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 RIJEČ UREDNIKA

29. LIPNJA DAN DUNAVA
Podsjećamo sve ribiče i zaljubljenike 
rijeke Dunav da se Dan Dunava obilje-
žava svake godine 29. lipnja. Dunav je 
iza Volge druga najduža i vodom naj-
bogatija rijeka u Europskoj uniji. Du-
nav je kroz povijest uvijek bio važan 
međunarodni plovni put. Lijep, mo-
ćan ali ponekad i okrutan. Dunav teče 
od izvora prema ušću kroz: Njemač-
ku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hr-
vatsku, Srbiju, Bugarsku, Rumunjsku, 
Modlaviju i Ukrajinu. Stjepan Pančić

Dok je djeci „običnih“ građana jedva 
dostupno školovanje u sveučilišnim 
centrima naše Domovine, djeca dr-
žavnih dužnosnika školuju se na pre-
stižnim sveučilištima Europe i Ame-
rike. Nije istina da i kod djece obič-
nih građana nema izvrsnih. Tako je i 
u zdravstvu, gospodarstvu, sudstvu, 
a o politici da i ne govorimo. Proš-
li su izbori za Europski parlament. 
Rezultati su doista čudni - oni koji-
ma su ankete predviđale potop izjed-
načili su se s najavljivanim pobjedni-
cima. U urbanim sredinama pobjedu 
su odnijele stranke ljevice, dok u ru-
ralnim područjima pobjeđuje desni-
ca. Uskoro počinje i bitka za prestiž-
no mjesto na Pantovčaku, kandidata 
će biti uistinu puno. Svi nam obeća-
vaju kule i gradove… Neki se prije-
te lupanjem šakom o stol, neki traže 
veće ovlasti, neki, koji su tvrdili da je 
ova državnička funkcija bespotrebna, 
sada upravo sebe vide na toj pozici-
ji. Za koga se opredijeliti? Biti će teš-
ko donijeti odluku, jer većina pred-
sjedničkih kandidata nema stava o 
krucijalnim temama koje osigurava-
ju političku, gospodarsku i inu sigur-
nost svih građana. Za njihovu sigur-
nost ne treba se brinuti, jer ona je već, 
ili će biti osigurana raznim sinekura-
ma… Čelnici političkih stranaka koje 
podupiru određene kandidate krenu-
le su u discipliniranje svoga članstva. 
U dnevno - političkom životu i dalje 
se potiču teme vezane za neke rato-
ve, koje današnja mladež ni ne pam-
ti. Na ovoj stranici u nekoliko navra-
ta bilo je riječi o toj temi. Sve je jasnije 
da naši mladi, koji masovno odlaze u 
zemlje zapadne Europe ne idu samo 
iz ekonomski razloga… Njima je za-
ista dosta ratovanja s početka i sredi-
nom prošlog stoljeća… Njih zanima-
ju sasvim druge stvari… Zar nije sra-

motno da je ovih dana udarna vijest 
u Dnevniku jedne naše televizijske 
kuće vijest da neke regije organizira-
ju ljetovanje ( van sezone) za siromaš-
nu djecu Slavonije!? O, jadna ti ma-
ti, Slavonijo-lijepa i bogata!!! Slavoni-
jo, ti koja objektivno gledano, možeš 
prehraniti cijelu našu Domovinu, zar 
zaista trebaš milostinju!? Dokle će na-
ša Slavonija, Srijem, Baranja i Lika biti 
„potpomognuta“ područja? Naše po-
litičke elite stalno se prijete nekakvim 
„lupanjem po stolu“, a blato ostaje 
našoj Slavoniji, pusti šorovi i pusta-
re… Odlazeći na zastupničke i držav-
ne dužnosti većina njih zaboravi oda-
kle su došli. Čast iznimkama… Moćni 
i utjecajni ne stignu se baviti tzv. pot-
pomognutim područjima, jer imaju 
„važna“ posla. Ono što je najžalosnije 
i ono malo mladih obitelji i gospodar-
stvenika koje su ostale u ovim „pot-
pomognutim“ područjima nailaze na 
mnoge prepreke, nesnosnu birokra-
ciju, apsurdne propise, što ih još više 
potiče na migraciju, barem u prvi naj-
bliži grad, u urbanije centre, u druge 
razvijenije države… Demokracija je 
iznjedrila tržišnu ekonomiju i brojne 
druge pošasti… Danas djeca - dvade-
setogodišnjaci voze obijesne automo-
bile, posjeduju hotele, tvornice, dioni-
ce… QUO VADIS CROATIA?
Moglo bi se na ovu temu još puno to-
ga reći, no zaključimo porukom na-
šim političkim elitama da malo bolje 
pogledaju u naša dvorišta. Nije sve 
kao u njihovim uredima. A nama koji 
smo ostali na svojim ognjištima ostaje 
da se borimo i učinimo svoj život bo-
ljim u svakom smislu. Zaboravimo na 
kratko na naprijed izrečeno. Pripremi 
se, kako mi to znamo, i veselom ozrač-
ju proslavimo Dan općine Lovas i na-
še kirbaje.

Stjepan Pančić, gl. i odg. urednik
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OČEKUJEMO INTENZIVNIJU 
BRIGU DRŽAVE ZA NAŠ KRAJ

U nekoliko zadnjih razgovora s Vam 
potencirano je pitanje Prvog pilot 
projekta navodnjavanja, akumulaci-
je Opatovac. Nažalost pozitivnih po-
maka nema!
Pilot projekt navodnjavanja projekt 
je čiji su nositelj Hrvatske vode. Na-
žalost, nakon same izgradnje, doži-
vio je niz problema, od onih na samoj 
građevini brane  i propuštanja vode 
do problematike sanacije kvarova ko-
ja je dugo trajala. U svim našim kon-
taktima s Hrvatskim vodama nasto-
jim ostvariti određene pomake, no, 
to ide vrlo teško. Naime, i sama pri-
roda nije nam naklonjena pa punje-
ne akumulacije ide vrlo sporo. Inve-
stitor projekta inzistira na testnom 
vršnom opterećenju akumulacije, na-
kon čega bi je pustili u uporabu. Naši 
prijedlozi išli su u smislu da se odo-
bri korištenje vode iz akumulacije ko-
ja nije posve puna te da se navodnja-
va bar dio površina, ali nam to nisu 
odobrili. Zbog sporog punjenja, u ti-
jeku je izrada projektne dokumenta-
cije za nastavak projekta, odnosno 
izgradnje crpne stanice putem ko-
je bi se akumulacija punila vodom iz 
Dunava. Informacije, kojima za sa-
da raspolažem, govore da nema do-
statne vode te, kada bi se i pokrenulo 
navodnjavanje, vrlo brzo bi ponesta-
lo vode pa je jedino rješenje dodatna 
crpna stanica i dovod vode iz rijeke.

Slijedeći veliki projekt je sustav od-
vodnje, koji nekako stoji na mjestu. 
Postavlja se pitanje koliko će biti 
ekonomski isplativ jer svjedoci smo 
sve manjeg broja stanovnika.
Ostanak stanovništva na ovom po-
dručju, pa tako i u Lovasu i Opatov-
cu, ne smijemo nikako promatrati 
kroz pitanje ekonomske isplativosti. 
Smatram da je interes države da po-
granično područje ne bude prazno jer  
znamo da granicu čuvaju jedino ljudi. 
Zbog toga i očekujemo i zazivamo in-
tenzivniju brigu  države za naš kraj. 
Isto je i s projektom odvodnje, odno-
sno kanalizacije. Projekt je vrijedan 
30 milijuna kn i u odnosu na broj sta-
novnika nikako ne može biti  isplativ. 
No, naši mještani, ali i gospodarstve-
nici, zaslužuju jednako kvalitetne in-
frastrukturne uvjete rada i življenja, 

koji postoje na ostalim područjima 
Republike Hrvatske. Zato sustav od-
vodnje ne stoji, već ide dalje. U prote-
kloj godini morali smo provesti nuž-
ne izmjene projektne dokumentacije i 
građevinske dozvole.  Ovih dana, toč-
nije 01. listopada, kreću radovi na iz-
gradnji kanalizacije i dijela vodovod-
ne mreže ispod državne ceste D2 u 
Opatovcu. Radovi ispod državne ce-
ste, njezina obnova nakon izgradnje 
instalacija te posebna regulacija pro-
meta, veliki je i zahtjevan zadatak pa 
su pripreme duže trajale. Osim to-
ga, vrijednost ovog projekta iznosi 
12.352.449,90 kn plus PDV, što je bilo 
nemoguće osigurati iz općinskog pro-
računa. Nakon dugotrajnih pregovo-
ra i traganja za izvorima financiranja, 
postignut je dogovor pa će Hrvatske 
vode financirati radove na izgradnji 
vodovoda i kanalizacije s 90%, a pro-
račun Općine Lovas s 10% kroz dvi-
je godine. Suma od 1,5 milijuna kn, 
koliko iznosi općinsko sufinancira-
nje, veliki je iznos za općinski prora-
čun pa ćemo i tu morati potražiti do-
datnu potporu. Obnovu državne ce-
ste, nakon izvođenja radova, financi-
rat će Hrvatske ceste, kako je ugovo-
reno. Komunalije Ilok, koje su ujedno 
i nositelj ovih vodnogospodarskih 
projekata, provele su postupak jav-
ne nabave pa su radovi ugovoreni sa 
zajednicom ponuditelja – Izgradnja 
VVK i Cestorad d.d. Vinkovci. Zavr-
šetkom ovog projekta, koji će se radi-

ti kroz dvije godine,  u potpunosti će 
biti obnovljena vodovodna mreža u 
naselju Opatovac, a čeka nas još pro-
jektiranje i izgradnja uređaja za pro-
čišćavanje otpadnih voda i dio ulica 
gdje nisu prošle instalacije. Za taj dio 
nam nedostaje bar još 10 milijuna kn. 
To je osnovni razlog sporosti projek-
ta, jer se cijeli financira nacionalnim 
sredstvima, budući da EU ne financi-
ra sustave za mjesta s manje od 2 tisu-
će stanovnika. 

Raspolaganje poljoprivrednim ze-
mljištem u vlasništvu države top te-
ma je pred svake izbore. Nažalost na 
području naše Općine država je već 
odredila kome ide to zemljište.
Moram podsjetiti da je Program ras-
polaganja državnim poljoprivrednim 
zemljištem na području Općine Lo-
vas proveden prije dvanaestak godi-
na, kada je zemljište vraćeno ovlašte-
nicima po Zakonu o naknadi za imo-
vinu oduzetu za vrijeme jugoslaven-
ske komunističke vladavine, a 150 ha 
je prodano obiteljskim poljoprivred-
nim gospodarstvima. Gotovo 200 ha 
država je dala u dugogodišnje zaku-
pe tvrtkama Vupik i Agro-Tovarnik 
temeljem javnog natječaja. Sada za 
raspolaganje ostaje 60-tak ha držav-
nog poljoprivrednog zemljišta, jer 
je u međuvremenu raskinut ugovor 
s tvrtkom Agro-Lovas, koja je otiš-
la u stečaj, a koja je također bila ko-
risnik dugogodišnjeg zakupa. Naža-
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lost, to zemljište u povrat je tražio vu-
kovarski grof Eltz i mi s njim može-
mo raspolagati samo privremeno do 
povrata. Zato smo i tražili od nad-
ležnih Ministarstava  - poljoprivre-
de i pravosuđa, da, budući da se radi 
o jedinom zemljištu kojim raspolaže-
mo, grof Eltz bude obeštećen na ne-
ki  drugi način. Tu odgovor još uvi-
jek očekujemo. 

