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 RIJEČ UREDNIKA

Mislili smo da se sve posložilo…
Nakon dva kruga izabrali smo novog 
predsjednika, započelo je predsjeda-
nje Republike Hrvatske Europskom 
unijom, tada se pojavljuje corona vi-
rus, koji sve zaustavlja. Proglašena 
je pandemija u cijelom svijetu. Naža-
lost, situacija s ovim opasnim viru-
som se ne stišava. Čak i najveći kriti-
čari među nama i skeptici moraju oda-
ti priznanje Vladi Republike Hrvat-
ske i Kriznom stožeru na uspješnom 
i profesionalnom upravljanju krizom 
s ovom novo nastalom ugrozom. Su-
kladno tome i Krizni stožeri jedinica 
lokalne i regionalne uprave i samo-
uprave aktivirali su svoje resurse, te 
na sve moguće načine pomažu lokal-
nom stanovništvu, napose onima ko-
ji su ostali sami , ili su u potrebi. Kre-
tanje i osobni kontakti ograničeni su, 
strogo regulirani i kontrolirani u cilju 
sprečavanja širenja epidemije i zaštite 
zdravlja građana. Većina građana drži 
se danih uputa, ali nažalost, ima i onih 
koji se ponašaju krajnje neodgovor-
no. Svi skupovi: obiteljski, društveni, 
sportski, vjerski su otkazani. No, nije 
tu nevolji kraj. Krajem mjeseca ožujka 
glavni grad naše Domovine zadesio je 
snažan potres,kakav se ne pamti za-
dnjih 140 godina . I tu su ljudi pokaza-
li sabranost i solidarnost. Posebno nas 
raduje empatija gotovo svih građana 

Republike Hrvatske za stanovnike Za-
greba, mnogi su ostali bez svojih do-
mova i imovine. I ovdje se iskazao 
Krizni stožer, koji se sada bori s dvi-
je velike pošasti. Stručnjaci ističu da će 
lakše biti nadoknaditi materijalne gu-
bitke nastale potresom, nego posljedi-
cama koje donosi corona virus. Životi 
su nam se u potpunosti promijenili… 
Razgovaramo na propisanoj razdalji-
ni. Nema druženja, kavica, trgovanja, 
godišnjih odmora i putovanja , a svo-
je drage iz drugih mjesta ne možemo 
dodirnuti, vidjeti…… Kontakti s obi-
telji svode se na korištenje suvreme-
nih tehnologija. Prema predviđanjima 
stručnjaka ova situacija će potrajati. 
Moramo slušati upute nadležnih i po-
našati se odgovorno, kako bismo svi 
iz ove krize izašli što prije i ostali ži-
vi i zdravi. Na taj način pomoći ćemo 
i sebi i svojoj zajednici. Straha ima, ali 
probajmo izbjeći paniku. Postoji boja-
zan da više nikada neće biti kao prije. 
S time se slažu i eminentni stručnja-
ci, koji tvrde da će posljedice ove krize 
biti dalekosežne. Budimo strpljivi i sa-
čekajmo da ovo prođe. Dragi čitatelji, 
onemogućena nam je direktna komu-
nikacija, ali budimo jedni s drugima 
duhom. Radujmo se Uskrsu, radujmo 
se sa svojim bližnjima.

SRETAN VAM USKRS!
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KOLIKO MOŽE BITI TUGE  
U JEDNOM DANU?!

Sjećanje na 21. ožujak 1998. godine, 
dan kada su pokopane žrtve ekshumi-
rane iz masovne grobnice Lovas, io-
nako dovoljno tužno, ako je to uopće 
moguće, bilo je još tužnije. U spomen 
na ovaj pretužni dan lovaske povijesti, 
tek tročlano izaslanstvo Općine Lo-
vas - načelnica Tanja Cirba, zamjenik 
načelnice Ivan Mujić i Stjepan Milas, 
predsjednik Općinskog vijeća, položi-
lo je vijenac i zapalilo svijeće na spo-
men obilježju na lovaskom groblju. 
Velečasni Marin Putilin izmolio je 
molitvu za sve duše stradalnika, pra-
ćen tek nekolicinom vjernika. Poštuju-
ći odredbu „ostani kući“ nacionalnog 
stožera civilne zaštite, Lovaščani nisu 
mogli sudjelovati u ovom događanju, 
kao što je, iz istog razloga, izostala i 
pobožnost Križnog puta ulicama Lo-
vasa. Žalost i jad samo je dodatno po-
jačao pogled na praznu crkvu za vrije-
me sv. Mise zadušnice, koju je župnik 
Putilin služio za sve stradale mještane 

Općine Lovas. Savjesni u borbi protiv 
širenja zaraze koronavirusom, po pr-
vi put su Lovaščani obilježili moleći u 

vlastitim domovima, paleći svijeće u 
svojim dvorištima.

T. Cirba
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U LOVASU OTVOREN PAKIRNI CENTAR ZA JAJA
U Lovasu je 11. siječnja 2020. godine svečano otvoren Pa-
kirni centar za jaja iz slobodnog uzgoja tvrtke Agro-klaster 
doo. U objektu koji je za to obnovila i uredila Općina Lo-
vas, a opremila već spomenuta tvrtka, zaprimat će se, sor-
tirat i pakirat jaja devet proizvođača, koliko ih za sada eg-
zistira na ovom području. Objekt je svečano otvorio župan 
vukovarsko-srijemski Božo Galić, a, pored njega nazočni-
ma su se obratili i direktor Agro-klastera Zdenko Podo-
lar, načelnica Općine Lovas Tanja Cirba te jedan od proi-
zvođača – Goran Rubić. Događaju su nazočili brojni uzva-
nici među kojima i saborski zastupnik Tomislav Panenić, 
vijećnik županijske skupštine i zamjenik direktora Agro-
klastera Željko Cirba, prof. dr. sc. Zlatko Janječić s Agro-
nomskog fakulteta Zagreb, načelnik Općine Stari Jankovci 
Dragan Sudarević, ravnatelj RA TINTL Mladen Markešić, 
voditelj ureda LAG-a Srijem Albert Varga te brojni drugi, 
kao i predstavnici medija. Novouređeni prostor blagoslo-
vio je lovaski župnik vlč. Marin Putilin.
Projekt proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja pokrenula 
je tvrtka Agro-klaster tijekom prošle godine, nastojeći po-
moći malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 
da prošire svoju djelatnost i tako povećaju prihod, osigu-
ravajući im plasman proizvoda na tržište. Iako se radi o 
samim počecima projekta, dnevna proizvodnja jaja iznosi 

2500 komada, s tendencijom rasta, informirao je direktor 
Podolar. Općina Lovas i ove je godine, u okviru Programa 
potpora poljoprivrednim proizvođačima, pripremila mjere 
potpore i proizvođačima jaja iz slobodnog uzgoja, izvijesti-
la je općinska načelnica. T. Cirba

SUVREMENI UZGOJ ORAHA I LIJESKE
U organizaciji Općine Lovas i Agro-
klastera d.o.o. u Lovasu je 08. ožuj-
ka 2020. godine održano stručno 
predavanje na temu „Suvremeni uz-
goj oraha i lijeske“. U potpuno po-
punjenoj dvorani lovaskog regio-
nalnog poslovnog centra brojni po-
ljoprivredni proizvođači, uglavnom 
članovi Klastera proizvođača oraša-
stih plodova, mogli su poslušati vrlo 
kvalitetna i stručna predavanja pro-
fesora osiječkog Fakulteta agrobio-
tehničkih znanosti. Na prvom dije-
lu interaktivnog predavanja bilo je 
govora o suvremenom načinu uzgo-
ja u cilju unapređenja proizvodnje, 
dok su nakon predavanja na terenu 
mogli pogledati i praktični primjeri 

