
kretnine (ako je vlasnik obvezu plaća-
nja prenio na korisnika), obveznik je 
korištenja javne usluge. Cijena javne 
usluge sastoji se od fiksnog i varijabil-
nog dijela te ugovorne kazne. Fiksni 
dio cijene u kućama (minimalna cije-
na javne usluge) plaća se bez obzira 
na broj odvoza te iznosi 50,85 kn (uk-
ljučujući PDV 13%). Varijabilni dio u 

kućama plaća se ovisno o broju pra-
žnjenja spremnika u jednom mjesecu, 
a iznosi 4,08 kn po pražnjenju, sve 
uključujući PDV 13%).
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD 
odvozi se ponedjeljkom.
GLOMAZNI OTPAD odvozi se 20. 
rujna 2019. (korisnici koji nisu iskori-
stili besplatan odvoz glomaznog otpa-
da 05. travnja).
PAPIR se odvozi jednom mjesečno, na 
datume: 24.04., 22.05., 19.06., 17.07., 
14.08., 11.09., 09.10., 06.11., 04.12.
PLASTIKA se odvozi jednom mjeseč-
no, na datume: 19.04., 17.05., 14.06., 
12.07., 09.08., 06.09., 04.10., 31.10., 
29.11.
U plave vrećice ODLAŽE SE isključi-
vo papir i karton (letci, novine, časo-
pisi, katalozi, knjige, bilježnice, karto-
ni, vrećice od papira, sva ostala papir-
nata i kartonska ambalaža).
U plave vrećice NE ODLAŽE SE te-

trapak ambalaža, plastificirani papir, 
najlonske vrećice, šuškava ambalaža, 
pelene…
U žute vrećice ODLAŽE SE Isklju-
čivo plastična ambalaža kao što su: 
isprane prazne plastične boce od pića 
i prehrambenih proizvoda (ulja, octa), 
isprane plastične boce od sredstava 
za čišćenje i kozmetičkih proizvoda 
(šampona, deterdženata, omekšivača 
i sl., isprane čaše od jogurta, plastični 
pribor za jelo i sl.)
U žute vrećice NE ODLAŽE SE tetra-
pak ambalaža, pelene, plastična am-
balaža od motornih ulja, pesticida, 
otrova i sl.; celofan, sjajni papir, zau-
ljeni papir i sl.; šuškava ambalaža od 
vrećica bombona, kave, čipsa i sl.

Sve što nije dozvoljeno odlagati u 
plave ili žute vrećice, odložite u kan-
tu za miješani otpad!

M. Latas

TA, TKO BI SVIMA 
UGODIO?!

I dok s jedne strane slušamo gotovo 
svakodnevne pritužbe na „naše“ dr-
veće koje svojim odavno zastarjelim 
i oronulim granama prijeti djeci, pro-
laznicima, autima, elektroenergetskoj 
mreži….s druge strane pitanje „Oda-
kle vam pravo?“….. Pravo nam da-
je (očito neostvariva) želja da ugodi-
mo svima…. Tako smo stare ljepotice 
– breze i lipe, u suradnji sa strukom, 
pokušali obrezati i zaštiti od daljnjeg 
propadanja, nadajući se da će, kako 
nam je rečeno, jednoga dana ponov-

no zasjati starom slavom. Neke smo i 
uklonili, zahvaljujući inzistiranju sta-
novnika ulice…. Ono što, začudo, nit-
ko nije primijetio, već godinama sadi-
mo nove sadnice, cvijeće, boreći se vr-
lo često s vandalima koji ih uporno si-
jeku i čupaju. 
Tako je naše groblje ljepše i zelenije ne-
go ikad, smetlište se pretvorilo u lije-
pu zelenu površinu, niču novi drvore-
di, a nadaleko poznati niz breza na ula-
zu Lovas polako se obnavlja i popunja-
va…. I ne, nismo starima uzeli pluća, 
za njih se brinemo svakodnevno kroz 
program „Zaželi“. A uspomenu na 
ubijanja, stradanja, mučenja – nju ču-
vaju ljudi, oni koji s dubokim poštova-
njem pišu i snimaju o ratnim stradanji-

ma i žrtvama mještana Općine Lovas. 
I, možda nije pravo postavljeno pi-
tanje „Imamo li savjesti?“. Možda je 
pravo pitanje „Kada smo prestali jed-
ni druge uvažavati i poštivati?“. Ili još 
bolje – „A što ja mogu učiniti za svo-
ju zajednicu, za druge?“. Zato, dragi 
Lovaščani i Opatovčani, i svi dobro-
namjerni ljudi, vrata općinskog ureda 
su vam uvijek otvorena za sve prijed-
loge i ideje, jer samo zajedno možemo 
još više napraviti za naš Lovas i Opa-
tovac.  T. Cirba
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PROJEKT UNAPREĐENJA 
INTERNETA NA PODRUČJU OPĆINE

Udruga mladih Općine Lovas realizi-
rala je projekt proširenja i nadograd-
nje Wireless mreže na području Lo-
vasa. Vrijednost projekta iznosila je 
15.688,75 kn, a financiran je sredstvi-
ma Općine Lovas u iznosu od 8.000,00 
kn, dok je ostatak osigurala sama 
Udruga. Projekt je doprinio poveća-
nju ukupne brzine rada interneta za 

nekoliko puta, osigurao je stalan i ne-
smetan rad bez prekida rada i pucanja 
veze. Mreža trenutno ima 14 članova i 
svakim danom se broj članova pove-
ćava. Trenutni korisnici su iznimno 
zadovoljni radom wireless mreže te se 
planira i daljnje proširenje i unapređe-
nje rada.

Mladen Markešić

NA BLAGDAN CVJETNICE
Nedjelju muke Gospodnje, blagdan 
Cvjetnice, Lovaščani su obilježili sve-
čanim misnim slavljem u župnoj cr-
kvi. U spomen na Kristov ulazak u Je-

ruzalem, u procesiji su se nosile bla-
goslovljene maslinove grančice. Na-
kon sv. Mise, u porti crkve organizi-
rana je prodajna izložba pisanica, koje 

su priredili najmlađi Lovaščani, dok 
je sav prikupljen novac namijenjen za 
školovanje siromašne djece u Africi. 

