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 RIJEČ UREDNIKA

Građanska inicijativa “U ime obite-
lji” pokrenula je postupak za izjaš-
njavanje građana o potrebi raspisiva-
nja referenduma u Republici Hrvat-
skoj. Referendumsko pitanje je: Je-
ste li za to da se u Ustav Republike 
Hrvatske unese odredba po kojoj je 
brak životna zajednica žene i muš-
karca? Osobno nemam dvojbe – DA. 
Vjerujem da i većina naših čitatelja 
ima isti stav. Važno je istaći da potpo-
ru ovoj inicijativi daje i Katolička cr-
kva. Bilo bi lijepo kada bi se i politič-
ke stranke jasnije oglasile o ovom, kao 
i o mnogim drugim, vrlo važnim pita-
njima, da ih ovdje, u ovo pred izbor-
no vrijeme ne navodim. Nadalje bi-
lo bi dobro kada bi se građani sve vi-
še mogli direktno izjašnjavati o pro-
blemima od životne, svjetonazorske  i 
ine naravi. Predstavnička demokraci-
ja je O.K., ali jasno izjašnjavanje svo-
ga stava je ipak viši oblik demokraci-
je. Opatovac, je nažalost ovih dana bio 
u središtu medijske pozornosti. Jedan 
neodgovorni građanin nanio je teške 
ozljede jednom od labudova koji uve-
seljavaju ne samo Opatovčane nego i 
širu okolinu. Prema čuvenom romanu 
Horacea Mc Coya „I konje ubijaju, zar 
ne?“ , koji oslikava svjetsku krizu i de-
presiju iz prošlog stoljeća snimljeni su 
mnogi filmovi i kazališne predstave. 
Vaš urednik bi samo malo promijenio 

naslov „I labude ubijaju, zar ne?“ Na 
sreću mještana Opatovca i svih onih 
koji u ovo lijepo mjesto navraćaju pri-
ča s labudom ipak je sretno završila. 
Labud se vratio svojoj labudici i mo-
žete ih svaki dan pogledati na biseru 
Opatovca - Dunavcu. Nažalost krizi i 
recesiji još uvijek se ne vidi sretan za-
vršetak. Pa budimo oprezni. Jedni su 
izbori iza nas. Izlaznost, izuzev Opći-
ne  Lovas i još poneke, bila je vrlo lo-
ša. Građani su jasno izrazili svoje ne-
zadovoljstvo slabim odazivom na iz-
bore za EU parlament. Zadovoljni su 
i pobjednici i oni koji to nisu, a napo-
se oni koji će narednih godinu dana 
predstavljati Republiku Hrvatsku u 
Europskoj uniji. Pred nama su izbo-
ri za lokalnu samoupravu, obećanja 
pršte na sve strane.  U većini općina i 
gradova vode se prave bitke za četve-
rogodišnji mandat. Već tradicionalno 
u našoj općini toga nema. Je li to do-
bro? Što to znači? Pokazat će vrijeme, 
no više građanske hrabrosti i odluč-
nosti sigurno ne bi škodilo.  

Stjepan Pančić, gl. i odg. urednik

ISPRIKA
U prošlom broju “Lovaskog lista” 
omaškom gl. i odgovornog uredni-
ka u tekstu “Opatovčani stariji od 80 
godina” izostavljeno je ime KAROL 
PANČIĆ, rođ. 1928. godine.
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Sukladno odrednicama vlastitih političkih programa, u 
Lovasu je 05. travnja ove godine potpisan koalicijski spora-
zum između općinskih odbora Hrvatske demokratske za-
jednice, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke pra-
va – Ante Starčević. Potporu ovoj koaliciji dao je  i nezavi-
san član Mirko Dražić, predstavnik srpske nacionalne ma-
njine. Potpisnici su se obvezali, kroz svoj radu u predstav-
ničkom i izvršnom tijelu, koje će biti izabrano na lokalnim 
izborima 19. svibnja, usmjeravati maksimalnu pozornost 
na mjere poticanja gospodarskog razvoja i poljoprivred-
ne proizvodnje, ali i poticanje zapošljavanja, nastavak iz-
gradnje infrastrukturnih objekata, vodeći brigu o mladi-
ma, starijim i nemoćnim osobama, stvarajući kvalitetne 
uvjete života za sve mještane Općine Lovas. Zadovoljstvo 
ovakvim sporazumom izrazili su i potpisnici sporazuma - 
predsjednici općinskih odbora HDZ-a Željko Cirba, HSS-
a Ivan Pole te HSP AS Vlado Krpan, kao i nezavisni kan-
didat Mirko Dražić. Kandidati koalicijske liste HDZ-HSS-
HSP AS na predstojećim lokalnim izborima za predstav-
ničko i izvršno tijelo Općine Lovas, bit će:

Tanja Paša (HDZ) –  kandidatkinja za 
načelnicu Općine Lovas

Ivan Mujić (HDZ) –  kandidat za zamjenika 
načelnice Općine Lovas

Stjepan Milas (HDZ) – nositelj liste za izbor 
članova Općinskog vijeća Općine Lovas i 
predsjednik Općinskog vijeća, a njegovi 
zamjenici bit će Berislav Filić (HDZ) i Ivan Pole 
(HSS).

T. Paša

Lovas, 05. travnja 2013. godine – potpisan koalicijski sporazum HDZ-a, HSP-AS, HSS i Mirka 
Dražića……

ZAJEDNIČKIM RADOM ZA 
BOLJITAK OPĆINE LOVAS

Vlado Krpan, predsjednik OO HSP AS Lovas:
Izražavam svoje zadovoljstvo radom koalicije HDZ-HSS-HSP 
AS u proteklom mandatu i korektnom suradnjom u Općin-
skom vijeću. Očigledno je da samo jednim, već potvrđenim, 
zajedništvom možemo učiniti više za naša mjesta, a svi ima-
mo  i zajednički cilj: boljitak Lovasa i Opatovca. Stoga i na 
predstojeće lokalne izbore izlazimo zajedno, a naročito me 
veseli prilika koju su dobili mladi ljudi kroz kandidature za 
Općinsko vijeće i Vijeća Mjesnih odbora. Uvjeren da svi za-
jedno možemo učiniti još puno toga za bolju budućnost nas 
i naše djece, pozivam sve članstvo Hrvatske stranke prava dr. 
Ante Starčević , kao i sve mještane Općine Lovas, da u nedje-
lju, 19. svibnja izađu na izbore i još jednom nam ukažu svo-
je povjerenje.