Ima i novih projekata koji bi trebali 
potaći razvoj ovoga kraja.
U ovom broju novina čitatelji mogu 
pročitati više o EU projektima koji se 
provode na području općine, a koji će 
rezultirati  uspostavom Centra kom-
petencija u suradnji s našim gospo-
darstvenicima, te, nadamo se novom 
(plasteničkom) proizvodnjom. Mi u 
općini također aktivno radimo na pri-
premi dokumentacije za izgradnju 
ULO hladnjače,zajedničkom projek-
tu općine i Vukovarsko-srijemske žu-
panije. U suradnji s tvrtkom Agro-kla-
ster , nastojimo na razne načine po-
moći našim gospodarstvenicima i za-
jednički kreirati lokalnu poljoprivred-
nu politiku. Jedan od oblika suradnje 
su i potpore sektorskim klasterima 
za nabavku strojeva koje koriste naši 
OPG-i, a važan rezultat je i formiranje 
pretovarnog centra za jaja iz slobod-
nog uzgoja, koji će uskoro biti otvo-
ren u Lovasu. Kroz Program raspola-
ganja sredstvima ostvarenim od zaku-
pa poljoprivrednog zemljišta, nastoji-
mo usmjeriti potpore tamo gdje je naj-
potrebnije i najsvrsishodnije. Jedan od 
iznimno važnih projekata je i izgrad-
nja Zimovnika u Opatovcu, za čega 
su sredstva osigurana kroz Razvoj-
ni sporazum potpisan još prošle go-

dine. U kontaktima s resornim Mini-
starstvom doznajemo da se raspisiva-
nje natječaja očekuje do kraja ove go-
dine, a realizacija ovog projekta zna-
čajno će utjecati na razvoj našeg kraja. 
U dobroj suradnji s Razvojnom agen-
cijom TINTL i LAG-om Srijem tako-
đer radimo kontinuirano na nizu pro-
jekata koji će doprinijeti našem boljit-
ku. Ne smijem zaboraviti niti dobru 
suradnju s našim kvalitetnim tvrtka-
ma Arator doo, PZ Lovas, Citrus doo 
te obrtima i  obiteljskim poljoprivred-
nim gospodarstvima,  koji upošljava-
njem naših mještana i razvijanjem no-
vih projekata doprinose razvoju naše 
zajednice.  

Općina Lovas značajno ulaže u de-
mografsku obnovu.
Veliki dio sredstava našeg proraču-
na usmjeren je ka demografskoj ob-
novi i to putem Programa demograf-
skih i pronatalitetnih mjera, koje je 
usvojilo Općinsko vijeće. Tu je cije-
li niz potpora – od onih izdašnih za 
novorođenu djecu u obiteljima, re-
dovnih mjesečnih potpora obitelji-
ma s petoro i šestoro djece, potpo-
re mladim obiteljima pri kupnji pr-
vog građevinskog zemljišta ili prve 
nekretnine za stanovanje, ulaganja u 
dječji vrtić i povoljni uvjeti boravka 
djece, potpore roditeljima djece ja-
sličkog uzrasta koji vrtić pohađaju 
van područja općine i sl… Također, 
ove smo godine nabavili besplatne 
radne bilježnice i mape za sve učeni-
ke osnovnoškolce, osigurali besplat-
nu „malu školu“, sufinanciramo pri-
jevoz učenicima srednjoškolcima, 
isplaćujemo stipendije svim studen-
tima i sl. 

Projekt “Zaželi” bio je u problemi-
ma. Kakva je sada situacija?
Da, problem „ZAŽELI“ našao se pri-
vremeno u problemima, zbog sporo-
sti rješavanja Zahtjeva za nadokna-
dom sredstava i kontrole postupa-
ka javne nabave, a zbog velikog bro-
ja projekata koji se provode na nacio-
nalnoj razini. Budući da je u projektu 
uposleno 27 osoba, bilo je nemoguće 
isplatiti plaće djelatnicima iz tekućih 
općinskih sredstava, iz kojih se redov-
no mjesečno financiraju plaće djelatni-
ka općine i komunalnog pogona, pla-
će teta u dječjem vrtiću i knjižnici, svi 
režijski troškovi, javna rasvjeta, odr-
žavanje groblja i javnih površina, rad 
svih udruga, socijalni program, demo-
grafske mjere, izgradnja infrastruktu-
re i sl. Stoga smo problemu „dosko-
čili“ posudbom iz kapitalnih sredsta-
va. Srećom, u kontaktu s nadležnim 
Ministarstvom i Hrvatskim zavodom 
za zapošljavanje, problem je brzo rije-
šen i projekt se uspješno nastavlja da-
lje, a vraćena su i sredstva u općinski 
proračun. Aktivnosti na projektu su 
i proširene pa će korisnici Programa 
do kraja, pored postojećih, dobivati i 
dodatne pakete potrepština, a uskoro 
kreće i obuka djelatnica Programa u 
svrhu prekvalifikacija. Najvažnije je u 
svemu da su naši korisnicu zadovoljni 
i da zimske dane neće nitko dočekati 
sam ili nezbrinut.
Na kraju bih samo zahvalila svima ko-
ji podupiru naš rad i svojim aktivno-
stima, prijedlozima i idejama dopri-
nose svekolikom boljitku. Lovaščani-
ma i Opatovčanima želim sretan i bla-
goslovljen kirbaj, proveden u krugu 
obitelji i prijatelja.  

S. Pančić

ISPLAĆENE NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU
U općinskoj vijećnici načelnica Tanja Cir-
ba primila je roditelje djece rođene u raz-
doblju od 01. siječnja – 30. lipnja prote-
kle četiri godine, kako bi im isplatila na-
knade za  djecu temeljem Odluke Općin-
skog vijeća o isplati naknada za novoro-
đenu djecu obiteljima s područja Općine 
Lovas iz 2009. godine.  U tu svrhu, za 24 
djeteta,  iz općinskog proračuna isplaćen 
je iznos od 24.500,00 kn, dok je još  4 ti-
suće kn isplaćeno za novorođenu bebu, 
rođenu u lipnju ove godine. Načelnica je 
svim roditeljima poželjela zdrave i mir-
ne ljetne praznike pa ih ujedno informi-
rala o novostima vezanim  za predstoje-
ću školsku i vrtićku godinu te pogodno-
stima za mlade obitelji.  T. Cirba
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FED CCNET - NOVI PROJEKT 
PREKOGRANIČNE SURADNJE

Projekt prekogranične suradnje pod 
nazivom Fostering of cross – border 
business environment trough deve-
lopment of business competence cen-
tres and networks (FED CCNET) za-
počeo je s provedbom 15. srpnja 2019. 
godine i traje 24 mjeseca.
Ciljevi projekta su razvitak tri tran-
snacionalna poslovno-kompetencij-
ska centra za mikro, mala i srednja 
poduzeća u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji i Vojvodini; - poboljšanje 
poslovne kompetencije nezaposle-
nih mladih ljudi kroz obuku i prak-
tične mentorske programe; - poveća-
ti znanje o mikro, malim i srednjim 
poduzećima o uvođenju nove teh-
nologije i inovativna rješenja u po-
slovanju kroz programe pametne 
suradnje; - razvijeni model preko-
graničnog partnerstva javnog, pri-
vatnog i istraživačkog sektora za 

pristup i razmjenu kompetencija, 
iskustava i znanja za povoljno po-
slovno okruženje. 
U sklopu projekta provedene su i pr-
ve projektne aktivnosti.  U općinskoj 
vijećnici 20. kolovoza 2019. održan je 
prvi kick – off sastanak na kojem su 
su sudjelovali predstavnici Općine 
Lovas, Općine Bač, Grada Iloka, ure-
da TINTL, kao i Centra kompetencija.
Projekt se provodi u sklopu progra-
ma prekogranične suradnje Interreg 
IPA Hrvatska - Srbija 2014. – 2020., a 
upravljačko tijelo je Ministarstvo regi-
onalnog razvoja i fondova Europske 
unije. Nositelj projekta je Općina Lo-

vas, a partneri na projektu Grad Ilok 
i Općina Bač. Ukupna financijska vri-
jednost projekta iznosi 721.658,41 €,u 
protu kunskoj vrijednosti 5.337.024,77 
kuna, a uspješno ga je za financiranje 
aplicirao Ured za međunarodnu su-
radnju TINTL.
Sastanku su nazočili predstavnici Op-
ćine Lovas, Općine Bač, Grada Iloka, 
Ureda TINTL, kao i Centra kompeten-
cija d.o.o. 
Kroz provedeni natječaj na projektu 
su zaposlene dvije osobe, voditeljica 
projekta Tajana Brajković i asistentica 
projekta Andrea Poljak.

Tajana Brajković, Andrea Poljak

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCIMA 
NASTAVLJA SE PO STAROM MODELU

I ove će se  godine solidarno podijeliti 
teret troškova prijevoza učenika sred-
njoškolaca u školskoj 2019. – 2020. go-
dini. Po već postojećem modelu, a ka-
ko su potvrdile i županijske i lokalne 
vlasti,  prijevoz će sa 75 % financira-
ti Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
temeljem Odluke Vlade Republike Hr-
vatske. Iznos od 100,00 kn podmirit će 
svaki mjesec roditelji, dok će preosta-
li iznos platiti, svako u polovini, Opći-
na Lovas i Vukovarsko-srijemska žu-
panija. Sretno našim srednjoškolcima! 

T. Cirba
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UNATOČ POTEŠKOĆAMA PROJEKT “ZAŽELI” SE NASTAVLJA
Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
gđa. Marina Nekić, dana 11. srpnja 2019. godine posjetila je 
Općinu Lovas, zajedno s predstojnicom Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, gđom Jasnom 
Kolar i njezinom kolegicom.
U Općini Lovas su razgovarale o provedbi projekta „ZA-
ŽELI – Općina Lovas“. Gđa. Nekić je obrazložila kako je do 
kašnjenja obrade zahtjeva za nadoknadom sredstava doš-
lo iz razloga nedostatka kadrova. U Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje su zaposlene nove osobe za potrebe poslova 
evaluacije projekata te se sve projektne aktivnosti nastav-
ljaju, a uskoro se očekuje isplata sredstava zaostalih zahtje-
va za nadoknadu sredstava. U Općini Lovas predstavnice 
HZZ-a su primili voditelj projekta „ZAŽELI – Općina Lo-
vas“, g. Zoran Palijan, asistentica na projektu, gđa. Maja 
Antolović, računovodstvena referentica, gđa. Ivana Conjar 
te djelatnice zaposlene na projektu. Mirka Latas

NOVE AKTIVNOSTI PROJEKTA ZAŽELI
Projekt “Zaželi-Općina Lovas“ ko-
ji je započeo 01. prosinca 2017. godi-
ne, sufinanciran sredstvima iz Europ-
skog socijalnog fonda u vrijednosti od 
3.819.450 kuna, uspješno se provodio 
sve do srpnja 2019. godine. 
Tada je projekt snašla financijska kri-
za jer je došlo do  kašnjenja obrade 
Zahtjeva za nadoknadom sredstava 
od strane HZZ, što je i sama zamjeni-
ca ravnatelja HZZ gđa. Marina Nekić 
istaknula u svojem govoru, kada je 11. 
srpanja 2019. godine posjetila Opći-
nu Lovas i projekt „Zaželi“. Djelatnici 
projekta se zahvaljuju načelnici Tanji 
Cirba i Općini Lovas koji su posudili 
novce za isplatu plaća za mjesec lipanj 
i omogućili da projekt nastavi nesme-
tano sa svojim radom.
Tijekom kolovoza,  općinskom pro-
računu su vraćeni svi posuđeni nov-

ci, kada su nam pregledana i odobre-
na financijska sredstva od strane Mi-
nistarstva rada i mirovinskog sustava 
te HZZ. Projekt se nastavio bez poteš-
koća provoditi i dalje.
Nadalje,  od mjeseca rujna 2019. godi-
ne, korisnicima projekta „Zaželi“ su 
omogućeni uz postojeće i dodatni pa-
keti s higijenskim potrepštinama, ko-
je će korisnici dobivati sve do kraja 

projekta.
Također se zahvaljujem djelatnicama 
projekta što su i ove godine sudjelo-
vale na danima udruga koje je orga-
nizirala Općina Lovas te su palačinka-
ma i „poderanim gaćama“ pripomo-
gle ovoj humanitarnoj akciji.  

