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BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU NOVU GODINU 
SVIM STANOVNICIMA OPĆINE MOLVE ŽELE OD SRCA 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAPOSLENICI OPĆINE!
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RIJEČ UREDNICE

DRAGI ČITATELJI!
Ne mogu a da se sada, pri kraj još jedne godine, 

ne osvrnem barem u nekoliko rečenica na ono što 
smo zajedno prošli. Zadovoljstvo mi je utvrditi da 
su mjesta naše općine svakoga dana sve uređenija 
i da svako od njih pomalo poprima sasvim novu 
fizionomiju. Čovjek, u svakodnevnoj strci i brzini, 
da bi ispunio većinu zadataka što ih život pred njega 
neprestano postavlja, često i ne stigne zapaziti sve one 
mijene što se tijekom godina oko njega zbivaju. Često 
puta nismo ni svjesni golemih promjena što su se 
zbile unazad samo desetak godina, ali sad, dok u ove 
predbožićne dane, u sumrak, zastanemo i pogledamo 
te uređene, osvijetljene i okićene ulice, možda je 
trenutak da se, barem načas, vratimo u mislima 
unazad i prisjetimo kako je sve ovo izgledalo prije 
samo nekoliko godina. Omekšanog srca priznajmo 
sebi – učinili smo velik iskorak. Kvalitet života je na 
našoj općini danas potpuno drugačiji nego li je bio 
tada. Danas, s nemalim ponosom, možemo slobodno 
izjaviti kako smo mi već polako zagazili u tu Europu 
o kojoj nam s takvim divljenjem neki pričaju. Mi se 
za nju pripremamo odavno, još dok se o tome uopće 
nije niti govorilo. Jer - nama je odavno poznata ona 
stara – «Pomogni si sam, pa će ti i Bog pomoći». Mi 
znamo da samo pošteni rad, na duge staze, daje dobre 
rezultate. Dakako, čovjek u svemu mora biti i ostati 
skroman. U takvim razmišljanjima preporučam vam 
i ovaj broj našega MIL-a. Da ga čitate i da u njemu 
uživate. 

Uz to, želim vam svako osobno dobro, 
blagoslovljen Božić i mir u vašoj obitelji, a potom 
sretnu, veselu i bogatu Novu godinu! 

Posebno ove dobre želje upućujem svima 
onima koji su tijekom godine dali bilo kakav doprinos  
našem listu. Do čitanja u 2006.!

Marta Puškaš
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DAROVI ZA SV. NIKOLU I BOŽIĆ
Za blagdan sv. Nikole i za Božić, uz prigodni 

program, darove je primilo tri stotine i četrnaestoro djece s 
područja Općine Molve, u dobi od jedne do deset godina. 

Vrijednost pojedinačnog dara bila je 120 kuna,  
s time da je 30 kuna određeno za slatkiše, a 90 kuna  za 
igračku, didaktički pribor i knjigu. Darovi su pripremljeni 
prema spolu i uzrastu djeteta u nekoliko grupa: od 
jedne do tri godine, od četiri do šest godina i od sedam 
do deset godina. Sredstva za darove osigurana su u 
proračunu Općine Molve, a darove su pripremili: knjižara 
i parfumerija “Matovina” iz Molvi i trgovine “Agria” iz 
Molvi i “Sloga” iz Đurđevca.

Marta Puškaš

Foto-vijest

RADOVI U TOKU
 
 Iako se temperatura ovih dana vrti oko ništice, a 

smjenjuju se kiša i snijeg, na molvarskim ulicama radovi 
ne prestaju. Tako smo zatekli grupu radnika koji su 
izvodili radove na kanalizaciji prema jednoj od stambenih 
zgrada u centru. Škljoc! i trenutak je zabilježen za 
povijest. 

PASTIRU
Tebi, što pružaš ljubav bezgraničnu

i onda kada je ne zaslužujem
Tebi, što daješ svjetlost i toplinu

u danima osamljenosti i tuge,
a ne tražiš zauzvrat ništa.

Tebi što malo, izgubljeno janje,
vraćaš očajnoj majci.

Tebi se radujem u srcu svome!

Prije nego legnem i sklopim ovaj pogled snen,
želja mi je jedina, vidjeti Te bar na tren.
Ovim rosnim bijelim ljiljanom što cvate,

poviti Tvoje rane,
i moliti bijele ptice,

da mi svake noći
u san vrate tvoje drago lice.

Nevenka Marjanović



3MIL

U sklopu projekta Volim Hrvatsku, akcije glavnog 
ureda Turističke zajednice Republike Hrvatske, mjesto Molve 
je ove godine već treći put u 4 godine osvojilo nagradu za 
uređenost. Nakon 1. nagrade u Varaždinu 2002. i 2. nagrade 
u Cavtatu 2004., komisija HTZ-a utvrdila je da su Molve 
najljepše mjesto kontinentalne Hrvatske za 2005. godinu, 
te su tako osvojile zeleni cvijet sa zlatnim znakom. U istoj 
kategoriji Marija Bistrica osvojila je 2. mjesto, a Sveti Martin 
na Muri 3. mjesto. 

Nagrade su dodjeljivane na glamurozno završnoj večeri 
Dana hrvatskog turizma, koji se već tri godine posljednjeg 
vikenda u listopadu održavaju u Cavtatu, u hotelu Croatia. 
Nagrade se dodjeljuju u sljedećim skupinama: 

• plavi cvijet - najboljima po kategorijama uređenosti 
primorske Hrvatske                    

• zeleni cvijet - najboljima po kategorijama uređenosti 
u kontinentalnoj Hrvatskoj

Kategorije u zelenom cvijetu su gradovi, manji 
gradovi i mjesta, te niz pojedinačnih kategorija (najljepši 
trg, park, ulica, okućnica, kupalište, balkon, originalna 
turistička ponuda, naj informativni centar, suvenir, benzinska 
postaja, originalna turistička ponuda). Slično su koncipirane i 
kategorije za plavi cvijet. 

Plavi cvijet su tako po kategorijama uređenosti dobili  
Dubrovnik, Rab, Split, Umag, Baška Voda, Vrsar, Primošten...
itd. Dakle riječ je o elitnim turističkim destinacijama, s kojima 
su Molve na završnoj svećanosti stajale rame uz rame. 

Priznanja za zeleni cvijet dobili su sljedeći gradovi: 
Varaždin, Velika Gorica, Bjelovar, Daruvar, Novska, Našice, 
te već navedena mjesta.

Dodjeljivane su nagrade i za djelatnike godine, no te 
nagrade su uglavnom otišle na Jadran. Sve u svemu sigurno da 
je to jedna velika promocija ne samo za Molve, već i za cijelu 
županiju, te možemo biti ponosni na ovu nagradu, samim 
time što su Molve jedine u našoj županiji kandidirane. Molve 
kao mjesto imaju još mnogo prostora za napredak, jer u biti 
fizionomija mjesta još nije sređena. Nogostupi na godinu idu 
po cijelom mjestu, također i hortikulturno uređenje. Prostor 
oko crkve je nedavno dobio još jedan detalj uz potporni zid, 
tako da smo i tu već napredovali. Svi ovi podaci daju nam 
za pravo vjerovati kako ćemo i narednih godina osvajati 
priznanja na državnoj razini.

U čast Molvama, sredinom studenog ove godine, u 
prostorijama Koprivničko-križevačke županije organizirano 
je primanje na kome je istaknuta čestitka za ostvarenu visoku 
nagradu i promociju županije. Primanje su vodili župan Josip 
Friščić, predsjednik županijske TZ Darko Koren i Direktor 
TZ Županije Zdravko Mihevc. Ispred Općine Molve primanju 
je nazočio načelnik Ivan Kolar, a ispred TZ Općine Molve 
predsjednik TZ Vladimir Šadek. Načelno je izrečeno kako je 
nagrada ne samo čast već i obaveza da se ubuduće treba još 
više raditi, a sve u svrhu što boljeg prezentiranja turističkog 
proizvoda, a također i perspektive turističke ponude u 
županiji. Naime jedino kvalitetnim radom, te razvijanjem 
resursa i ljudskih potencijala može doći do kapitalizacije 
turističkog proizvoda, a što je zapravo i cilj te djelatnosti. 
Prijedlog predstavnika Molvi išao je u smjeru uključivanja 
ostalih općinskih i gradskih sredina u akciju zeleni cvijet. 
Suradnja svih turističkih organizacija pak može dovesti do još 
veće prezentacije turizma i stvaranja prepoznatljivog branda, 
a na koncu i do povećanja ponude, kao i broja gostiju.

Predsjednik TZ Općine Molve
Vladimir Šadek, prof.

Z E L E N I  C V I J E T
~  n a g r a d a  s v i m  M o l v a r c i m a  ~

Opći dojam 2. mjesto

Opći dojam 1. mjesto

Jalža 2005.
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Predstavljanje knjige «Duhovni korijeni» 
Dragutina Kokše

ULOŽEN VELIKI TRUD
U nedjelju, 4. prosinca 2005. godine, bile je dupkom 

puna dvorana Društvenog doma u Molvama. Mnogobrojni 
mještani i njihovi gosti skupili su se kako bi prisustvovali 
javnom predstavljanju knjige «Duhovni korijeni» Dragutina 
Kokše. Predstavljanje je započeo predsjednik Općinskog vijeća, 
Ivan Kolar, nakon uvodnih pjesama ženskog zbora KUD-a 
Molve. 

Kolar je naglasio kako je i ova knjiga rezultat nastojanja 
žitelja Općine Molve da rasvijetle svoju prošlost i ostave 
budućim generacijama podatke o životu u svojemu kraju. 
Rekao je da su ponosni na sve one koji su osjetili poziv i 
odazvali se duhovnim zvanjima, ali da od njih istovremeno 
očekuje da ponešto od onoga što su odnijeli iz svojeg kraja, 
svakako u njega, na bilo koji način i – vrate. Unazad desetak 
zadnjih godina pripremljeno je i tiskano gotovo dvadesetak 
knjiga i dvadesetšest brojeva MIL-a što predstavlja velik 
doprinos boljem poznavanju duhovnog i svakog drugog oblika 
života ovoga kraja. Bio je to i nemali financijski izdatak, ali 
njegovi rezultati daleko nadmašuju očekivano, a u budućnosti 
biti će sve vredniji. 