rezidbe predmetnih kultura.
O važnosti uvezanosti lokalne zajed-
nice, gospodarstva i znanstvenog sek-
tora govorila je u pozdravnom govo-
ru općinska načelnica Tanja Cirba, dok 
su čelnici Agro-klastera – Zdenko Po-
dolar i Željko Cirba, govorili o važno-
sti okrupnjavanja i uvezivanja poljo-
privrednih proizvođača. T. Cirba
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RAZVOJNA AGENCIJA TINTL - U SLUŽBI 
GOSPODARSTVA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Razvojna agencija TINTL osnovana je 
2017. godine sa sjedištem u Tovarniku. 
Osnovana je kao Ustanova i sljednik je 
udruge Ured za međunarodnu surad-
nju TINTL. Razvojna agencija TINTL 
čine članice Općina Tompojevci, Op-
ćina Tovarnik, Općina Lovas, Općina 
Stari Jankovci i Grad Ilok. Razlog osni-
vanja RA TINTL bio je jednaka tradi-
cija, povijest, kultura, običaji susjednih 
općina i grada, jednak stupanj nera-
zvijenosti, nemogućnost samostalnog 
sufinanciranja projekata i sl.
Iako nas je zadesila nepogodnost CO-
VID -19 Razvojna agencija TINTL 
nastavila je sa dosadašnjim radom. 
Uspješne rezultate iz 2019. godine 

nastavili smo ostvarivati i u 2020. go-
dini. Pored provedbe projekata iz 
prethodnog razdoblja prijavili smo 
još velik broj projekata, a također neki 
projekti su i odobreni. Ukupno je tije-
kom 2020. godine prijavljeno 45 proje-
kata ukupne vrijednosti 26.956.293,19 
kn, a odobreno je 14 projekata ukupne 
vrijednosti 1.843.950,42 kn.
Za područje Općine Lovas najznačaj-
niji odobreni projekt je projekt prijav-
ljen na Javni poziv za financijsku pot-
poru za održavanje i razvoj predškol-
ske djelatnosti u 2020. godini kojim 
je Općini Lovas dodijeljen iznos od 
214.500,00 kn za rad i djelovanje dječ-
jeg vrtića. Od prijavljenih projekata 

svakako je najznačajniji projekt ZA-
ŽELI- Općina Lovas, faza II vrijedno-
sti nešto veće od 2,3 mil. kn.
RA TINTL u suradnji s Općinom Lo-
vas izrađuje i prijavljuje projekte od 
interesa za jedinicu lokalne samou-
prave. RA TINTL prati i rad gospo-
darstvenika i poljoprivrednika, izra-
đuje projekte za gospodarstvenike, 
redovno obavještava gospodarstve-
nike o natječajima te organizira radi-
onice za gospodarstvenike. Osim pri-
java na natječaje, RA TINTL izrađi-
vao je i poslovne planove i investi-
cijske projekte za gospodarstvenike i 
poljoprivrednike.

Mladen Markešić

264.000 KUNA ZA AKTIVNOSTI 
UDRUGA OPĆINE LOVAS

Jučer je u općinskoj vijećnici načelnica 
Tanja Cirba s predstavnicima udruga 
potpisala Ugovore o financijskoj pot-
pori programima i projektima udru-
ga koje djeluju na području Općine 
Lovas. Za rad udruga – ŠRU „Lovas“, 
ŠRK „Opatovac“, Udruga vinograda-
ra i vinara „Srijem“, Udruga „Klaster 

proizvođača voća i voćnih proizvo-
da“, Udruga „Klaster proizvođa-
ča orašastih plodova“, Udruga mla-
dih Općine Lovas, KUD „I. G. Kova-
čić“ Lovas, STK „Opatovac“, Udruga 
umirovljenika Općine Lovas, Udru-
ga „Samo pozitiva“, ŠNK „Lovas“ i 
Lovačka udruga „Sokol“ potpisano 

je ukupno 264 tisuće kn. Iz općin-
skog proračuna, tijekom 2020. godi-
ne, biti će (su)financirani svi prijavlje-
ni projekti, s ciljem unapređenja i po-
boljšanja kvalitete civilnog života, ali 
i rada udruga koje djeluju u sektoru 
poljoprivrede.

T. Cirba
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NASTAVAK RADOVA U OPATOVCU
Završetkom zimskih uvjeta održava-
nja na državnoj cesti D2, nastavljeni 
su u naselju Opatovac radovi na iz-
gradnji vodoopskrbnog sustava i su-
stava odvodnje, nakon kojih će uslije-
diti i rekonstrukcija ceste. Nastavak je 

to projekta započetog prošle godine, 
vrijednog ukupno 12.352.449,90 kn, 
kojeg s 90% iznosa financiraju Hrvat-
ske vode, odnosno Hrvatske ceste u 
dijelu koji se odnosi na obnovu držav-
ne prometnice. Deset posto ukupnog 

iznosa projekta dužna je osigurati Op-
ćina Lovas. Zbog specifičnosti projek-
ta i nepostojanja alternativnog prav-
ca, provodi se i posebna regulacija 
prometa.

T. Cirba

RADOVI NA UREĐENJU LOVASA I OPATOVCA
Dolaskom proljetnog vremena sve intenzivnije su i aktiv-
nosti općinskog komunalnog pogona. Ubrzano se izvode 
radovi na uređenju Lovasa i Opatovca - sade se nove sadni-
ce, održavaju već postojeće, uređuju javne površine, održa-
vaju groblja, a polako počinju i radovi na košnji. Ove godi-
ne otežavajuća okolnost biti će izostanak programa javnog 
rada, bar u prvom polugodištu. Novonastalim gospodar-
skim problemima, prouzročenim pandemijom koronavi-
rusom, mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usmjere-
ne su na pomoć poduzetnicima, stoga će problematika ko-
munalnog uređenja biti financirana isključivo ograničenim 
i skromnim sredstvima općinskog proračuna. To će rezul-
tirati smanjenim brojem djelatnika u općinskom komunal-
nom pogona pa apeliramo na sve građane da javne površi-
ne ispred svojih kuća savjesno održavaju, poručio je upra-
vitelj komunalnog pogona Ivan Mujić. T. Cirba
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PROJEKT MLADI U POLJOPRIVREDI SE NASTAVLJA
Projekt „Mladi u poljoprivredi - bu-
dućnost“ nastavlja sa projektnim ak-
tivnostima u 2020.godini te su u svr-
hu provedbe edukacija postavljena 
3 demonstracijska plastenika. Pla-
stenici su postavljeni u Lovasu (ul. 
Lj. Gaja 37) i partnerskim općina-
ma Stari Jankovci i Tompojevci. U 
procesu osposobljavanja polaznici 
će pohađati praktični dio edukaci-
ja gdje će imati priliku upoznati se 
s procesom uzgoja - od same pripre-
me tla, sadnje, gnojidbe, zaštite, ubi-
ranja plodova, njihovog pakiranja, 
prerade do prodaje.

Projekt Mladi u poljoprivredi - bu-
dućnost se financira sredstvima Eu-
ropske unije iz Europskog socijal-
nog fonda kroz Operativni program 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020., a njegova ukupna vrijednost 
iznosi 648.980,00 kuna.

Minja Pavličić

MLADI U POLJOPRIVREDI
Odrađen je prvi ciklus edukacija „Pro-
izvodnja u plasteniku“ gdje su  sudio-
nici naučili  o osnovama uzgoja u zašti-
ćenim prostorima , kako obaviti sjetvu 
,sadnju i njegu presadnica te o ostalim 

temama vezanim za plasteničku pro-
izvodnju.  Započela je i edukacija za  
„Voditelja OPG-a“ no zbog više si-
le pandemije koronavirusa ,provedba 
edukacija je zaustavljena . Istovremenu 

je započelo i mentorstvo u plasteniku u 
Lovasu te je obavljena sjetva salate, te 
je nažalost također obustavljeno zbog 
više sile. No, iznikloj salati pandemija 
zasad ne smeta . Minja Pavličić