Voditelj projekta „Zaželi 
– Općina Lovas“

Zoran Palijan, bacc. oec.
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SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
NA 20. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA, 
ODRŽANOJ 14. LIPNJA 2019. GODINE, 
USVOJENO JE:
1. Odluka o godišnjem izvršenju Pro-
računa Općine Lovas za razdoblje od 
01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine
2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvr-
šenju Programa građenja komunalne 
infrastrukture Općine Lovas za 2018. 
godinu
3. Odluka o usvajanju Izvješća o iz-
vršenju Programa održavanja komu-
nalne infrastrukture Općine Lovas za 
2018. godinu
4. Izvješće o financijskom poslovanju 
Općine Lovas za razdoblje od 01. siječ-
nja do 31. ožujka 2019. godine
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Op-
ćine Lovas za 2019. godinu i projekcija 
proračunske potrošnje za 2020. i 2021. 
godinu
6. I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih 
programa Općine Lovas za razdoblje 
2019. do 2021. godine
7. Odluka o kupovini obiteljske kuće – 
stambenog objekta
8. Odluka o smanjenju iznosa komu-
nalnog doprinosa za Arator d.o.o.
9. Odluka o sufinanciranju troškova 
boravka djece jaslične dobi u dječjim 
vrtićima na području Vukovarsko-sri-
jemske županije
10. Odluka o suglasnosti za provedbu 
projekta Izgradnja nerazvrstane ceste 
u naselju Opatovac iz Programa odr-
živog razvoja lokalne zajednice
11. Odluka o suglasnosti za provedbu 
projekta nabave projektne dokumen-
tacije za uređaj za pročišćavanje ot-
padnih voda Opatovac
12. Odluka o suglasnosti za proved-
bu projekta FED CCNET iz Interreg 
IPA Programa prekogranične surad-
nje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.
13. Odluka o suglasnosti za provedbu 

projekta Mladi u poljoprivredi – bu-
dućnost iz Poziva za dodjelu bespo-
vratnih sredstava Lokalne inicijative 
za poticanje zapošljavanja – faza III
14. Odluka o sastavu i strukturi po-
strojbe civilne zaštite Općine Lovas
15. Odluka o prihvatu najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog ze-
mljišta na k.č.br. 815 u k.o. Lovas
16. Odluka o prihvatu najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog ze-
mljišta na k.č.br. 2159 u k.o. Lovas
17. Odluka o usvajanju izvješća o pro-
vedbi Likovnog i Arhitektonsko – urba-
nističko – krajobraznog, javnog, anoni-
mnog, općeg, jednostupanjskog, prvog 
stupnja složenosti za realizaciju i anket-
nog natječaja za izradu idejnog rješenja: 
SPOMEN PODRUČJE MINSKO PO-
LJE SA SPOMENIKOM I INTERPRE-
TACIJSKIM CENTROM U LOVASU
18. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova

NA 21. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA, 
ODRŽANOJ 10. SRPNJA 2019. GODINE, 
USVOJENO JE:
1. Odluka o komunalnim djelatnostima
2. Odluka o komunalnom redu
3. Odluka o izgledu službene odore te 
izgledu i sadržaju službene iskaznice 
komunalnog redara
4. Odluka o suglasnosti za provedbu 
ulaganja na području Općine Lovas 
unutar mjere 07 „Temeljne usluge i ob-
nova sela u ruralnim područjima“ iz 
Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
5. Odluka o određivanju službenika 
za informiranje
6. Odluka o financiranju nabavke rad-
nih bilježnica za osnovnoškolsku dje-
cu Osnovne škole „Lovas“ u školskoj 
godini 2020./2021.

7. Odluka o posudbi novčanih sred-
stava za potrebe provedbe projekta 
„ZAŽELI – Općina Lovas“

NA 22. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA, 
ODRŽANOJ 17. RUJNA 2019. GODINE, 
USVOJENO JE:
1. Odluka o potpisivanju aneksa Ugo-
vora s tvrtkom Vupik plus d.o.o. 
za Ugovor o dugogodišnjem zaku-
pu Klasa: 320-02/07-01/1990; Urbroj: 
525-09-1-0363/10-8
2. Odluka o potpisivanju aneksa Ugo-
vora s tvrtkom Vupik plus d.o.o. 
za Ugovor o dugogodišnjem zaku-
pu Klasa: 320-01/13-04/136; Urbroj: 
370-09/07-14-18 
3. Izvršenje Proračuna Općine Lovas 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lip-
nja 2019. godine
4. Program XXII Miholjskih dana Op-
ćine Lovas 2019.
5. Izvješće o radu Općinske načelnice 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lip-
nja 2019. godine
6. Odluka o dodjeli javnog priznanja – 
Plakete Općine Lovas
7. Odluka o dodjeli javnog priznanja – 
Zahvalnice Općine Lovas
8. Izmjene i dopune Programa kori-
štenja sredstava ostvarenih od pro-
daje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za 
2019. godinu
9. Odluka o financiranju plaće provo-
ditelja programa Predškole u Osnov-
noj školi Lovas
10. Odluka o suglasnosti za izgradnju 
potpornog zida u ul. Kralja Tomislava 
i S. Radića u Lovasu
11. Odluka o kupovini stambenog 
objekta – obiteljske kuće
12. Odluka o zamjeni upisa vlasništva 
nekretnine na k.č. br. 161/1 u k.o. Opa-
tovac. M. Latas
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U POSJETI PRIJATELJSKOJ OPĆINI TAR-VABRIGA
Izaslanstvo Općine Lovas, Vukovar-
sko-srijemske županije i Agro-klaste-
ra doo posjetilo je tijekom srpnja pri-
jateljsku Općinu Tar-Vabriga, povo-
dom obilježavanja Dana Općine, blag-
dana sv. Marije Karmelske. Izaslan-
stvo je uz brojne uzvanike, nazočilo 
svečanoj sjednici Općinskog vijeća, a 
potom je svim gostima predstavljen 
projekt „Kuće tradicijske gastronomi-
je – La botega“. U novootvorenoj kući 
okusa svi gosti  i brojni turisti, imat će 
priliku, između ostalog,  kušati i na-
baviti  proizvode obiteljskih poljopri-
vrednih gospodarstava Slavonije i Sri-
jema.  Posebno smo ponosni na izlo-
žene proizvode poljoprivrednih proi-
zvođača s područja Općine Lovas, na 
čemu i ovim putem zahvaljujemo pri-
jateljskoj Općini Tar Vabriga. 

T. Cirba

SUSRET NASELJA POD NAZIVOM APATI
Tamburaši KUD-a I. G. Kovačić iz Lo-
vasa predstavili su se svojim nastu-
pom u subotu 24. kolovoza, u mađar-
skom naselju Alsonemesapati na tra-
dicionalnom susretu naselja pod nazi-
vom Apati.  Zvuci tamburice i odlična 
izvedba lovaskih glazbenika oduševi-
la  je brojno gledateljstvo i pobrala ve-
liki pljesak. Na ovim susretima, na ko-
jima sudjeluje 16 općina ili naselja koja 
u svom imenu sadrže riječ Apati, Opći-
na Lovas sudjeluje već dugih niz godi-

na, a uvrštena je zbog mađarske naci-
onalne manjine koja živi u Opatovcu. 
Stoga je i ove godine u izaslanstvu, po-
red predstavnika Općine Lovas i lova-
skog KUD-a, bila i predstavnica opato-
vačkih Mađara, ravnateljica škole Juli-
ja Baltić. Općinu Lovas predstavila je 
kratkim izlaganjem načelnica općine 
Tanja Cirba, a bila je to ujedno i prilika 
za susret s predstavnicima prijateljske 
općine Somogyapati, na čelu s načelni-
kom Peterom Kišom.  T. Cirba

Prisjetimo se....... Prema “Hrvatsko srijemskom mjestopisu” (A. Sekulić , “Školska knjiga”, 1997. god.) toponim APATY 
spominje se 1231. i 1387. godine, toponim APATHY 1395. godine te toponim APATI 1408. godine. Stanovnici  Opa-
tovca sjećaju se i trojezičnog natpisa na kojem se nalazio toponim APATI 70-tih godina.  S. Pančić
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350 TISUĆA KN ZA NERAZVRSTANU 
CESTU U OPATOVCU

Dana 29. svibnja u zagrebačkom je 
hotelu Sheraton ministrica Žalac do-
dijelila 370 ugovora, vrijednih 101 
milijuna kn, namijenjenih jedinica-
ma lokalne samouprave, a kroz Pro-
gram razvoja lokalne zajednice. Na-

čelnica Općine Lovas Tanja Cirba 
potpisala je ugovor vrijedan 350 ti-
suća kuna, namijenjen izgradnji ne-
razvrstane ceste - spoj županijske 
ceste Lovas - Opatovac prema opa-
tovačkom katoličkom groblju. Hva-

la Ministarstvu regionalnog razvoja, 
ministrici Žalac, njezinim suradnici-
ma i Uredu za međunarodnu surad-
nju TINTL koji je zajedno s Općinom 
Lovas kandidirao projekt.

T. Cirba

RADNA JESEN JE PRED NAMA
Iako se bliži kraj godine, čeka nas još 
puno posla na uređenju komunalne 
infrastrukture. Ugovoreni su i usko-
ro se očekuje, početak radova na iz-
gradnji potpornog zida u lovaskoj uli-
ci Kralja Tomislava, čija je vrijednost 
435 tisuća kn. Radovi na izgradnji ne-
razvrstane ceste, spoj županijske ceste 
Lovas-Opatovac s opatovačkim kato-
ličkim grobljem, također su ugovore-
ni u vrijednosti od 400 tisuća kn. Nji-

hov početak se također očekuje počet-
kom listopada. Prvi jesenski mjesec 
donosi i radove na izgradnji sustava 
odvodnje i vodoopskrbne mreže is-
pod državne ceste D2 u naselju Opa-
tovac. Nositelj projekta su Komunalije 
Ilok, a vrijednost radova koji prema-
šuju iznos od  15 milijuna kn financi-
rat će zajedno Hrvatske vode, Hrvat-
ske ceste i Općina Lovas.  

T. Cirba



PROGRAM JAVNIH RADOVA
U suradnji s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje Općina Lovas provo-
di program javnih radova. U periodu 
od 6 mjeseci, točnije od 01. svibnja do 
31. listopada, uposleno je deset dugo-
trajno nezaposlenih osoba iz Lovasa i 

Opatovca. Zajedno s djelatnicima op-
ćinskog komunalnog pogona radit će 
na košnji i održavanju zelenih javnih 
površina, uređenju društvenih pro-
storija i druge poslove na održavanju 
urednosti naših mjesta.  T. Cirba

KONSTITUIRANO VIJEĆE SRPSKE 
NACIONALNE MANJINE OPĆINE LOVAS

Nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacional-
ne manjine u Općini Lovas, 05. svibnja 2019. godine, Op-
ćinsko izborno povjerenstvo Općine Lovas na sjednici odr-
žanoj 09. svibnja donijelo je Odluku o konačnim rezultati-
ma izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Op-
ćini Lovas. Prema Odluci izabrano je 9 članova Vijeća.
Konstituirajuću sjednicu sazvala je načelnica Općine Lo-
vas, Tanja Cirba te je Vijeće konstituirano u petak, 21. lip-
nja 2019. godine. Nakon načelnicinog pozdrava i upuće-
ne čestitke na izbornom rezultatu utvrđen je kvorum te je 
prema izbornim rezultatima i abecednom redoslijedu kan-
didata za predsjedavajućeg izabran g. Gojko Ganić. Teme-
ljem podnesenog prijedloga kandidata za izbor predsjed-
nika i zamjenika predsjednika Vijeća te provedenim tajnim 
glasanjem za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manji-
ne u Općini Lovas izabran je g. Gordan Petrović, a za nje-
govog zamjenika g. Veselin Ganić.
Naposlijetku je prisutne članove Vijeća pročelnica JUO Op-

ćine Lovas upoznala s pravima i obvezama prema Općini 
te ih uputila u postupak upisa u Registar vijeća.

Mirka Latas
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MLADI U POLJOPRIVREDI 
- BUDUĆNOST

Ured za međunarodnu suradnju TINTL je 
uspješno aplicirao projekt „Mladi u poljopri-
vredi-budućnost“, te je isti odobren i zapo-
čeo 26. ožujka 2019. godine, a traje 12 mjeseci. 
Nakon provedenog natječaja izabrana je vo-
diteljica projekta – mlada lovaščanka Dani-
jela Balić, koja je zaposlena 16. travnja 2019. 
godine. 
Projekt „Mladi u poljoprivredi- budućnost“ 
financiran je iz Europskog socijalnog fonda, 
Operativni program Učinkoviti ljudski po-
tencijali 2014.-2020. u 100% iznosu, a vrijed-
nost projekta je 648.980,00 kn. 
Dana 26. kolovoza 2019. u vijećnici Općine 
Lovas održan je uvodni sastanak na kojem 
su partnerima (Općini Tompojevci i Opći-
ni Stari Jankovci) predstavljene i analizirane 
projektne aktivnosti, uspostavljen je Uprav-
ni odbor te su dogovorene smjernice za dalj-
nju suradnju. 