T. Cirba

USKORO NOVI JAVNI RADOVI
Djelatnici komunalnog pogona Op-
ćine Lovas dobro su iskoristili sušne 
vremenske prilike u prvom kvartalu 
ove godine pa su odrađeni brojni pla-
nirani radovi. U potpunosti je dovrše-
na obnova općinskog stana u ulici An-
te Starčevića, a uređeno je, očišćeno i 

ograđeno pripadajuće dvorište. Izgra-
đene su i nove grobnice na lovaskom 
katoličkom groblju, održava se posto-
jeće zelenilo i sadi novo. S toplijim da-
nima krenula je i košnja i održavanje 
zelenih površina, doznajemo od upra-
vitelja pogona Ivana Mujića. U surad-

nji s Hrvatskim zavodom za zapošlja-
vanje pokrenut je i novi program „Jav-
nog rada“ pa će u narednom periodu, 
zajedno s komunalcima, na uređenju 
okoliša raditi deset novouposlenih 
djelatnika u trajanju od 6 mjeseci. 

T. Cirba
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U PRIJATELJSKOJ OPĆINI – MALINSKA DUBAŠNICA
Izaslanstvo Općine Lovas boravilo je 
početkom travnja na otoku Krku, toč-
nije prijateljskoj Općini Malinska-Du-
bašnica. Između ostalog, na sastanku 
kod načelnika domaćina Roberta Kra-
ljića, utvrđen je i protokol obilježava-
nja desete obljetnice službenog prija-
teljstva ove dvije općine. Miholjski da-
ni 2019. godine, biti će obogaćeni fol-

klorom i tradicijskom kulturom prija-
teljske općine, uz međusobne susrete 
gospodarstvenika i drugih dionika 
društva, dogovoreno je na sastanku. 
Izaslanstvo Općine Lovas nazočilo je i 
prezentaciji autohtonih proizvoda po-
ljoprivrednih proizvođača Slavonije i 
Srijema, koju je o hotelu Malin upri-
ličila županijska tvrtka Agro-klaster. 

Gotovo 160 raznovrsnih proizvoda i 
njihovih prerađevina te gastronom-
ska ponuda Slavonije i Srijema u režiji 
kuhara vukovarsko-srijemske župani-
je, predstavljeno je većem broju hote-
lijera, ugostitelja i gostiju. Događanji-
ma je nazočio i župan vukovarsko-sri-
jemski Božo Galić.

T. Cirba

DUGA – POVEZNICA HRVATSKOG 
ISELJENIŠTVA S DOMOVINOM

U rumunjskom Karaševu, u veleb-
nom, izložbenom prostoru Zajednice 
Hrvata Rumunjske, postavljen je tre-
ći dio izložbe dječjih radova 19. Među-
narodnog likovno-literarnog natječa-
ja „Duga“. Nakon njemačkog Iserloh-
na i našeg Lovasa, i Karaševo je imalo 
tu lijepu priliku izložiti likovne rado-
ve djece iz 9 svjetskih zemalja. Stoga 
su se u to malo rumunjsko mjesto, gdje 
već stoljećima živi hrvatska nacional-

na manjina, uputilo i izaslanstvo Opći-
ne Lovas i Osnovne škole „Lovas“. Bo-
gat kulturni program osnovnoškolske 
djece izveden na hrvatskom jeziku, 
brojni likovni uratci malih umjetnika, 
topao susret s rumunjskim Hrvatima 
koji stoljećima čuvaju jezik, kulturu i 
običaje svoje domovine, bio je veličan-
stven događaj za Lovaščane. 
Samu izložbu otvorio je predsjednik Za-
jedništva Hrvata Rumunjske i zastupnik 
u tamošnjem parlamentu Slobodan 
Ghera, koji je istaknuo važnost ovakvih 
susreta hrvatske zajednice s Hrvatima 
iz domovine, nadajući se gotovo sigur-

nom nastavku suradnje i zajedničkim 
projekatima. Događaju je među brojnim 
uzvanicima nazočio i hrvatski velepo-
slanik u Rumunjskoj nj.e. Davor Vidiš, 
načelnik općine Karaševo Petru Bog-
dan, zamjenik ravnatelja Hrvatske ma-
tice iseljenika Ivan Tepeš, kao i organi-
zatori i inicijatori ovih događanja umjet-
nički par Ankica i Ante Karačić. Opći-
nu Lovas predstavili su, preponosni na 
brojne nagrade koje su osvojili lovaski i 
opatovački učenici, načelnica Tanja Cir-
ba, pročelnica JUO Mirka Latas, ravna-
teljica OŠ Lovas Julija Baltić i učiteljica, 
mentorica Marija Mendeš. T. Cirba
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VINKOVO U LOVASU I OPATOVCU
O blagdanu sv. Vinka, 22. siječnja, tra-
dicionalno započinje nova vinogradar-
ska i vinarska godina. Obrezuju se tr-
sovi, blagoslivljaju vinogradi i zaziva 
pomoć sv. Vinka, zaštitnika vinograda. 
Tako je bilo i ove godine. Svaki vinogra-
dar, koji drži do svog vinograda i tra-
dicije, obiđe svoje vinograde, nadaju-
ći se dobrom i zdravom urodu. Prema 
tvrdnjama vinogradara loza je u dobroj 
kondiciji i, ukoliko ne bude velikog iz-
mrzavanja, očekuju uspješnu i plodnu 
godinu. I ove godine bilo je dosta po-
sjetitelja u našim vinogradima. Blago-

slovu vinograda priključili su se vlč. 
Zlatko Rajčevac, župnik sotinski i vlč. 
Marin Putilin, upravitelj lovaske župe. 
Proslava blagdana sv. Vinka potraja-
la je u našem vinogorju nekoliko dana. 
Sve je završilo, kako i priliči, uz dobru 
okrjepu i tamburaše. S. Pančić

Opatovac, 11. ožujka 2018. godine – održana godišnja skupština Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ 
Lovas…