BUDIMO ODGOVORNI – OSTANIMO DOMA
Ovaj jubilarni, 100. Lovaski list, izašao 
je u iznimno teškim uvjetima i vreme-
nima u kojima se našla Republika Hr-
vatska, ali i gotovo cijeli svijet. Podsje-
timo, još krajem prosinca 2019. kine-
ske vlasti su objavile da je zabilježeno 
grupiranje oboljelih od upale pluća u 
gradu Wuhan, u proviniciji Hubei, a 
već 7. siječnja 2020. isti izvori objavi-
li su otkriće novog koronavirusa po-
vezanog sa slučajevima virusne upale 
pluća u Wuhanu. Već u veljači 2020., 
Svjetska zdravstvena organizacija je 
bolest uzrokovanu novim koronavi-
rusom nazvala koronavirusna bolest 
2019, kratica COVID-19 (eng. Corona-
virus disease 2019). Nažalost, već 25. 
veljače zabilježen je prvi slučaj koro-
na virusa u Hrvatskoj, dok se ista bo-
lest strahovito i s katastrofalnim po-
sljedicama širi u Italiji i Španjolskoj, a 
zahvatila je i sve druge europske ze-
mlje. No, nije samo Europa zahvaćena 
virusom, već i drugi kontinenti pa je 
polovinom ožujka proglašena global-
na pandemija koronavirusom. Unatoč 
brojnim mjerama koje poduzima Vla-
da Republike Hrvatske, širenje ovog 
iznimno zaraznog virusa i dalje traje 
pa se trenutno cijela država nalazi u 
najtežoj situaciji nakon Domovinskog 
rata. Mjere zaštite zdravlja stanov-
ništva donose rezultate, no, nažalost, 
ostavljaju katastrofalne posljedice na 
nacionalno gospodarstvo.
Jednako kao i cijela država, i građa-
ni Općine Lovas suočeni su s brojnim 
poteškoćama. Općinski Stožer civil-
ne zaštite, ali i cijela općinska upra-
va, stavili su se na raspolaganje svo-
jim sugrađanima, kako bi se primije-
nile sve potrebne mjere zaštite i olak-
šala teška situacija. Podsjetimo se da 
je još polovinom ožujka hrvatska Vla-
da obustavila rad svih škola i drugih 
obrazovnih ustanova pa je i općinska 
načelnica donijela odluku o obusta-
vi rada lovaskog dječjeg vrtića, uz ob-
vezna dežurstva kako bi se osigurala 
skrb za djecu čiji roditelji nemaju dru-
ge mogućnosti. Školska godina nasta-
vila se, uz određene poteškoće, odvi-
jati online, što zahtijeva dodatne na-
pore prosvjetara, učenika i njihovih 
roditelja. Nacionalni Stožer civilne za-
štite donio je i druge brojne mjere za-
štite, koje na našem terenu provodi 
općinski stožer uz pomoć općinskih 
službi. Kako je broj oboljelih u pora-
stu, hrvatska Vlada bila je primorana 

donijeti zabranu svih javnih okuplja-
nja, zabranu zadržavanja na ulicama 
i drugim javnim prostorima, zabranu 
rada tržnica, ograničeni rad samo po-
jedinih (neophodnih trgovina), dok su 
sve ostale trgovine, ali i drugi uslužni 
objekti zatvoreni. Posebno teško, a na-
ročito u ovo korizmeno vrijeme, mje-
štanima je pala odluka o obustavi svih 
liturgijskih i drugih događanja u cr-
kvama. Tek nekoliko dana kasnije, na-
cionalni Stožer donio je odluku o za-
brani napuštanja mjesta prebivališta 
ili stalnog boravišta, uz dopuštenje lo-
kalnim stožerima izdavanja propusni-
ca za nužne, neophodne slučajeve kre-
tanja. Posebnim odlukama zabranje-
na je i uporaba svih dječjih i športskih 
igrališta, a na poseban način regulira-
ni su i pokopi umrlih osoba te moguć-
nosti sklapanja braka ili partnerstva.
Kako bi ova zlokobna zaraza, za ko-
ju još uvijek ne postoji cjepivo, bi-
la što prije zauzdana, epidemiolo-
zi, ali i sve druge stručne službe, sva-
kodnevno odašilju poruke za nužnim 
ostankom u kući svih građana, a na-
ročito onih posebno ugroženih – stari-
jih i bolesnih te imunokompromitira-
nih osoba. Stoga je općinska načelni-
ca uputila poziv za organiziranje vo-
lonterske službe kako bi se pomoglo 
u opskrbi onim osobama koje nikako 
ne bi trebale izlaziti iz kuće, a nemaju 
bližnjih članova obitelji. Ovdje se po-
sebno treba zahvaliti dvanaestoro vo-
lontera koji gotovo svakodnevno bri-
nu o opskrbi onih kojima je to najpo-
trebnije. No, treba uputiti i zahvalu 

svima onima koji u ovoj teškoj situa-
ciji, izlažući sebe i svoje bližnje, rade 
– od zdravstvenih i prosvjetnih djelat-
nika, župnika, trgovina, pošte, gospo-
darstvenika, opskrbe, općinskih služ-
bi…., odnosno svima koji nastoje po-
moći da se prevladaju ova iznimno 
teška vremena. Posebnu zahvalu tre-
ba uputiti i mještanima Općine Lovas 
koji strpljivo i hrabro podnose sve ne-
pogodnosti koje je donijela ova pošast 
te svima onima koji su propisane mje-
re samoizolacije korektno ispoštovali.
Svjesni činjenice da nam nakon zavr-
šetka pandemije čeka teška borba za 
opstanak i oporavak hrvatskog gos-
podarstva, aktivno se promišlja o mo-
delima pomoći. Tako je već sada, uz 
primjene maksimalnih mjera štednje, 
općinska načelnica donijela odluku o 
obustavi naplate dječjeg vrtića i za-
kupa poslovnih prostora koji nisu u 
funkciji. Socijalno ugroženim osoba-
ma nastojat će se pomoći već u ovo 
predblagdansko vrijeme, a Općin-
skom vijeću biti će predložene i dru-
ge mjere pomoći za prevladavanja po-
sljedica kriznog vremena.
No, ipak, na kraju, moramo priznati 
da su ova teška događanja donijela i 
neke dobre stvari te da ćemo na kra-
ju morati vratiti vrijednosti koje smo 
polako počeli zaboravljati - vrijednost 
domaće proizvodnje i kvalitetnog lo-
kalnog proizvoda, ali nadasve vrijed-
nost obitelji, upornosti u brizi za sebe, 
starije, djecu, susjede i sve koji su u 
potrebi, strpljivosti i humanosti.

T. Cirba
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SASTAO SE STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LOVAS
18. ožujka 2020. godine u općinskoj 
vijećnici sastali članovi Stožera civilne  
zaštite Općine Lovas, raspravljajući 
o aktualnoj tematici – zaštiti zdravlja 
mještana i sprječavanju zaraze Corona 
virusom. Temeljem naputaka Stožera 
CZ Vukovarsko-srijemske županije 
usvojene je niz mjera, kako bi se mje-
štani Općine Lovas zaštitili od prijete-
će zaraze. Između ostalog,  donesene 

su odluke o ograničenom radu općin-
skih ureda, zabrani rada knjižnice, za-
brani svih javnih okupljanja, preporu-
kama za osobe starije od 65 godina i 
kronične bolesnike, organiziranju op-
skrbe potrepštinama putem volonter-
ske i općinskih službi, ograničenom 
radu ugostiteljskih objekata i trgovina 
prehranom, nužnim mjerama samoi-
zolacije za osobe pristigle iz područja 

zahvaćenog zarazom i drugo. Prateći 
rad nacionalnog i županijskog Stože-
ra, općinski stožer poduzimati će i na-
dalje sve nužne mjere u svrhu zaštite 
zdravlja svih građana. Na sjednici se 
raspravljalo i o drugim temama, uk-
ljučujući i pripremu za protupožarnu 
sezonu, popunjavanje Timova civilne 
zaštite opće namjene i dr.

T. Cirba

VOLONTERI U AKCIJI
Dijelom samoinicijativno, a dijelom 
na tek jedan poziv općinske načelnice, 
19. ožujka 2020. godine u vijećnici Op-
ćine Lovas okupila se grupica mladih, 
kao i onih nešto iskusnijih, Lovašča-
na i Opatovčana. Svi zajedno ponu-
dili su pomoć u opskrbi potrepština-
ma starih i nemoćnih te slabo pokret-
nih mještana, za cijelo vrijeme trajanja 

posebnih mjera u svrhu zaštite od za-
raze corona virusom. Naši volonteri 
tako će danima obilaziti Lovaščane i 
Opatovčane koji nemaju bliže srodni-
ke, kako bi ih opskrbili svim potrep-
štinama i lijekovima te zadržavanjem 
u kući zaštitili od moguće zaraze.
U organizaciju ovih volonterskih 
aktivnosti (dobava lijekova i sl.), 

uključile su se i općinske službe pa će 
svi zajedno ugroženim osobama po-
moći da lakše prevladaju ovo krizno 
vrijeme. I što reći na kraju, nego sa-
mo ponoviti riječi, koje je na ovu te-
mu izrekao župnik lovaski, a to su: 
„Bog ih blagoslovio i pratio na sva-
kom koraku“. 