Nakon Ivana Kolara, skupu se obratio urednik knjige i 
pisac predgovora Vjekoslav Prvčić koji je rekao da su Hrvati 
često zanemarivali svoju povijest i da je iza generacija koje su 
prethodile ostalo malo zapisanog, a što otežava rad današnjih 
povjesničara. «I danas nemamo dovoljno razvijenu svijest o 
tome koliko je to važno i zato je svaki napor na tom području – 
dragocjen. Kokša je u svojoj knjizi sakupio biografske podatke 
o svećenicima (većinom franjevcima) i časnim sestrama s ovog 
područja i prezentirao ih na jednom mjestu, što će poslužiti kao 
polazna osnova za svakog istraživača ovog područja. Time je 
dao veliki doprinos ukupnom poznavanju lokalne povijesti», 
rekao je Prvčić.

Nadahnuto je potom govorio fra Ante Gašparić (čiji 
govor objavljujemo u cijelosti). Skupu se obratio i autor knjige 
Dragutin Kokša zahvaljujući se svima koji su mu pomogli u 
ovom velikom poslu. Vrlo nadahnuto i osjećajno pjevale su 
članice Frame Ana i Snježana Kolar, a pjesmom su sudjelovali 
franjevci Đuro, Miljenko i Marin, sve domaći sinovi. 

Sve u svemu, bila je to još jedna vrlo lijepa promocija, 
ali i večer od koje čovjeku ostaje toplina pri srcu.

Govor fra Anta Gašparića na promociji 
knjige “Duhovni korijeni”»u Molvama:

«Godine 1973. kružio je po Americi letak nalik policijskoj 
tjeralici s fotografijom dugokosog, bradatog muškarca, sličnog Isusu 
Kristu. Tekst ispod slike bio je ovaj: 

“ Traži se, Isus iz Nazareta. Galilejac. Star trideset i tri godine. 
Tamne kože. Brada i kosa u stilu hipija. Na rukama i nogama ima 
rane. Druži se s gubavcima i prosjacima. Ima dvanaest radikalnih 
sljedbenika. Sablažnjava svjetinu ovakvim i sličnim izjavama: Ljubite 
jedni druge! Opraštaj svom neprijatelju! itd. Ako ga sretneš...slijedi 
mu trag!” 

Slijedeći njegov trag, krećemo i mi s Njime u avanturu života, 
nastojeći izgraditi društvo dobrote i radosti, civilizaciju ljubavi! Kako? 
Prihvaćajući se spremno svojih dužnosti, da se u svemu očituje volja 
Božja.

Što učiniti? Sv. Maksimilijan Marija Kolbe, osoba posebnog 
povjerenja Majke Božje, napisao je da po Bezgrešnoj treba za 
Krista osvojiti sve duše koje žive i koje će živjeti do konca svijeta. 
Sv. Ivan Zlatousti piše vjernicima svoje crkve: “Vi ste odgovorni za 
čitav svijet!” Abbe Perrevre veli: “Kršćanin je čovjek kojemu Bog 
povjerava sve ljude. Svatko je pozvan učiniti ono što je u njegovoj 
moći.” (Apostolsko pismo “Nadolaskom trećeg tisućljeća”).

Bog za svoja djela - jer tako hoće - treba ljude. Bog jest 
svemoguć i ni o kome nije ovisan, ali On želi biti među ljudima i svoja 
čudesna djela izvoditi uz našu pomoć. Kad god je htio učiniti nešto 
veliko i lijepo potražio je svoje najbliže suradnike iz najjednostavnijih 
slojeva ljudi. Ljude koje On poziva i koji mu se pridružuju, slabi su i 
grešni, kao i oni kojima ih šalje. U Evanđelju (Lk 5. 1-11) čitamo, Isus 
sam prolazi obalom Genezaretskog jezera i poziva svoje učenike. Na 
obali jezera guralo se mnoštvo. Isus je zamolio ribara Petra da smije 
uči u njegovu lađu i iz nje naučavati. Petar mu je radosno udovoljio.

Ali to posuđivanje lađe ima dublje značenje. Isus će trebati 
mnogo više, nego što je Petrova drvena lađa, koja se njiše na nemirnim 
valovima jezera, trebat će Petra iz tijela i krvi, trebat će njegove noge, 
da s njima prođe Palestinom, carstvom i svijetom. Trebat će Petrova 
usta da naviješta nauku ljubavi i otkupljenja. Trebat će Petrove ruke, 
da blagosliva i olakšava trpljenje. Trebat će Petrovo srce, koje će biti 
za sve ljude i obuhvatit će cijeli svijet. Ukratko: trebat će cijeloga 
Petra sa svim sposobnostima, vlastitostima i sklonostima. Sve je to 
lađa iz koje će Isus naučavati. Ali ne samo iz nje. Na svim obalama 
svijeta i u svim razdobljima povijesti trebat će stotine i tisuće takvih 
Petara i takvih lađa.

Svi Petri, koliko će ih god biti i gdje god će loviti, morat će 
marljivo bacati mreže u more. Ponekad će se duge noći mučiti, a ipak 
će jutrom mreža biti prazna. Tako će sakupljati iskustvo, da je unatoč 
njihovu nastojanju ulov u rukama ONOGA, koji ih šalje ribariti.

Kao što je prvi, tako će i svi slijedeći Petri doživljavati trenutke 
straha, kad će biti svjesni svoje nesposobnosti i grešnosti. Bojat će se 
Kristove blizine. Molit će Ga, neka odstupi od njih. Ali Isus ne će 
odstupiti. Kao nekoć Petru i njima će reći: „Ne boj se, odsada ćeš 
loviti ljude.» Apostol Petar, Pavao i toliki drugi kroz povijest spoznali 
su dvije važne stvari: da su grešni ljudi i da Božjoj riječi koja ih grešne 
poziva, treba vjerovati. Doista, Bog nas treba takve kakvi jesmo, ima 
u nas povjerenje, nudi časnu i uzvišenu službu, a kad ljudi prihvate, on 
ih čudesno mijenja. Promijenio je tako ne samo Izaiju, Petra, Pavla, 
Magdalenu, raskajanog razbojnika, nego i mnoge druge ljude kroz 
povijest.

I danas Bog čini isto, poziva, ponekad bučno i iznenada, 
češće tiho i nenametljivo. Važno je čuti, prihvatiti i poslušati, važno je 
povjerovati glasu. Povjerovati glasu, znači: živjeti u ovom tjeskobnom 
i uznemirenom svijetu, izmučenom od tolikih zala, a ipak ostvariti 
život bogat i koristan djelima dobrote, unoseći među ljude više 
topline, razumijevanja, sklada, izdržljivosti, radosti i nade. Takav život 
želi ispuniti Krist u vašem životu. Dakle: Traže se ljudi: koji rade, 
a ne prigovaraju, koji stvaraju, a ne pričaju, koji kažu može se, a ne 
to je nemoguće, koji oduševljavaju i ulijevaju polet, a ne guše svaki 
zametak oduševljenja svojom hladnoćom, koji proučavaju poteškoće 
i pronalaze izlaz, a ne zloguke kritizere koji vide samo zapreke, koji 
prijateljski pomažu graditi maleno dobro, a ne one koji postavljaju 
nedostižne ciljeve, koji raspršuju tamu paljenjem šibice, a ne oni koji 
se zadovoljavaju proklinjući tamu…Sudionici javnog predstavljanja knjige “Duhovni korijeni”

(snimio: Luka Prvčić)
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Iz rada Općinskog vijeća

ZAPOČINJE REKONSTRU-
KCIJA DRUŠTVENOG DOMA

Šesta sjednica Općinskog vijeća održana je 7. rujna 2005. 
godine. Na njoj je prihvaćena investicija - rekonstrukcija postojećeg 
Društvenog doma u Molvama. Sredstva za gradnju osigurati će se 
kreditom u iznosu od 9  milijuna  kuna. Stoga je osnovano stručno 
povjerenstvo čiji zadatak je priprema i provedba postupka za osiguranje  
kredita namijenjenoga izvođenju  radova na rekonstrukciji postojećeg 
Društvenog doma. Povjerenstvo je već objavilo javno nadmetanje za 
nabavu financijskog kredita. Donijeta je odluka o postupku prikupljanja 
ponuda za poslove na čišćenju snijega u zimskom periodu za razdoblje od 
četiri godine. Donijeta je odluka da se zaključi ugovor o dodjeli koncesije 
za održavanje čistoće, a  odnosi se na sakupljanje, odvoz i odlaganje 
komunalnog otpada na području Općine Molve. Koncesija je dodijeljena 
na rok od pet godina tvrtki “Prizma VV” Mali otok - Legrad .

Osnovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupka za 
ustupanje radova na gradnji tribina i sanitarnih čvorova uz športsko 
igralište u Molvama i stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu 
postupka nabave usluge izrade idejnog rješenja za gradnju nogostupa i 
sekundarne kanalizacije i za gradnju mosta na lokalnoj cesti preko potoka 
“Bistra”. Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Kolar dao je informaciju 
o postupku za priključenje objekata na sustav odvodnje otpadnih voda 
u naselju Molve. Prihvaćeno je izvješće o stanju kriminaliteta, javnog 
reda i mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za 
mjesec  srpanj 2005. godine.

Sedma sjednica Općinskog vijeća održana je 26. rujna 2005. 
godine, a  na njoj je donijeta odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Općine 
Molve. Razmotren je i prihvaćen izvještaj o održanoj desetoj stočarskoj 
izložbi Općine Molve s aukcijskom prodajom rasplodnih junica, te je 
riješeno nekoliko zamolbi.