Kako je nezaposlenost kompleksan društveni 
problem s kojim se suočava i područje mini 
regije TINTL, gdje je posebno ranjiva skupina 
mladih osoba do 29 godina, prilikom izrade 
projekta uzela se u obzir ciljana skupina ne-
zaposlene mlade osobe te mladi bez adekvat-
nog obrazovanja. 
Svrha i cilj projekta jeste povećati radnu kon-
kurentnost nezaposlenih mladih osoba osi-
guravajući im nova znanja, vještine i podršku 
za aktivno uključivanje na tržište rada. 
Projektom se želi povećati kompetencije 30 
nezaposlenih mladih osoba. Osposobljava-
ti će se za plasteničku proizvodnju i vodite-
lje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 
stvarajući na taj način ljude konkurente na tr-
žištu rada i djelujući na povećanje njihove za-
pošljivosti i samozapošljivosti. Polaznici će se 
kroz edukacijsko-praktični program upozna-
ti s plasteničkom proizvodnjom i načinom 
uzgoja povrća te osigurati potrebna znanja 
za sve dijelove proizvodnje, vođenja OPG-a 
te plasmana proizvoda. Radionice motivaci-
je doprinijeti će osnaživanju i usvajanju zna-
nja koja im nedostaju kako bi se ojačao njihov 
položaj i povećala zapošljivost. Provodit će se 
i mentoriranje u plasteničkoj proizvodnji koje 
će omogućiti prijenos naučenih znanja i vje-
ština koja će biti dodatna prednost prilikom 
zapošljavanja. Danijela Balić



IZABRANO IDEJNO RJEŠENJE ZA UREĐENJE 
SPOMEN PODRUČJA MINSKOG POLJA

Dana 20. svibnja u organizaciji Općine 
Lovas i Društva arhitekata Varaždin u 
Lovasu je otvorena izložba natječajnih 
radova likovnog i arhitektonsko-ur-
banističko-krajobraznog natječaja za 
izradu likovnog rješenja Spomen po-
dručje minsko polje sa spomenikom i  
interpretacijskim centrom.
Za organizaciju i provedbu natje-
čaja postupkom nabave izabrano je 
Društvo arhitekata Varaždin na čiji 
su natječaj pristigla 33 rada od kojih 
je kao pobjednik odabran rad auto-
ra Bernarda Silov dipl.ing.arh., Bo-
žica Dea Matasić red.prof.art., Kri-
stina Rogić dipl.ing.arh. i Davor Si-
lov dipl.ing.arh. Postupak ocjenji-
vanja proveo je stručni ocjenjivački 
sud, koji je i na izložbi govorio o sa-

mom postupku natječaja te odabra-
nim radovima. 
Skup je pozdravila i općinska načel-
nica Tanja Cirba, koja je podsjetila 
na namjeru općinskih vlasti da svo-
jim sumještanima poginulim, ubije-
nim ili nestalim u Domovinskom ra-
tu oda dužnu počast gradnjom spo-
menika i uređenjem bivšeg minskog 
polja na kojem je 1991. godine poči-
njen jedan od najokrutnijih zločina u 
Domovinskom ratu. Provedbu natje-
čaja, vrijednog 230 tisuća kn, financi-
rali su zajednički Ministarstvo hrvat-
skih branitelja i Općina Lovas, a nad-
ležnom Ministarstvu kandidiran je i 
projekt izrade projektne dokumen-
tacije za izgradnju spomen područja, 
podsjetila je. 
Nazočnima se obratila i saborska za-
stupnica Marijana Balić, uputivši po-
sebne riječi podrške obiteljima stra-
dalnika i hrvatskim braniteljima. 

T. Cirba
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PRIZNANJE ZA 
TRANSPARENTNOST 

OPĆINSKOG PRORAČUNA
Institut za javne financije proveo je istraživanja transparen-
tnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem 
je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hr-
vatskoj. Istraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravo-
vremenost objavljenih dokumenata te kvalitetu službenih 
internetskih stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjere-
na brojem objavljenih proračunskih dokumenata na služ-
benim internet stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od 
studenog 2018. do ožujka 2019.
Kako je Općina Lovas osvojila maksimalan broj bodova, In-
stituta za javne financije je dodijelio Priznanje za transpa-
rentnost općinskog proračuna.
Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je u 
newsletteru “Proračunska transparentnost županija, gra-
dova i općina: studeni 2018. - ožujak 2019.”, a rezultati su 
dostupni i putem interaktivne karte koja se nalazi na web 
stranici: http://www.ijf.hr/transparentnost-2019/karta/.

Mirka Latas

TIJEKOM 2019. GODINE USPOSTAVLJEN 
RAD RAZVOJNE AGENCIJE TINTL

Ured za međunarodnu suradnju 
TINTL u 2019. godini nastavio je s ra-
dom na projektima Općine Lovas ali 
i gospodarstvenika s područja Opći-
ne Lovas. Najznačajnija aktivnost bi-
la je uspostava rada nove ustanove- 
Razvojna agencija TINTL. Cilj djelo-
vanja Razvojne agencije TINTL bi-
ti će nastavak uspješnog djelovanja 
na području EU fondova, privlačenje 
što više financijskih sredstava kako 
za općine, tako i za poljoprivrednike 
i gospodarstvenike.
Za samo područje Općine Lovas do 
rujna 2019. godine ugovoreno je 6 
projekata, a vrijednost bespovratnih 
sredstava iznosi 6.442.448,50 kuna:
• Projekt prekogranične suradnje Hr-
vatska- Srbija pod nazivom Fostering 
of cross-border business environment 
through development of business 
competence centres and networks;
• LPZ- faza III, Mladi u poljoprivredi 
– budućnost;

• Izgradnja nerazvrstane ceste u nase-
lju Opatovac;
• Ministarstvo gospodarstva- XIII. 
Gospodarski forum;
• 2 projekta za udruge s područja Op-
ćine Lovas.
Do rujna 2019. godine za područ-
je Općine Lovas prijavljeno je uku-
pno 10 projekata ukupne vrijednosti 
3.068.274,55 kn, a većina projekata od-
nosi se na projekte gospodarstvenika i 
poljoprivrednika.
Općina Lovas je u 2019. 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 znača-
ja za Općinu Lovas, a koji je s proved-
bom nastavio i tijekom 2018. godine je 

i projekt ZAŽELI- Općina Lovas uku-
pne vrijednosti 3.819.450,00 kn finan-
ciran sredstvima Ministarstva rada i 
mirovinskog sustava kroz Europski 
socijalni fond.
Završena je i provedba projekta Iz-
gradnja nerazvrstane ceste u Ulici Ti-
na Ujevića u Lovasu financiran sred-
stvima Programa Ruralnog razvoja 
RH kroz operaciju 7.2.2. Ulaganja u 
građenje nerazvrstanih cesta.
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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NOVA VRTIĆKA GODINA
Početkom rujna, krenula je s radom i 
nova vrtićka godina u lovaskom dječ-
jem vrtiću, uz zabilježen porast broja 
djece.  U dvije grupe, vrtić pohađa 41 
dijete uzrasta 3 – 6 godina, a vode ih 
tete odgojiteljice Sanja Barbarić i Iva-
na Žeravica. U ovoj sezoni, uvjeti ra-
da značajno su poboljšani, jer su kroz 
projekt energetske obnove (Ministar-
stvo graditeljstva)  i poboljšanja ma-
terijalnih uvjeta (Ministarstvo demo-
grafije)  učinjeni brojni pomaci. Pored 
toga, Općina Lovas dodatno je opre-
mila novoizgrađenu terasu novom 
opremom, kako bi se omogućila na-
stava vani, a dio nove opreme dobila 
je i vrtićka kuhinja. T. Cirba

NOVE IGRAČKE U KNJIŽNICI LOVAS
Gradska knjižnica Vukovar obno-
vila je dječji odjel Ogranka Lovas 
novim igračkama. Kako je veći-
na dotrajala i nisu više sigurne za 
igru, kupljena je veća količina no-
vih igračaka za one najmlađe ko-

risnike, dok je za one nešto stari-
je kupljen televizor, PlayStation 4, 
PlayStation VR (virtualne naoča-
le) i PlayStation kamera. Pozivamo 
sve ljubitelje igre i zabave da posje-
te Ogranak Lovas.

Za odrasle korisnike Gradska knjižni-
ca Vukovar poklanja 40 DVD-a , film 
o vlč. Ivanu Buriku „MUČENIK“. Svi 
koji žele mogu doći u Ogranak Lovas 
po svoj primjerak filma. 

Andreja Balić

ISPLAĆENE 
POTPORE ZA 

PRVAŠIĆE
Odlukom Općinske načelnice rodi-
teljima svih prvašića koji su po prvi 
put upisali prvi razred u školskoj go-
dini 2019./2020. isplaćen je iznos od 
500,00 kn. Ukupna sredstva u izno-
su od 3.500,00 kn za sedam prvaši-
ća Lovasa i Opatovca osigurana su 
u Proračunu Općine Lovas. Još jed-
nom sretno našim najmlađim učeni-
cima koji su hrabro kročili u nove ži-
votne pobjede. T. Cirba
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ZAVRŠILA ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.
Pjesmom, plesom, radošću i pokojom 
suzom obilježen je u petak, 14. lipnja 
kraj školske godine 2018./2019. U lo-
vaskom Domu kulture upriličena je 
završna predstava kojom su se učeni-
ci i službeno oprostili sa školskim klu-
pama, a njih 12, osmaša, i sa osnov-
nom školom. Prigodnim programom 
završetak radne godine obilježili su i 
predškolci, a pjesmom i plesom uklju-
čili su se i najmlađi – Pčelice i Leptiri-
ći iz lovaskog dječjeg vrtića. Ovu škol-
sku godinu završio je uspješno 91 uče-
nik pa svima čestitamo, a istaknut će-
mo one najbolje - učenike koji su kraj 
godine dočekali s pRosjekom 5.0, ka-
ko slijedi:
I. Razred: Sara Luketić, Dunja Peu-
lić, Tena Peulić, Rafael Sabljak, Roula 
Shoukry, Natali Velerajter;
II. Razred: Ena Conjar, Klara Turkalj, 
Mato Markešić;
III. Razred: Tara Antolović; Dora 
Bačlić, Lea Hodak, Lovro Peulić, Pau-
la Velerajter, Lorena Bistrović;
IV. Ivan Pavao Gožović.
Svim učenicima i nastavnicima česti-
tamo na postignutom uspjehu, mar-
ljivosti i upornosti te želimo ugodan i 
zabavan ljetni odmor.  T. Cirba
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ZVONO OGLASILO POČETAK ŠKOLSKE GODINE
Gromoglasno školsko zvono i žamor 
na školskim hodnicima označili su 
početak nove školske 2019./20. godi-
ne. Sve učenike i roditelje pozdravila 
je ravnateljica Julija Baltić, poželjevši  
im puno uspjeha i dobrih ocjena. „Ne-
ka škola bude mjesto gdje ćete dola-
ziti s osmjehom, u kojem ćete stvara-
ti najljepše uspomene i prijateljstva“ 
poručila je učenicima načelnica opći-
ne Tanja Cirba u svom pozdravnom 

obraćanju. Dobrodošlicu prvašićima 
poželjeli su i „stariji“  učenici prigod-
nim programom. Uslijedila je i sv. Mi-
sa, koju je služio lovaski župnik Ma-
rin Putilin, a na kojoj su se, osim uče-
nika, pridružili i „vrtićanci“.  Župnik 
je pozvao učenike da budu dobri jed-
ni prema drugima, korisni sebi, svo-
jim obiteljima, okolini i župnoj zajed-
nici. Uz blagoslov školskih torbi, za-

želio je uspjeh svim učenicima i  uči-
teljima, zazvavši na njih zagovor Du-
ha svetoga. 
Ovu školsku godinu u OŠ Lovas 
upisalo je 84 učenika, od čega 7 pr-
vašića – pet u Lovasu i dvoje u Opa-
tovcu. Na klupama su ih dočekale 
školske knjige financirane sredstvi-
ma državnog  proračuna, dok je rad-
ne bilježnice i likovne mape osigura-
la Općina Lovas.  T. Cirba
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NOVOROĐENI RUJAN 2018. - RUJAN 2019.