T. Cirba
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ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI
Načelnica Općine Lovas Tanja Cirba i ministrica za demo-
grafiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vesna Bedeko-
vić potpisale su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 
održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godi-
ni. Ovima ugovorom Općini Lovas je dodijeljen iznos od 
214.500,00 kn.
Financijska sredstva su dodijeljena sukladno prijavi na 
objavljeni Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I - 
IV skupine, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivo-
sti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i ra-
zvoj predškolske djelatnosti. Prijavu je uspješno izvršila 
Razvojna agencija TINTL. Sredstva će se koristiti za izdat-
ke nastale od 01. rujna prošle godine i to za naknade i ma-
terijalna prava zaposlenika, materijalne izdatke kao i za te-
kuće održavanje objekata i opreme. T. Cirba

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dana 28. veljače održana je 26. po re-
du sjednica Općinskog vijeća Općine 
Lovas. Na sjednici su donesene slije-
deće Odluke:
• Usvojeno je Izvješće o financijskom 

poslovanju Općine Lovas za 2019. 
godinu;

• Statutarna Odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Lovas;

• Odluka o davanju koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području 
Općine Lovas;

• Odluka o raspisivanju javnog natje-
čaja za zakup poslovnih prostora u 
Lovasu i Opatovcu.

• Usvojeno je Izvješće o radu Općin-
ske načelnice za razdoblje od 01. 
srpnja – 31. prosinca 2019. godine;

• Usvojeno je Izvješće o radu za 2019. 
godinu i Plan aktivosti za 2020. 

godinu Razvojne agencije TINTL;
• Usvojeno je Izvješće o radu za 2019. 

Godinu i Plan aktivnosti za 2020. 
godinu – Lovaski list;

• Usvojeno je Izvješće o radu davate-
lja javne usluge prikupljanja miješa-
nog komunalnog otpada na područ-
ju Općine Lovas za 2019. godinu;

• Usvojeno je Izvješće o fakturiranoj 
naknadi za razvoj te utrošku sred-
stava iste u 2019. godni;

• Usvojeno je Izvješće o utrošku sred-
stava naknade za zadržavanje neza-
konito izgrađenih zgrada u prosto-
ru za 2019. godinu;

• Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o koeficijentima za obra-
čun plaće službenika i namještenika 
u Jedinstvenom upravnom odjelu i 
komunalnom pogonu Općine Lo-
vas, a radi usklađivanja sa Zakonom 

i Uredbom o visini minimalne plaće;
• Odluka o raspisivanju Javnog natje-

čaja za dodjelu sredstava u zadru-
garstvu na području Općine Lovas;

• Usvojeno je Izvješća o utrošku sred-
stava ostvarenih od prodaje, zakupa 
i dugogodišnjeg zakupa poljopri-
vrednog zemljišta u vlasništvu RH 
za 2019. godinu;

• Usvojen je Program korištenja sred-
stava ostvarenih od prodaje, zakupa 
i dugogodišnjeg zakupa poljopri-
vrednog zemljišta u vlasništvu RH 
za 2020. godinu;

• Usvojen je Program potpora u po-
ljoprivredi Općine Lovas za 2020. 
godinu;

• Usvojeno je Izvješće općinske načel-
nice o aktivnostima Općine Lovas u 
proteklom periodu.

T. Cirba
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PROJEKT ZAŽELI-OPĆINA LOVAS PRIVODI SE KRAJU
Projekt Zaželi-Općina Lovas je zapo-
čeo 01.prosinca 2017. godine s puno 
pozitivnih aktivnosti, od kojih je naj-
važnije za istaknuti da je omogućio 
zaposlenje za 25 žena koje su vodile 
brigu o 150 starijih osoba i osoba u po-
trebi. Provedbeno razdoblje projekta 
je 30 mjeseci, odnosno 24 mjeseca za 
žene, koje je završilo 16.ožujka 2020., 
s osposobljavanjem žena za geronto-
domaćice. U programu osposobljava-
nja su sudjelovale 24 žene. Program se 
sastojao od dva dijela: teorijski i prak-
tični. Teorijski dio je bio organiziran 
u prostorijama Osnovne škole Lovas, 
a provodilo ga je učilište Otok-usta-
nova za obrazovanje odraslih, s ko-
jim je Općina Lovas ugovorila surad-
nju. Praktični dio je organiziralo učili-
šte Otok i to u Vinkovcima u domu za 
starije i nemoćne. Po završetku prak-
tičnog dijela žene su dobile Uvjerenje 
o završenom programu osposobljava-
nja za gerontodomaćice.
Osim osposobljavanja žena, projekt je 
za korisnike predvidio i pakete higi-
jenskih i drugih potrepština, u vrijed-
nosti od 200,00 kuna mjesečno, zbog 

čega smo od početka projekta u surad-
nji s tvrtkom Saponia d.o.o. omogući-
li podjelu istih. Samim tim, možemo 
vidjeti kako je projekt na prvo mjesto 
stavio čovjeka, u ovom slučaju one ko-
jima je pomoć najpotrebnija. Važno je 
za naglasiti kako je korisnicima dobro 

došla pomoć u kući te su izrazili veli-
ko zadovoljstvo ženama, ali isto tako i 
zabrinutost zbog završetka ovog pro-
jekta jer im je time onemogućena dalj-
nja pomoć. Nadamo se da ćemo usko-
ro imati priliku za nastavkom projek-
ta, ne samo na zadovoljstvo korisni-
ka, nego i Općine Lovas, jer će time 
moći opet ženama pružiti mogućnost 
zaposlenja.
Na kraju se želim zahvaliti nositelju 
projekta Općini Lovas, na svakoj po-
moći i suradnji te partnerima: Hrvat-
skom zavodu za zapošljavanje, Po-
dručni ured Vukovar i Centru za so-
cijalnu skrb, Vukovar. Isto tako že-
lim se zahvaliti svim ženama na su-
radnji, kao i svim korisnicima na 
gostoprimstvu!
Projekt „Zaželi-Općina Lovas“ uku-
pne vrijednosti od 3.819.450 kuna je 
sufinanciran sredstvima Europske 
unije iz Europskog socijalnog fonda, 
Operativni program Učinkoviti ljud-
ski potencijali 2014-2020.

Voditelj projekta
„Zaželi – Općina Lovas“
Zoran Palijan, bacc. oec.
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Projekt FED CCNET
Projekt FED CCNET koji se provodi 
u okviru programa prekogranične su-
radnje Interreg IPA – CBC Hrvatska – 
Srbija 2014. – 2020. u implementaciji je 
već osam mjeseci.
U sklopu projekta održane su dvi-
je stakeholder radionice. Na prvoj ra-
dionici održanoj u Lovasu rasprav-
ljalo se o održivosti i mogućnosti-
ma Centra kompetencija. Na radioni-
ci je predstavljen Centar kompetencija 
d.o.o. Vinkovci za istraživanje i razvoj 
i projekt „Proizvodnja jaja iz slobod-
nog uzgoja Agro-klastera d.o.o.
Centar kompetencija u Lovasu osno-
vati će se kao nova pravna osoba te će 
se baviti Funkcionalnom hranom. Ra-
di se o hrani obogaćenoj raznim mine-
ralima i vitaminima (jaja sa selenom, 
svinja sa vitaminima…). Podružnica u 
Iloku baviti će se turizmom, a u Baču 
organskom proizvodnjom.

Druga stakeholder radionica održana 
je u Baču. Na radionici su dionici pobli-
že upoznati sa organskom proizvod-
njom, kao i s problemima s kojima se 
susreću proizvođači organske hrane.
U sklopu projekta započelo je izvo-
đenje radova na rekonstrukciji i pre-
namjeni stambene zgrade u zgradu 
Centra kompetencija u naselju Lovas. 
Radove izvodi firma Luka gradnja 
d.o.o. iz Štitara, a građevinski nadzor 

Videković d.o.o. Vinkovci. Ukupna 
vrijednost radova je 936.805,35 kuna. 
Rok završetka radova je 180 dana od 
dana uvođenja u posao.
Odrađena je i prva kontrola Zajednič-
kog tajništva Programa Interreg IPA 
CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. 
Svrha posjeta bila je provjeriti napre-
dak projekta FED CCNET, kao i ispu-
njavanje svih obveza iz Ugovora.
Po završetku kontrole dobili smo po-
zitivno mišljenje na dosadašnju pro-
vedbu projekta.
Aktivnosti koje nam slijede su održava-
nje treće stakeholder radionice u Iloku, 
te održavanje okruglih stolova. Održati 
će se i 3 radionice na bazi 15 osoba u tra-
janju od 3 mjeseca. Teme radionica biti 
će Start up tvrtke, odnosno kako osno-
vati i voditi start up tvrtku; Izvori finan-
ciranja – koji su izvori financiranja (fon-
dovi) dostupni malim i srednjim podu-
zetnicima i kako se prijaviti za ta sred-
stva i Financijski menadžment.