Osma sjednica Općinskog vijeća održana je 24. listopada 2005. 
godine. Prihvaćeni su financijski izvještaji Općine Molve za razdoblje 
siječanj-rujan i financijski izvještaji Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve. 
Prihvaćen je godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve za pedagošku godinu 2005./2006.  Utvrđen je prijedlog odluke 
o uređenju prometa na cestama na području Općine Molve. Za izradu 
idejnog rješenja za izgradnju mosta na lokalnoj cesti preko potoka 
“Bistra” izabrana je ponuda tvrtke “Hidroregulacija” iz Bjelovara, a 
cijena izrade je šest tisuća kuna. Za izradu idejnog rješenja za gradnju 
nogostupa i sekundarne kanalizacije u Molvama u ulicama Medvrti, 
Đurđevačka, Ključeci, Trg braće Radić, Konačka , Mihovila P. Miškine 
i Preradovića, odabrana je ponuda tvrtke “Prostor” iz Bjelovara. Cijena 
izrade je 42.000 kuna.

Za radove na gradnji tribina i sanitarnih čvorova uz športsko 
igralište u Molvama odabran je građevinski obrt “Fides II” iz Molvi, a 
cijena radova je 125.788 kuna.

Donijeta je odluka da se raspiše javni natječaj za davanje u 
zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Repašu. Poslovni 
prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 godina, a namjena mu je 
isključivo otvaranje trgovine mješovitom robom. Riješeno je dvanaest 
zamolbi.

Deveta sjednica Općinskog vijeća održana je 15. studenoga 
2005. godine, a na njoj su prihvaćeni financijski planovi 15 udruga i 
drugih pravnih osoba. Provedena je rasprava o prijedlogu proračuna 
Općine Molve za 2006. godinu. Za poslove na čišćenju snijega odabran 
je obrtnik Mato Krčmar iz Novog Virja, te je donijeta odluka da se s 
njime zaključi ugovor o čišćenju snijega na rok od četiri godine. 
Osnovano je stručno povjerenstvo za nabavu darova za blagdan sv. 
Nikole, donijeta odluka o božićnicama i novogodišnjim darovima, te 
odobrena sredstva za naknadu štete vlasnicima zemljišta što su nastale 
prilikom izgradnje napojnog kabla  uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda. Donijeta je odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda 
za povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za 
poslove preventivne deratizacije i dezinsekcije i za održavanje javne 
rasvjete. Donijeta je odluka da se s Podravskom bankom zaključi ugovor 
o subvencioniranju kamata na gotovinske kredite za fizičke osobe koje 
imaju prebivalište na području Općine Molve. Korisnicima kredita 
općina će subvencionirati kamatu u visini 3,9% godišnje. Riješeno  je 
nekoliko zamolbi.

Marta Puškaš

NOVA KREDITNA LINIJA

GOTOVINSKI KREDITI
TEMELJEM UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI S OPĆINOM MOLVE

IZNOS KREDITA
 • pojedinačni iznos kredita do 6.000,00 eura u kunskoj 
protuvrijednosti vlasnicima tekućeg računa Podravske banke
KAMATNA STOPA
 Kamatna stopa iznosi 5% godišnje za krajnjeg korisnika
ROK OTPLATE KREDITA
 • do 36 mjeseci
NAKNADA ZA IZDAVANJE KREDITA
 • 2,8% jednokratno, za korisnike Narančastog paketa 2,1%
OTPLATA KREDITA
 • u jednakim mjesečnim anuitetima
OSIGURANJE KREDITA
 * za kredite do iznosa 3.000,00 eura

(javnobilježnički ovjerena izjava o pljenidbi trećine plaće, mirovine ili 
sredstava s računa štednje ili sa žiro računa sudionika u kreditu dvjema 

bianco potpisanim mjenicama sudionika u kreditu javno bilježnički 
ovjerenom običnom zadužnicom sudionika u kreditu)

 * za kredite od 3.001 - 6.000,00 eura
(jedan kreditno sposoban jamac ili depozit u visini 20% bez jamaca ili 

sporazum o zalogu na kući ili stanu čija procijenjena vrijednost mora biti 
najmanje 50% veća od glavnice kredita ili polica životnog osiguranja 

osiguravajućeg društva po odluci Banke, vinkulirana u korist Banke, uz potvrdu 
o otkupljenoj vrijednosti koja mora biti najmanje u visini 85% glavnice kredita) 

 Troškove po kreditu i depozit moguće je naplatit iz traženog 
iznosa kredita. Kreditna sposobnost utvrđuje se temeljem 
dokumentacije o mjesečnim primanjima.

Za sve detaljnije informacije obratite se u poslovnicama: Molve Kralja 
Tomislava 32, tel. 048 892 300; Koprivnica, Opatička 1a, tel. 048 655 242

Uzmemo li u ruke Bibliju, a i svakodnevno povijesno 
iskustvo, vidjet ćemo kako je čovjek izmišljao stotine i tisuće načina 
kako izmaknuti Božjem pogledu ili zovu. Zagledamo li se u povijest 
biblijskih likova vidjet ćemo da nitko od onih koje je Bog pronašao 
nije bio spreman za susret s Bogom. S jedne strane čovjekovo nećkanje 
i strah od susreta, strah od te životne avanture koja duboko mijenja 
život i planove, a s druge strane, Bog kao Bog iznenađenja, čudesa, 
kao onaj koji se objavljuje čudesno na razne načine i uzima ljude u 
svoju službu, izbacuje iz uhodanih kolotečina, precrtava planove i 
snove koje svatko gaji, i tako svemu unatoč ostvaruje svoju zamisao.

S Marijom je taj plan do kraja uspio, kao ni s jednom drugom 
osobom. Zato je i do kraja proslavljena na nebesima.

Marija nas uči kako se u vjeri moramo prepustiti Božjoj ljubavi 
da nas vodi i preko nas ostvaruje svoja velika djela u naše vrijeme.

Graditelji smo Božjeg kraljevstva. Naš najveći neprijatelj 
je klonulost, nestrpljenje, nesigurnost. Potrebna nam je strpljivost, 
potrebna nam je Marijina vjera, koja se sva predaje Božjoj volji, slijedi 
Krista i njemu se posvema predaje.»

Svećenici i časne sestre s autorom knjige snimljenji poslije promocije
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KUD Molve

RADNA  I  SVEČANA  JESEN 
Ljeto smo završili nastupom ženskog pjevačkog zbora, 26. 

lipnja 2005. godine, povodom Ivanja u Svetom Ivanu Žabnu i vrlo 
uspješnim nastupom  dramske grupe i folklora (3. srpnja 2005.)  na 
Podravskim motivima u Koprivnici. Nakon  kratke ljetne stanke 
započeli smo s  radom.  U kolovozu je u Vinkovcima održan  seminar 
za tamburaše  na kojem su bili D. Štefan, Matej Ištvan i Igor Paranus.

U rujnu  su članovi društva bili na jednodnevnom izletu u 
toplicama Sveti Martin na Muri. Nakon toga počeo je buran jesenski 
period. Jesenas je  KUD “Molve” svečano proslavilo svoj 40. rođendan 
i dobilo zastavu. Povodom obilježavanja  40.  obljetnice postojanja,  
od  23.  do  25. rujna 2005., održane  su razne  manifestacije: Večer  
glazbe i plesa, otvorenje izložbe slika Ivana Jakovića i fotografija 
Zvonimira Ištvana, posvećena je  zastava KUD-a, održani su  8. 
molvarski susreti folklora, promovirana je  knjiga  Ivana Jakovića 
“Selske huncutarije”, a dramska sekcija je tim povodom izvela  
humornu dramu Ivana Jakovića “Brak nije mrak ( ili morti je)”. Tako 
smo u tri dana svečano  obilježiti naš jubilej – 40. godina postojanja 
kulturno umjetničkog društva. Tim povodom sniman je  materijal za 
izradu dokumentarnog filma o  KUD-u Molve  koji će biti predstavljen 
javnosti najvjerojatnije  početkom 2006. godine.

Tamburaški orkestar nastupao je kao gost povodom Martinja u 
Đurđevcu na priredbi Glazbene radionice Sanje Kovačić. U studenom 
bilježimo i sudjelovanje našeg društva na  priredbi  županijskog ranga 
“Stvaralaštvom protiv ovisnosti” koju je organiziralo Društvo liječenih 
alkoholičara Đurđevac, a koja se održala u Molvama. U programu je  
sudjelovao tamburaški sastav i  sve skupine naše folklorne sekcije 
pomladak, veterani i aktivni sastav.

2. prosinca 2005. godine u Domoljubu,  u Koprivnici,  KUD 
“Molve” održalo  je dobrotvornu cjelovečernju priredbu povodom 
Dana invalida koju je organizirala Udruga invalida iz Koprivnice. 
Novac od ulaznica doniran je za rad s roditeljima djece  invalida.  
Nastupale su sve sekcije, veterani i  aktivni sastav folklorne sekcije, 
tamburaški orkestar, tamburaški sastav, ženski pjevački zbor i dramska 
sekcija.

U Koprivnici je 2. i 3.  prosinca 2005. održan  i seminar za 
učenje sviranja na podravskim dudama na kojem su sudjelovali i 
naši članovi.  4. prosinca 2005. ženski pjevački sastav nastupao je na 
promociji knjige “Duhovni korijeni” Dragutina Kokše, a 17. prosinca 
na otvorenju izložbe slika Molvarskog likovnog kruga. 

Nadalje su članovi našeg društva bili, 18. prosinca 2005. 
godine, u Zagrebu na koncertu  folklornog ansambla “Dr. Ivana  
Ivančana” u Hrvatskom narodnom kazalištu. 