DRAŽEN BALIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK VINOGRADARA I VINARA
Godišnja izvještajno – izborna skupšti-
na Udruge vinogradara i vinara „SRI-
JEM“ Lovas održana je 10. ožujka ove 
godine u Opatovcu u Kušaoni vina tvrt-
ke Citrus d.o.o. Skupštini su nazočili i 
uvaženi gosti: Željko Cirba, savjetnik 
župana vukovarsko-srijemskog, Tanja 
Cirba, načelnica Općine Lovas. Dosa-
dašnji predsjednik udruge Stjepan Pan-
čić podnio je izvješće o radu i financij-
sko izvješće za 2018.  Zahvalio je člano-
vima na aktivnosti te potpori Županije 
vukovarsko-srijemske i Općine Lovas. 
Izvješća su jednoglasno prihvaćena. 
Potom je uslijedio izborni dio skup-
štine. Dosadašnji predsjednik Stjepan 
Pančić na osobni zahtjev je odstupio 
s te dužnosti. Na prijedlog Upravnog 
odbora  za novog predsjednika iza-
bran je Dražen Balić.  Gosp. Pančić za-
hvalio je članovima na suradnji i pože-
lio novom predsjedniku puno uspjeha 
u radu.  Posebno je istakao da se broj 
članova nije smanjivao. Isključeni su 
oni koji su bili neaktivni i nisu plaćali 
statutom propisanu članarinu ali zato 

ima i novih članova. „Zahvaljujući na-
šoj aktivnosti i suradnji s Općinom Lo-
vas,  Vukovarsko-srijemskom župani-
jom, znanstvenim ustanovama i resor-
nim ministarstvima, svi naši vinogra-

dari imaju potrebite certifikate za pro-
izvodnju grožđa i vina. Posebno smo 
ponosni na Županijsku izložbu vina, 
koja se u Lovasu održava već 11 godi-
na i nadam se da će tako biti u ubudu-
će.“ - istakao je gosp. Pančić. 
Načelnica Općine Lovas Tanja Cirba 
pohvalila je rad udruge i istakla da će 
Općina Lovas i dalje podupirati sve 
aktivnost koje za cilj imaju unapređe-
nje poljoprivredne proizvodnje, napo-
se vinogradarstva i vinarstva. 
Željko Cirba, savjetnik župna vuko-
varsko-srijemskog istakao je da ga ra-
duje što je udruga na okupu i što je 
aktivna te preporučio članovima da 
koriste EU fondove za svoj poslov-
ni razvoj te da će  Županija vukovar-
sko-srijemska davati potporu udruzi, 
napose u organizaciji iduće XII. Žu-
panijske izložbe vina. Novoizabrani 
predsjednik Dražen Balić zahvalio je 
dosadašnjem predsjedniku na trudu 
i obećao da će nastaviti aktivno radi-
ti na promociji Udruge i dakako uve-
sti neke novine u radu.   S. Pančić
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LOVASKI I OPATOVAČKI VINOGRADARI I VINARI 
POSJETILI IVANIĆ GRADSKO VINOGORJE

Destinacija za ovogodišnje stručno 
studijsko edukativno putovanje Udru-
ge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lo-
vas bila je kontinentalna vinogradska 
regija, točnije vinogorje Ivanić Gra-
da. Tradicija proizvodnje vina i uz-
goja vinove loze na ovom području 
stara je stoljećima. Tu nalazimo klije-
ti iz tih vremena kojih, osim  na ovom 
području ima i na ostalim vinograd-
skim predjelima Moslavačke gore. U 
Ivanić Gradskom vinogorju bilježi-
mo stotinjak obiteljskih vinara. Po-
sljednjih godina nekoliko vinara ba-
vi se ozbiljnom profesionalnom pro-
izvodnjom grožđa i vina. Na stručno 

studijsko putovanje išla je skupina od 
21 člana Udruge vinogradara i vina-
ra „SRIJEM“ Lovas. Voditelji puta bili 
su Branko Peić, zamjenik predsjedni-
ka Udruge i Zdenko Bistrović, tajnik 
udruge. U sklopu studijsko edukativ-
nog putovanja članovi Udruge  posje-

tili su vinarije Voštinić u Graberju Iva-
ničkom i vinariju Trdenić u Popovači.  
Bila je to prigoda da se razmijene isku-
stva i postignuća iz ova dva vinogor-
ja. Prema iskazima sudionika putova-
nje je bilo uspješno i sigurno će urodi-
ti nekim novim, zajedničkim, projekti-
ma. Na putovanju članovima Udruge 
vinogradara pridružio se i gosp. To-
mislav Panenić, saborski zastupnik, 
koji je bio jedan od osnivača Udruge. 
Voditelji puta posebno se žele zahvali-
ti Ivanu Poljaku, članu udruge, koji je, 
na radost svih gostiju u hotelu Sport 
pokazao svoje  glazbeno umijeće svi-
rajući harmoniku. Članovi Udruge vi-
nogradara i vinara svoje putovanje za-
vršili posjetu trgovačkom centru Ikea. 
Svojevrsni team-building, većim dije-
lom financiran je iz vlastitih sredstava 
članove udruge. Općina Lovas, kao i 
svaki puta do sada, dala je potporu u 
iznosu od 3.000,00 kuna na čemu joj se 
vodstvo i članovi Udruge najiskrenije 
zahvaljuju. Stjepan Pančić

MLADI U POLJOPRIVREDI 
- BUDUĆNOST

Početkom travnja u Zagrebu je općin-
ska načelnica Tanja Cirba potpisala 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredsta-
va iz Europskog socijalnog fonda - Ope-
rativni program Učinkoviti ljudski po-
tencijali, vrijedan 648.980,00 kn. Ugovo-
re su svim korisnicima dodjelili mini-
star rada i mirovinskog sustava Marko 

Pavić te direktor HZZ-a Ante Lončar. 
Odobrenim sredstvima u trajanju od 12 
mjeseci provodit će se projekt pod na-
zivom “Mladi u poljoprivredi - buduć-
nost”, u kojem će biti uposlen i jedan 
voditelj projekta. Projekt je uspješno za 
financiranje prijavio Ured za međuna-
rodnu suradnju TINTL. T. Cirba

OBAVIJEST UDRUGE VINOGRADARA I VINARA SRIJEM-LOVAS
Tijekom svibnja ili lipnja 2019. godine Udruga vinogradara i vinara Srijem - Lovas 
uz pokroviteljstvo Županije vukovarsko-srijemske i Općine Lovas organizirat 
će XII. Županijsku izložbu vina (berba 2018. godine) o čemu će sudionici i sve 
građanstvo biti obaviješteno putem medija i promidžbenih materijala.

Dražen Balić, predsjednik udruge
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KRENULA OBNOVA KAPELICE 
SV. FLORIJANA U LOVASU

Ovih dana započela je obnova katolič-
ke kapelice Sv. Florijana na groblju u 
Lovasu, opustošene i teško devastira-
ne za vrijeme Domovinskog rata. Po-
red vjerskog i povijesnog značaja, po-
sebnu vrijednost ovaj objekt ima i kao 
mjesto stradanja, odnosno mjesto gdje 
je velikosrpski agresor mučki ubio če-
tiri Lovaščana. Stoga je objekt prijav-
ljen za obnovu pa će ukupne troško-
ve obnove zajednički financirati Mi-
nistarstvo regionalnog razvoja i fon-
dova Europske unije sa 100 tisuća kn, 
dok će se preostali iznos od 85 tisu-
ća kn namaknuti iz općinskog prora-
čuna. Radove izvodi tvrtka Watmont 
doo Vinkovci, a građevinski nadzor 
Videković doo Vinkovci. 