Tajana Brajković, 
voditeljica projekta

ZAPOČELO IZVOĐENJE RADOVA
U sklopu projekta FED CCNET, fi-
nanciranog EU sredstvima iz progra-
ma IPA CBC Hrvatska-Srbija, u kojem 
je Općina Lovas vodeći partner, za-
počelo je izvođenje radova na rekon-
strukciji i prenamjeni stambene zgra-
de u zgradu Centra kompetencija u 
naselju Lovas. Radove izvodi firma 
Luka gradnja d.o.o. iz Štitara, a gra-
đevinski nadzor Videković doo Vin-
kovci. Ukupna vrijednost radova je 
936.805,35 kuna. Rok završetka rado-
va je 180 dana od dana uvođenja u po-
sao. Nakon završetka radova, zgrada 
će se prenamijeniti u zgradu Centra 
kompetencija. Tajana Brajković
12 travanj 2020. Lovaski list



UČIMO O EU ZA BOLJU BUDUĆNOST
LAG Srijem je u zajedničkoj suradnji 
sa Osnovnom školom Lovas i Udru-
gom “Samo pozitiva” uspješno prija-
vio projekt “Učimo o EU za bolju bu-
dućnost”. Cilj projekta jest povećati 
znanje djece o Europskoj uniji, odno-
sno upoznati ih s osnovnim pojmovi-
ma EU, državama članicama i njiho-
vim glavnim obilježjima kao i narodi-
ma i njihovim običajima te na taj na-
čin promicati vrijednosti i ideje EU od 
najranije dobi. LAG Srijem, u surad-
nji s Osnovnom školom Lovas i Udru-
gom „Samo pozitiva“ Lovas, kroz ovaj 

projekt nastoji pružiti djeci zabavne, 
ali i poučne aktivnosti koje će im pri-
bližiti pojam EU te probuditi interes 
za učenjem o EU. Jedna od aktivnosti 
koje će se provoditi u okviru projek-
ta su edukativne radionice o Europ-
skoj uniji.
Osim što će kroz  radionice djeca ste-
ći nova znanja o EU, one će im pomoći 
u razvoju kreativnosti te sposobnosti 
izražavanja i stvaranja, a upoznavanje 
s drugim kulturama i učenje o multi-
kulturalnosti utjecat će na razvoj tole-
rancije i prihvaćanje različitosti. Osim 

za stjecanjem novih znanja, djeca ima-
ju i veliku potrebu za igrom i socijali-
zacijom s vršnjacima, a te potrebe is-
punit će upravo sudjelovanjem u pro-
jektnim aktivnostima. 
Vrijednost projekta “Učimo o EU za 
bolju budućnost” je 24.000,00 ku-
na. Projekt sufinancira Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova Repu-
blike Hrvatske. Nositelj projekta je 
LAG Srijem, a partneri Osnovna ško-
la Lovas i Udruga “Samo pozitiva” 
Lovas.

Andrea Poljak

KAKO DO E-PROPUSNICE?
S obzirom na izmjene i dopune Od-
luke o zabrani napuštanja mjesta pre-
bivališta ili stalnog boravišta za vrije-
me trajanja posebnih mjera zaštite od 
širenja zaraze koronavirusom, od da-
na 06. travnja građani se van područ-
ja svoje općine mogu kretati isključi-
vo uz predočenje e-propusnica.
E-propusnice za dolazak i odlazak 
s posla izdaje poslodavac, dok one 
za hitnu medicinsku skrb izdaje iza-
brani liječnik obiteljske medicine. 

Propusnice za putovanje iz vitalnih 
obiteljskih razloga, poput pružanja 
skrbi djeci i starijim osobama ili kup-
nje hrane i osnovnih potrepština koje 
je nemoguće nabaviti u mjestu prebi-
valište, izdaje nadležni stožer Civilne 
zaštite, u našem slučaju Stožer civilne 
zaštite Općine Lovas.
Propusnicu je moguće zatražiti na in-
ternetskoj adresi https://epropusnice.
gov.hr, dok građani koji nemaju su-
stav e-građani, mogu i dalje podnijeti 

zahtjev na do sada uobičajeni način: 
slanjem elektroničke pošte na adre-
su info@lovas.hr (obrazac dostupan 
na www.lovas.hr) ili osobnom do-
stavom zahtjeva u uredima Općine 
Lovas.
Podaci o izdanim e-Propusnicama će 
s vremenskim odmakom od najviše 1 
sat (tj. u skoro realnom vremenu) bi-
ti dostupne MUP-u u radi provjera na 
terenu.

T. Cirba
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U TIJEKU UREĐENJE ŽUPNE CKRVE I DVORANE U LOVASU
Krajem veljače započeo je projekt ure-
đenja župne crkve sv. Mihaela arkan-
đela i župne dvorane u Lovasu. Pro-
jekt koji predviđa bojanje unutarnjeg 
prostora crkve te uređenje sanitarnih 
prostora župne dvorane, uz izgradnju 
svih potrebnih instalacija, vrijedan je 
ukupno 150 tisuća kn. Financirat će ga 
sa 50 tisuća kn Ministarstvo regional-
nog razvoja i fondova EU, dok će 50 
tisuća kn osigurati i Vukovarsko-sri-
jemska županije, a ostatak Općina Lo-
vas i drugi donatori. Radove izvodi 
tvrtka Watmont doo Vinkovci, a gra-
đevinski nadzor Videković doo Vin-
kovci. Nakon završetka prvog dije-
la projekta župna crkva zablistala je 
novim sjajem, a po završetku cijeloga 
u uporabu će se moći pustiti i župna 
dvorana. T. Cirba

BLAGDAN NEVINE DJEČICE I BLAGOSLOV DJECE!
Dana 28. prosinca proslavili smo blag-
dan Nevine dječice. Župna crkva je 
danas prepuna dječice koja su sa svo-
jim roditeljima došla proslaviti Sv. 
Misu i primiti blagoslov. A današnje 
Evanđelje nam govori o Herodu i nje-
govoj naredbi da se pobiju sva muška 
djeca do dvije godine u Betlehemu i 
okolici, jer je čuo vijest da se po pismi-
ma proroka kralj Izraelov ima roditi u 
Betlehemu. Tako se danas spominje-
mo žrtava dječice koji su platili svojim 
životom zbog straha kralja Heroda 
pred Kraljem koji se rodio u Betlehe-
mu. Prije kraja euharistijskog slavlja 
župnik Marin je blagoslovio svu dje-
cu, te ih je po završetku euharistijskog 
slavlja darivao prigodnim paketićima.

Marijana Palijan
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Uskršnja čestitka za 2020. godinu
Braćo i sestre, svjedoci smo događaja 
koji su nam u samo nekoliko tjedana 
pojasnili sliku svijeta u kojem živimo. 
Imali smo pojam svijeta kao jedne glo-
balne cjeline koja u svojem 21. stoljeću 
poslije Krista ovladava prirodom, mi-
jenja zakone stvarnosti, čovjeka i čo-
vječanstvo uzdiže kao gospodara po-
stojanja i njegovog okoliša, te nas či-
ni samodostatnima, sebi okrenutima. 
Naše potrebe, naša mišljenja, naše že-
lje i naš ego je dobio mjesto u sredi-
štu svjetske pozornice. Sve se okre-
nulo prema njemu - našem egu i na-
šim uskogrudnim interesima. A svje-
tla pozornice su se okrenula od Boga, 
od Njegovih zapovijedi, od ljudskosti 
u nama koju je On ondje usadio i od 
dobrote i poštenja kojima su nas naši 
stari uporno učili riječju i primjerom.