Ivan Pole, OO HSS Lovas:
Kao što znamo bliže se lokalni izbori. Nadajući se boljitku za 
našu lokalnu zajednicu sklopili smo sporazum o zajednič-
koj suradnji sa HDZ-om i HSP-om iz razloga što vjerujemo da 
smo zajedno snažniji. Nadamo se da će suradnja biti na obo-
strano zadovoljstvo i da ćemo eventualne poteškoće uspje-
ti prevladati. Participirajući u vlasti kako kroz općinsko vijeće 
tako i kroz vijeća mjesnih odbora nastojat ćemo dati što veći 
doprinos za boljitak naše Općine u donošenju odluka važnih 
za oba naselja. Stoga pozivamo sve ljude dobre volje koji se 
slažu s našom idejom i programom, a napose članovi i simpa-
tizeri HSS-a da izađu na izbore i daju nam podršku.

Željko Cirba, predsjednik OO HDZ Lovas:
Posebno ističem jedno zajedništvo općine Lovas, mjesta Lo-
vas i Opatovac, svih naših građana, institucija, udruga, gos-
podarstvenika, župnika, kao i političkih stranaka. Sve je to do-
kaz da nije bitno „tko za koji tim navija“ i „kakve su boje dre-
sovi“ jer nam je zajednički cilj boljitak mjesta Lovas i Opato-
vac i što kvalitetniji život svih građana. To smo zajedničkim, 
timskim radom dokazali, svaki uspjeh nam je bio zajednički 
uspjeh – uspjeh svih nas i siguran sam da ćemo u tom smjeru 
uz kvalitetan tim nastaviti i dalje. 
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Usklađujući akte sa Zakonom o izmje-
nama i dopunama Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupra-
vi, općinski vijećnici su na 30. sjednici 
održanoj 27. ožujka usvojili Statut Op-
ćine Lovas, Poslovnik o radu Općin-
skog vijeća i Odluku o provedbi izbo-
ra za članove vijeća mjesnih odbora na 
području općine. Ovom posljednjom, 
ujedno je i definirano održavanje izbo-
ra za Vijeća mjesnih odbora, paralelno 
s lokalnim izborima, odnosno svake 
četiri godine, treće nedjelje u mjesecu 
svibnju. Vijećnici su još usvojili i izvje-
šće o financijskom poslovanju općine 
za proteklu fiskalnu godinu, izvješće 
Državnog ureda za reviziju o obavlje-
noj reviziji učinkovitosti naplate pri-
hoda te polugodišnje izvješće o radu 
općinskog načelnika. Nastavno na iz-
vješće Državnog ureda za reviziju, ko-
jim se nalaže efikasnija naplata općin-
skih prihoda, odlučeno je o pokreta-
nju postupka ovrhe za sve neplatiše 
komunalne naknade. Predstavljena je 
i realizacija Programa gradnje, kao i 
programa održavanja komunalne in-
frastrukture za 2012. godinu, što je ta-
kođer jednoglasno usvojeno. Vijećnici 
su upoznati i s realizacijom programa 
socijalne skrbi i socijalnih davanja u 

protekloj godini. Kako bi svojim mje-
štanima olakšali i smanjili troškove le-
galizacije sukladno Zakonu o postu-
panju s nezakonito izgrađenim zgra-
dama, riješeno je o 50%-tnom smanje-
nju komunalnog doprinosa svim ob-
veznicima koji zahtjev za legalizaciju 

podnesu u zakonskom roku, odnosno 
smanjenje doprinosa na 1,00 kn/m3 za 
sve pomoćne prostore. 
Budući da mandat vijećnicima pre-
staje danom stupanja na snagu Odlu-
ke Vlade RH o raspisivanju izbora za 
predstavnička i izvršna tijela u jedini-
cama lokalne samouprave, 05. travnja 
održana je i posljednja sjednica ovog 
saziva Općinskog vijeća. Na njoj su 
vijećnici jednoglasno usvojili godiš-
nji obračun Proračuna Općine Lovas 
za 2012. godinu te raspisali izbore za 
MO Lovas i Opatovac na dan 19. svib-
nja 2013. godine. Općinski načelnik 
Stjepan Milas i predsjednik vijeća Be-
rislav Filić prigodno su se zahvalili vi-
jećnicima i svim sudionicima sjednica 
na uspješnoj i korektnoj četverogodiš-
njoj suradnji.  T. Paša

IZGRADNJA KANALIZACIJE 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u 
Lovasu i Opatovcu idu po planu. U tijeku je postavlja-
nje prvog dijela kanalizacijskih instalacija, vrijednosti 2,5 
milijuna kn, nakon čijeg završetka radovi trebaju biti na-
stavljeni, sve do potpunog završetka I. faze ukupne vri-
jednosti 12.477.177,94 kn. Dogovoreno je tako s Hrvat-
skim vodama, koje će financirati 90% predviđenih rado-
va, stoga se očekuje i daljnje ugovaranje sredstava, s ob-
zirom da je do sada ugovoreno samo prvotnih 2,5 miliju-
na kn. Potvrda i ugovor o 10%-tnom sufinanciranju ovog 
projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fon-
dova EU i dalje se očekuje. Radove izvodi vinkovačka Vo-
doprivreda d.d.  T. Paša

Lovas, 27. ožujka 2013. godine - Održana posljednja sjednica Općinskog vijeća.... 

I NA ZADNJOJ SJEDNICI RADNO
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 1. STJEPAN MILAS – 

 2. BERISLAV FILIĆ –  

 3. MARINA TURKALJ – 

 4. STJEPAN PANČIĆ –  

 5. VLADO KRPAN – 

 6. IVAN POLE – 

 7. STJEPAN MAĐAREVIĆ – 

 8. IVAN MAĐAREVIĆ – 

 9. IVAN BALIĆ –  

10. JELENKO VLAJČIĆ – 

11. MIRKO DRAŽIĆ –  

Kandidati za Općinsko vijeće Općine LovasKandidati za Općinsko vijeće Općine Lovas