T. Cirba

BOLJI UVJETI ZA LOVASKE MALIŠANE
Ovih dana započeli su radovi na pro-
vedbi projekta „Poboljšanje materijal-
nih uvjeta na Dječjem vrtiću Lovas“, vri-
jedni ukupno 189.108,44 kn. Zajednički 
ih financiraju Ministarstvo za demogra-
fiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i 
Općina Lovas, s ciljem, kako i naziv sa-
mog projekta kaže, poboljšanja uvjeta 
za boravak djece u vrtiću. Projektom će 
biti izgrađena nova terasa s nadstrešni-
com, kako bi se nastava mogla odvijati 
na otvorenom, a uredit će se i pristupne 
staze, zelenilo, nova igrala te pješčanik. 
Radove izvodi poduzeće „Watmont“ 
Vinkovci, a građevinski nadzor vinko-
vačka tvrtka Videković doo. Projekt je 
na natječaj za financiranje nadležnog 
Ministarstva uspješno, u suradnji s Op-
ćinom Lovas, prijavio Ured za međuna-
rodnu suradnju TINTL.  T. Cirba



IZVJEŠTAJNA SKUPINA DOBROVOLJNOG 
VATROGASNOG DRUŠTVA LOVAS 

02. veljače o. g. u lovaskom dječjem 
vrtiću održana je redovna godišnja, 
izvještajna skupina Dobrovoljnog va-
trogasnog društva Lovas. O radu 
DVD-a u protekloj godini, planovima 
za budućnost te  financijskom poslo-
vanju izvijestili su predsjednik Kruno-
slav Šmaholc, zapovjednik Milan Sa-
bljak i tajnik Josip Poljak. Skup je po-
zdravila i općinska načelnica  Tanja 

Cirba, županijski vatrogasni zapo-
vjednik Zdenko Jukić, savjetnik župa-
na vukovarsko-srijemskog Željko Cir-
ba te predstavnici brojnih nazočnih 
gostiju  iz dobrovoljnih vatrogasnih 
društava Đurđevac, Sirova Katalena, 
Petrovci, Tovarnik, Nijemci, Keresti-
nec, kao i Javne vatrogasne postrojbe 
Vukovar. Nakon završene skupštine, 
druženje je potrajalo uz dobru gastro-
nomsku ponudu i nezaobilazne tam-
buraše. T. Cirba

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA LOVAČKE 
UDRUGE „SOKOL“ LOVAS

U subotu, 09. ožujka ove godine u lo-
vačkom domu je održana redovna go-
dišnja izvještajna Skupština Lovačke 
udruge „Sokol“ Lovas. Nazočne lovce, 
goste iz drugih udruga i predstavni-
ke Općine Lovas i Vukovarsko-srijem-
ske županije pozdravio je predsjednik 
Zdenko Bistrović, podnijevši izviješće 
o radu udruge u prošloj godini, kao i 

planove za tekuću godinu. Financij-
sko izvješće o radu podnijeli su tajnik 
Miroslav Devčić i blagajnik Marin La-
tas, dok je lovnik Damir Mlađen izvije-
stio nazočne o provedenom odstrjelu. 
Članstvo koje trenutno broji 34 člana, 
19 provedenih radnih akcija tijekom 
godine, brojne aktivnosti na zaštiti pri-
rode, uklanjanju štetočina, zaštiti od 

bolesti i sl. samo su neke od hvalevri-
jednih aktivnosti, istaknutih u izvješći-
ma. Stoga je rad udruge pohvalila i op-
ćinska načelnica Tanja Cirba, obećav-
ši daljnju potporu Općine Lovas svim 
aktivnostima udruge. Nazočne lovce 
i druge goste u ime župana vukovar-
sko-srijemskog pozdravio je njegov sa-
vjetnik Željko Cirba. T. Cirba
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PROJEKT „KAP DOBROTE“ U LOVASU
Humanitarna udruga Duga iz Vu-
kovara provodi projekt Kap dobrote 
koji je sufinanciran sredstvima Fon-
da europske pomoći za najpotrebiti-
je u sklopu poziva „Ublažavanje si-
romaštva pružanjem pomoći najpo-
trebitijim osobama podjelom hrane i/
ili osnovne materijalne pomoći – faza 
II“. Projekt se provodi od 10. kolovo-

za 2018. do 10. kolovoza 2019. na po-
dručju Grada Vukovara i Grada Ilo-
ka te općina Bogdanovci, Tompojev-
ci, Trpinja, Borovo, Lovas, Negoslavci 
i Tovarnik. Vrijednost projekta iznosi  
2.899.145,00 kn, a cilj je pomoći naju-
groženijim skupinama građana s po-
dručja VSŽ u gradovima Vukovaru i 
Iloku te općinama: Bogdanovci, Trpi-

nja, Tompojevci, Lovas, Tovarnik, Bo-
rovo i Negoslavci.
Dana 21. prosinca 2018. godine na po-
dručju Općine Lovas je podjeljen 41 
paket s osnovnim životnim namirni-
cama najugroženijim mještanima. Za 
vrijeme trajanja projekta Udruga Du-
ga će Općini Lovas svaki drugi mjesec 
dostavljati pakete za najugroženije.