Mislili smo: „ Kad trebam onda ću do-
ći u crkvu. Neće ona nikuda pobjeći. 
Eno je, stoji još uvijek na istom mjestu. 
Kad osjetim potrebu ja ću doći...” i za-
ista crkva je još uvijek na svojem mje-
stu... ali mnogo drugih stvari više nije.

Stari su govorili: „Možeš kako ho-
ćeš ali ne možeš dokle hoćeš”. Ali mi 
smo to zaboravili. Moj ja. Moje potre-
be, željice i novac su bile važnije od 

mudrosti. A sada kada smo iskusili 
trenutak u kojem je sve to oduzeto...? 
Sad iako si i dalje ne želimo priznati, 
mi vidimo koliko smo slabi. Mi vidi-
mo koliko je ova civilizacija u stvari 
prijevara, privid i obmana moći, sna-
ge i blještavila i vidimo da je uz svu 
tu tehnologiju, svo znanje i brojnost – 
čovjek - i dalje malen ispod zvijezda, 
nesposoban pred prirodom i ovisan o 
svojem Stvoritelju.

Koliko vrijedi sav novac svijeta ka-
da se boriš protiv neprijatelja koji je 
nepotkupljiv?

Čemu koristi svo imanje ako sutra već 
moraš ići?

Kako ti može pomoći mnoštvo tvojih 
prijatelja i poznanika ako su slabi i ne-
moćni baš kao i ti?

Imaju li smisla sav tvoj ponos i tvoja 
beskonačna prava kojima se ponosiš?

O svemu tome nitko više i ne govori... 
Odgovori na ova pitanja su sada mno-
go očitiji nego prije.

Ali Gospodin nad vojskama ipak ima 
pravi odgovor za nas:

„Opačina te tvoja kažnjava,
otpadništvo te tvoje osuđuje.
Shvati i vidi
kako je teško i gorko
što ostavi Jahvu, Boga svojega,
što više nema straha mog u tebi« – ( 
Jr 2,19)

Hajde, narode moj, uđi u sobe
i vrata za sobom zatvori.
Sakrij se časkom
dok bijes ne prođe. (Iz 26, 20)

I borit će se s tobom,
al’ te neće nadvladati,
jer ja sam s tobom da te izbavim«,
riječ je Jahvina. (Jr 1, 19)”

U ovim teškim trenutcima bez Sv. mi-
se i sv. pričesti ja vam ipak želim česti-
tati Sretan Uskrs, jer Krist nije ostao u 
grobu. On jest pobijedio smrt i pakao 
i ako ustrajemo u ovim trenutcima s 
Njim tako ćemo i mi! Aleluja!

Sretan i blagoslovljen  
Uskrs želi vam  

vlč. Marin Putilin, upravitelj 
župe Sv. Mihaela arkanđela.

U Lovasu, dne 4. IV. 2020.
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Sotin, 22. ožujka 2020. – oproštaj od vlč. Zlatka Rajčevca

HVALA VELEČASNI ZLATKO
22. ožujka 2020. godine predviđen je 
oproštaj s vlč. Zlatkom Rajčevcem, žu-
pnikom Župe BDM Pomoćnice Kršća-
na Sotin, kojoj pripada i filijalna zajed-
nica BDM Kraljice Sv. Krunice Opa-
tovac. Naime dekretom mons. Đure 
Hranića, đakovačko-osječkog nadbi-
skupa i metropolita vlč. Zlatko Raj-
čevac umirovljen je i smješten u sve-
ćeničkom domu u Đakovu. Upravite-
ljem župe imenovan je vlč. Marin Pu-
tilin. Svečani oproštaj trebao je biti na 
misnom slavlju, koji je trebao predvo-
diti mons. Đuro Hranić, đakovačko-
osječki nadbiskup i metropolit. Na-
žalost zbog epidemije corona virusa 
isti je odgođen za neka bolja vremena. 

Vlč. Zlako Rajčevac ovu je župu vo-
dio od 24. prosinca 1984. godine - pu-
nih 36 godina 2 mjeseca i 28 dana. Vlč. 
Zlatko Rajčevac svjedočio je vremeni-
ma u kojima se dalo naslutiti da će se 
bivša država raspasti. Nije u tim vre-
menima lako bilo biti Kršćaninom. No 
vjernički puk vođen svojim župnikom 
sve je izdržao i opstao. Potom dolaze 
devedesete, Domovinski rat, progon-
stvo, masovna ubojstva, nestali. I tada 
se vlč. Rajčevac nije odvajao od svo-
jih vjernika. Dapače, dao se na raspo-
laganje i skrbio o vjernicima progna-
nicima u Republici Mađarskoj. Čim su 
se stvorili uvjeti za povratak vlč. Raj-
čevac se vratio u svoju Župu. Crkva 

Posvećena BDM Pomoćnici Kršća-
na u Sotinu bila je devastirana. Ona u 
Opatovcu posvećena BDM Kraljici sv. 
Krunice oštećena. Zahvaljujući njego-
vu zalaganju, državnim tijelima i pre-
danim vjernicima sve je obnovljeno. 
Ono što ostaje je činjenica da još uvijek 
ne znamo istinu o nestalim i da smo 
svjedoci iseljavanju katoličkih obitelji 
iz Sotina i Opatovca. U ime vjernika 
filijalne zajednice iz Opatovca od Vlč. 
Zlatka Rajčevca, uz prigodne darove, 
oprostili su se Irena Gožović, Mari-
ja Brković, Paula Pole i Stjepan Milas. 
Vlč. Zlatko Rajčevac zahvalio je svim 
župljanima i poželio im svako dobro i 
da ih Bog čuva. Stjepan Pančić
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Predstavnici županija i gradova iz Republike 
Hrvatske posjetili kardinala Puljića

Predstavnici Splitsko-dalmatinske, 
Osječko-baranjske i Dubrovačko-ne-
retvanske županije te predstavni-
ci osam gradova i općina kao i po-
jedinih tvrtki i dobrotvornih zakla-
da iz Republike Hrvatske, 10. veljače 
2020. posjetili su sjedište Vrhbosan-
ske nadbiskupije u Sarajevu gdje im 
je domaćin bio nadbiskup metropolit 
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić sa 
suradnicima.
Tijekom susreta u knjižnici Vrhbosan-
ske metropolije u starom dijelu glav-
nog grada Bosne i Hercegovine gosti 
su imali prigodu pobliže se upoznati 
sa životom i trenutnim prilikama na 
teritoriju mjesne Crkve vrhbosanske i 
cijele Bosne i Hercegovine.
Kardinal Puljić uputio je svim gosti-
ma riječi iskrene zahvalnosti za njiho-
vu suradnju i svekoliku potporu u po-
jedinim važnim projektima Vrhbosan-
ske nadbiskupije. Na kraju radnog di-
jela susreta upriličeno je i potpisiva-
nje ugovora za razne projekte od koji 
su najvažniji obnova zgrade Vrhbo-
sanskog bogoslovnog sjemeništa u 

Sarajevu i zdanja Nadbiskupskog sje-
meništa „Petar Barbarić“ u Travniku.
Na susretu su sudjelovali najviši pred-
stavnici županija: Splitsko-dalmatin-
ske (župan Blaženko Boban i njegov 
zamjenik Luka Brčić te ravnatelj Jav-
ne ustanove RERA S.D. za koordina-
ciju i razvoj Jozo Sarač), Dubrovač-
ko-neretvanske županije (župan Ni-
kola Dobroslavić, pročelnica Uprav-
nog odjela za društvene djelatnosti 
Jelena Dadić i ravnateljica Regional-
ne razvojne agencije Melanija Milić) i 
Osječko-baranjske županije (zamjenik 
župana Goran Ivanović te suradnici iz 
županova kabineta Anita Ćorić i Saša 
Forgić).
Na susret s kardinalom Puljićem i 
suradnicima također su se odazva-
li predstavnici Gradova i Općina Re-
publike Hrvatske: Belišće (zamjeni-
ca gradonačelnika Ljerka Vučković), 
Lovas (načelnica Tanja Cirba i nje-
zin zamjenik Ivan Mujić), Tovarnik 
(načelnica Ruža Veselčić Šijaković), 
Drenovci (načelnik Jakša Šestić i 
ravnatelj knjižnice Goran Pavlović), 