MIRJAM BALOG - rođ. 28.10.2018.
Benjamin i Dajana Balog (rođ. Lukić)

MIHAEL PALIJAN - rođ. 16.09.2018. 
Zoran i Marijana Palijan (rođ.Halaši)

PETAR PANČIĆ - rođ. 11.09.2019. 
Mladen i Sanja Pančić (rođ. Babić)

TOMISLAV GRČANAC - rođ. 18.12.2018.
Josip i Josipa Grčanac (rođ. Luketić)

BRUNO ŠIBALIĆ - rođ. 14.11.2018.
Tihomir i Tea Šibalić (rođ. Kuveždić)

EMA BRAJKOVIĆ - rođ. 11.11.2018. 
Renato i Ines Brajković (rođ. Ostrun)

JAKOV BISTROVIĆ - rođ. 06.06.2019.
Zdenko i Andrijana Bistrović (rođ. Hodak)

DAVID GOŽOVIĆ - rođ. 28.02.2019.
Robert i Irena Gožović (rođ. Palijan)

PETAR VELERAJTER - rođ. 22.12.2018.
Dragan i Danijela Velerajter (rođ. Luketić)

PETAR LUKETIĆ - rođ. 05.09.2019.
Davor i Tea Luketić (rođ. Kovačević)

EVA BRAJKOVIĆ - rođ. 28.08.2019.
Zlatko i Ivona Brajković (rođ. Sabljak)

MATEJ BALIĆ - rođ. 23.07.2019.
Zvonimir i Vesna Balić (rođ. Krizmanić)
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XII. OCJENJIVAČKA IZLOŽBA VINA 
U subotu 15. lipnja 2019. godine,  u sje-
nici PZ „Lovas“, održana je XII. župa-
nijska ocjenjivačka  izložba vina „Ber-
ba 2018.“,  u prostoru  sjenice voćnja-
ka PZ „Lovas“. Izložba se odvijala u 
organizaciji članova Udruge vinogra-
dara i vinara “Srijem” Lovas, na čelu 
s novopečenim predsjednikom Draže-
nom Balićem. 

Na ocjenjivanje vina prijavile su se vi-
narije i OPG-i iz Lovasa,  Opatovca, 
Tovarnika, Bapske, Šarengrada i Ilo-
ka te vinarija Erdutski vinogradi iz 
Erduta pa je ukupno prikupljeno 37 
uzoraka.
U tu s vrhu, 11. lipnja okupljena je 
komisija za ocjenjivanje prikuplje-
nih uzoraka vina, na čelu  s predsjed-
nicom komisije gospođom Božicom 
Dolić.
Nakon izvršenog kušanja uzoraka i 
ocjenjivanja istih dodijeljena su pri-
znanja i ocjene, kako slijedi:
Priznanja za sudjelovanje: 7 OPG-a 
(Vinara)
Brončana plaketa:              4 OPG-a 
(Vinara)
Srebrnu plaketu:                17 OPG-a 
(Vinara)
Zlatnu plaketu:                    6 OPG-a 
(Vinara)
Veliko zlato:                        3 OPG-a 
(Vinarije)

Nakon obavljenog programa  dodjela 
priznanja i plaketa druženje uz veče-

ru i glazbu uz nazočnost oko 80 lju-
bitelja dobre vinske kapljice potraja-
lo je do jutarnjih sati. Sponzori i ove 
ocjenjivačke izložbe bili su Općina Lo-
vas i Vukovarsko -srijemska županija, 
a odvijala se pod medijskim pokrovi-
teljstvom Hrvatskog radia Vukovar.

T. Cirba

ISPLAĆENE POTPORE SEKTORSKIM KLASTERIMA
Odlukom općinske načelnice Klasteru proizvođača voća 
i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije ispla-
ćena je potpora u iznosu od 5 tisuća kn, a za potrebu su-
financiranja nabavke stroja za otkoštavanje i pasiranje vo-
ća.  Potpora u iznosu od 4,2 tisuće kn isplaćena je Klasteru 
proizvođača orašastih plodova za potrebe nabavke stroja 
za drobljenje plodova. Sredstva su isplaćena iz općinskog 
proračuna temeljem Programa utroška sredstava ostvare-
nih od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta, s ciljem podrške radu i razvoju članova klaste-
ra, od kojih je dio obiteljskih poljoprivrednih gospodarsta-
va s područja Općine Lovas.  Raduje činjenica da je sve ve-
ći broj poljoprivrednih gospodarstava koje mogu ponudi-
ti kvalitetan i konkurentan domaći proizvod.  T. Cirba
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ŠRK “OPATOVAC” ODRŽAO TRADICIONALNO 
NATJECANJE U PECANJU NA PLOVAK

Obilježavajući Dan državnosti Repu-
blike Hrvatske, ŠRK „Opatovac“ 25. 
lipnja 2019. godine organizirao je tra-
dicionalno natjecanje u pecanju ribe 
na plovak. Natjecanje je održano na 
Akumulacijskom jezeru Opatovac, na 
kojem je nastupilo 11 seniora i 7 kade-
ta. Postignuti su slijedeći rezultati:

Kadeti:
1. Mjesto - Antonio Lampert  959 g
2. Mjesto - Ivan Pavao Gožović  427 g
3. Mjesto - Norman Pap  424 g

Seniori:

1. Mjesto - Janjko Ivešić  2688 g
2. Mjesto - Julijan Tucić  568 g
3. Mjesto - Franjo Koledić  548 g

Svi natjecatelji nagrađeni su klubskim 
majicama a prva tri kadeta i prva tri 
seniora medaljama. Dodaj rečenicu 
Organizaciju natjecanja pomogla je 
Općina Lovas i OPG Mladena Panči-
ća i Jelenka Vlajčića.

Jozo Cindrić

JOŠ JEDNA VRIJEDNA AKCIJA LOVASKIH RIBIČA
Povodom Dana državnosti Republi-
ke Hrvatske Športsko ribolovna udru-
ga „Lovas“ je, uz financijsku potporu 
Općine Lovas, organizirala već tradi-
cionalno natjecanje u kuhanju fiš pa-
prikaša. Sudjelovalo je 15 natjecatelja, 
isključivo članova udruge, koji su svo-
je umijeće u kuhanju, kao i delicije, s 
ljubavlju prenijeli mještanima i gosti-
ma, okupljenim  u ne tako malom bro-
ju. Nakon što je ocjenjivačka komisi-

ja u sastavu: Milan Turkalj, Ante Sa-
bljak, Andrea Poljak, Marko Butković 
i Mile Sabljak, dala svoje ocjene, pred-
sjednica Udruge „Samo pozitiva“ An-
drea Poljak proglasila je najbolje ocije-
njene, kako slijedi:
1. Zoran Poljak
2. Krunsolav Peić
3. Vedran Latas.
Manifestacija je i ovaj puta bila hu-
manitarnog karaktera pa se priku-

pilo ukupno 2,100,00 kn, koje će bi-
ti donirane najpotrebitijima. Orga-
nizatori se zahvaljuju Općini Lo-
vas na financijskoj potpori, člani-
cama udruge „Samo pozitiva“ na 
tehničkoj potpori, kao i Roku Vu-
kmanu koji je postavio igralište za 
najmlađe.
Humanitarnom akcijom prikuplje-
no je 2.100,00 kuna. Odlukom ribiča 
1.500,00 kuna  usmjereno je lovaskom 
dječjem vrtiću. Iznos od 600,00 kuna  
uručen je teško oboljeloj  mještanki 
Opatovca za potrebe liječenja. Novo 
nabavljene dječje igračke tetam i dječi-
ci uručili su predsjednik ribiča Marijo 
Kesegić i načelnica Tanja Cirba.

Marijo Kesegić

25. lipnja - proslavljen Dan državnosti.....

IZASLANSTVO OPĆINE LOVAS ODALO 
POČAST ŽRTVAMA DOMOVINSKOG RATA

Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, 24. lipnja, iza-
slanstvo Općine Lovas položilo je cvijeće i zapalilo svije-
će na spomen križu hrvatskim braniteljima u Opatovcu te 
spomen obilježju masovne grobnice u Lovasu. Zajedno sa 
prisutnima spomenuli smo se žrtve za slobodnu Hrvatsku 
te se pomolili za sve koji su svoje živote položili na oltar 
Domovine.

Mirka Latas
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ODRŽAN SASTANAK S UDRUGAMA GRAĐANA
Početkom srpnja je u općinskoj vijeć-
nici održan već tradicionalni sasta-
nak čelništva općine s predstavnici-
ma udruga građana, institucija i po-
litičkih stranaka koje djeluju na po-
dručju općine. Kako se bliže Miholj-
ski dani, razgovaralo se o njihovoj 
organizaciji, odnosno o aktivnostima 
koje će odraditi udruge, kako bi se 
predstavile i obogatile program. Već 
po ustaljenom rasporedu, ugovore-
ne su brojne aktivnosti,  poput smo-
tre folklora, izložbi, pjesničke veče-

ri,  gospodarskog foruma, športskih 
natjecanja…, ali ovaj put i neka nova 
događanja. Ujedno, u okviru Miholj-

skih dana, 27. rujna obilježit će se i 
Dan općine, čije će obilježavanje kao i 
uvijek započeti sjećanjem na stradale 
mještane u Domovinskom ratu. Pred-
stavnici udruga također su se dogo-
vorili da će svoj dan – Dan udruga 
Općine Lovas -  obilježiti dana 23. ko-
lovoza. Na sastanku su ujedno  pred-
stavnici udruga podnijeli izvješće  o 
svojim aktivnostima, problemima s 
kojima se susreću u radu, kao i svo-
je ideje i prijedloge.

T. Cirba

OBILJEŽEN DAN POBJEDE I DOMOVINSKE 
ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA

Dan pobjede i domovinske zahval-
nosti, Dan hrvatskih branitelja te 
24. obljetnica vojno-redarstvene 
operacije Oluja svečano su u nedje-
lju 4. kolovoza 2019. godine obilje-

ženi i u Općini Lovas.
Izaslanstvo Općine Lovas predvo-
đeno zamjenikom načelnice Iva-
nom Mujićem i vijećnicima Općin-
skog vijeća, položilo je u Lovasu i 

Opatovcu vijence i zapalilo svijeće 
u znak sjećanja na sve koji su svo-
je živote ugradili u temelje naše 
Domovine.

Nikolina Badanjak

Opatovac, 05. kolovoza 2019. godine…

PROSLAVLJEN DAN POBJEDE I DOMOVINSKE 
ZAHVALNOSTI NA OPATOVAČKOM  DUNAVCU

ŠRK „Opatovac“ povodom  Dana po-
bjede i domovinske zahvalnosti i Da-
na hrvatskih branitelja 05. kolovoza 

organizirao je druženje građana u sje-
nici u „Ivaku“ na Dunavcu. Potporu je 
dala Općina Lovas, OPG Pančić i OPG 

Vlajčić. Za okrjepu ribiči su pripremi-
li vojnički grah. 

Stjepan Pančić
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VESELO I RAZIGRANO NA X. 
DANIMA UDRUGA OPĆINE LOVAS

Dana 23. kolovoza, u športskom cen-
tru Lovas održani su već X. po redu 
Dani udruga Općine Lovas. Razno-
vrsna zbivanja i dobra gastronom-
ska ponuda privukla je brojne posje-
titelje, dok je članstvo udruga odlič-
nom organizacijom i humanitarnom 
akcijom još jednom poslalo snažnu 
poruku zajedništva. Za dobro raspo-
loženje ove godine pobrinuo se i do-
maći rock band „Treća smjena“ na če-
mu posebno zahvaljujemo inicijatori-
ma – domaćim glazbenicima Goranu 
Šibaliću i Vedranu Latasu, kao i cijeloj 
njihovoj ekipi. Ponuda domaćih spe-
cijaliteta – grah, pečene girice, razno-
vrsne palačinke, „poderane gaće“, do-
maći kolači i sl. – mogla je zadovoljiti 
raznovrsne ukuse, na čemu zahvalju-
jemo kuharu Lovri Gerstneru, djelat-

nicama projekta „ZAŽELI“, članica-
ma udruge „Samo pozitiva“, ribičima 
ŠRU „Opatovac“ i svim onima koji su 
svojim angažmanom, ali i dolaskom, 
doprinijeli ovom susretu. 
Ovom prigodom, uz podjelu promo-
tivnih materijala, najnovije projekte i 
uratke predstavili su i Ured za među-
narodnu suradnju TINTL i LAG „Sri-
jem“. Mnogobrojnu dječicu zabavlja-

le su na kreativnoj radionici tete iz lo-
vaskog dječjeg vrtića, a istodobno su 
se odvijali i športski susreti. U među-
sobnom ogledu seniora i veterana NK 
Lovas slavili su ovi „mlađi“, pobije-
divši rezultatom 6:1, a odigrane su i 
utakmice pionira i limača NK Lovas. 
Oni manje športski nastrojeni opredi-

jeli su se za igranje belota. Svi sudi-
onici dali su veliki doprinos kvalite-
ti ovog susreta pa se svima, i onima 
koje eventualno nismo spomenuli, od 
srca zahvaljujemo. Dane udruga obi-
šao je i župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić, a održavanje su financij-
ski pomogli sponzori: Općina Lovas, 
Vukovarsko-srijemska županija, Vi-
deković doo, Arator doo, Torzo doo, 