Mirka Latas”

KRENULE MJERE IZ PROGRAMA DEMOGRAFSKIH 
I PRONATALITETNIH MJERA

Iz općinskog proračuna Općine Lo-
vas ovih su dana isplaćene prve mje-
sečne naknade obiteljima s petoro i 
šestoro djece, koje imaju prebivalište 
i boravište na području Općine Lo-
vas. Sukladno Programu demograf-
skih i pronatalitetnih mjera, kojeg je 
na prijedlog Općinske načelnice do-
nijelo Općinsko vijeće krajem pro-
sinca protekle godine, obitelji s peto-
ro djece primat će mjesečnu naknadu 
od 750,00 kn, dok će oni sa šestoro dje-

ce primati iznos od 1.000,00 kn. To je 
samo dio mjera kojima Općina Lovas 
želi pomoći mladima i obiteljima s ve-
ćem brojem djece jer program dono-
si i neke nove potpore, poput: nabav-
ke udžbenika za svu osnovnoškolsku 
djecu, besplatni dječji vrtić za obitelji s 
više djece, poticanje školovanja na po-
slijediplomskim studijima te potpore 
novoosnovanim obiteljima pri stam-
benom zbrinjavanju na području op-
ćine prilikom kupovine, izgradnje, re-

noviranja ili opremanja prve nekretni-
ne za stanovanje. Program je regulirao 
i već postojeće mjere, kao što su: pot-
pore obiteljima s novorođenom dje-
com, besplatni program „male škole“, 
sufinanciranje troškova prijevoza za 
srednjoškolce, stipendije za sve redov-
ne studente s područja općine i sl. Sve 
potpore mogu se ostvariti podnoše-
njem zahtjeva u Jedinstvenom uprav-
nom odjelu Općine Lovas, uz prilaga-
nje popratne dokumentacije. T. Cirba

ODRŽANA HUMANITARNA AKCIJA “POMOZIMO MALENOJ MILI”
U ponedjeljak, 01.travnja 2019. u Lo-
vasu i Opatovcu djelatnice projek-
ta „Zaželi – Općina Lovas“ su odr-
žale humanitarnu akciju pod nazi-
vom „Pomozimo malenoj Mili“. Že-
limo zahvaliti svima Vama koji ste 
opet pokazali veliko srce i solidar-
nost te se u velikom broju odazvali 
ovoj hvalevrijednoj akciji.
Kao što znamo, Mila Rončević je dvo-
godišnja djevojčica iz Rijeke koja bo-
luje od leukemije. Njezino liječenje 
više nije moguće nastaviti u Hrvat-
skoj nego u Americi. Troškovi liječe-
nja iznose 18 milijuna kuna. Danas 
smo svojim prilozima odlučili biti tra-
čak nade za Milu i tako prikupili iznos 
od 7.607,00 kuna. Prikupljeni prilog je 
već danas uplaćen na račun Marina 

Rončevića (oca Mile Rončević).
Još jednom veliko hvala svim mješta-
nima Lovasa i Opatovca kao i svim 
djelatnicama projekta „Zaželi – Opći-

na Lovas“ koje su dobrovoljno sudje-
lovale u ovoj humanitarnoj akciji.

Voditelj projekta
Zoran Palijan, bacc.oec.
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NOVI EUROPSKI USPJESI UČENIKA 
OSNOVNE ŠKOLE LOVAS 

Sretan sam i izuzetno ponosan što 
smo drugu godinu zaredom na eu-
ropskom postolju! Nakon nacional-
ne i europske oznake kvalitete, na na-
tječaju na kojem je bilo 860 projektnih 
prijava, na eTwinning platformi koja 
broji preko 600 000 nastavnika iz ci-
jele Europe, osvojili smo posebnu na-

gradu za projekt Heritage M@tters. 
Nagrada “Yunus Emre” dodijeljena 
nam je za projekt kojim smo sa osta-
lim projektnim partnerima iz Portu-
gala, Grčke, Njemačke, Belgije, Ru-
munjske i Moldavije radili na promi-
canju ljudskih prava i međukultur-
nog razumijevanja. Zahvaljujem svi-

ma koji su nam pomogli u realizaciji 
projekta, posebice učenicima! #najja-
kijismo #nemalabavo P.S. Nagrada će 
nam biti dodijeljena vjerojatno u Pari-
zu u listopadu ili studenom 2019...ta-
man dosta da naučimo par osnovnih 
fraza na francuskom.

Marko Brajković

VRIJEDNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U LOVASU
U razdoblju od 15. sudenog do 12. pro-
sinca 2018. godine Institut za arheolo-
giju iz Zagreba, pod vodstvom dr. sc. 
Marka Dizdara, proveo je pokusna ar-
heološka istraživanja nalazišta Lovas u 
ulici A. Starčevića. Istraživanja su po-
duzeta s ciljem provjere podataka o 
nalazima kosturnih grobova iz starijeg 
željeznog doba koji su pronađeni 70-
tih godina 20. stoljeća prilikom isko-
pa kanala za vodovod u spomenutoj 
ulici. U tadašnjem kratkom izvještaju 
objavljenom u lokalnim Vukovarskim 
novinama iz 1975. godine , autori su, 
nakon obilaska nalazišta, naveli  kako 
su pronađena četiri kosturna groba ko-

ja su na osnovi prikupljenih nalaza (že-
ljezno koplje i staklene perle) pripisani 
starijem željeznoM dobu, odnosno da-
tirani su oko 500 godina prije Krista. 
Prošlogodišnja arheološka istraživa-
nja poduzeta su u okviru istraživač-
kog projekta Hrvatske zaklade za 
znanost „Željeznodobni ženski iden-
titeti u južnom dijelu Karpatske kotli-
ne (Femine)“ te su i financirani sred-
stvima predviđenim za poduzima-
nje arheološkog iskopavanja. U istra-
živanjima su pronađena tri groba, či-
me su potvrđene pretpostavke kako 
se radi o izuzetno važnom nalazištu s 
kraja starijega i početka mlađeg želje-

znog doba. Iako je istražena tek manja 
površina nalazišta, ostvareni rezulta-
ti poticaj su za nastavak istraživanja 
ovoga nalazišta koje može ponuditi 
mnoge odgovore o kraju starijega te 
početku mlađeg željeznog doba na ju-
gu Karpatske kotline. 
Inače, iz Lovasa i okolice poznata su 
brojna arheološka nalazišta pri čemu 
je posebno značajan nalaz ostave s po-
četka srednjega brončanog doba koja 
je otkrivena na višeslojnom  naselju na 
Kalvariji, dok su u terenskom pregle-
du koji je obuhvatio područje južno 
od Lovasa također zabilježena brojna 
arheološka nalazišta. T. Cirba
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Skupština Udruge “Samo pozitiva” Lovas
U petak 08. ožujka 2019. godine održa-
na je redovna skupština Udruge “Sa-
mo pozitiva” Lovas. Udruga “Samo 
pozitiva” jedna je od brojčano najma-
njih udruga na području Općine Lo-
vas, ali svu svoju aktivnost usmjerava 
prema potrebama svojih sumještana.
Izvještaj o radu i provedenim akcija-
ma kao i planovima za budućnost i fi-
nancijski plan članicama je podnijela 
predsjednica udruge Andrea Poljak. 
Podsjetila je da su članice udruge bi-

le prisutne na gotovo svim aktivnosti-
ma unutar općine te da svoj rad kroz 
razne manifestacije odrađuju u zajed-
ničkoj suradnji s Općinom Lovas kao i 
ostalim udrugama koje djeluju na po-
dručju općine.
Izvješće o radu pratila je i načelnica 
općine Tanja Cirba, koja se zahvalila 
svim članicama na radu, naglašava-
jući kako će općina i dalje podržavati 
rad udruge i financijski pratiti njihove 
potrebe. Načelnica je nakon uvodnog 
pozdrava iskoristila priliku kako bi 
uputila iskrene čestitke svim članica-
ma povodom Dana žena, te svaku čla-
nicu darivala prigodnim cvijetom. Re-
dovna skupštinu Udruge “Samo po-
zitiva” završila je zajedničkim druže-
njem, te dogovorom za prve akcije u 
ovoj godini. T. Cirba