Gunja (načelnik Anto Gutić), Petri-
jevci (načelnik Ivo Zelić), Pakošta-
ne (zamjenik načelnika Josip Kla-
rić) i Stari Jankovci (načelnik Dra-
gan Sudarević).
Na susretu su također sudjelovali 
predstavnici tvrtki: Tim–Kabal iz Za-
greba (vlasnik Ivan Topčić), Mundus 
Viridis iz Vrbovca (vlasnik Ivić Paša-
lić) i Vinkoprom iz Vinkovaca (vlasnik 
Vladimir Raguž i Stanislav Raguž) te 
zaklade Rhema iz Zagreba (predsjed-
nica Mirjana Topčić i Ksenija Pašalić) 
kao i direktorica plinare Istočne Sla-
vonije Marija Ratkić.
Uz kardinala Puljića na susretu sudje-
lovali su: gospodin Antun Ivanković, 
generalni vikar i ekonom Vrhbosan-
ske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić 
i preč. Vladimir Pranjić te rektori spo-
menutih Sjemeništa u Sarajevu i Trav-
niku preč. Zdenko Spajić i preč. Želj-
ko Marić
Susret je završen zajedničkim obje-
dom u blagovaoni Vrhbosanskog bo-
goslovnog sjemeništa te razmjenom 
prigodnih darova. (kta)
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VALENTINOVO ZA NAJMLAĐE

Najmlađi Lovaščani obilježili su Va-
lentinovo 15. veljače. Za njih je Udruga 
„Samo pozitiva“, uz financijsku potpo-
ru Općine Lovas, organizirala u dječjem 

vrtiću zabavu punu veselja, plesa i do-
bre glazbe. Razigrana dječica proslavi-
la su blagdan ljubavi i prijateljstva zai-
grana, a bilo je tu i drugih iznenađenja 

poput tombole, raznih slastica i zabav-
nih igara. Bilo kako bilo, i mame i klin-
ci napustili su dječji vrtić bogatiji za još 
jednu lijepu uspomenu. T. Cirba

NAJČITATELJI U OGRANKU LOVAS
Dana 25. veljače 2020. godine Ogra-
nak Lovas Gradske knjižnice Vuko-
var darovao je svoje najčitatelje u pro-
tekloj 2019. godini.
Nagradu za najčitateljicu dječjeg odje-
la 2019. godine dobila je Sara Luketić 
učenica drugog razreda OŠ Lovas, 
dok je nagradu za najčitateljicu odjela 

za mlade dobila Tena Radočaj, uče-
nica 1. razreda Gimnazije Vukovar. 
Najčitatelj odjela za odrasle u 2019. je, 
kao i 2018. godine, gospodin Mihovil 
Pavlić, umirovljenik iz Lovasa.
Našim najčitateljima, knjigoljupcima, 
iskrene čestitke.

Andreja Balić
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AKO NA VINKOVO SUNCE PEČE, VINO U BAČVE TEČE
Od pamtivijeka blagdan  sv. Vinka va-
žan je dio srijemačkog života. 22. si-
ječnja, o blagdanu sv. Vinka,  tradi-
cionalno započinje nova vinogradar-
ska godina. Zadnjih desetljeća  obi-
lježavanje i proslava blagdan sv. Vin-
ka u Srijemu postalo  je nezaobilazna 
postaja u zimskom kalendaru doga-
đanja u srijemskom vinogorju. Tako 
je bilo i  ove godine u Opatovcu i Lo-
vasu. Vinogradari i vinari svečano su 

započeli rezidbu, blagoslovljeni su vi-
nogradi i poslan je zaziv za  pomoć 
sv. Vinka, zaštitnika vinograda.  Sva-
ki vinogradar, koji drži do svog vino-
grada i tradicije, obišao je  svoje vino-
grade, nadajući se dobrom i zdravom 
urodu. Prema tvrdnjama vinograda-
ra loza je u dobroj kondiciji i, ukoli-
ko ne bude većeg izmrzavanja, oče-
kuje se uspješna i plodna godina.  Su-
deći prema  lijepom danu mogla bi se 

obistiniti i narodna izreka koja ka-
že „Ako za Vinkovo sunce peče, vi-
no u bačve teče“.   Blagoslovu vino-
grada priključili su se  vlč. Zlatko Raj-
čevac, župnik sotinski i vlč. Marin Pu-
tilin, upravitelj lovaske župe. Proslava 
blagdana sv. Vinka potrajala je  u na-
šem vinogorju nekoliko dana.  Sve je 
završilo, kako i priliči, uz dobru okrje-
pu i tamburaše.

S. Pančić
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22. POKLADNO KOLO – I. SMOTRA DJEČJIH 
FOLKLORNIH SKUPINA U LOVASU

U subotu, 22. veljače, Općina Lovas i 
KUD „I. G. Kovačić“ Lovas organizi-
rali su folklornu manifestaciju, 22. po 
redu, „Pokladno kolo Lovas“. Po prvi 
put, u okviru ovog tradicionalnog do-
gađanja, održala se i I. smotra dječjih 
folklornih skupina. Tako su kroz lova-
ske ulice prodefilirale mali folkloraši 

HKGD „Vukovar, KUD-a „Antun Gu-
stav Matoš“ iz Tovarnika, KUD-a „To-
mislav“ iz Cerne, domaćeg KUD-a „I. 
G. Kovačić“, ali i maškarana skupina 
lovaskog dječjeg vrtića. Nakon povor-
ke, svi zajedno su se, uz pratnju tam-
buraša, uhvatili u šaroliko i veselo Po-
kladno kolo. Svoje pjesme, plesove i 

igre izveli su potom u lovaskom do-
mu kulture, na radost brojnih gledate-
lja. Sponzori manifestacije bila je Op-
ćina Lovas, vinarija „Citrus“ i Udruga 
vinogradara i vinara „Srijem“ Lovas, 
koja je ujedno sve nazočne pozvala na 
besplatnu degustaciju vina.

T. Cirba

VELIKA FEŠTA MALIH MAŠKARA
Tmurne, zimske dane razvedrila je 
danas vesela, maškarana povorka ko-
ja je prošla ulicama Lovasa. Bilo je tu 
svakakvih likova - životinja, vila, kra-
ljica, super junaka, pa i prehrambenih 
proizvoda. Grajom, veseljem i smije-
hom izmamili su na ulice Lovaščane, 

koji su ih za njihov trud i kreativ-
nost nagradili slatkišima. Potom se 
razigrana povorka uputila u šport-
sku dvoranu gdje su izabrane najbo-
lje maske, a uslijedila je i okrjepa slat-
kišima i neizbježnim krafnama.

T. Cirba
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NE SMIJEMO IH ZABORAVITI
Blagdansko ozračje i brojna događanja učine da nam još 
više fale oni koji više nisu s nama. Prisjetimo se vrlo često 
i mještana koji danas žive van naših mjesta, a nekada su 
nam svakodnevicu činili ljepšom i ugodnijom. Stoga smo 
u predblagdansko Božićno vrijeme obišli Lovaščane i Opa-
tovčane smještene u Domovima za starije i nemoćne, ali 
i one koji su zbog raznih zdravstvenih problema prisilje-
ni ostati u svojim domovima. Ujedno su djelatnici progra-
ma ZAŽELI posjetili sve svoje korisnike, darivajući ih skro-
mnim poklon paketićem – darom Općine Lovas, naravno, 
uz najbolje želje.
Nažalost, u velikom tjednu u kojem iščekujemo Kristo-
vo uskrsnuće, neće nam biti moguće posjetiti mještane 
smještene u domovima. Posebnim odlukama nacional-
nog Stožera civilne zaštite zabranjen je posjet domovi-
ma za stare i nemoćne, sve dok postoji mogućnost za-
raze koronavirusom. Iz istih razloga, ovaj puta nećemo 
obilaziti mještane koji su zbog bolesti ili drugih razloga 

vezani za svoju kuću. No, novi broj Lovaskog lista i 
skromni darak svakako ćemo našim starijim mještanima 
uputiti beskontaktno.

T. Cirba
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ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠRK „OPATOVAC“
01.veljače 2020. godine održana je 
redovita izvještajna skupština ŠRK 
„OPATOVAC“. Skupštini su, uz čla-
nove kluba, nazočili: Stjepan Milas, 
predsjednik Općinskog vijeća Opći-
ne Lovas i Ivan Pole, predsjednik STK 
Opatovac. Predsjednik ŠRK „Opato-
vac“ Jozo Cindrić podnio je iscrpno 

izvješće o radu udruge kao i financij-
sko izvješće za 2019. godinu. Gosp. 
Cindrić zahvalio je na potpori Opći-
ni Lovas i načelnici Tanji Cirba, Mje-
snom odboru Opatovac i obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima 
Mladena Pančića i Jelenka Vlajčića. 