Idemo zajedno dalje!
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Poštovani i dragi Lovaščani i Opatovčani,
već dugi niz godina, od samog osnutka Općine Lovas i po-
vratka u naša mjesta u procesu mirne reintegracije, vođe-
ni načelima Hrvatske demokratske zajednice, svi zajedno 
pokušavamo Lovas i Opatovac učiniti što kvalitetnijim i 
ugodnijim prostorom za život i rad svih ljudi dobre volje. 
Zajedno  smo prošli teška vremena – dane povratka, obno-
ve  porušenih i opljačkanih domova,  ekshumacija i poka-
panja naših najmilijih koji su svoje živote utkali u slobodu 
naše domovine. Nastojeći stvoriti što kvalitetnije uvjete za 
život, ali i razvoj gospodarstva, stvorili smo kvalitetnu in-
frastrukturu – izgradili nove ceste, elektroenergetsku mre-
žu i javnu rasvjetu, djelomično obnovili vodovodnu mre-
žu, izgradili plinoopskrbni sustav, uredili groblja i mrtvač-
nice, opremili komunalni pogon, djelomično obnovili no-
gostupe, uspostavili kvalitetnu telekomunikacijsku mrežu. 
Danas u Lovasu i Opatovcu imamo uređene športske 
objekte, dječja igrališta, crkvene objekte, zdravstvene am-
bulante, obnovljene škole, Domove kulture, knjižnicu, 

dječju igraonicu…Izgradili smo poslovnu zonu, akumula-
ciju vode Opatovac, Regionalni poslovni centar... Zahva-
ljujući našim vrijednim gospodarstvenicima koji se uspješ-
no bore s recesijskim kretanjima, veliki broj građana i da-
nas, unatoč svim problemima u hrvatskom gospodarstvu, 
ima posao. O povratku života  svjedoči i velik broj udruga, 
kroz čiji rad  građani aktivno sudjeluju u razvoju zajedni-
ce.   Ono što svakako želim spomenuti i čime se Općina Lo-
vas ponosi su i brojni uspješno prijavljeni i provedeni eu-
ropski projekti, koji doprinose svekolikom razvoju, ali da-
ju i veliku šansu našoj mladosti. Svakodnevno vodimo bri-
gu o starima i nemoćnima kroz postojeći Program pomoći 
u kući, dok izdvajanjima iz socijalnog programa skrbimo 
za socijalno najugroženije skupine. Potporama predškol-
skom i osnovnoškolskom obrazovanju, srednjoškolcima i 
studentima, nastojimo ulagati u mlade koji su temelj na-
še budućnosti. Uz sve navedeno, nastojimo gajiti i razvi-
jati međuopćinsku suradnju s općinama TINTL područja, 
ali i cijele Vukovarsko-srijemske županije, a napose s prija-

TANJA PAŠA: Boljitak naših 
mjesta, zadovoljstvo građana 

i zajedništvo moj su cilj
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teljskim općinama Malinska-Dubašnica, Tar-Vabriga, gra-
dom Đurđevcom, kao i slovenskom općinom Starše. Tran-
sparentno prikazujemo svoj rad kroz vaš i naš „Lovaski 
list“, svakodnevno ažuriranu web stranicu lovas.hr i dru-
ge tiskane uratke.
Važno je napomenuti da svega ovoga ne bi bilo bez veli-
ke potpore Vukovarsko-srijemske županije pa evo prigode 
zahvaliti županu Boži Galiću i njegovom zamjeniku Željku 
Cirbi, županijskim upravnim odjelima i razvojnoj agenci-
ji. Brojni projekti realizirani su, također, u suradnji i uz po-
moć hrvatske države i njezinih ministarstava, fondova i po-
duzeća, međunarodnih prijatelja, kroz suradnju s Uredom 
za međunarodnu suradnju TINTL i brojnim drugima. Veli-
ki doprinos razvoju naše zajednice dali su i gospodarstve-
nici, od kojih ističem Arator doo Lovas, PZ Lovas, Citrus 
Lovas, Triko Ilok, kao i veći broj manjih obrta i obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, ali i one koji djeluju na na-
šem području i zapošljavaju naše mještane, poput Vupika 
i Agro-Tovarnika. Tu svakako ističem i svoje prethodnike, 
bivše načelnike, Željka Cirbu i Stjepana Milasa, kojima du-
gujemo zahvalnost za današnji izgled Lovasa i Opatovca.
 Iz svega ovoga moguće je zaključiti da je,  to što ime Opći-
ne Lovas danas izgovaramo s ponosom,   plod rada jednog 
zajedništva, vrijednoga tima, djelatnika, vijećnika, dužno-
snika, članova Savjeta načelnika, crkve, udruga građana, 

političkih stranaka, gospodarstvenika i svih onih koji se ra-
duju svakom našem napretku. I na kraju, ali ne manje važ-
no, Vaša potpora dragi mještani je ono što nam daje snagu 
i moral da nastavimo dalje.   
A pred nama je još puno posla. Gledajući našu dječicu na 
igralištima, školama i igraonicama, prihvaćamo veliku ob-
vezu i zadatak stvoriti im uvjete i razloge za ostanak u Lo-
vasu i Opatovcu. Skori ulazak u EU nameće nam veliki 
zadatak da, kao i do sada, kroz dostupnost bespovratnih 
sredstava domaćih, a posebice europskih fondova, razvija-
njem projekata pomažemo mladima, poljoprivrednicima, 
zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti, turizmu i rural-
nom razvoju, ali i svekolikom gospodarstvu. Zavidna razi-
na društvene i komunalne infrastrukture obvezuje nas da 
istu dalje održavamo, ali i razvijamo. I dalje ćemo skrbiti o 
našim starima i nemoćnima, socijalno potrebitima, potica-
ti demografsku obnovu,  a velika žrtva Lovasa i Opatovca 
u Domovinskom ratu daje nam svetu dužnost da čuvamo 
uspomenu i pronosimo istinu o njoj. 
Vjerujući da ćemo, kao i do sada, svi zajedno uz Božju po-
moć,  raditi na prevladavanju ovih teških vremena i dobro-
bit naših mjesta, razvijajući mir, toleranciju  i  solidarnost, 
srdačno Vas pozdravljam.         

Vaša buduća načelnica, Tanja Paša
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Dragi moji Lovaščani  
i Opatovčani,

Želim Vam zahvaliti na svoj dosadašnjoj potpori. Nadam se da će-
mo svi zajedno raditi kao i do sada na boljitku oba mjesta, a tu pri-
je svega mislim na razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih 
mjesta, ali i što kvalitetnije uvjete za život građana u infrastruk-
turi, društvenim djelatnostima i svemu bitnim za sve nas. Surad-
nja Općine Lovas i županije je bila vrlo korektna i uspješna, kao 
i s drugim općinama i gradovima i siguran sam da ćemo uz broj-
ne projekte i programe nastaviti zajedno u istom smjeru. Uvje-
ren sam da će dobri općinski i županijski timovi nastaviti zajed-
no raditi na brojnim razvojnim projektima i iskoristiti svoju šansu 
nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zadovoljan 
sam s potpisanim koalicijskim ugovorima, kako na nivo županije, 
tako i na nivou općine, što je dokaz zajedništva s ciljem  boljeg ži-
vota svih građana županije i Općine Lovas. Učinimo zajedno žu-
paniju i našu općinu ugodnima za život, kako za nas tako i za bu-
duće generacije.  