NOVA OPREMA STOMATOLOŠKE AMBULANTE U LOVASU
Stomatološka ambulanta Lovas  ovih je dana opremlje-
na novom najsuvremenijom opremom. Na zadovoljstvo 
lokalnog stomatologa dr. Hrvoja Vranjkovića, a nadamo 
se i svih budućih pacijenata, postavljena je nova dental-
na jedinica, a uređene su i nove instalacije te novi anti-
statički pod. Projekt je vrijedan 150 tisuća kn, a zajednič-
ki su ga sufinancirali Dom zdravlja Vukovar sa 110 tisu-
ća kn i Općina Lovas sa 40 tisuća kn. Zahvaljujemo Domu 
zdravlja Vukovar na stalnom i kontinuiranom radu na 
poboljšanju primarne zdravstvene zaštite mještana Lova-
sa i Opatovca.  T. Cirba

PROGRAM RANE ZAŠTITE DENTALNOG 
ZDRAVLJA KOD NAJMLAĐEG UZRASTA

Zašto, kada, koliko često i koliko dugo 
moramo prati zubiće – samo su neka 
od pitanja na koja je danas u lovaskom 
dječjem vrtiću odgovarao lokalni sto-
matolog Hrvoje Vranjković. Dječica, a 
i roditelji, pažljivo su ga slušali uz obe-
ćanje da će brižno paziti na svoje zubi-
će i dolaziti redovno na liječničke pre-
glede. Pri tom su se u pravilnom pra-
nju na pokusnom zubalu okušali samo 
oni najhrabriji. A kako bi zubići bili što 
bjelji i zdraviji, Općina Lovas je svoje 
najmlađe darivala pastom i četkicom 
za zube, dok su oni koji pohađaju ma-
lu školu dobili i Elmex gel za dodat-
nu zaštitu. Program rane zaštite den-
talnog zdravlja kod najmlađih provo-
di se u suradnji s Domom zdravlja Vu-
kovar, uz financijsku potporu Općine 
Lovas.  T. Cirba
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„ČITAJ MI“ U 
OGRANKU LOVAS

Nacionalnoj kampanji za promicanje čitanja naglas djeci od 
rođenja „Čitaj mi“ priključio se i Ogranak Lovas Gradske 
knjižnice Vukovar. Obilježavanje je započelo akcijom pri-
kupljanja i darivanja knjiga i slikovnica „Čitam, dam, sre-
tan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj“ koja tra-
je do 14. veljače te aktivnostima čitanja naglas s polaznici-
ma starije vrtićke skupine Dječjeg vrtića „Bajka“ u Lovasu.

Andreja Balić

NAJČITATELJI U 
OGRANKU LOVAS

14. veljače 2019. godine Gradska knjižnica Vukovar, Ogra-
nak Lovas darovao je svoje najčitatelje u protekloj  2018. 
godini. Valentinovo je dan zaljubljenih, a nama je to prilika 
za  darovati naše zaljubljenike u knjigu. 
Nagradu za najčitateljicu dječjeg odjela 2018. godine 
Ogranka Lovas dobila je Tena Radočaj, učenica osmog ra-
zreda OŠ Lovas, sa pročitanih 78 knjiga, dok je najčitatelj 
odjela za odrasle u 2018. gospodin Mihovil Pavlić,   umi-
rovljenik iz Lovasa, sa pročitanih 69 knjiga.
Našim najčitateljima, knjigoljupcima, iskrene čestitke. 

Andreja Balić

OGRANAK LOVAS: PREDSTAVLJENA 
KNJIGA PRIČE IZ LIJEČNIČKE TORBE

U srijedu, 27. veljače 2019. godine u 
Ogranku Lovas Gradske knjižnice 
Vukovar predstavljena je knjiga „Pri-
če iz liječničke torbe“ autora mr. sc. 
Zlatka Šimunovića.
O knjizi su govorili autor mr. sc. Zlat-

ko Šimunović, urednik knjige mr. sc. 
Milan Paun i predstavnik Matice hr-
vatske dr. sc. Dražen Živić.
Ovo je peta knjiga mr. sc. Zlatka Šimu-
novića, vukovarskoga umirovljenoga 
liječnika, slikara i književnika. Knjiga 

je zbirka pripovijedaka utemeljenih 
na stvarnim događajima iz autorova 
života od djetinjstva u vrijeme Dru-
goga svjetskoga rata, preko poraća i 
mladosti do obavljanja liječničke služ-
be, čak i nakon umirovljenja u vrijeme 
povratka iz progonstva. Autor je lite-
rarno obradio zanimljive događaje iz 
liječničke prakse, a neki do tih doga-
đaja odvijaju se u Lovasu i Opatovcu.
Sve prisutne pozdravila je ravnatelji-
ca Gradske knjižnice Vukovar Jelena 
Miškić. T. Cirba
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XXI POKLADNO 
KOLO U LOVASU

U subotu, 02. ožujka, u organizaciji KUD-a “Ivan Gora Ko-
vačić” Lovas i Općine Lovas održano je tradicionalno, XXI 
Pokladno kolo u Lovasu. Vesela povorka prošla je centrom 
sela, praćena tamburašima i malim maškarama. Vrijedne 
ruke osmaša OŠ Lovas su zajedno sa školskom kuharicom, 
mamama i bakama pripremili lepinjice te prikupljali dona-
cije za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja kako bi 
mogli ići na maturalno putovanje. Uduga vinogradara i vi-
nara “Srijem” se potrudila da se prisutni ugriju organizira-
njem štanda sa proizvodima članova udruge.
Nakon Pokladnog kola, program se nastavio u lovaskom 
Domu kulture, gdje su nastupile sve sekcije lovaskog 
KUD-a: folklorna, dječja i tamburaška sekcija te se predsta-
vila Zavičajna zajednica BH Hrvata Tovarnik.
Sponzori događanja bili su: Općina Lovas, Vukovarsko-sri-
jemska županija, PZ “Lovas”, Citrus doo te Uduga vino-
gradara i vinara “Srijem”. Mirka Latas