Za dalje planiramo održati, i ove godine, Božićni koncert  
kao čestitku mjestu i  mještanima Molva. Koncert će se održati 26. 
prosinca 2005. u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama 
nakon podnevne mise pa vas ovom prilikom pozivamo na  zajedničku 
proslavu Božića. 

Sa željom da opet zajednički proslavimo Božić 
pozdravljamo vas i  želimo vam da u novoj 2006. godini, godini 
svjetla prepoznate svjetlost Božića, koja neka vas obasja obiljem 
zdravlja, ljubavi, mira i prijateljstva u idućoj 2006. godini. Od 
srca Vam žele članovi KUD-a Molve.

 Tajnica  KUD-a, Mirela Paša

Udruga žena «Napredna domaćica» Molve

SVESTRANE I BOGATE AKTIVNOSTI
Nakon truda koji su si žene dale izrađujući jedinstvene 

božićne čestitke, 2005.godinu smo započele posjetom kazalištu 
„Komedija“, gdje smo u izvedbi naših poznatih glumaca imale 
priliku uživati u predstavi „Svoga tela gospodar“. Doba zimskog 
lješkarenja nastavile smo s našim dragim penzionerima na veselom 
maskenbalu u Međimurju. Zima je brzo prošla. Stiglo je proljeće, 
a s njim i naši radovi na održavanju cvjetnih gredica, te naših kuća 
i okućnica. Sad već možemo reći, tradicionalno posjećujemo „Sajam 
cvijeća“ u Zagrebu. Ta je priredba svake godine nova i oku ugodna. Sa 
sajma se svake godine donese neki novi cvijet, pa i poneka ideja oko 
uređenja kuća i okućnica. Nisu zabadava Molve najljepše malo mjesto 
sjeverozapadne Hrvatske. Svi se trude, pa i naše domaćice. Potaknute 
izuzetnim odobravanjem i divljenjem našim božićnim čestitkama, 
izrađivale smo i uskrsne čestitke koje su našoj rodbini i prijateljima 
donijele pregršt dobrih želja i veselja. 

Tradicionalan je i naš nastup na „Podravskim motivima“ 
u Koprivnici. Brojni posjetitelji te priredbe unaprijed se vesele 
degustaciji i kupnji naših kolača. Svi se slažu u tvrdnji da žene iz 
Molvi peku najbolje i najljepše kolače. Nije im mogao odoljeti ni 
poznati pjevač Željko Krušlin-Kruška koji je bio i kum ovogodišnjih 
„Podravskih motiva“. Došlo je ljeto, a s njim i naša „Norijada“. Sve 
žene  dale su sve od sebe da ona bude što bolja i zabavnija, te da na 
trenutak zaboravimo svakodnevne brige i probleme. 

Povodom proslave našeg najvećeg blagdana „Velike meše“ 
domaćice su pripremile objed za brojne goste i uzvanike. Domaćice 
su se uključile i u obilježavanje „Dana male čigre“. Tom smo prilikom 
svim sudionicima poklonile srca od liča, križeve od slame, te bukete i 
aranžmane s cvijećem od papira. 

Jesen je doba berbe svih plodova koje smo uzgajali tokom 
cijele godine, pa je to i doba berbe grožđa. To nam je dalo ideju da 
postavimo izložbu „Berba grožđa“. Uz pomoć „Udruge vinogradara 
i voćara“, prikupile smo brenke, bednje, lakomice, barilce, šprice i 
mnoge druge stvari za koje većina mladih ne zna ni kako se zovu, a 
kamoli čemu služe. Uz vjerni prikaz stare kleti i podruma, bila su i jela 
koja su se pripremala za berače. Idealan prostor za našu izložbu bila je 
galerija MLK-a Molve, koju su nam ljubazno prepustili naši slikari. 
Ujedno smo pripremile i prodajnu izložbu kolača koja je uspjela iznad 
svakog očekivanja. I ovom prigodom izložbu nam je otvorio gosp. 
Ivan Kolar, a zbor Udruge žena je za takvu prigodu uvježbao već 
pomalo zaboravljene pjesme koje su se pjevale u berbi grožđa. 

Kao nagrada za cjelogodišnji trud, organizirale smo posjet 
našem poznatom marijanskom svetištu - Trsatu, te Selcu i Crikvenici. 

Za kraj godine ostavile smo najljepši posao. Posjet rodiljama, 
članicama naše udruge. Prvi Božić naše Magdalene, Nike, Daria i 
Nikole neka bude sretan i blagoslovljen, a mir i dobro neka budu u 
svim našim obiteljima. Sretan Božić i Nova 2006. godina!                

Sanja Vargić

S promocije knjige “Duhovni korijeni” članice KUD-a Molve
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«Hrvatsko srce» Općinska organizacija žena 
HSS-a Molve

POGLED UNAZAD
Kako se 2005. godina bliži kraju odlučile smo napraviti mali 

osvrt na naše aktivnosti što su iza nas, pa krenimo redom od početka 
godine.

Sredinom siječnja (15. 1.2005.) organizirale smo u Molvama 
predavanje članica Kluba «Nada» o bolestima dojke.

U veljači, jedinom ženskom mjesecu, održan je Fašenjek 
na Molvaj uz skroman doprinos «Čistoće» koja je «počistila» naše 
Molve. 

Dana 12. ožujka organizirale smo u Osnovnoj školi radionicu 
za izradu pisanica. Izradile smo ukupno 400 pisanica. Njih i još neke 
ručne radove prodavale smo u Koprivnici 20. ožujka 2005. godine, a 
prihod smo namijenile za pomoć pri radu Klubu «Nada».

Uspješno smo pripremile još jednu izložbu za Uskrs «Vuzem 
je došel» u suradnji s Osnovnom školom i Dječjim vrtićom.

Sedmog i osmog svibnja sudjelovale smo na «Danima 
travnjaka» u Koprivnici u suradnji s Turističkom zajednicom.

U srpnju (16. srpnja) sudjelovale smo u obilježavanju 
«Praznika male čigre», također, u suradnji s Turističkom zajednicom.

Tijekom kolovoza slavili su se «Dani općine Molve», a 
naše članice sudjelovale su na «Norijadi». U disciplini potezanja 
užeta pokazale smo da smo doslovce najjača ženska udruga na našoj 
općini. Sudjelovale smo i u organizaciji «Stočarske izložbe». Krajem 
kolovoza (27.8.2005.) organizira je izlet za sve sudionice «Norijade» 
u Sveti Martin na Muri.

Ipak, naša najveća aktivnost usredotočena je na cvijeće; na 
uređenje našeg mjesta. Sadnja i zalijevanje cvijeća, održavanje parka 
na Kapeličinom bregu (13 gredica), Cirkvenom bregu, pri Križnom 
drevu, kod vodenice, ambulante, ispred općine i glavnog parka… Ako 
tome još dodamo privatne kuće i okućnice, prozore i gredice, kola na 
tržnici s kojima smo krenule ove godine – ponosne smo na osvojeni 
ZELENI CVIJET što je zasjao zlatnim sjajem. Ovo zlato nas ispunjava 
srećom i grije u ove hladne dane oko srca.

Izbornu skupštinu održale smo 8. listopada 2005. godine. Na 
njoj smo izabrale novo vodstvo. U organizaciji je 85 članica.

I šećer na 
kraju - 14. studenoga 
organizirale smo izlet 
u našu metropolu 
Zagreb. Moglo bi 
se reći: jedan ali 
vrijedan! Posjetile smo 
naš Hrvatski sabor 
gdje nas je dočekao 
jedan Molvarec iako 
je za cijelo vrijeme 
trajanja izleta bio s 
nama – kroz Sabor 
nas je proveo naš 
molvarski načelnik i 
zastupnik u Hrvatskom 
saboru – Ivan Kolar. 
Uz dobar objed u 
Gospodarskom klubu 
kod našeg Molvarca 
g. Branka Žufike, 
krenula je i dobra 
podravska pjesma, 
a vrhunac izleta bio 
je nezaboravni koncert ansambla LADO, pod vodstvom još jednoga 
Molvarca po korijenima – g. Ivana Ivančana.

 Pred nama su božićni i novogodišnji blagdani – vrijeme kad 
nas žene čeka najviše posla. Od čišćenja, spremanja, pripreme kolača, 
do ukrašavanja i kićenja svojih domova. Za nas je, na kraju, najveća 
nagrada i sreća - zadovoljstvo s onim što smo uspjele napraviti, obitelji 
na okupu…Uz čestitke: SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA 2006.!

Milica Bogat IvančanU Saboru
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Započela je nova pedagoška godina, a s 
njome i mnoge aktivnosti koje se provode u dječjem 
vrtiću. Osim onih redovnih aktivnosti u vrtiću 
obilježavamo značajnije datume na djeci zanimljiv 
način. Povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje 
- Dana kruha, djeca su upoznala put od sijanja žita 
do gotovih proizvoda od tijesta. Dječje spoznaje 
proširili smo posjetom pekari u Đurđevcu, a u samom 
vrtiću organizirana je radionica za roditelje u koju 
su se uključile zainteresirane majke. Ove godine 
dogovoreno je, na veliko zadovoljstvo djece, da jedna 
grupa mama mijesi tijesto i pravi picu. Tako su djeca 
vidjela i upoznala put nastajanja tijesta od brašna i 
ostalih potrebnih namirnica, a i sama su mijesila svoje 
tijesto. Druga grupa majki je zajedno sa djecom, radila 
okvire za slike, nakit i same slike od raznovrsnog 
zrnja i drugog neoblikovanog materijala. Djeca su sa 
zadovoljstvom pomagala svojim mamama, tako da je 
na kraju bilo vrlo lijepih i originalnih kreacija.

Dana 18. listopada 2005. godine djeca su 
posjetila kazalište Virovitica gdje su gledala “Basne”, 
a već sama spoznaja da ćemo putovati autobusom, 
oduševila je djecu.