Svih ovog godina puno smo toga zajednički napravili, sto-
ga sam uvjeren kako ćemo i na ovim lokalnim izborima 
polučiti dobre rezultate. Nastaviti ćemo zajednički raditi  
na svim najavljenim projektima na dobrobit općine Lovas 
i cijele Vukovarsko-srijemske županije.
Stoga poručujem našim biračima i građanima da izađu na 
izbore i glasaju za listu Hrvatske demokratske zajednice i 
njenih koalicijskih partnera. 
Program HDZ-a je kvalitetan i realan u svim segmentima 
važnim za razvoj  naše Županije. On je, prije svega, pro-
gram razvoja gospodarstva, poljoprivrede, drvne industri-
je, razvoja ruralnog prostora, kontinentalnog turizma, ob-
novljivih izvora energije, uz razvojne programe zdravstva, 
školstva, kulture, socijale i ostalo.
Imamo kvalitetan tim koji će uz ljubav prema svom kra-
ju i Hrvatskoj znati iskoristiti prednosti programa HDZ-a.
Svim žiteljima općine Lovas i naše županije želim još jed-
nom zahvaliti na dosadašnjoj potpori. Jednako tako vjeru-
jem kako će znati prepoznati prave vrijednosti, prave lju-

de, kvalitetan program, projekte, naš dosadašnji rad i dati 
nam povjerenje, kao što su to činili i do sada.

BOŽO GALIĆ: Izađite na izbore i 
glasujte za HDZ i koalicijske partnere

lokalniIZBORI

ŽELJKO CIRBA: Učinimo županiju i 
našu Općinu ugodnima za život
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1. Gospodarstvo

Glavne odrednice programa usmjerene su na zaustavljanju 
negativnih trendova u gospodarstvu, stv anju pretpostavki 
za razvoj utemeljen na znanju, novim tehnologijama, 
poduzetništvu, povećanju konkurentnosti poljoprivrednog, 
prehrambenog i industrijskog sektora, izravnim 
investicijama te jačanju izvoza.

2. Infrastruktura

Nastavak obnove postojeće te izgradnja nove infrastrukture 
u sektorima: vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, 
plinoopskrbe, toplinske energije, elektroenergetike, 
prometa, navodnjavanja.

3.  Poljoprivreda i ruralni prostor, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo

Upravljanje prirodnom osnovom – poljoprivrednim 
zemljištem, vodom, šumama i ruralnim prostorom sukladno 
gospodarskim interesima i razvoju naše županije.

4. Turizam

Valorizacija prirodno - geografskih i kulturno - povijesnih 
turističkih potencijala županije i stvaranje poželjnih 
turističkih odredišta za domaću i inozemnu turističku 
klijentelu.

5.  Regionalni razvoj, EU fondovi i međunarodna 
suradnja

Izrada projekata kojima će se ostvarivati financijska 
sredst va iz dostupnih EU fondova. Kvalitetnim planovima 
temeljenim na partnerstvu osmišljavati projekte koji će 
pozitivno utjecati na razvoj županije.

6. Lokalna i regionalana samouprava

Poticati i osposobljavati jedinice lokalne samouprave na 
novi sustav prikupljanja sredstava kroz EU fondove, te 
stvarati Lokalne razvojne agencije i LAG-ove s ciljem daljeg 
razvoja i investicija.

7.  Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Osmišljavati projekte sustavnog gospodarenja energijom u 
svim objektima javne namjene na području županije, bolje 
korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, razvoj 
energana na biomasu, te bolje korištenje geotermalne 
energije, solarne i energije vjetra.

8. Zaštita okoliša

Pridavati još veću pozornost zaštiti tla, šuma, vode, zraka jer 
se kvaliteta života u županiji, pored gospodarskog napretka 
sastoji i od očuvanog prostora i okoliša.

9. Razminiranje

Poduzimati mjere i aktivnosti kako bi se 
potpunosti očistila sva poljoprivredna 
zemljišta i šumske površine od minske 
opasnosti.

10. Obrazovanje, kultura i šport

Posebnu pozornost posvetiti ulaganjima u 
znanost i k valitetne ljudske potencijale jer si 
isti osnova razvoja postojećih gospodarskih 
kapaciteta i novih investicija.
Educirati, uključivati i dati maksimalnu 
potporu umjetnicima i kulturnim 
djelatnicima kako bi ravnopravno sudjelovali 
u pan - europskim projektima i mrežama, te 
sudjelovali u natjecanju za potporu Europske 
unije.
Brojne su koristi od športa, od zdravstvenog 
aspekta, socijalnog pa do odvraćanja od loših 
utjecaja modernog doba (droga) te je daljnji 
razvoj športa jedan od naših prioriteta u 
slijedećem razdoblju.

11. Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstvenu zaštitu stanovništva županije provoditi 
na načelima sveobuhvatnosti, specijaliziranosti, 
kontinuiranosti i podjednake dostupnosti, u primarnoj, 
polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
Socijalna osjetljivost je naš temelj za rad s najranjivijim 
skupinama društva koji se očituje kroz stalnu brigu za osobe 
treće životne dobi, invalide, djecu, žrtve nasilja .

12. Obitelj i mladež

Promovirati i provoditi politiku obitelji, braka, djece i 
mladeži naglašavajući ih kao osnovne vrijednosti. Okupljati 
sve stručnjake koji promišljaju i provode politiku u interesu 
obitelji, braka, mladeži i ranjivih skupina ovoga društva.

13. Branitelji i civilno društvo

Jače uključivanje udruga i mladih u aktivnosti tijela uprave , 
te jačati suradnju s nacionalnim manjinama.
Skrbiti o braniteljima i stradalnicima Hrvatskog 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Inzistirati 
na pojačanoj potrazi za nestalim braniteljima i bržoj 
identifikaciji dostupnih posmrtnih ostataka.
Inzistirati na pojačanoj brizi o djeci poginulih i nestalih 
branitelja, te djeci siromašnih branitelja sve do prvog 
zapošljavanja.
Aktivno sudjelovati i potpomagati nastojanja i aktivnosti 
crkvenih i vjerskih zajednica koje djeluju na području 
županije te poticati obnovu i izgradnju novih sakralnih 
objekata.

14. Sigurnost, zaštita i spašavanje

Ugroženost čovjeka i sigurnost njegove imovine je 
preduvjet normalnog života i rada ljudi u županiji. Za to 
je potrebito osigurati sredstva i stvarati osposobljene 
timove spremne za učinkovito postupanje kod ugrožavanja 
čovjeka i njegovih dobara.

Koalicijski partneri

PROGRAM TIMA  
KOJI POBJEĐUJE
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Poštovani gosp. načelniče svoj mandat započeli ste u sa-
svim dugim okolnostima. Lovas se spominjao kao, više 
nego poželjna destinacija.