Citrus doo. Svima njima, kao i oni-
ma koji su manjim donacijama „u na-
turi“ pomogli, također veliko hvala. 
Humanitarnom akcijom prikupljen je 
značajan iznos od 6.700,00 kn o čijem 
će se rasporedu dogovoriti na zajed-
ničkom sastanku predstavnika svih 
sudionika Dana udruga.  T. Cirba

ZAJEDNO SMO 
POMOGLI

Nizom aktivnosti članstva tijekom 
Dana udruga 2019. godine, priku-
pljena su humanitarna sredstva u 
iznosu od 6.720,00 kn. Na sastanku 
Povjerenstva, sastavljenog od pred-
stavnika udruga i organizatora, od-
lučeno je kako slijedi:
- Po tisuću kuna dobile su tri maligno 
oboljele osobe za potrebe liječenja;
- Tisuću kn dodijeljeno je lovaskom 
dječjem vrtiću  za nabavku igrački;
- Četiri obitelji s petoro ili više djece 
dobile po petstotina kuna ili pakete 
hrane iste vrijednosti;
- Tri obitelji koje se nalaze u težoj fi-
nancijskoj situaciji dobile su paket 
od 240,00 kn.
Svi podaci poznati su redakciji, a mi 
se zahvaljujemo svima koji su svo-
jim radom i angažmanom doprinijeli 
ovoj hvale vrijednoj akciji. T. Cirba
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LOVASKI KUD NA SMOTRI DJEČJEG FOLKLORA U VOĐINCIMA
Najmlađi članovi KUD-a „I. G. Kova-
čić“ Lovas nastupili su u petak, 28. lip-
nja na 23. Smotri dječjih plesova i iga-
ra pod nazivom „Igre na Bedenku“ 
u Vođincima. Njih dvadesetak, pod 

vodstvom voditelja Andree Keser i 
Domagoja Paša, izveli su scenski pri-
kaz igara iz vinograda. Na ovoj tradi-
cionalnoj manifestaciji  nastupilo je 10 
dječjih skupina iz Vukovarsko-srijem-

ske i okolnih županija. Našim najmla-
đim čuvarima tradicije i običaja, kao i 
njihovim voditeljima i roditeljima, če-
stitamo na odličnom nastupu. 

T. Cirba

KULTURNI ČETVRTAK U GRADSKOJ KNJIŽNICI 
VUKOVAR: KUD IVAN GORAN KOVAČIĆ LOVAS

U sklopu programskog ciklusa Kul-
turni četvrtak u Gradskoj knjižnici 
Vukovar u četvrtak, 4. srpnja 2019. 
godine u Ogranku Lovas predstav-
ljen je dugogodišnji rad i djelovanja 

KUD-a Ivan Goran Kovačić iz Lovasa.
O povijesti dugoj 69 godina govo-
rio je predsjednik KUD-a Ivan Go-
ran Kovačić g. Ivan Bogad. U pro-
gramu su nastupili mlađa tamburaš-

ka i mlađa folklorna skupina.
Sve prisutne pozdravila je ravnatelji-
ca Gradske knjižnice Vukovar Jelena 
Miškić i načelnica Općine Lovas Tanja 
Cirba. T. Cirba

MALI LOVAŠČANI NA 35. ZLATNOJ HARFI
Dječji zbor župe sv. Mihaela arkanđe-
la Lovas „Kapljice ljubavi“ nastupio je 
u subotu, 11. svibnja u Ilači na 35. po 
redu susretu dječjih crkvenih zborova 
pod nazivom „Zlatna harfa“. Zajedno 
s drugim zborovima Vukovarskog de-
kanata, nastupili su pod revnim vod-

stvom voditeljice Elizabete Balog , 
praćeni lovaskim župnikom vlč. Mari-
nom Putilinom. Kako se radilo o okru-
gloj, 35. obljetnici Zlatne harfe, u Ilači 
su se susreli dječji zborovi svih deka-
nata Đakovačko-osječke nadbiskupi-
je, što je samo uveličalo slavlje na ko-

jem je pjevalo nešto više od 700 djece. 
Male Lovaščanke su oduševile svojim 
nastupom pa su s njim počastile i svo-
je župljane nakon nedjeljne sv. Mise. 
Hvala od srca malim pjevačima, te-
ti voditeljici Elizabeti Balog i župniku 
Marinu Putilinu.  T. Cirba
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MALA ŠKOLA TENISA
Tijekom svibnja krenula je u Lovasu s radom „Mala škola 
tenisa“, projekt koji za cilj ima potaknuti najmlađe na bav-
ljenje športom, druženje i boravak u prirodi, a u kasnijoj fa-
zi i natjecateljski duh. Školu tenisa je organizirala Općina 
Lovas u suradnji s licenciranim trenerom Perom Cvitkovi-
ćem. Za sada se treninzi odvijaju u športskom centru Lovas 
utorkom i subotom, u dvije grupe – jedna za uzrast od pr-
vog do trećeg, a druga od četvrtog do sedmog razreda. Bu-
dući da se u rad uključilo nešto više od tridesetak djece, ra-

duje nas veliki odaziv, a naročito buduća športska natjeca-
nja. Sve troškove male škole i održavanja terena snosi Op-
ćina Lovas pa su treninzi za djecu besplatni. 

T. Cirba

LOVASKI VETERANI NADIGRALI LOVRANSKE 
U subotu, 08. lipnja, u športskom cen-
tru Lovas odigrana je već tradicional-
na utakmica između veterana NK Lo-
vas i NK Lovran. Dugogodišnje prija-
teljstvo i suradnja je  ovim susretom 
samo potvrđeno pa je slavlje, uz tam-

buraše i dobru organizaciju predsjed-
nika Franje Došena, nastavljeno još 
dugo u noć. Iako rezultat nije važan, 
spomenut ćemo da su domaćini slavi-
li rezultatom 8:1 što je  dodatni poti-
caj i izazov za nove susrete. Događa-

nju su se pridružili i općinska načel-
nica Tanja Cirba, zamjenik načelnika 
Općine Lovran Toni Družeta i vuko-
varsko-srijemski župan Božo Galić. 

T. Cirba

LOVASKI OSNOVNOŠKOLCI NA SPORTSKIM IGRAMA MLADIH U SPLITU
Vrijedni, požrtvovni, a shodno tome i uspješni, lovaski 
osnovnoškolci sudjelovali su na Sportskim igrama mladih 
u Splitu od 20. do 25. kolovoza 2019.
Plazma sportske igre mladih su najmasovnija sportska 
manifestacija u Europi koja pruža priliku djeci osnovnih 
i srednjih škola da od siječnja do kolovoza sudjeluju u vr-
hunsko organiziranim natjecanjima u 10 sportova (Coca 
- Cola Cup, mali nogomet, Kinder turnir u košarci, HEP 
turnir u rukometu, odbojka, Hrvatska pošta Cup u tenisu, 
stolni tenis, odbojka na pijesku, šah, graničar i atletika).
Općina Lovas pomogla je i ove godine s 5.000 kn organizi-
rati odlazak i sudjelovanje našim nogometašima.

Mirka Latas
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VATROGASCI OBILJEŽILI BLAGDAN SV. FLORIJANA
Blagdan sv. Florijana, a  svog nebe-
skog zaštitnika, obilježili su i članovi 
lovaskog Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva. Obilježavanje je započelo sv. 
Misom, koju je u novoobnovljenoj ka-
pelici posvećenoj zaštitniku vatroga-
saca, služio lovaski župnik vlč. Marin 
Putilin. On je u svojoj propovijedi za-

zvao Božji blagoslov na sve vatrogas-
ce, istaknuvši važnost, požrtvovnost i 
veličinu njihovog poziva. Lovaski va-
trogasci pristigli su obučeni u sveča-
ne odore, u novonabavljenom kombi 
vozilu vrijednom 75 tisuća kn. Nabav-
ku vozila je sa 40 tisuća kn financirala 
Općina Lovas, dok su ostatak sredsta-

va osigurali članovi DVD-a prodajom 
starog vozila. 
Lovaskim, ali i svim drugim vatro-
gascima, čestitamo njihov dan, uz že-
lje za što manje posla te da se sa svoje 
humane dužnosti, uvijek sretno vrate 
svojim kućama.

T. Cirba

URUČENA VRIJEDNA DONACIJA DVD-U LOVAS
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lo-
vas primilo je ovih dana vrijednu dona-
ciju Hrvatske vatrogasne zajednice, ko-
ju je u Lovas dopremio glavni vatroga-
sni zapovjednik Slavko Tucaković. Ra-
di se o opremi za vatrogasce vrijednoj 
74 tisuće kn, koja se sastoji od 15 kom-
pleta vatrogasnih odjela, s kacigama i 

zaštitnim naočalama, rukavicama i čiz-
mama. Donacija koja će značajno po-
boljšati uvjete i kvalitetu rada lovaskih 
vatrogasaca, dar je tvrtke Palmolive. S 
radom DVD-a Lovas tom prigodom je 
upoznato cijelo izaslanstvo, u kojem su, 
pored Tucakovića i njegovih suradnika, 
bili i županijski vatrogasni zapovjednik 

Zdenko Jukić sa suradnicima te ured-
nica Vatrogasnog vjesnika Nina Fran-
cetić. Goste je pozdravila i zahvalila za 
pomoć načelnica Općine Lovas Tanja 
Cirba, zajedno s vatrogascima DVDa-a 
Lovas na čelu s predsjednikom Kruno-
slavom Šmaholcem i zapovjednikom 
Milanom Sabljakom. T. Cirba

ONI SU NAŠ PONOS
U nedjelju, 15. rujna, među 2500 naj-
mlađih čuvara tradicijske baštine, su-
dionika Dječjih Vinkovačkih jeseni, 
našle su se i  folklorašice lovaskog 
KUD-a I. G. Kovačić. Obučene u tra-
dicionalne dječje narodne nošnje, a 
one tek malo starije u ruho za djevoj-
ke, s ponosom su predstavljale bogatu 
ostavštinu. Hvala mamama, tetama, 
bakama i svima koji su ih s ljubavlju 
spremali te njihovim voditeljima An-
drei Keser i Domagoju Paši. 

T. Cirba
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OPĆINA LOVAS I OVE GODINE SUFINANCIRALA 
ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE LOVAS
Arheološki muzej u Zagrebu već tre-
ću godinu za redom provodi arheo-
loška istraživanja na području Opći-
ne Lovas. Tijekom spomenute tri go-
dine istraživanja, ali i tijekom istraži-
vačke sezone 2011. godine, otkriveno 
je preko 20 različitih arheoloških loka-
liteta na području čitave Općine. Sami 
lokalitetu datiraju u sve faze ljudske 
povijesti, ali najzastupljeniji su oni iz 
razdoblja bakrenog doba (kostolačka 
i vučedolska kultura), srednjeg bron-
čanog doba i mlađeg željeznog doba.
Ove godine arheološka istraživanja 
provedena su između 30.06. i 21.07. 
na položaju Kovači. Na istraživanju je 
sudjelovao i veliki broj domaćih i ino-
zemnih mladih stručnjaka iz različi-
tih zemalja (Belgija, SAD, Ujedinjeno 
Kraljevstvo, Republika Češka, Grčka). 
Ovogodišnje istraživanje fokusiralo se 
na položaj Kovači na kojem se u bron-