U povodu obilježavanja dana štednje 28. 
listopada 2005. posjetili smo Podravsku banku u 
Molvama. Djeca su upoznala općenito rad u banci, a 
posebno im je skrenuta pažnja da se u banci i štedi i 
daje dobro štedjeti. Djeca su bila radosna kada su na 
kraju dobila prigodne poklončiće i velike narađaste 
balone.

14. studenoga 2005. godine posjetilo nas je 
kazalište “Čarobna škrinjica” iz Zagreba, tako da 
smo, u suradnji sa Osnovnom školom Molve, u 
Domu Kulture gledali zanimljivu lutkarsku predstavu 
“Gradski i poljski miš”. Osim zanimljivog sadržaja 
djecu su posebno oduševile same lutke. Kako nam 
se bliži blagdan sv. Nikole pomalo se pripremamo 
i uređujemo naš vrtić prigodnim obilježjima, 
pripremamo i kraći program za svu djecu od jedne 
godine starosti do polaska u školu kojeg ćemo 
izvesti 6. prosinca 2005. u Domu kulture. Tu će 
ujedno biti i podjela darova uz obavezne likove sv. 
Nikole i Krampusa. Djeca se najviše vesele samim 
darovima iako će biti prisutna i pokoja suza i strah od 
Krampusa.

Nadalje, planiramo u prosincu voditi djecu u 
Zagreb gdje imamo organiziranu vožnju božičinim 
tramvajem uz pratnju dobrih vila i djeda Božićnjaka. 
Ni tamo djeca neće ostati bez poklončića jer dobre 
vile i djed Božićnjak misle na svu djecu. U prosincu 
ćemo još na adekvatan način obilježiti jedan od 
najljepših blagdana - Božić - kojemu se svi radujemo.

Ovim zanimljivim sadržajima želimo djeci 
pružiti što više radosnih doživljaja, jer nema ništa 
ljepše od sretne i zadovoljne djece.

Ravnateljica: Mirjana Tomec

Dječji vrtić «Pčelica» Molve

PEDAGOŠKA GODINA POČELA UZBUDLJIVO

Mali “pekari“ na djelu

U pravoj pekari

Posjet vrtićaraca u Podravskoj banki u Molvama
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Vatrogasnu zajednicu općine Molve čine 
četiri Dobrovoljna vatrogasna društva s ukupnim 
brojem od 130 članova: DVD molve 48 članova, 
DVD Molve Grede 30 članova, DVD Repaš 
28 članova i DVD Gornja Šuma 24 člana. U 
vatrogasnoj mladeži imamo 63 člana (DVD 
Repaš 33 člana i DVD Molve 30 članova).

Upravni odbor VZO održao je tri sjednice 
na kojima je razmatrao aktualnu problematiku 
u vatrogastvu, kao i analizirao rad zajednice i 
pojedinih DVD-a. Mnogo se vremena posvetilo  
vrlo bitnoj aktivnosti vatrogasaca o preventivnom 
djelovanju i mjerama zaštite od požara. U borbi 
s vatrenom stihijom potrebni su nam školovani 
i dobro uvježbani  vatrogasci pa je stoga i ove 
godine 12 članova polazilo školu. Šest njih 
školovalo se za dočasnike prve klase, četiri 
za dočasnike i  dva člana za vatrogasce. Svi su 
položili ispite.

Vatrogasna mladež iz Repaša od 12 do 16 godina 
bila je u kampu u Fužani gdje su prisustvovali stručnom 
predavanju o gorenju i gašenju, vatrogasnoj taktici i 
preventivnom djelovanju zaštite od požara. Imali su i 
praktičke vježbe, sportske susrete i druženje s članovima 
ostalih ekipa.

U Gornjoj Šumi održana je  javna vježba na kojoj 
su sudjelovali članovi svih četiriju DVD-a što djeluju 
u VZO s dva vozila, kao i javna vatrogasna postrojba 
Đurđevac s vozilom, te DVD Virje s vozilom.

Općinsko natjecanje održano je u Repašu, a na 
njemu je sudjelovalo oko 80 natjecatelja. Borba je 
bila žustra, ali u okvirima fer pleja. Najbolji dobili su 
priznanja. Također, održano je županijsko natjecanje u 
Đurđevcu na kojem su nas  predstavljala: DVD Molve s 
tri ekipe djece od 6 do 12 godina, DVD Repaš s ekipom 
12 do 16 godina, te DVD Gornja Šuma s ekipom seniora. 
Posebno su nas obradovala djeca  6 do 12 godina iz 

Vatrogasna zajednica općine Molve

ZADOVOLJNI POSTIGNUTIM

DVD-a Molve koja su osvojila prva tri mjesta i to: ženska 
ekipa – prvo i drugo mjesto, te muška ekipa 6 do 12 
godina – treće mjesto.

Od 1. srpnja do 15. kolovoza 2005. godine 
održavano je tzv. «pasivno dežurstvo» u svim 
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Proslavili smo Dan sv. Florijana zaštitnika 
vatrogasaca svetom misom u crkvi Uznesenja Blažene 
Djevice Marije. Odazivali smo se na proslave sviju 
obljetnica kao i na skupštine pojedinih društava.

Tijekom 2005. godine na području VZO Molve 
izbio je jedan veći požar kod Stjepana Žufike – gorjela je 
obiteljska kuća – što je uspješno lokaliziran. Materijalna 
šteta bila bi manja da je požar ranije primijećen. Bilo je i 
nekoliko manjih požara, uglavnom na odlagalištu smeća 
u Molvama, a i oni su uspješno lokalizirani.

        
Tajnik: Petar Petrinić
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Molvarski likovni krug

VRLO AKTIVNO
Molvarski likovni krug je u periodu od prošlog izlaska 

MIL-a vrlo aktivno djelovao.

Tako je, 8. listopada 2005. godine, otvorena izložba 
radova nastalih na likovnoj koloniji «Čambina-leto2005.», 
a koju su svečano otvorili javnosti gospodin Ivan Kolar, 
predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve i gospodin 
Đuro Jendrijev, pomoćnik voditelja Uprave šuma Podružnice 
Koprivnica. Svečanost su svojim nastupom uveličale članice 
ženskog pjevačkog sastava KUD-a Molve. 

Održano je nekoliko sjednica Upravnog odbora 
MLK-a na kojima je između ostalog donesen zaključak o 
idejnom rješenju članske iskaznice, dogovorena suradnja 
s udrugom «Kloštranska paleta» iz Kloštra Podravskog za 
naše predstavljanje njihovoj javnosti, a u toku su i dogovori 
s Pučkim otvorenim učilištem iz Zaprešića o predstavljanju 
njihovih akvarelista u Molvama. Također, donesen je prijedlog 
Plana rada i financijskog plana za 2006. godinu, prihvaćeno 
idejno rješenje adaptacije galerije MLK-a i proslijeđeno 
Općinskom Vijeću, donesen zaključak o izdavanju monografije 
MLK-a tijekom 2006. godine kao i odluka o dodjeli pomoći 
u vidu hrastove građe ( 2,4 prostorna metra rogova i greda) 
obitelji Žufika iz Dravske čija je kuća stradala u požaru. 
Također, donesena je i odluka o isključenju g. Mije Jakovića iz 
članstva MLK-a zbog narušavanja ugleda udruge MLK. 

U tijeku su pripreme za organizaciju izložbe «Božić 
u Molvama» članova MLK-a, razmišljamo o vlastitim 
web stranicama, izdavanju serije reprodukcija u formatu 
razglednica, prezentacijskom CD-u za svakog autora, te o još 
mnogo kvalitetnih ideja koje čekaju realizaciju.

Za Molvarski likovni krug: Zvonimir Ištvan

Dio radova s likovne kolonije «Čambina-leto 2005.» u novouređenim 
prostorijama lovačkog doma Čambina

Božić je. Tako mili i dragi dan svakom kršćanskom srcu. 
Zasvijetlile se kućice naših sela. Pa i one rasijane po brdima i 
dolinama naše domovine. I stanovi po našim trgovištima 
i gradovima. Svjetlo ih je obasjalo. Kao ono pastire na 
betlehemskim poljanama. Onda je njima rekao, a sada nama 
govori Anđeo: »Ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost, 
koja će biti svemu narodu: jer vam se danas rodio Spasitelj, 
koji je Krist Gospodin u gradu Davidovu. I eto vam znaka: Naći 
ćete Djetešce povito u pelene gdje leži u jaslama. I najedanput 
postade s Anđelom mnoštvo nebeske vojske hvaleći Boga i 
govoreći Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre 
volje« (Lk 2, 10— 14).

I doista radost, sveta radost obuzima naša srca, pa makar 
nas teretile bilo kakove životne poteškoće. To je dan radosti čiste 
i nepatvorene. Svi osjećamo, da nam se rodio spas. Spasitelj 
ponizni i nama blizu. Ta s neba je među nas sišao. Radi našega 
spasa. I od prvoga trenutka svoga zemaljskoga života za nas 
trpio. I mi pjevamo puni utjehe i nade: »O Betleme, grade slavni 
od Boga. Najveći si ti od grada svakoga. Jer iz tebe nam izađe 
vojvoda. Isus dragi Davidova poroda. Marija ga Djeva čista 
porodi. I u jasle Ona Njega položi. Dostojno se Ona Njemu 
poklanja. I s veseljem Srca svoga pozdravlja«.

A onda sama od sebe, iz naše duše željne mira, izvila se i 
ova pjesma: »Svim na zemlji mir, veselje. Budi polag Božje volje. 
To sad nebo navješćuje. I glas s neba potvrđuje. Dobre volje 
svaka duša. Grijeha više nek ne kuša. Nego hvali, diči Boga. Što 
je poslo Sina svoga«.

Marija dakle, Majka Božja, kasnije u nebo uznesena, prva 
se Njemu klanja u veselju Srca svoga. Ali Mu se klanja Ona, koja 
je bila bez grijeha. Pa nas zato i druga pjesma opominje i potiče, 
da se grijeha ostavimo, ako želimo, da mir zavlada u nama i 
među nama. To je volja Božja, da grijeh izbjegavamo, a dičimo i 
slavimo Boga. To su u ovoj suznoj dolini preduvjeti mira, kojega 
nam je donio Sin Božji, kad je sišao s neba na zemlju.