Činjenica jeste da su prilike u svakom pogledu prije četi-
ri godine bile bolje. Danas, na žalost, više nije tako. Opći-
na Lovas, i u ovim okolnostima, još je u boljoj poziciji ne-
go neke općine u našem užem i širem okruženju. Rezultat 
je to višegodišnjeg kontinuiranog i objektivnog planiranja 
i apliciranja kapitalnih projekata, kako prema Državi tako 
i prema Europskoj uniji. Značajnu ulogu u tome odigrao je 
i Ured za međunarodnu suradnju TINTL. Najviše me za-
brinjava sve lošija demografska slika naše općine. Mladi ne 
vide perspektivu na ovim prostorima, unatoč tome  što je i 
lokalna samouprava pa i država uložila značajna sredstva 
u obnovu mjesta, infrastrukture … Izostalo je ono najvaž-
nije – nova i atraktivna radna mjesta. Na početku mandata 
izgledalo je da smo zaustavili trend odlaska, nažalost da-
nas to ne mogu ustvrditi. Sve nas je manje i sve smo stariji.

Na što ste posebno ponosni u svom mandatu?

Zadržali smo kontinuitet, koji je prepoznat u našoj Žu-
paniji pa i znatno šire. Odradili smo niz značajnih pro-

jekata. Otvoren je Regionalni poslovni centar u Poslov-
noj zoni Lovas, nabavili smo novi bager – kombinirku. 
Redovito smo održavali naša mjesta na čemu nam mno-
gi zavide. Uložena su značajna sredstva u izgradnju i 
održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza. Po-
stavljena je nova turistička signalizacija. Uređeni su tzv. 
„zeleni otoci“. Značajna sredstva uložena su u izgrad-
nju športskih objekata. Redovito su financirane sve naše 
udruge. Naši gospodarstvenici, obrtnici i obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva uložili su značajna sredstva 
u svoj razvoj a time i razvoj općine Lovas. Svega toga ne 
bi bilo bez suradnje s  Vukovarsko-srijemske županije i 
resornih Ministarstava Vlade Republike Hrvatske. Po-
sebno želim istaknuti vrlo dobru suradnju sa Savjetom 
načelnika, Općinskim vijećem i svim službenicima i dje-
latnicima Općine.

Ima li nešto gosp. načelniče čime ipak niste zadovoljni?

Već ranije sam apostrofirao demografske prilike na po-
dručju naše Općine, kao nešto sto nikoga ne može zado-
voljavati. Bez mladih i njihove perspektive nema napretka. 
Država, Županija, Općina i građani morat će nešto učiniti 
da se ova negativna slika promijeni. Pogledajte Vi molim 

STJEPAN MILAS: Nadam se da sam 
svoj mandat odradio korektno
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Vas naše ulice. Više je praznih, nažalost i derutnih, kuća 
nego punih. Mladi odlaze. Unatoč svemu ja sam optimist i 
nadam se da će vrlo brzo doći vrijeme kada će se ovaj trend 
promijeniti.

Općina Lovas prepoznata je kao veliki zagovornik pre-
kogranične suradnje i korištenja EU fondova. Imaju li od 
svega toga građani direktne koristi?

Kontakti sa susjednim nam državama su više nego dobri. 
Tu, prije svega mislim na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. U 
tijeku su dva projekta. Jedan je s Općinom Odžak iz BiH 
i drugi s Općinama Bačka Topola i Kula iz Republike Sr-
bije. U tim projektima Općina Lovas je doduše samo par-
tner. Sve su to začeci i ja se nadam da će u skoroj buduć-
nosti građani ipak imati značajne koristi od tih kontakata. 
Suradnja s navedenim nam susjedima, prije svega, je in-
teresna. S druge strane Općina Lovas povukla je značajna 
sredstva iz fondova EU. O tome ste puno toga čitali i na 
stranicama naše „Lovaskog lista“ ali i putem drugih me-
dija. Veliki novac uložen je u komunalnu i društvenu in-
frastrukturu. Radovalo bi me da je isto toliko uloženo i u 
otvaranje novih radnih mjesta.

Budući da ste već ranije najavili da se nećete kandidirati 
za načelnika, što planirate raditi?

Na vrijeme sam čelništvo moje stranke (HDZ) i građan-
stvo upoznao sa svojom odlukom da se neću kandidira-
ti za novi mandat. Na tome sam i ostao. To ne znači da se 
definitivno povlačim iz lokalne politike. Kako i vidite no-
sitelj sam liste za Općinsko vijeće i, najvjerojatnije, ću bi-
ti predsjednik ovog predstavničkog tijela i na taj način i u 
budućnosti doprinositi razvitku naše Općine. Zašto sam se 
odlučio na to? Obaveza je puno, pa i stariji sam. U politič-
ki rad uključio sam se prije Domovinskog rata i i kontinu-
itetu sam tu prisutan. Mislim, dapače, osjećam da je vrije-
me prepustiti dio obveza mlađima. Ovom prilikom želim 
se zahvaliti svim djelatnicima Općine Lovas, Savjetu na-
čelnika, Općinskom vijeću i svim građanima Općine Lo-
vas na pruženoj potpori i ukazanom povjerenju. Nadam se 
da sam svoj mandat odradio korektno. A što ću raditi? Po-
red angažmana u stranci  i Općinskom vijeću, nadam se, 
više vremena posvetit ću svojoj obitelji i privatnim poslov-
nim obvezama.

Što ostavljate svojoj nasljednici?

Mislim da joj ostavljam solidno uređenu Općinu. Općina 
Lovas nije prezadužena. Istina vremena su sve teža, name-
ti sve veći. Država je više centralizirana. Mojoj nasljednici 
od srca želim svekoliki uspjeh. Znam da joj neće biti lako 
i svi koji budemo uključeni u rad Općine moramo joj dati 
potporu i pomoći joj da Općina Lovas bude bolja nego do 
sada. Ostavljam joj dosta započetih projekata i, stoga joj je 
pomoć svih nas više nego potrebna.

Na kraju vašeg mandata započela je realizacija dva kapi-
talna projekta?