MAŠKARE U LOVASU
U utorak, 05. ožujka ulice Lovasa oživjele su posebnim, po-
kladnim šarenilom i veseljem. Učenici Osnovne škole Lo-
vas i polaznici Dječjeg vrtića Bajka su zajedno sa tetama i 
učiteljima uveselili sve mještane prošavši ulicama Lovasa. 
Bilo je nemoguće nadiviti se kreativnostima djece, rodite-
lja, baka, teta i učitelja. Nakon vesele povorke pokladno lu-
dilo se nastavilo u športskoj dvorani uz prigodan program 
i proglašenje najboljih maski. Mirka Latas
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ODRŽANA SJEDNICA ŽUPNIH VIJEĆA ŽUPE BDM POMOĆNICE KRŠĆANA
U nedjelju 09. veljače u Župnom 
dvoru održana je sjednica Župnog 
ekonomskog i Župnog pastoralnog 
vijeća Župe BDM - Pomoćnice kr-
šćana Sotin. Vlč.  Zlatko Rajčevac, 
župnik sotinski i opatovački zahva-
lio je vijećnicima oba vijeća na pre-
danom radu za dobrobit vjerske za-
jednice i podnio financijsko izvje-
šće za 2018. godinu. Izvješće je jed-

noglasno prihvaćeno. Vlč. Rajčevac 
izrazio je zadovoljstvo s doprino-
som naše vjerničke zajednice ali i lo-
kalnih i državnih institucija. Zahva-
ljujući Općini Lovas i resornim mi-
nistarstvima Vlade Republike Hr-
vatske obnovljena je crkva BDM - 
Kraljice sv. Krunice u Opatovcu, a u 
tijeku je sanacije župne crkve u Soti-
nu. S. Pančić

Opatovac, 24. ožujka 2019. godine – mons. dr. Đuro Hranić nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječke 
nadbiskupije krstio je sedmo dijete obitelji Gožović…

ŽIVOT JE NAJVEĆA VRIJEDNOST
Na treću korizmenu nedjelju 24. ožuj-
ka 2019. godine nadbiskup i metro-
polit Đakovačko-osječke nadbiskupi-
je   mons.  dr. Đuro Hranić,  krstio je 
u Opatovcu u crkvi BDM Kraljice sv. 
Krunice sedmo dijete  obitelji Rober-
ta i Irene Gožović – malenog Davi-
da. U obitelji Gožović sedmero je dje-
ce: Ivana  - rođ. 2001. godine, Mihael 
-  rođ. 2003. godine, Marija - rođ.2005. 
godine, Ivan Pavao -  rođ. 2009. godi-
ne, Lucija -  rođ. 2013. godine, Katari-
na -  rođ. 2015. godine i David - rođ. 
2019. godine. U ime obitelji Gožović  

i župne zajednice riječi dobrodošlice 
izrazila je Marija Gožović, kći Rober-
ta i Irene. U svojoj homiliji mons. Hra-
nić  pozvao je vjernike da učine danas 
ono što od njih traži Isus i osobna sa-
vjest, jer već će sutra biti kasno. „Isus 
nas poziva da budemo strpljivi i obra-
timo se. On je milosrdan i milostiv.“ 
, naglasio je mons. Hranić.  Potom se 
biranim riječima obratio obitelji Gožo-
vić  istaknuvši: „Roberte i Irena Vi ste  
svoj život i energiju uložili u obitelj. Vi 
ste primjer svojoj vjerničkoj zajednici 
da treba biti ustrajan,  jer lijepo je ima-

ti za koga živjeti.“  Potom je pozvao 
vjernike da slijede primjer Roberta i 
Irene,  da budu spremni posvetiti se 
životu. Mjesni župnik vlč. Zlatko Raj-
čevac zahvalio je nadbiskupu na do-
lasku i izrazio radost vjerničkog puka  
jer ovakva okupljanja Kršćanskoj za-
jednici BDM Kraljice sv. Krunice izni-
mna su i poticajna. Okupljeni vjernici 
molitvom su podijelili radost s obite-
lji Gožović. Misno slavlje  obogatila je 
pjevačka skupina Župe BDM Pomoć-
nice kršćana iz Sotina.

Stjepan Pančić
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VESELO I RAZIGRANO NA  ZELENO-BIJELO NOĆI 
ŠNK „Lovas“ i ove je godine, na za-
dovoljstvo svih posjetitelja, organi-
zirao tradicionalnu „Zeleno-bijelu 
noć“. Dobro društvo,  glazba i gastro-
nomska ponuda i ovaj su put napuni-
li dvoranu dječjeg vrtića pa su zvuci 
tamburice odjekivali do ranih jutar-
njih sati. Za bogate tombole pobrinu-
li su se brojni donatori, a ističemo sa-
mo neke:
1. nagradu  tvrtke Videković doo Vin-
kovci – tv prijemnik osvojila je Sanja 
Pejić;

2. nagradu tvrtke Watmont d.d. Vin-
kovci – PVC prozor osvojio je Vlado 
Brajković;
3. nagradu tvrtke Vodoprivreda d.d. 
Vinkovci – samostojeći mikser osvoji-
la je Marija Badanjak. 
Organizaciju zabave financijski su po-
mogli Općina Lovas, Vukovarsko-sri-
jemska županija, Osijek koteks, Arator 
Lovas, Ban-Nuštar, R.I.S. Kastav i Ko-
munalije Ilok. Svima hvala na potpori, 
a organizatoru čestitke na lijepo orga-
niziranom druženju.  T. Cirba

ZVONIMIR MARTINOVIĆ – LOVAŠČANIN 
ZAVIDNIH REZULTATA U POWERLIFTINGU

Zvonimir Martinović, skromni i vrijedni dvadesetdvogo-
dišnjak iz Lovasa, koji polaže ispit za ispitom na Veleuči-
lištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru, uspješno niže i za-
vidne rezultate u powerliftingu. Powerlifting je sport sna-
ge i izdržljivosti gdje se natjecanja sastoje od tri pokušaja 
dizanja maksimalne kilaže u tri discipline: squat (čučanj), 
bench press (potisak s klupe) i deadlift (mrtvo dizanje).
Na svom prvom natjecanju, na 7. Državnom prvenstvu u 
powerliftingu i bench pressu održanom u Đurđevcu 15 i 
16. prosinca 2018. godine, Zvonimir je osvojio 1. mjesto u 
bench pressu u kategoriji do 74 kg – juniori. Na idućem na-
tjecanju, na Državnom prvenstvu u powerliftingu u Pito-
mači, 09. ožujka 2019. godine, osvojio je 2. mjesto u katego-
riji do 83 kg, juniori.
Pored svih obaveza pronalazi i vrijeme dodatne izobrazbe 
pa u Osijeku na Učilištu Magistra pohađa program osposo-
bljavanja za instruktora fitnesa u teretani. Ponosni smo na 
našeg Zvonimira koji se samozatajno već godinama pripre-
mao za ove velike uspjehe!