S takvim raspoloženjem i pjesmama na Badnji dan 
i u božićno vrijeme našli smo se pod božićnim drvcem. A pod 
njega unijeli slamu i na njemu izvjesili božićne nakite, koji 
predstavljaju darove, što nam ih je donio Mali Isus. I pred 
Njegove noge u jaslicama stavljaju roditelji darove za svoju 
djecu, a braća za svoju braću. Nađe se i milosrdnih srdaca, koja 
nadaruju po koju siromašnu obitelj ili pojedinca u te dane. Da 
tako počaste Isusa i zahvale Mu za prevelike Njegove darove, 
koje je On donio ljudima i svijetu. A ti su darovi prebogati i 
preobilni. Trostruki su, vječni i neizbrisivi. Dao ih je cijelom 
svijetu i pojedincima, da se s njima koriste.  

Prvi dar. Svijetu je dao svoju nauku, koja je prožela sve 
narode i njihovu kulturu tako, da se više nikada neće moći posve 
izbrisati ni zaboraviti, jer je to jedini sigurni, svijetli i neizbrisivo 
zacrtani put, kojim svijet dolazi do svoga mira i spasenja.

Drugi je dar. Dao mu je svoj svijetli primjer, koga ne 
može nitko zamračiti ni potamniti. Kao sunce na svodu nebeskom 
svijetli od istoka do zapada, od sjevera do juga. I onima, koji u 
Njega vjeruju. I onima, koji Ga se srame, ali Ga posramiti ne 
mogu. I onima koji Ga ne priznaju, ali Ga ukloniti ne mogu.

 I treći nam je dar dao. Ostao je odonda pa dovijeka 
Sam svojom prisutnošću među nama. Svojom dušom i tijelom, 
svojim božanstvom i čovječanstvom boravi među nama na našim 
oltarima. Od betlehemske štalice pa do najraskošnije kuće i 
palače, do posljednje i najsiromašnije potleušice, svima, svima 
stanovnicima je On brat, drug, prijatelj, sustanar, do konca svijeta 
na zemlji, a sudac i nagrada na drugome svijetu.

 Zato je s neba sišao, da nam te darove donese, a onda da 
za nas umre. Za sve, pa i one, koji ne priznaju Njegov dolazak s 
neba ili Ga zabacuju.

Dio ovogodišnjih izdanja kataloga u tiskarskom obliku te i prvi 
katalog izdan na CD-u 

Vjerski kutić

Božićni
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I Židovi su pitali: zar je ovaj s neba došao. Nije li to sin 
Josipa i Marije? Ali sam Isus na to nije izravno odgovorio. Kao 
što izravno ne odgovara ni danas onima, koji Ga neće. Za njih je 
kao i za Židove neshvatljiva ova velika i nježna tajna Njegova 
Utjelovljenja. Oni to ne mogu shvatiti, jer za to treba dobre volje, 
koju su imali pastiri oko Betlehema. I pošli su rado i osvjedočili 
se o onome, što im je Anđeo kazao: »Naći ćete Dijete povito 
u pelene, gdje leži u jaslama«. Od svih nas On traži, kao i od 
Židova najprije vjeru. Vjeru razboritu i dokazanu tolikim divnim 
Njegovim djelima. I mi Mu je rado dajemo.

Zato se radosno ponavlja u našim dušama i to neprestano: 
»Danas u gradu Davidovu, rodio vam se Spasitelj, koji je Krist« 
(Lk 12,11). Nama se rodio. On nama pripada od prve suze do 
posljednje kapi krvi. Prvi kucaji Njegova presvetoga Srca, 
Srca Djeteta u Betlehemu, upravljeni su Bogu Ocu i Njegovoj 
presvetoj Majci. A onda svakomu od nas i za svakoga nas.

Poklonimo se zato rado Srcu, koje tako nježno bije za nas. 
To je ono Srce, koje svaki dan silazi s neba na zemlju u Sv. Misi 
i ostaje na našim oltarima radi nas. Ono ulijeva nježnu pobožnost 
u dušu, koja se često s Njim ujedinjuje u sv. Pričesti.

I kad god budemo pred božićnim jaslicama, sjetimo se, 
da su one slika onoga krušnika (ciborija), iz koga izlazi Isus, da 
se sa žurbom preda nama. Pelenice su, u koje je obavit, prilike 
svete Hostije, koja Ga obavija. Dan, kad se On nama daje, da 
nas nikada ne ostavi, jest veliki blagdan za dušu, koja Ga ljubi. 
On nam ne daje samo pravo, da Ga gledamo i primamo u svoj 
naručaj, nego da Ga unesemo u svoje srce, da Ga posjedujemo. 
I kad se nađemo pred jaslicama, a naročito pred jaslicama 
oltarskoga Sakramenta, recimo Mu: »O Djetešce Isuse, ja 
Ti se klanjam . .. Ujedini moje poklone s poklonima svoje 
svete Majke i poklonima svetih duša. Neka se oni uzdignu do 
prijestolja presvetoga Trojstva. O moj Isuse, ja Tebi darujem 
cijelo svoje srce. Ti Ga cijeloga posjeduj». Tada ću moći sam s 
punim i iskrenim srcem pjevati ove božićne blagdanske pjesme 
pred jaslicama: »Narodil nam se kralj nebeski, od Marije čiste 
Djevice« i onu anđeosku pjesmu, »Svim na zemlji mir, veselje, 
budi polag Božje volje«.  

fra Marko Vrdoljak, župnik

BLAGOSLOV OBITELJI
MOLVE
26.12.2005. (ponedjeljak) u 13.30 sati - VIROVSKA
27.12.2005. (utorak) u 9 sati - MARIJANSKA
28.12.2005. (srijeda) u 9 sati - MEDVRTI, TRG KRALJA   
TOMISLAVA, ĐURĐEVAČKA
29.12.2005. (četvrtak) u 9 sati - DRAVSKA, 
KJLUČECI, TRG BRAĆE RADIĆA, KONAČKA, 
MIŠKININA,PRERADOVIĆEVA
30.12.2005. (petak) u 9 sati - GABAJEVA GREDA, LEVAČA, 
GORNJA ŠUMA, MOLVE LEDINE, MOLVE GREDE 

REPAŠ
27.12.2005. (utorak) u 9 sati - SREDNJI REPAŠ
28.12.2005. (srijeda) u 9 sati - GORNJI REPAŠ
29.12.2005. (četvrtak) u 9 sati - DONJI KREPAŠ

događaj
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Dopustite mi, dragi mještani, da vas ukratko podsjetim  
na neke od problema što smo u posljednje vrijeme pokušali 
riješiti, a sve da potaknemo na razmišljanje o ekologiji, 
da je barem malo razriješimo  i da svi skupa u tim akcijama 
sudjelujemo. Zato smo i u općinskom proračunu odgovorno 
osiguravali sredstva te sustavno rješavali probleme.

Opskrba pitkom vodom bila je jedan od najvažnijih 
zadataka općinskog vodstva. Nit vodilja „bolje spriječiti 
nego liječiti“ nalagala nam je da svatko ima pravo na vlastito 
zdravlje i ono mu mora biti imperativ u životu. Kako to postići? 
Analizom naših bunara došli smo do saznanja da pitka voda 
nije higijenski ispravna jer tlo je vodopropusno i do prvog 
vodonosnog sloja dospije dio onečišćenja prouzročen načinom 
života, a i obradom zemlje. Izgradnjom opskrbnog sustava mi 
sa sebe skidamo veliku odgovornost uz istodobno poticanje na 
korištenje zdravstveno ispravne vode.

Odgovorni za okoliš odlučili smo ići dalje. Otpadne 
vode proizvedene u domaćinstvu zbrinjavane su putem 
septičkih jama ili, neodgovornim ponašanjem, ispuštanjem u 
okoliš. Pokušavajući problem sagledati u malo širem obimu 
shvatili smo da, ukoliko želimo sačuvati prirodu, koju smo 
posudili od svojih predaka, trebamo ju odgovorno koristiti, te 
ju sutra ostaviti našim potomcima na korištenje. 

Odlučili smo se na izgradnju kanalizacijskog sustava 
za zbrinjavanje sanitarne vode iz domaćinstava. Sada predstoji 
priključivanje domaćinstava na mrežu za odvodnju kako bi 
uređaj za mehaničko i biološko pročišćavanje bio koristan i 
učinkovit. Spomenuti uređaj je jedno od najnovijih tehničko-
tehnoloških  rješenja poznat u ovom dijelu Europe.

Zato priključimo se u što većem broju. Sama izgradnja 
mehaničkog i biološkog pročistača kruna je nastojanja da 
budemo prvi na zbrinjavanju i pročišćavanju sanitarne vode, te 
da odgovornim ponašanjem i drugima pokažemo da nas trebaju 
slijediti.

Akcija koja se nastavila u smislu poboljšanja uvjeta 
života je i obavezno sakupljanje i odvoženje komunalnog 
otpada iz kućanstava. Da podsjetim: svaki petak u tjednu 
domaćinstva su dužna svoj sanitarni otpad spremiti u vreće, 
iznijeti ispred kuća, a koncesionar je dužan uredno sve  
pokupiti, odvesti i zbrinuti na odlagalištu .Za ova protekla 
dva i pol mjeseca općina je snosila sve troškove sakupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja. Od  1. prosinca 2005. godine, 
domaćinstva sama plaćaju sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje 
na sljedeći način: domaćinstvo plaća 10 kuna, i za svakog 
člana plus 4 kn. Lako je izračunati mjesečni trošak: jednočlano 
domaćinstvo 14, dvočlano 18, tročlano 22,  četveročlano 26 kn 
itd. To nije kraj akcije. Prvim danima 2006.godine postavit će 
se kontejneri posebno za plastiku, posebno za papir, posebno 
za staklo i, ako će biti moguće, nabaviti jednake kante za sva 
domaćinstva.