Višenamjenski objekt u kojem će biti smješteno Dobrovolj-
no vatrogasno društvo i dio udruga Općine Lovas pred sa-
mim je završetkom. Čast da ga svečano otvori imat će nova 
načelnica. Posebno sam ponosan što su konačno otpočeli i 
radovi na kanalizaciji. Vrijednost ovog projekta je 35 mili-
juna kuna i sigurno će trajati više godina. Osobno bih bio 
zadovoljan kada bi bio završen u ovom narednom manda-
tu. U tijeku je aplikacija i novih projekata. No o tome će vi-
še biti riječi u nekom drugom broju „Lovaskog lista“. Pu-
no je toga napravljeno. Puno je objekata i očekuju nas zna-
čajna ulaganja u održavanje svega izgrađenog. Prostora za 
neka nova velika ulaganja, budimo realni, neće biti. Budi-
mo sretni da se završi sve što je započeto. Još jedno želim 
istaknuti, svi oni koji se naslanjaju na proračun Općine Lo-
vas, morat će biti skromniji i ne očekivati previše.

Raspisani su i izbori za Mjesne odbore?

Točno. Prigoda je to da se što više ljudi uključi u rad Op-
ćine Lovas. Od Mjesnih odbora očekuje se inicijativa. Duž-
nost tijela Općine Lovas je da im da potporu i uvaži njiho-
ve zahtjeve. Nadalje prigoda je to da se mladi angažiraju. 
Mladi su i obrazovaniji i odlučniji. Imaju više volje.  Leti-
mičnim pogledom na izborne liste vidite da su to mahom 
mladi ljudi. Da se ne ponavljam previše, pružimo im šan-
su, čujmo ih. Moj savjet im je budite hrabri, odlučni, za-
htijevajte, tražite …. Osobno, kao Opatovčanin, maksimal-
no ću biti na raspolaganju predsjedniku Mjesnog odbora 
Opatovac.

U više navrata isticali ste vrlo dobru suradnju s Vukovar-
sko-srijemskom županijom.

Bez te suradnje i potpore, kako dožupana našeg Željka 
Cirbe, a napose župana Bože Galića puno toga ne bismo 
napravili ili bi bilo znatno teže napraviti. U ime svih gra-
đana i, dakako, u svoje ime ja im se na tome zahvaljujem 
i nadam se, uvjeren sam, da će tako biti i u budućem če-
tverogodišnjem  mandatu. Stoga, pozivam sve građane da 
u nedjelju 19. svibnja zaokruže upravo ta imena i stranku 
koja predvodi tu listu – Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Poštovani gospodine načelniče zahvaljujem Vam se na 
razgovoru..

Hvala i Vama i još jednom hvala svima koji su mi omogu-
ćili da budem načelnik Općine Lovas u proteklom manda-
tu i koji su mi na bilo koji način pomogli da tu zadaću oba-
vim, nadam se, na svekoliko zadovoljstvo naših građana.

S. Pančić
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Lista HDZ-HSP Ante Starčević-BUZ - 32,86 % - 6 mandata

6. RUŽA TOMAŠIĆ 26,58% 

2. ANDREJ PLENKOVIĆ 15,41% 

1. DUBRAVKA ŠUICA 12,92% 

3. DAVOR IVO STIER 5,75% 

4. IVANA MALETIĆ 1,83% 

5. ZDRAVKA BUŠIĆ 1,68% 

Lista SDP-HNS-HSU - 32,07 % - 5 mandata

1. TONINO PICULA 47,34% 

2. BILJANA BORZAN 7,5% 

3. MARINO BALDINI 0,69% 

4. OLEG VALJALO 0,57% 

5. SANDRA PETROVIĆ JAKOVINA 1,62% 

Hrvatski laburisti - 5,77 - 1 mandat

1. NIKOLA VULJANIĆ 15,01%

Prema posljednjim podacima na izbore je izašlo 20,84 % birača.

HDZ-u NAJVIŠE MANDATA  
U EU-PARLAMENTU

Prema konačnim rezultatima iz DIP-a najviše mandata 
dobila je lista HDZ-HSP AS-BUZ s ukupno 6 mandata. 
Kandidacijska lista SDP-HNS-HSU osvojila je 5 , a La-
buristi 1 mandat.
Zatupnici koji prema ovim rezultatima će ući u EU par-
lament s liste SDP-HNS-HSU su: Tonino Picula, Bilja-
na Borzan, Marino Baldini, Oleg Valjalo, Sandra Petro-
vić Jakovina.

S liste HDZ-HSP AS-BUZ: Dubravka Šuica, Andrej Plen-
ković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Zdravka Bušić, Ru-
ža Tomašić te laburist Nikola Vuljanić.

Ovako izgledaju rezultati nakon 100 % obrađenih 
listića:
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Dana 5. travnja 2013. godine u općinskoj dvo-
rani Općine Kula u Srbiji održan je I. koordi-
nacijski sastanak Upravnog odbora i projek-
tnih timova za provedbu projekta CBC-IP, od-
nosno projekta Prekogranične suradnje za po-
ticanje ulaganja. O tijeku provedbe projek-
ta i pratećim aktivnostima – izradi Sektorske 
analize i marketing strategije, provedbe edu-
kativnog programa kao i financijskim aspek-
tima projekta, partnere u projektu izvijestili 
su voditeljica projekta u Srbiji gđa. Ana Seku-
lić- Pribičević i voditelj projekta u Hrvatskoj 
g. Mladen Markešić. Provedba projekta Pre-
kogranične suradnje za poticanje ulaganja fi-
nancira EU iznosom od 437.750,00 EUR-a, od-
nosno projektni partneri s preostalih 77.250,00 
EUR. Mladen Markešić

SLIJEDI OPREMA ZA 
NAVODNJAVANJE

Projekt IRRI, financiran iz IPA programa prekogranične 
suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, do-
bro napreduje, što smo doznali na sastanku voditelja pro-
jekta i stručnjaka Poljoprivrednog instituta Osijek s po-
ljoprivrednicima. Naime,nakon početne faze prikupljanja 
prijava obiteljskih gospodarstava i poljoprivrednih tvrt-
ki, kao i izvršenih potrebnih analiza, tim stručnjaka izvr-
šio je, sukladno zadanim kriterijima, odabir poljoprivred-
nih proizvođača za vršenje pokusa. Na ovaj način će, na-
kon provedbe natječaja, po 6 OPG-a ili poljoprivrednih 
tvrtki, kako s područja Općine Lovas, tako i s područja 
Općine Tompojevci, dobiti odgovarajuću opremu za na-
vodnjavanje. U narednom tijeku projekta tim stručnjaka 
mjeriti će rezultate proizvodnje na različitim kulturama 
i područjima, kao i razlike u urodu s aspekta navodnja-
vanih i nenavodnjavanih parcela. Projekt IRRI, vrijedan 
127.191,97 €, s hrvatske strane provodi Općina Lovas, u 
partnerstvu s Općinom Tompojevci, Udrugama korisni-
ka navodnjavanja Lovas i Tompojevci te potporu Vuko-
varsko-srijemske županije. T. Paša