čanom dobu nalazilo naselje. Postoja-
nje brončanodobnog naselja potvrđe-
no je i ovogodišnjim istraživanjima, 
ali je njima utvrđeno da početci života 
na položaju Kovači datiraju još ranije, 
točnije u razdoblje bakrenog doba i to 
kostolačke kulture (direktne prethod-
nice poznatije vučedolske kulture). Ia-
ko ove godine nije pronađena niti jed-
na sačuvana kuća koja bi direktno po-
svjedočila o životu ljudi u pretpovije-
sti, pronađen je veliki broj jama s ra-
zličitim namjenama (Slika 1). Neke od 
jama korištene su kao radni prostori, 
a neke od njih korištene su kao otpad-
ne jame. Detaljnijom analizom priku-
pljenih podataka Arheološki muzej u 
Zagrebu u budućnosti će nastojati po-
nuditi odgovore na pitanja o svakod-
nevnom životu drevnih stanovnika 
Lovasa.
Kako ove godine obilježavamo 80 go-
dina od otkrića glasovite ostave iz Lo-
vasa, prigodno je spomenuti da su 
ovogodišnja istraživanja potvrdila ra-
nije sumnje da su upravo stanovni-
ci naselja na Kovačima još u srednjem 
brončanom dobu zakopali samu osta-
vu u zemlju. Zbog toga iznimno ra-

duje činjenica da je prilikom ovogo-
dišnjih istraživanja pronađen veći dio 
keramičke posude (Slike 2 i 3), goto-
vo identične onoj pronađenoj u ostavi 
1939. godine. Osim ovog i drugih ulo-
maka keramičkih posuda, pronađen 
je i značajan broj posebnih nalaza me-
đu kojima se posebno ističu pršljenci i 
ulomci utega za tkalački stan koji svje-
doče da se u razdoblju pretpovijesti 
na području Općine Lovas proizvodio 
tekstil (Slike 4 i 5). Arheološka istra-
živanja nastavit će se i iduće godine, 
a tijekom godine Arheološki muzej u 
Zagrebu provodit će čitav niz progra-
ma kroz koje će nastaviti svoju istraži-
vačku, prezentacijsku i popularizacij-
sku djelatnost.
Budući da je Općina Lovas, na čelu s 
načelnicom Tanjom Cirba, prepoznala 
vrijednost ovih arheoloških istraživa-
nja, ove godine sufinancira troškove u 
iznosu od 15.000,00 kn.
Više informacija o samom projektu 
možete pronaći na slijedećoj povezni-
ci: https://lovasproject.wixsite.com/
website?lang=hr. Filip Franković

ARHEOLOŠKI SUSRETI U LOVASU U ORGANIZACIJI 
ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU

„Arheološki susreti“ je program po-
pularizacije arheologije u okviru 
izvannastavnih školskih aktivnosti 
koji Arheološki muzej u Zagrebu pro-
vodi od 2014. godine. U sklopu tog 
programa zaposlenici i suradnici Ar-
heološkog muzeja u Zagrebu posjeću-
ju škole diljem Republike Hrvatske te 
učenicima viših razreda osnovne ško-
le, kao i srednjoškolcima, drže preda-
vanje o arheologiji s naglaskom na ar-
heologiju njihovog kraja. U sklopu tih 
predavanja, učenicima se održavaju 

i radionice edukativno – interaktiv-
nog karaktera te postavlja privreme-
na izložba o arheologiji u vidu samo-
stojećih postera. Glavni cilj ovih su-
sreta je osnivanje školske arheološke 
sekcije kao i uvođenje arheologije kao 
izvannastavne aktivnosti u osnovnim 
i srednjim školama.
U određenim slučajevima program Ar-
heološki susreti veže se uz već posto-
jeća istraživanja Arheološkog muzeja u 
Zagrebu. Tako je s ponovnim pokreta-
njem arheoloških istraživanja u Lovasu 
2017. godine pokrenuta i suradnja iz-
među OŠ Lovas i Arheološkog muzeja 
u Zagrebu. Arheološki susreti 2019. go-
dine održani su 14. svibnja kao uvod u 
arheološka istraživanja koja će se ovo 
ljeto odvijati na području Općine Lo-
vas. Predavanje su održali Ozren Do-
miter, kustos Arheološkog muzeja u 
Zagrebu i bivši glumac, te Filip Fran-
ković, voditelj Arheološkog projekta 

Lovas. Suradnja Arheološkog muzeja 
u Zagrebu i OŠ Lovas nastavit će se u 
narednim mjesecima kada su djeca po-
zvana da zajedno s roditeljima posje-
te samo istraživanje te se i sami okuša-
ju kao arheolozi. Cilj ovakvog progra-
ma je povećati zastupljenost arheologi-
je u izvannastavnim školskim aktivno-
stima OŠ Lovas u narednim godinama 
u obliku raznih radionica, radova te ar-
heološkog kampa s aktivnim sudjelo-
vanjem djece. Više informacija i oba-
vijesti o arheološkim aktivnostima na 
području Općine Lovas možete pratiti 
na službenoj stranici Arheološkog pro-
jekta Lovas (https://lovasproject.wixsi-
te.com/website). Filip Franković
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NOĆ KNJIGE U OGRANKU LOVAS
23. travnja 2019. u Gradskoj knjižnici 
Vukovar Ogranku Lovas održana Noć 
Knjige 2019.
U suradnji s knjižničarkom Osnovne 
škole Lovas iz Lovasa održano je sve-
čano otvorenje 8. Noći knjige.
Otvorenju su prisustvovali učenici od 1. 

do 8. razreda, ravnateljica, učiteljice  i na-
stavnici. Noć knjige otvorila je knjižni-
čarka Ogranka Lovas dok su najvažni-
je vijesti iz knjižnice  predstavili školska 
knjižničarka i mali voditelji Lovas tv-a. 
Druženje se nastavilo radionicom 
„Uz vas odrastamo“ čitajući ulomke 

iz knjiga prepoznavali smo glavne li-
kove i junake koji se pamte. Na odra-
slom odjelu predstavljena je izložba 
knjiga koje pamtimo i danas i na ne-
ki način obilježili su naš život ili su in-
spiracija današnjem životu. 

Andreja Balić

DOMOVINSKI RAT U MINIJATURI
U Osnovnoj školi „Lovas“ održana je 
edukativna kreativna maketarska ra-
dionica pod nazivom „Domovinski 
rat u minijaturi“. Radionicu je, u su-
radnji s Općinom Lovas i školom, pro-
vela Braniteljska socijalno radna za-
druga „Domovina – dijaspora“. Cilj 
ovih događanja bio je učenicima pri-

bližiti Domovinski rat na jedan spe-
cifičan način pa su polaznici timski 
izrađivali makete borbenih zrakoplo-
va, helikoptera, tenkova i drugih oklo-
pnih vozila koja su bila u uporabi tije-
kom Domovinskog rata. 
Po sastavljanju makete učenici su imali 
mogućnost makete bojati sukladno fo-

tografijama nastalim tijekom vojno re-
darstvenih operacija. Ovakvim aktiv-
nostima cilj je kod učenika razvijati kre-
ativne vještine, ljubav prema tehničkoj 
kulturi, likovnom odgoju, umjetnosti i 
povijesti. Ukupne troškove održavanja 
radionica u iznosu od 4,5 tisuća kn sno-
sila je Općina Lovas.  T. Cirba

KREATIVNA RADIONICA KUKCI-PAUCI
U četvrtak, 23.svibnja 2019. godine u 
Gradskoj knjižnici Vukovar u Ogran-
ku Lovas održana je kreativna radio-
nica „Kukci-pauci“. Na radionici su 
sudjelovali polaznici starije vrtićke 
skupine Leptirići iz Lovasa. Znanje su 
provjerili odgovarajući na šaljive za-
gonetke o bubamarama, pčelama, lep-
tirima, mravima, te su na kraju izrađi-
vali zanimljive kukce. 

Andreja Balić
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PRVA SVETA PRIČEST U SOTINU
Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati 
i navješćivati vama.
Na blagdan Presvetoga Trojstva, 16. lipnja 2019. u župi BDM 
Pomoćnice kršćana Sotin, a kojoj pripada i filijalna zajedni-
ca BDM Kraljice sv. Krunice Opatovac, bilo je slavlje Prve 
svete Pričesti. Šest prvopričesnika u pratnji roditelja pristu-
pilo je sakramentu Svete Pričesti od kojih je jedna djevojči-
ca iz Opatovca - Lorena Bistrović. Na slavlju su uz prvopri-
česnike osim roditelja sudjelovale i vjeroučiteljica, učiteljice, 
orguljašica i crkveni zbor. Prvopričesnici su slavlje uveličali 
svojim recitacijama i pjesmom te tako radosno nastavili Kri-
stovim stopama. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je 
župnik Zlatko Rajčevac. Vjeroučiteljica Anica Ćorić

PROSLAVLJENO TIJELOVO
Blagdan Tijela i Krvi Kristove sveča-
no je proslavljen 20. lipnja 2019. go-
dine u župi sv. Mihaela arkanđela u 
Lovasu. Svečanu misu i procesiju sa 
Presvetim Oltarskim Sakramentom je 
predvodi župnik Marin Putilin. Tije-
lovska procesija je bila na samom po-
četku misnog slavlja, gdje su vjerni-

ci prošli ulicama Lovasa moleći, pje-
vajući i obilazeći četiri postaje koje 
su bile prigodno uređene. U procesi-
ji su sudjelovali prvopričesnici, mini-
stranti, krizmenici, zbor, ekonomsko 
i pastoralno vijeće, vatrogasci i ostali 
župljani. Nakon procesije se nastavi-
lo sa svečanim misnim slavljem u ko-

jem je župnik naglasio kako nas Isus 
nikada ne napušta te nam se nepre-
stano daruje u Euharistiji. Na kraju 
misnog slavlja župnik se zahvali svi-
ma koji su sudjelovali i time svetko-
vinu Tijelova učinili dostojanstve-
nom i svečanom.

Vjeroučiteljica Marijana Palijan

LOVASKI KRIZMANICI PRIMILI 
SAKRAMENT SVETE POTVRDE

„Kao što je mene poslao Otac, tako i ja 
šaljem vas!“
U nedjelju, 23.lipnja 2019.godine, u 
župi svetog Mihaela arkanđela u Lo-
vasu sedmero krizmenika je pristupi-
lo sakramentu svete Potvrde. Sveča-
no misno slavlje je predvodio mons. 
Đuro Gašparović u koncelebraciji s 
domaćim župnikom Marinom Pu-
tilinom. Na početku misnog slavlja 

mons. Đuri Gašparoviću pozdravnu 
riječ su uputili krizmenici koji su ista-
knuli kako s radošću i nestrpljenjem 
iščekuju podjelu sakramenta svete Po-
tvrde i kako su spremni dalje ići pu-
tem spasa. U svom pozdravu izrekli 
su mu zahvale na vremenu i povje-
renju uručujući mu prikladne daro-
ve. Mons. Đuro Gašparović je u svo-
joj prigodnoj homiliji naglasak stavio 
na Duha Svetoga te je rekao „… Duh 
je taj koji vodi ljude u uzajamnom ra-
zumijevanju i prihvaćanju. Moramo 
se svi zajedno, posebno vi dragi kriz-
manici, prepoznati kao djeca Božja 
i kao braća prema istome cilju, pre-
ma Isusu Kristu u vječnosti i govori-
ti istim jezikom vjere i povjerenja. Ak-
tivno i velikodušno sudjelujete u živo-

tu ove župe svaki puta kada to od vas 
župna zajednica zatraži. Jer ćete tako 
iskusiti djelovanje Duha Svetoga koji 
će Vam pomoći susresti Krista…“ Pro-
slava svete Potvrde se nastavila krat-
kim druženjem u župnom dvoru s 
mons. Đurom Gašparovićem, župni-
kom Marinom Putilinom, krizmenici-
ma i roditeljima.

Vjeroučiteljica Marijana Palijan
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IGRE BEZ GRANICA
Kako polako starimo, tako smo sve 
svjesniji da su uspomene jedino vri-
jedno i lijepo što nam ostaje. A, srijeda 
19. lipnja svakako će ostati u posebno 
lijepom sjećanju našim najmlađima, a 
vjerojatno i njihovim roditeljima, ba-
kama, tetama… Za to su se potrudi-
le članice lovaske udruge „Samo pozi-
tiva“ organizacijom događaja pod na-
zivom „Igre bez granica“ iliti još bo-

lje „Radosti bez granica“. Smijeh,  cika 
i radost odjekivali su lovaskim šport-
skim centrom , dok su  dječica (a i oni 
malo stariji, hrabriji) uživali su u broj-
nim igrama poput skakanja u vreći, 
povlačenja konopa, lanca – probijan-
ca, poligona, graničara….
I dok su dječica provela kvalitetno 
vrijeme družeći se, u takmičarskom 
duhu, oni tek malo stariji sa sjetom su 

se prisjećali svoga djetinjstva. Ozare-
na dječja lica i ustrajnost u dječjim 
igrama kojima nije bilo kraja, dokaz 
su kako je ovaj događaj obilovao po-
zitivnim emocijama svih nazočnih. 
Zato sve pohvale brižnim i vrijednim  
„Pozitivkama“ koje su svima nama  
pokazale kako se voli, cijeni i ople-
menjuje svoja zajednica. 