U svim ovim akcijama trebamo pomoć svih stanovnika 
općine, ovisno gdje se koja akcija provodi, a sve da nam život 
bude ugodniji, podnošljiviji i ljepši.

Eko-tema može obuhvatiti i izgradnju nogostupa i 
uređenje zelenih površina u svim onim ulicama gdje je gradnja 
završena ili je pak u tijeku. Uredno uređen okoliš ispred kuća 
svjedoči o nama samima i dokazuje, po ne znam koji put, 
da pojedinac sam za sebe ne znači kao jedinka ništa, tek u 
zajedništvu sa drugima dolazi do izražaja i njegovo nastojanje 
za boljim i ljepšim.

Informacija za naše mještane: tamo gdje su nogostupi 
gotovi i uređen zeleni pojas, još će se, kada  vrijeme bude 

dopustilo, zasaditi ukrasno drveće, a na onim mjestima gdje je 
prostor premali, nisko raslinje.

Ostaje nama svima uređivati prostor ispred kuća sve do 
nogostupa i u ljeti zelene površine kositi.

Još jednom: sve ovo što je uređeno, ili će se nastaviti 
graditi i uređivati, radi se zbog dobrobiti zajednice i poboljšanja 
života sviju nas. Oni pak koji k nama samo svrate još nas više 
potiću da nastavimo još bolje i ljepše.

Hvala vam svima na razumijevanju u očekivanju 
korisnih savjeta, a i u podršci za nastavak uređenja. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve: Ivan Kolar 

Eko-tema

ČUVAJMO OKOLIŠ ZA NAŠU DJECU I UNUKE!
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Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama glavni 
ciljevi TZ Općine Molve bit će usmjereni unapređivanju uvjeta 
boravka turista, promociji turističkog proizvoda, razvijanju 
svijesti o važnosti, te gospodarskim, društvenim i drugim 
učincima turizma, a osim toga i promociji Općine Molve, 
koordiniranju rada udruga s područja Općine, te poticanju 
poboljšanja standarda turističke opremljenosti javnih površina, 
kao i poticanju uređivanja privatnih okućnica.

• Rad TZ Općine Molve u 2006. godini ponovno će biti 
usmjeren akciji Zeleni cvijet Glavnog ureda TZ Hrvatske, kako 
bi nastavili kontinuitet uspjeha u prezentaciji uređenosti mjesta. 
Predlagat ćemo Općinskom vijeću Općine Molve sve potrebne 
projekte i programe u svrhu poboljšanja uvjeta iz pravilnika 
HTZ, kako bi se ponovno natjecali u nekoliko kategorija, te 
pritom i dalje ostvarivali zapažene rezultate. U kriterijima za 
kategoriju uređenosti mjesta u obzir kod ocjenjivanja komisije 
dolaze sljedeći segmenti: prilaz mjestu, središte, opremljenost 
mjesta, javni objekti, cvjetnost i hortikultura, prometna, 
turistička i ostala signalizacija, informativni centar, kolodvori, 
ugostiteljski objekti, javne plaže.

• U svrhu poticanja što većeg natjecateljskog karaktera 
među stanovništvom organizirat ćemo tradicionalnu akciju 
TZ Općine Molve ‘’Molvarska jalža’’, ocjenjivanje uređenosti 
mjesta, okućnica i okoliša na području Općine Molve.

• Prije početka akcije ‘’Movarska jalža’’ TZ Općine 
Molve usvojit će pravilnik o ocjenjivanju i uvjetima dodjele 
nagrada za najuređeniji privatni okoliš Općine Molve. Za 
prijedlog izrade pravilnika zadužena je Milica Bogat-Ivančan, 
član TVTZ Općine Molve.

• Za manifestacije i događaje organizirane od brojnih 
udruga TZ Općine Molve će izradit će približni Kalendar 
događanja za 2006. godinu, te pomagati udrugama kod 
promidžbe i koordinacije događaja.

• TZ Općine Molve ući će u izravnu suorganizaciju 
sljedećih manifestacija : 

1. Fašnik u Molvama (zajedno s OŠ Molve i Dječjim 
vrtićem Pčelica)

2. Molvarski Vuzem – bojanje pisanica i Izložba 
pisanica i ručnih radova (Hrvatsko srce)

3. Dan male čigre (Dravska liga KC i udruge s područja 
Općine Molve)

• U suradnji s Općinskim vijećem Općine Molve i 
JUO-om sudjelovat ćemo u  osmišljavanju i izradi kataloga, 
letaka, karata i ostalog sitnog tiska,  potrebnog zbog što bolje 
prezentacije Općine, te bolje snalaženje gostiju na našem 
području.

• U dogovoru s Općinskim vijećem Općine Molve 
i udrugama po potrebi  organizirat ćemo sudjelovanje na 
manifestacijama koje se održavaju izvan područja Općine 
Molve, potrebnima zbog što kvalitetnijeg prezentiranja ponude, 
te prirodnih i kulturnih dobara:

1. Dani travnjaka – Koprivnica 
2. Podravski motivi – Koprivnica 
3. Županijska izložba vina - Koprivnica 
4. Sajam obrtništva i poduzetništva KC-KŽ županije - Križevci
5. Međunarodni sajam priroda, turizam, lov, ribolov – Varaždin
6. Eko etno – Zagreb (velesajam)

Turistička zajednica Općine Molve

PROGRAM RADA ZA 2006.
• TZ Općine Molve će sudjelovati u organiziranju 

dočeka starih motornih vozila prilikom Oldtimer rallyja 
Podravinom u svibnju, te međunarodne biciklističke ekspedicije 
Drava route u kolovozu, prilikom čega se turistički prezentira 
Županijska biciklistička staza, koja prolazi jednim dijelom 
Općine Molve.

• TZ Općine Molve će u suradnji s TZ KC-KŽ županije 
sudjelovati u akcijama koje se programom županijske TZ budu 
odnosile na područje Općine Molve (prezentacija galerijske 
ceste, biciklističke staze, vinske ceste, smeđa signalizacija, itd.)

• TZ Općine Molve će predlagati i surađivati s 
Općinskim vijećem Općine Molve u realizaciji projekata 
važnim za podizanje standarda turističke ponude (uređivanje, 
opremanje, promocija, izradu studija, prezentacija na stručnim 
skupovima, kultura, zaštita prirode)

• U svrhu stvaranja prepoznatljivog sadržaja posebno 
ćemo isticati i prezentirati perspektivu turističke ponude 
Općine u područjima vjerskog turizma, naivnog slikarstva, lova 
i ribolova, prirodnoj ljepoti rijeke Drave i okolnih jezera. 

• TZ Općine Molve će nastaviti na ažuriranju linka web 
stranice www.molve.hr, te sudjelovati u osmišljavanju web 
stranice TZ županije u dijelu koji se odnosi na Molve.

Predsjednik TZ Općine Molve
Vladimir Šadek, prof
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ŠČUKIJADA 2005.
Tradicionalnu Ščukijadu članovi ŠRK «Šaran» iz 

Molvi organizirali su ove godine 9. listopada, a bilo je te 
ribičko natjecanje u lovu ove grabežljive ribe umjetnim 
mamcima. To nedjeljno jutra, što je osvanulo ugodno i 
sunčano, obećavalo je dobar ribolovni dan. Već u 7 sati, 
kada je započela prijava natjecatelja, bili smo ugodno 
iznenađeni, jer osim domaćih natjecatelja, bilo je i onih 
iz udaljenijih krajeva. Neki natjecatelji došli su čak iz 
Zagreba što ovom natjecanju u budućnosti daje još veću 
atraktivnost.

Za natjecanje ukupno su se prijavila 22  ribiča. 
Zbog iznimno visokog vodostaja Drave, natjecanje nije 
moglo biti održano na grabama gdje se inače lovi, pa 
smo odlučili da se lovi na dvije vode u dva poluvremena. 
Prva dva sata lovilo se na jezeru Čingi-Lingi.  Iza toga 
uslijedio je odmor od jednoga sata, a potom se  lovilo 
još dva sata na jezercima kod Ribičkog doma. Nakon 
napornog petosatnog natjecanja, nestrpljivo su iščekivani 
službeni rezultati, a oni su slijedeći:

1. mjesto osvojio je Zdravko Jurjević – Tiki s tri 
ulovljene štuke ukupno teške 2608 gr., a ujedno ulovio je 
i pojedinačno najtežu štuku od 1141 gr.

2. mjesto osvojio je Marin Kosanović, član ŠRK 
«Šaran» Molve sa dvije štuke ukupno teške 1860 gr.

3. mjesto osvojio je Adam Rožman, također član 
ŠRK «Šaran» Molve, s tri štuke ukupne težine 1606 gr.

Pobjednici su na dar dobili umjetničke slike i 
poklon-pakete, dok su za ostale  ribiče bili namijenjeni 
prigodni poklon-paketi. Ukupno je ulovljeno 16 riba (15 
štuka i jedan pastrmski grgeč). Proglašenjem rezultata i 
podjelom nagrada nastavljeno je s druženjem uz odličan 
grah i pečenu ribu, te puno dobre kapljice.

Na kraju svim ribičima želimo BISTRO u Novoj 
2005. godini!

 Predsjednik ŠRK «Šaran» Molve:
   Mijo Kovaček

Zajednička fotografija svih natjecatelja na “Ščukijadi“ - 2005. godine

Pobjednici
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 NK Mladost Molve 

PRESJEK NOGOMETAŠKE GODINE
Iza nas je još jedna natjecateljska godina. U prvom proljetnom 

dijelu natjecali smo se u III HNL, dok se od ove sezone natječemo u “ 
visokom društvu “ klubova II HNL – sjever.