Dana 17. travnja 2013. godine u Regionalnom poslovnom 
centru Lovas započela je provedba prve trodnevne radio-
nice u sklopu provedbe edukativnog programa koji se fi-
nancira iz projekta Prekogranične suradnje za poticanje 
ulaganja. Na radionici koja se održala tijekom tri dana te-
ma je bila “Prikupljanje, upravljanje i korištenje informaci-
ja” a sudjelovalo je ukupno 35 polaznika sa područja cije-
le Vukovarsko- srijemske županije. Tijekom narednog pe-
rioda održati će se još četiri trodnevne radionice od ko-
jih će prva biti s temom “Meke vještine upravljanja”. Cijeli 
projekt provodi Općina Gradište u partnerstvu sa Opći-
nom Lovas, Gradom Ilokom i Uredom za međunarodnu 
suradnju TINTL uz potporu Vukovarsko- srijemske župa-
nije, a sama provedba projekta Prekogranične suradnje za 
poticanje ulaganja i edukativnog programa financira EU u 
85% iznosu kroz program prekogranične suradnje Hrvat-
ska- Srbija, dok ostalih 15% osiguravaju projektni partneri 
uz pomoć Vukovarsko- srijemske županije. 

Mladen Markešić

Kula, 05. travnja  2013. godine - održan prvi koordinacijski sastanak projekta CBC-IP.... 

PREKOGRANIČNA SURADNJA S REPUBLIKOM SRBIJOM

Lovas, 17. travnja 2013. godine - održana prva  
radionica u sklopu provedbe edukatinog programa.....

NOVE PRILIKE ZA MLADE
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Sedam mladih visokoobrazovanih lju-
di potpisali su danas u Regionalnom 
razvojnom centru Lovas ugovor o ra-
du na određeno vrijeme u trajanju od 
3+3 mjeseca. Radi se o mladim osoba-
ma s područja gradova Ilok i Vuko-
var te općina Lovas, Tompojevci i To-
varnik, koji su danas postali vježbeni-
ci RA Hrast (njih 6), odnosno Ureda za 

međunarodnu suradnju TINTL (1 oso-
ba).  Svih sedam će u lovaskom uredu 
TINTL-a raditi svakodnevno na izra-
di projektnih aplikacija i pritom su-
djelovati na provedbi projekata, kao 
i na različitim edukacijama stjecaju-
ći nova znanja i vještine. Način je ovo 
na koji Vukovarsko-srijemska župani-
ja i RA Hrast, u suradnji s lokalnom 

upravom, nastoji pripremiti što više 
mladih kadrova za velike izazove koji 
nam predstoje ulaskom Republike Hr-
vatske u Europsku uniju.  Pozdravne 
riječi dobrodošlice i ohrabrenja  mla-
dima su uputili zamjenik vukovarsko-
srijemskog župana Željko Cirba, di-
rektor RA Hrast Ivan Rimac, kao i lo-
kalni čelnici. T. Paša

SAJAM EU PROJEKATA
U organizaciji Vukovarsko-srijemske županije i  Agencije  
za  razvoj  Vukovarsko-srijemske  županije Hrast d.o.o., u 
četvrtak, 9. svibnja 2013. godine održan je „Sajam EU pro-
jekata“ u sklopu obilježavanja Europskog tjedna u Vuko-
varsko-srijemskoj županiji.
I ove godine, na sajmu sudjelovali  brojni predstavnici in-
stitucija, organizacija i udruga koje su uspješno provele, i 
još uvijek provode, projekte financirane sredstvima iz EU 
fondova. Između ostalih, Ured za međunarodnu surad-
nju TINTL predstavio je svoje aktualne EU projekte poput 
IRRI, REPRO, IP – Investment promotion i dr.  T. Paša

OBILJEŽEN EUROPSKI TJEDAN
Europski tjedan obilježen je 10. svibnja i u Lovasu prigod-
nim štandovima i promidžbenim materijalima. Ured za 
međunarodnu suradnju TINTL je, u suradnji s Vukovar-
sko-srijemskom županijom, nastojao mještanima podijeliti 
što više materijala i informacija o predstojećem ulasku Re-
publike Hrvatske u EU, ali i projektima financiranim sred-
stvima EU fondova. Najviše radoznalosti i interesa, kao i 
uvijek,  pokazali su učenici OŠ „Lovas“. T. Paša

ULAGANJE U KADROVE OD VELIKOG JE ZNAČAJA
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Veliko olujno nevrijeme praćeno jakom kišom zahvatilo je 
istok Slavonije. U Lovasu i Opatovcu plivali su mnogi po-
drumi i obiteljske kuće. Došlo je i do zastoja u prometu na 
državnoj cesti prema Iloku i županijskoj cesti prema Lova-

su zbog odrona zemlje. Komunalni pogon Općine Lovas i 
dežurne državne tvrtke brzo su sanirale stanje na promet-
nicama, a vrijedni građani ispumpavali su vodu iz svojih 
objekata. S. Pančić

Lovas, Opatovac, 11. svibnja 2013. godine - veliko olujno nevrijeme zahvatilo je istočnu Slavoniju.....

ZASTOJI U PROMETU, NJIVE POD VODOM

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA
“TNTL” LOVAS

I
VINSKI KLASTER SRIJEM

o r g a n i z i r a j u
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

VI. Županijsku
ocjenjivačku

izložbu vina -
berba 2012

25. svibnja 2013. u 20,00 sati
Voćnjak tvrtke Arator (u sjenici)

Prijave uzoraka vina vrše se do 19. svibnja 2013. godine 
kod Branka Peića u Lovasu 

(kontakt telefon - 098/346-541)
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Djelatnice Programa pomoći u kući, 
koje na području Općine Lovas skrbe 
o 192 starije i nemoćne osobe, danas 
su nazočile predavanju na temu in-
kontinencije. Prevencija ove sve uče-
stalije bolesti, način prepoznavanja i 
reagiranja na vrijeme s ciljem posti-
zanja što boljeg rezultata liječenja, bi-
le su samo neke od tema o kojima se 
razgovaralo. S obzirom na populaci-
ju s kojom se gerontodomaćice sva-
kodnevno susreću i o kojoj skrbe, no-
va znanja u ovom području vrlo su im 
bitna, kako bi mogle pravovremeno i 
adekvatno pomoći svojim korisnici-
ma. U općinskoj vijećnici predavanje 
gerontodomaćicama održala je patro-
nažna sestra Doma zdravlja Vukovar 
vms Marina Mlađen. T. Paša