Ova lijepa priča može biti poticaj svim mladima, a pouka je: 
Upornost se isplati! Bravo Zvonimire, samo tako nastavi!

M. Latas
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JOZO CINDRIĆ I DALJE NA ČELU ŠRK „OPATOVAC“
02.veljače.2019. godine održana je re-
dovita izvještajno – izborna skup-
ština ŠRK „OPATOVAC“. Skupšti-
ni su, uz članove kluba, nazočili: Ta-
nja Cirba, načelnica Općine Lovas, 
vlč. Zlatko Rajčevac, župnik sotinski 
i opatovački, Ivan Pole, predsjednik 
STK Opatovac, Stjepan Pančić, pred-
sjednik Udruge vinogradara i vinara 
„SRIJEM“ Lovas i općinski vijećnik, 
Davor Deliomerović, voditelj stručne 
službe ZŠRU Vukovar i Alen Došen, 
voditelj ribočuvarske službe ZŠRU 
Vukovar. U uvodnom dijelu skupšti-
ne predsjednik Jozo Cindrić iznio je 
iscrpno izvješće o radu udruge kao i 
financijsko izvješće. Iskoristio je gosp. 
Cindrić prigodu i zahvaliti na potpo-
ri prije svega Općini Lovas i načelnici 
Tanji Cirba i Mjesnom odboru Opato-
vac ali i Udruzi vinogradara i vinara 
„Srijem“ Lovas na suradnji i pruže-
noj potpori. Posebno je zahvalio čla-
novima te udruge Mladenu Pančiću i 
Jelenku Vlajčiću. Oba izvješća jedno-
glasno su prihvaćena. Potom je uslije-

dio izbor novog rukovodstva u sasta-
vu: Jozo Cindrić, predsjednik, Mar-
ko Pole, dopredsjednik, Dubravko 
Pap, tajnik, Šandor Kratofil, blagaj-
nik, Ivan Horvat, član, Jelenko Vlaj-
čić, član i Josip Halaši, član. Izabran 
je i novi nadzorni odboru sastavu: 
Željko Bistrović, predsjednik,Marko 

Markić, član i Ivan Marić, član. Po-
novno izabrani predsjednik Jozo Cin-
drić, u ime svih izabranih, zahvalio 
se na ukazanom povjerenju i prezen-
tirao plan rada Udruge za 2019. godi-
nu. Skupština je, prema običaju, za-
vršila druženjem uz dobro jelo i piće. 
 Stjepan Pančić

NOVA RADNA 
AKCIJA ŠRU „LOVAS“
Članovi Športske ribolovne udruge „Lo-
vas“ su u subotu, 09. veljače odradili još 
jednu u nizu radnih akcija. Ovaj put, cilj 
je bilo ukloniti bespravno izrađen objekt 
na samoj obali ribnjaka, kao i pripadaju-
ći okoliš. Akciji su se pridružili i novopri-
došli članovi iz Nijemaca. Uskoro se pla-
niraju i nove aktivnosti na uređenju oko-
liša, doznajemo od predsjednika Udruge 
Marija Kesegića. Bravo za sve sudionike!
 T. Cirba

PORIBLJAVANJE 
RIBNJAKA BEČKA

Dana 30. ožujka u organizaciji Zajednice športsko ribolov-
nih udruga Vukovar obavljeno je poribljavanje oba baze-
na ribnjaka “Bečka” u koje se pušteno oko 600 kg šarana 
i 300 kg amura. Radi lošeg pristupnog puta ribu se mora-
lo pretovariti u kace i prevesti traktorskom prikolicom, a 
to su odradili članovi ŠRU “Lovas”. Samo poribljavanje su 
nadgledali stručni voditelj Davor Daliomerović, dopred-
sjednik u zajednici Mario Sljepčević, a pod budnim okom 
ribočuvarske službe koja će nadgledati zabranu ribolova 
na tim vodama u idućih 10 dana. Sama akcija je prošla u 
najboljem redu što je najvažnije za život ribe, koja je živa i 
zdrava puštena u novo stanište. I ovaj put zahvaljujemo PZ 
Lovas koja nam je ustupila dvije velike kace, traktor i pri-
kolicu. Poslije akcije u prostorijama udruge priređen je ru-
čak - kuhani grah za goste i sve članove udruge. 

Marijo Kesegić
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Načelnica Općine Lovas

Tanja Cirba,  
dipl. novinar

Zamjenik načelnice  
Općine Lovas

Ivan Mujić

Uskrs – najveći blagdan 
kršćanskog svijeta,

simbol pobjede dobra nad zlim,
svjetla nad tamom, neprolaznosti 

i vječnog života,
neka svim građanima 

općine Lovas donese mir,
blagostanje i nadu u bolje sutra!

Povodom Uskrsa, najvećeg 
kršćanskog blagdana

upućujemo svim građanima 
općine Lovas

najsrdačnije čestitke

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Lovas

STJEPAN MILAS

Zamjenik predsjednika 
Općinskog Vijeća Općine Lovas

IVAN MAĐAREVIĆ



ŽELI

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

NADOLAZEĆI USKRS

SIMBOL POBJEDE DOBRA NAD ZLIM

NEKA SVIM ŽITELJIMA OPĆINE LOVAS

I CIJELE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DONESE MIR, BLAGOSTANJE I NADU U BOLJE SUTRA



Svim kršćanima Općine Lovas i
Vukovarsko-srijemske županije

Sretan i blagoslovljen Uskrs

želi

Županijska skupština
i vukovarsko-srijemski župan 

Božo Galić, dipl. ing.