Oba izvješća jednoglasno su prihva-
ćena. Potom je gosp. Cindrić prezen-
tirao plan rada Udruge za 2020. godi-
nu istaknuvši da su i ovoj godini pla-
nirane brojne aktivnosti. Skupština 
je, prema običaju, završila druženjem 
nazočnih. Stjepan Pančić

GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠRD LOVAS
U subotu, 06. ožujka, održana je godiš-
nja izvještajna skupština Športskog ri-
bolovnog društva „Lovas“. U nazoč-
nosti lovaskih i gostujućih ribiča te 

predstavnika udruga građana, pred-
sjednik Marijo Kesegić podnio je izvje-
šće o aktivnostima i financijskom po-
slovanju udruge u protekloj godini. 

Također, izvijestio je i o planovima 
udruge za tekuću godinu. Skupštinu je 
pozdravila i općinska načelnica Tanja 
Cirba, obećavši potporu svim progra-
mima udruge, a nešto kasnije pridru-
žio se i župnik lovaski Marin Putilin. 
Nakon službenog dijela, svi nazočni su  
mogli kušati ukusne ribičke delicije ko-
je su pripremili članovi.  T. Cirba

VESELA ZELENO-BIJELA NOĆ
Nogometni klub Lovas i ove je godi-
ne, u siječnju, organizirao svoju tra-
dicionalnu zabavu – Zeleno-bijelu 
noć. Prepuna vrtićka dvorana, zvuci 

tamburice, smijeh i pjesma svjedoči-
li su o odličnom raspoloženju, koje su 
svojim gostima priredili lovaski nogo-
metaši. Zabavu je upotpunila odlična 

gastronomska ponuda i bogata tom-
bola pa je veselje potrajalo dugo u, ne 
baš bijelu, zimsku noć.

T. Cirba
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ODRŽANA SKUPŠTINA LU „SOKOL“ LOVAS
U lovačkom domu 07. ožujka je održana redovna godišnja 
skupština Lovačke udruge „Sokol“. Sve nazočne lovce i go-
ste pozdravio je predsjednik udruge Zdenko Bistrović, koji 
je ujedno podnio izvješće o radu udruge u protekloj godini, 
kao i plan aktivnosti za tekuću godinu. Financijsko izvješće 
o radu podnio je tajnik Miroslav Devčić, dok je lovnik Damir 
Mlađen izvijestio nazočne o provedenim akcijama i učinje-
nom odstrijelu. Svoja izvješća podnijeli su i Goran Latas – lo-
vočuvar, Milan Sabljak – ekonom, Marin Latas – blagajnik te 
predsjednik Nadzornog odbora Petar Lemunović. Skupšti-
ni su nazočili i predstavnici KUD-a I. G. Kovačić Lovas, NK 
Lovas, lovaski župnik Marin Putilin, općinska načelnica Ta-
nja Cirba te županijski vijećnik Željko Cirba. T. Cirba

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA DVD-A LOVAS
U subotu, 29. veljače, održana je re-
dovna izvještajna skupština Dobro-
voljnog vatrogasnog društva Lovas. 
U nazočnosti lovaskih vatrogasaca i 
gostujućih vatrogasnih društava iz 
Đurđevca, Sirove Katalene, Galova, 
Tompojevaca i Tovarnika, predsjed-
nik Krunoslav Šmaholc izvijestio je o 
prošlogodišnjim aktivnostima DVD-a 
Lovas te iznio plan za tekuću godinu, 
uz zahvalu svim sponzorima društva. 

Blagajnik Luka Balić podnio je finan-
cijsko izvješće za prošlu, kao i finan-
cijski plan za ovu godinu. Skupštinu, 
na kojoj su nazočili i predstavnici lova-
skih udruga te lovaski župnik Marin 
Putilin, pozdravila je općinska načelni-
ca Tanja Cirba, glavni županijski vatro-
gasni zapovjednik Zdenko Jukić te žu-
panijski vijećnik Željko Cirba. Nakon 
radnog dijela, ugodno druženje se na-
stavilo uz tamburaše. T. Cirba
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Vidješe oči moje spasenje tvoje! Lk 2,30

Uoči blagdana Prikazanja Gospodino-
va u hramu – Svijećnice, 1. veljače u 
18:00 sati, svečano euharistijsko slavlje 
je predvodio župnik Josip Antolović, iz 
župe svetog Mihaela arkanđela Donji 
Miholjac, uz koncelebraciju domaćeg 
župnika Marina Putilina. Župnik Ma-
rin je u svojoj homiliji istaknuo kako 
Bog želi da prikazanjem u hramu Boga 
priznajemo, te je istaknuo da Bog i nas 
nedjeljom zove da Mu prikažemo svo-
je živote kako bi mogli vidjeti Njegova 
čudesa. Na sv. misi je sudjelovao i zbor 
Svete Cecilije iz Donjeg Miholjca koji 
je svojim pjevanjem dodatno obogatio 

čitavo euharistijsko slavlje. Na kraju 
euharistijskog slavlja druženje sa go-
stima i domaćim župljanima se nasta-
vilo u Dječjem vrtiću “Bajka”.
Prije početka druženja gostima se 
obratila načelnica Općine Lovas Ta-
nja Cirba koja im je poželjela dobro-
došlicu te ih je kratko upoznala sa po-
viješću Općine Lovas osvrnuvši se na 
stradanja i patnje koje su podnijeli 

mještani Lovasa. Pozdrav je uputio i 
gradonačelnik Donjeg Miholjca Goran 
Alatić koji se zahvalio na pozivu i go-
stoprimstvu župnika Marina ali i svih 
župljana naše župe. Druženje se na-
stavilo uz večeru i koncert Gradskih 
limenih svirača iz Donjeg Miholjca, 
koji su nam se bili kratko predstavili 
na kraju euharistijskog slavlja.

Vjeroučiteljica Marijana Palijan

SRETAN DAN ŽENA
Poslije nedjeljne sv. Mise, 08. ožuj-
ka o.g., članice lovaske udruge Sa-
mo pozitiva uputile su čestitke po-
vodom međunarodnog Dana žena. 
Svaku župljanku su, pri tom, prigod-
no darivale sadnicama cvijeća, uz 
najbolje želje. T. Cirba
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U redovitom izvješću Općinskom vijeću i jednom od za-
dnjih uvodnika spomenuo sam stihove jedne poznate rock 
grupe: „Doživjeti stotu“. Evo Vaš „Lovaski list“ nije doži-
vio stotu (godinu) ali je doživio 100-ti broj. Bilo bi primje-
renije da o tome pišete Vi dragi čitatelji. No, evo glavnog i 
odgovornog urednika je zapala dužnost da Vas podsjeti na 
kronologiju događanja vezanih za povijest Vaših novina. 
Prvi broj „Lovaskog lista“ izašao sada već davne 1994. go-
dine, u vremenima kada je još bilo neizvjesno kada ćemo 
se i hoćemo li se vratiti u naša draga sela, naša ognjišta Lo-
vas i Opatovac. I dogodilo se to 1997. godine. Upornost iz-
davača - Općine Lovas i redakcije „Lovaskog lista“ rezulti-
rala je kontinuiranim izlaskom Vaših novina preko 25 go-
dina. Puno toga zabilježeno je na stranicama „Lovaskog li-
sta“. Bilo je tu i lijepih i manje lijepih priloga. Novine, kao 
javni medij, bile su izložene i pohvalama ali i kritici, što sa-
mo ukazuje da su čitane. Uredništvu bi bilo draže da je sve 
to, posebno kritika, izraženo javno.  Dragi čitatelji, nadamo 
se da će Vaš „Lovaski list“ i dalje biti željen u Vašim domo-
vima i poslije 100-tog.

Stjepan Pančić, gl. i odg. urednik 

100-TI BROJ „LOVASKOG LISTA“
Mora da je strašna gnjavaža u životu
Mora da je grozna gnjavaža u životu
Mora da je jeziva gnjavaža u životu

Doživjeti stotu, doživjeti stotu
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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.