T. Cirba

VELIKI PETAK U LOVASU I OPATOVCU
I ovog Velikog petka, mještani Op-
ćine Lovas su se sjetili svoje zajedni-
ce i onih najpotrebnijih u njoj. Već tra-
dicionalno, ribičke udruge iz Lova-
sa i Opatovca organizirale su pripre-
mu girica i fiša za sve mještane i drage 
goste u centrima sela. Financijsku po-
moć akciji je pružila Općina Lovas, a 

uključila se i udruga žena “Samo po-
zitiva” te djelatnici programa “Zaželi 
- Općina Lovas”.
Akciji su se najviše razveselili stariji 
stanovnici koje je posjetila načelnica s 
djelatnicima Općine podjelivši porci-
je ribe, prigodne poklonie i čestitku za 
Uskrs. Mirka Latas
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POSTAVLJANJE ORGULJA U ŽUPI SV. MIHAELA
Na dan Oluje 5. 8. 2019. župljani žu-
pe Sv. Mihaela Arkanđela u Lovasu su 
započeli s jednim opsežnim i zahtjev-
nim projektom postavljanja orgulja.
Same orgulje dolaze iz ilačke crkve, 
gdje ih je velikosrpski agresor uništio, 
ostavivši samo njihov izvanjski dio 
donekle funkcionalnim. Braća Moric 
su takve orgulje odnijeli u svoju ra-
dionicu te nabavivši sve potrebne di-
jelove pristupili njezinoj restauraciji. 
Same orgulje u svom prvotnom obli-
ku su nabavljene 1907. godine za žu-
pu Ilača. Joseph Brandl ih je izradio u 
Mariboru, te su u ilačkoj župnoj crkvi 
služile sve do rata.
Za vrijeme župničke službe vlč. Želj-
ka Grigića, slovenska župa Starše je 
odlučila pokloniti svoje stare Bran-

dlove orgulje župi Sv. Mihaela arkan-
đela. Orgulje su nažalost bile pre ve-
like za kor župne crkve te se donije-
la odluka da se te orgulje poklone žu-
pi sv. Mateja u Tovarniku. Tovarnič-
ke orgulje su jedno vrijeme svirale u 
našoj crkvi ali su se pokazale jednako 
ne adekvatnima za crkveni prostor, te 
su nakon nekog vremena korištenja i 
one bile odnesene u župu Sv. Marti-
na u Bučićima kraj Travnika u Bosni i 
Hercegovini.
Konačno, bivše ilačke orgulje su 
pronađene dovoljno pogodnima za 
naš crkveni prostor, te se pristupi-
lo njihovu postavljanju. Prve radnje 
koje su se morale obaviti su: donoše-
nje svih njezinih sastavnica u Lovas, 
uklanjanje segmenta ukrasnog zida 

na koru, bojenje orgulja u odgovara-
juću boju, te podizanje mehaničkog 
dijela, pomoću užeta i vatrogasnih 
ljestvi. Svi drugi poslovi tek slijede. 
Ovom prilikom na dosadašnjoj pot-
pori se zahvaljujemo općinskoj up-
ravi na preobilnom angažmanu oko 
omogućavanja ovog (smijemo reći) 
povijesnog događaja za naše selo, 
zatim zadruzi PZ Lovas koja je omo-
gućila prijevoz dijelova kao i ostale 
radnje neophodne za dosadašnji na-
predak projekta, te na koncu mno-
gim lovašćanskim obiteljima čijom 
žrtvom, zauzimanjem i odricanjem 
se u ovom projektu i mnogim dru-
gim aktivnostima u župi ne bi mo-
glo niti govoriti.

Vlč. Marin Putilin, župnik

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 organi-
zirana je prodajna izložba pisanica, 
koje su priredili najmlađi Lovaščani, 
dok je sav prikupljen novac namije-
njen za školovanje siromašne djece u 
Africi.  T. Cirba
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,,Jubilej“

Dvadeset godina Pjesničke večeri Općine Lovas
Da, dvadeset godina pjesničke večeri, 
i prođe sve kao jedan san. Zato želim 
od srca zahvaliti inicijatorima za lije-
pe provedene Pjesničke večeri, večeri 
za pamćenje, za divne kolege pjesni-
ke koje sam upoznala, a i vi dragi mo-
ji lovaščani, želim zahvaliti našoj dra-
goj općini, jer da nije sve ovo podržala 
toga ne bi bilo.
Zato želim reći hvala inicijatorima za 
sve ovo, načelniku gosp Željku Cirbi, 
donačelniku Josipu Filić, predsjedni-
ku vijeća gosp Stjepanu Milas, tajni-
ci u ono vrijeme Tanji Cirba i našem 
neumornom novinaru gosp Stjepanu 
Pančiću. Bilo je to 1999. godina. Za-
dužili su me da pozovem pučke pje-
snike Srijema, Slavonije i Baranje. Bi-
la mi je čast, ali i velika obveza. Vo-
ljela sam to pa mi ni danas nije teš-
ko, ali godine čine svoje. Bilo bi lije-
po da to preuzmu neki mlađi, da se 
ne ugasi. Dvije ili tri godine bio je vo-

ditelj gosp Stjepan Milas, vodio je on 
to profesionalno. Zamolili su me da 
i to preuzmem. Nimalo laka stvar. 
Svi su me podržavali. Govorili su mi: 
,,Ti to možeš“. Koliko sam uspjela vi 
ćete reći, i evo me, drago mi je i po-
nosna sam što sam to odradila kako 
sam ja to naumila. Ne budite kriti-
čari. Obitelj mi je bila velika podrš-
ka kao i moja kćer Branka. Hvala svi-
ma, Općinskom vijeću, svim djelatni-
cima Općine Lovas. Veliko hvala Iva-
nu Mujiću, jer on mi je desna ruka, 
kao što je bio i Zdravko Keser. Vi dra-
gi pjesnici koji svake godine ispunite 
našu salu, vaše pohvale: ,,Nigdje kao 
u Lovasu“. Hvala Vama koji dođete 
poslušati pjesnike koji pišu i na moti-
ci. To su različite teme, o ljubavi, ra-
tu, boli ali i šalama, bude smijeha do 
suza. Veliko hvala ženama koje odra-
de najveći dio posla, spremanje po-
zornice, priprema domjenka  i osmi-

jeha koje dijele gostima. To su: Lju-
bica Sabljak, Marija Badanjak, Bran-
ka Krizmanić, žene koje peku kolače 
Vesna Keser, Mirjana Peričić, Dragica 
Balić (Lukina), Verica Grčanac, Snje-
žana Francisković, Marica Cigler, 
Ruža Poljak, Marijana Sabljak (Kraje-
va), Vedrana i Marija Baketa, Marija 
Karač, Marica Mađarević, veliko hva-
la sponzorima, Ivi Mađareviću, Iva-
nu Poljaku, Anti Sabljaku, Stjepanu 
Pančiću, Adamu Renduliću, Draga-
nu Kovačeviću (Londi) Spomenit ću 
moga pokojnog kolegu Marka Sablja-
ka Belog. Nazdravljalo se njegovom 
rakijom. Neka ti je pokoj vječni dragi 
naš kolega. Ako sam ikoga izostavila, 
neka mi oprosti. Još jedanput svima 
veliko, veliko hvala.
Općinskom vijeću na čelu sa našom 
načelnicom Tanjom Cirba.
Dvadeset godina je iza nas.

Katica Filić - Gađina
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Povodom obilježavanja  
Miholjskih dana i Dana Općine 

Lovas, svim mještanima  
upućujemo iskrene čestitke!

Direktor
Zdenko Podolar, dipl. oec.

Zamjenik direktora
Željko Cirba, dipl. ing.

Hvala Vam što kupnjom proizvoda OPG-a
Vukovarsko – srijemske županije pomažete da nam

školske klupe i dvorišta ne ostanu prazna

NIŽU SE VELIKI USPJESI STK OPATOVAC
STK Opatovac (osnovan 2008. godine) 
i ove je godine nastavio s izvanrednim 
uspjesima. Svoj rad baziramo isključivo 
na vlastitom kadru, kako trenerskom 
tako i igračkom. A velik oslonac su i ro-
ditelji koji daju svoj doprinos u prijevo-
zu djece i podršku trenerima. U 2018. 
godini u trenerskom radu s djecom ve-
liku ulogu odradili su Mislav i Ivan Po-
le, dok je u 2019. godini rad s djecom 
ostao na Ivanu Pole zbog odlaska Mi-
slava u Zagreb. No, usprkos manjku 
trenera uspjeli smo nastaviti s uspješ-
nim, ali mukotrpnim svakodnevnim ra-
dom. Veliku podršku dala je i uprava 
kluba. Naravno da se sve to ne bi moglo 
ostvariti bez pomoći Općine, Županije i 
drugih donatora iz naše Općine.
Treniramo naporno, pogotovo s dje-
com, gdje vi djetetu pored toga što 
ste mu trener i u jednu ruku peda-
gog, morate biti i prijatelj pa i roditelj. 

Uspjeli smo svakodnevnim radom uz 
puno odricanja i u ovoj godini napra-
viti veliki uspjeh u natjecateljskom 
i promotivnom planu za našu malu 
Općinu Lovas. U samom klubu ima 
sveukupno tridesetak igrača od čega 
najviše djece od kojih je 12 redovno i 
8 koji dolaze malo rjeđe te imaju i ma-
nje uspjeha u turnirskim natjecanjima.
U ovoj godini STK Opatovac u natje-
canju u prvoj županijskoj ligi zauzeo 
je treće mjesto.
Odlaskom više igrača, bilo na školova-
nje ili rad u druga mjesta, malo nas je 
usporilo u natjecanjima sa seniorskim 
uzrastom gdje smo imali sličan uspjeh 
kao prošlih godina. U radu s osnov-
noškolskim uzrastom smo postigli 
izvanredan uspjeh na raznim natjeca-
njima (Slavonski Brod, Županja, Vin-
kovci, Privlaka, Nuštar, Osijek, Ilok), a 
vrhunac našeg rada odrazio se na dr-
žavnoj (šest igrača i osvojena dva zlata 
i jedno srebro) i međudržavnoj završ-
nici (dva igrača i osvojeno jedno drugo 
i jedno treće mjesto SIM u Splitu). Na-
kon završenog natjecanja u Splitu radi 
predstavljanja morali smo objašnjava-
ti gdje se nalazi ova naša mala općina 

i odakle dolazimo. U cijeloj Slavoniji je 
to već uvelike jasno.
Teško je izdvojiti neko ime od djece 
koje su svako na svoj način dali svoj 
doprinos u uspjesima, no ipak tre-
ba istaknuti one osobe koje su najvi-
še odličja ostvarili jer su možda i naj-
više radili, a to su: Ivan Lovrić-junior, 
Darijo Bistrović-kadet i Norman Pap-
mlađi kadet. Na veliku međudržav-
nu završnicu otišli su Darijo Bistrović 
i Norman Pap. I djevojčice su također 
osvajale odličja na pojedinim turniri-
ma s više ili manje uspjeha. Rezultat 
je to napornog rada svih članova klu-
ba koji se odrazio na ovim uspjesima i 
postali veliki ponos naše Općine.
Dana 31. kolovoza održana je godišnja 
Skupština kluba gdje je za predsjed-
nika izabran Ivan Pole, a za zamjeni-
ka Martin Buzaš. Dužnost tajnika će u 
narednom četverogodišnjem razdoblju 
obavljati Marko Pole. Ivan Pole
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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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Čestitamo Dan Općine Lovas

RADNA STOLICA
RONNY
širina 310 cm

3.95000
kn

29900
kn

56900
kn

RADNI STOL
BIURKO
972-Z12

108*73*50 cm

REGAL
SPENCER
305 cm

2.69000
kn

LEŽAJ
DALI
195x98x90 cm
razvučen: 195×150 cm
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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

Plinara istočne Slavonije
RAČUNI PUTEM E-MAILA

prodaja@pis.com.hr

MOJ RAČUN
Registracijom na online aplikaciju Kom.net  

(www.komnet.pis.com.hr)  
možete dojaviti te pratiti stanja plinomjera i račune za plin.

32000 Vukovar, Vinkovačka 50
tel. +385 (0)32  432  163

fax. +385 (0)32  432  164

e-mail: cazmatrans.vukovar@vu.t-com.hr

36 rujan 2019. Lovaski list



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

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

38 rujan 2019. Lovaski list



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.