Proljeće i lijepo vrijeme donijeli su i nove radne zadat-
ke za djelatnike općinskog komunalnog pogona. Stoga se 
ovih dana ubrzano radi na košnji i uređenju javnih povr-
šina, a zbog povećanog opsega posla, Općina Lovas upo-
slila je nova četiri djelatnika na određeno vrijeme u traja-
nju od mjesec dana. Sadnji cvijeća i uljepšavanju naših na-
selja pripomogle su i djelatnice Programa pomoći u kući. 
Kao i uvijek, velika se pažnja posvećuje održavanju svih 
groblja, kao i održavanju oba mjesta čistim i urednima. Ve-
liku problematiku pri tom stvara nemogućnost provedbe 
javnih radova u području komunalnih djelatnosti, a zbog 
novih propisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naime, 
osnovni uvjet za upošljavanje djelatnika u javnom radu je 
upošljavanje osoba koje su više od 36 mjeseci na evidenciji 
nezaposlenih osoba, a kakvih trenutno nema na području 
općine. Dodatne, nesavladive troškove, predstavlja i obve-
za općine da o vlastitom trošku zadrži sve djelatnike u du-
plom trajanju. Nažalost, posljedica ovakvih propisa, una-
toč dugogodišnjoj dobroj praksi, dovodi do nemogućno-
sti provedbe javnog rada i upošljavanja novih djelatnika. 

T. Paša

OVE GODINE BEZ JAVNIH RADOVA? 

ODRŽANO PREDAVANJE ZA GERONTODOMAĆICE 
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U suradnji Gradske knjižnice Vukovar-Ogranka Lovas i 
Dječje igraonice Lovas u izvedbi malih Bubamara, u knjiž-
nici je 27. ožujka 2013. održana uskrsna predstava za ro-
ditelje pod nazivom „Kako je cvijet upoznao svijet”. Tom 
prigodom pred impozatnim brojem roditelja, baka i dje-
dova naše male Bubamare su izvele pjesmicu pod nazi-
vom „Sretan uskrs” , recitaciju „Proljeće u dvorištu moje 

bake”, odglumile odlomak iz igrokaza „Kako je cvijet upo-
znao svijet”, te otpjevale pjesmicu „Visibaba mala”. Uživa-
jući u izvedbi predstave mame, tate, bake,djedovi pa i po-
neki braća i sestre su na taj način dobili prekrasan prigod-
ni uskrsni poklon od svojih najmanjih anđela.
Hvala našim Bubamarama!

T. Paša

Vesela, razigrana i zabavna predstava 
„Kućanice” sinoć je u lovaskom Do-
mu kulture nasmijala gledatelje do 

suza. Izvela ju je dramska grupa KUU 
„Kristal-Sladorana” Županja, odno-
sno njezini glumci: Andrijana Cvita-

nović, Elvira Lučić i Darko Avramo-
vić. Tekst i režiju ove komedije u ti či-
na potpisuje Elvira Lučić.  T. Paša

KUĆANICE

USKRSNA PREDSTAVA U KNJIŽNICI  
„KAKO JE CVIJET UPOZNAO SVIJET”
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Nakon liturgijskog slavlja druge Vaz-
mene nedjelje, kojeg su predvodili 
gostujući svećenik iz Požeške bisku-
pije vlč. Marijan Pavelić i domaći žu-
pnik vlč. Željko Grigić, u lovaskom 
Domu kulture upriličena je predsta-
va o bl. Alojziju Stepincu. Predstavu 

pod nazivom „Život i suđenje blaže-
nog Alojzija Stepinca” izveli su čla-
novi dramske grupe KUD-a Josip 
Čoklić iz Rakitovice. Napetu atmos-
feru predstave o blaženiku, za čije 
nepravedno suđenje zna gotovo cijeli 
svijet, dodatno su pojačavali tekstovi 

koji su zajedno s prikazima iz života 
blaženika upotpunjavali cijelu, naža-
lost, nesretno svršenu životnu priču. 
Iako malobrojno, lovasko gledatelj-
stvo je napustilo dvoranu prepuno 
dojmova i ushićenja. 

T. Paša

U šestu vazmenu ili uskrsnu nedjelju 05. svibnja pod ne-
djeljnim misnim slavljem u župnoj crkvi  u Sotinu slav-
ljen je i pristup na prvu S. Pričest sedmero djece iz naše 
župe. Prvoj svetoj Pričesti pristupile su tri djevojčice i če-
tiri dječaka. 
Iz Sotina ih je bilo četvero:

•  DOMINIK PAVKOVIĆ – sin Željka i Silvije r. 

Miksad

• DOMINIK PULJA – sin Stjepana i Ane r. Pavlović

• RENATO SIĆ – sin Mije i Dajane r. Pašti

• PETRA SOVAR – kći Damira i Danijele r. Marković,

a iz Opatovca troje:

• MATEJA BECK – kći Zdenka i Veronike r. Pavlini

• MIHAEL GOŽOVIĆ – sin Roberta i Irene r. Palijan

•  MARIJA VLAJČIĆ – kći Tihomira i Violete r. 

Macko
vlč. Zlatko Rajčevac

U nedjelju, 28. travnja, u župnoj crkvi 
sv. Mihaela arkanđela u Lovasu upri-
ličena je podjela sv. Potvrde. Vođeni  
rukom svojih kumova, 13 mladih Lo-
vaščanki i Lovaščana primilo je daro-
ve Duha Svetoga. Ceremoniju podjele 
predvodio je  kanonik mons. Luka Str-
gar, uz pomoć domaćeg  župnika vlč. 
Željka  Grigića te đakona Ivana Tuti-
ša. Nakon podjele sv. Krizme krizma-
nici su se zahvalili i darivali krizma-
telja za podijeljeni sakrament za koji 
su se dugo vremena pripremali pod 
vodstvom svojih vjeroučitelja i župni-
ka. U svojoj propovjedi mons. Strgar 
podsjetio je mlade da budu ustrajni u 
svojoj vjeri, a roditelje i kumove „da 
budu zdrava, čista i pitka voda svojoj 
djeci“. Proslava krizme nastavila se na 
obiteljskim skupovima, uz druženje s 
rodbinom i prijateljima. T. Paša

ŽIVOT I SUĐENJE BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA

BUDITE PITKA VODA SVOJOJ DJECI

PRVA PRIČEST U SOTINU
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BOŽO naš  
ŽUPAN

IZAĐITE NA IZBORE I
ZAOKRUŽITE BR. 3

KANDIDAT ZA ŽUPANA I NOSITELJ LISTE
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

KANDIDAT ZA ZAMJENIKA
ŽUPANA

KANDIDAT ZA ZAMJENIKA
ŽUPANA

Božo Galić, dipl. ing.

Željko Cirba, dipl. ing.

Zdravko Kelić