Redovnim pratiteljima tijeka ovogodišnjih događanja u NK 
MLADOST MOLVE poznat je put koji smo prolazili. Svi oni koji 
se donekle razumiju u “najvažniju sporednu stvar na svijetu“, znaju 
kakva je razlika igrati u III ili II HNL.

U ovom broju MIL-a nećemo vas zamarati brojkama i 
statistikama jer je to sve već prikazano tijekom godine. No, svakako 
smo vam pripremili sažetak rada i rezultata koje smo ostvarili ove 
godine.

SENIORSKA momčad, preko koje se najviše ocjenjuje 
uspješnost kluba, ove je godine bila na velikim iskušenjima.

Proljetni nastavak prvenstva u III HNL – sjeverna skupina, 
nije ni po čemu davao naslutiti da će se u Molvama na kraju prvenstva 
slaviti osvajanje 1. mjesta.

Zacrtani cilj je bio plasman u vrh tablice, te pružanje prilike 
mladim igračima da steknu iskustvo. Kako se je približavao kraj 
prvenstva do izražaja je dolazio dobar rad s momčadi koji je u samoj 
završnici donio dobre pobjedničke rezultate, a s tim i veliko slavlje 
nakon zadnjeg kola. 

Na neki način vodstvo kluba je bilo pomalo i zatečeno 
ovakvim raspletom, no nije bilo puno vremena za razmišljanje što i 
kako dalje.

Prvo mjesto značilo je direktan plasman u II HNL. Iz HNS–a 
je zatraženo što hitnije očitovanje, odnosno, potvrda natjecanja u II 
HNL – sjever od nove sezone.

Vodstvo kluba je bilo pred velikim izazovom, s jedne strane, 
znali smo da će ta liga donijeti veće troškove, a što će biti veliki teret 
za godišnji proračun napravljen za natjecanje u III HNL.

S druge pak strane, stajao je sportski izazov. Prevagnulo je 
želja da se igračima koji su osvojili 1. mjesto pruži prilika igranja u 
društvu klubova II HNL. 

Veliki argument za igranje u II ligi bio je i taj da od naredne 
godine, dakle od sezone 2006./2007., na snagu stupa novi sustav 
natjecanja u kojem će biti jedna prva liga s 12 klubova,1jednu drugu 
ligu sa 16 klubova, tri treće lige sa po 16 klubova, te novoformiranu 
četvrtu ligu. Osluškivali smo i kako dišu prijatelji kluba i 
navijači. Sve je ukazivalo na moralnu obvezu da se kaže “DA” igranju 
u II ligi.

Za vodstvo kluba to je značilo obvezu donošenja novih ciljeva 
za takvo kvalitetno i zahtjevno natjecanje u koje smo ušli svjesno 
znajući da žrtvujemo puno veselja u pobjedama daleko slabije III 
HNL.

Novozacrtani cilj je da se tijekom ove sezone u II HNL pruži 
prilika svim igračima da steknu iskustvo igranja u kvalitetnoj ligi, bez 
imperativa nekog visokog plasmana. Na njima je da dobro rade na 
treninzima, te da na utakmicama daju sve od sebe kako bi dokazali da 
su zasluženo tu gdje jesu.

Prema ovom cilju dovedeni su i novi igrači, većina kojih su 
mladi i po našoj procjeni željni dokazivanja.

Kasniji tijek prvenstva pokazati će nam svima da smo se 
debelo prevarili u procjeni igračkog kadra.

Lijepo je opet u Molvama gledati dobar drugoligaški nogomet, 
ugostiti klubove kao što su VUKOVAR, BELIŠČE, ČAKOVEC, 
MARSONIJA, KOPRIVNICA, BJELOVAR......

No na vodstvu kluba je i obveza da se u utakmicama s naše 
strane prezentiraju najbolja moguća izdanja naše momčadi. Može se i 
izgubiti, što nitko nebi zamjerio, ali se suparnicima, ma kako se zvali, 
mora pružiti dostojan otpor.

Do šestog-sedmog kola rezultati i igre bili su na nekoj 
zadovoljavajućoj razini, no tada slijedi dosta teško razdoblje koje će 
potrajati sve do kraja jesenskog dijela prvenstva.

Uzroci su različite prirode, od za nas ključnog, što je došao 
ozljedom kapetana Gazdeka (nužnost prestrojavanja igrača s prirodnih 
pozicija ), do učestalih kartona koji su nam prorjeđivali redove gotovo 
u svakom kolu.

Mladi igrači kojima je pružena prilika otpadali su iz 
kojekakvih razloga kako je teklo prvenstvo.

Pred vodstvom kluba je da u zimskoj pauzi procijeni koja 
pojačanja treba dovesti u klub kako bi se u proljetnom dijelu prvenstva 
popravio dojam. 

ŠKOLA NOGOMETA 
Rad sa velikim brojem djece je nastavljen kao i do sada. U 

natjecanju imamo PIONIRSKE uzraste U-10, U-12 i U-14, koji se 
natječu u 1. pionirskoj LIGI HNS-a, skupina sjever. Raduje činjenica 
da su uzrasti U-10 i U-14 plasirani skoro u sredini tablice, ostavivši 
iza sebe vršnjake iz daleko većih sredina kao što su: Virovitica, 
Slatina, Koprivnica, Đurđevac, Pitomača, Virje... Dokaz je to dobrog i 
planskog rada. Problema imamo u nedostatku djece u uzrastu U-12 (do 
12 godina), tu dijelom preuzimamo odgovornost zbog slabe suradnje 
s Osnovnom školom Molve, a što bi u budućnosti morali popraviti. 
No, i od škole, odnosno profesora tjelesnog odgoja, u mnogome ovisi 
usađivanje afiniteta djetetu za bavljenje određenim sportom. To u 
proteklih nekoliko godina baš i nije bilo u dovoljnoj mjeri.

Plasman seniora u II HNL, odrazio se je i na ligu KADETA 
i JUNIORA koji se od ove sezone natječu u jačoj ligi. Do sada smo 
igrali u društvu klubova II i III lige, ali u skupini “B”, koja je slabija i 
nama prihvatljivija, od sadašnje skupine “A”.

Rezultati koje smo postizali nisu bili ohrabrujući niti poticajni, 
kako za trenere, tako još manje za djecu. U kadetskom uzrastu donekle 
se držimo, no u juniorima smo u teškom položaju. U ova dva uzrasta 
dolazi uvjek do izražaja činjenica da smo mala sredina hendikepirana 
nemogućnošću treniranja zbog srednjoškolskih obveza.

Tu nam nestaje redovitost većine do tada stopostotnih dolazaka 
na treninge, što za sobom nosi slabije rezultate. U ligi “B” koju smo 
do sada igrali dalo bi se i s takvim radom biti u sredini tablice no liga 
“A” to ne dozvoljava.

Vrijedan spomena je rezultat kadeta koji su ostvarili u 
natjecanju Županijskog kupa u kojem su igrali finale s vršnjacima 
SLAVEN BELUPA. Utakmicu smo izgubili no pružili smo dobar otpor 
te, pogotovo u prvom poluvremenu, namučili suparnika.

I ove godine po drugi puta sudjelovali smo na međunarodnom 
nogometnom turniru EUROPFOOT 2005. u Francuskoj ( Nantes ). Za 
razliku od prošle godine, ove smo ostvarili daleko bolji plasman - 9. 
mjesto od 24 kluba. 

Pozivnicu za EUROPFOOT 2006. smo već dobili, načelno smo 
prihvatili nastup, te je sada na trenerima i napose na djeci da tijekom 
proljetnog dijela prvenstva dobro rade, te postižu dobre ocijene u 
školi, a nagrada će im biti sudjelovanje na turniru u Francuskoj.   

Još je jedna momčad u redovitom natjecanju - to su 
VETERANI! Četvrtak je dan za prvenstvene utakmice lige veterana. 
Mnogi misle da su to samo revijalne utakmice, no varaju se, jer se 
tu odvijaju prave rezultatske drame i preokreti. Sve se to na kraju, 
uz druženje za stolom, prepričava i proživljava još po tko zna koliko 
puta. Veterani MLADOSTI se natječu u 2. veteranskoj ligi, a na kraju 
jesenskog dijela zauzimaju mjesto u vrhu tablice.

 Evo, štovani članovi i prijatelji kluba, to je, na neki način, 
presjek rada tijekom 2005. godine. Iz svega ovoga je vidljivo da iza 
utakmice koja traje 90 minuta stoji puno organizacijskog rada. Sve to 
treba pripremiti i logistički poduprijeti. Upravo tu do izražaja dolazi 
timski rad vodstva kluba. 

 Na kraju, svima u ime Uprave i igrača NK MLADOST 
MOLVE zahvaljujem na svekolikoj podršci koju i nadalje očekujemo. 

Nadamo se da će nam nastavak prvenstva u proljetnom dijelu 
donijeti puno više veselja u dobrim rezultatima. 

  Koristim prigodu da svim navijačima, prijateljima kluba, 
kao i ostalim žiteljima Općine Molve, zaželim blagoslovljen Božić 
kao i mnogo uspjeha i sreće u novoj 2005. godini.

        
   Tajnik: Vlado Kolar 
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Ja bih u takvu školu!
Obučeš nešto bez veze, dođeš u školu i svi te ne 

gledaju kao da si pao s Marsa.
 Kričave čarape i podvinute traperice, dvije-tri 

majice jedna na drugoj, puno prstenja i viseće naušnice, a 
naravno tu je i cool frizura. Cure bi to  obukle, a dečki?...
Hmmm!...Aha! Vrećaste, reperske traperice s puno 
džepova, neka luda i  široka majica i jež frizura. 

Cure bi  obule tenisice ili možda neke elegantne 
cipelice, a dečki bakanđe ili tenisice.

Cijela moja škola tako će se oblačiti prije ili 
poslije. 

A i kod učiteljica i učitelja doći će do promjena 
u modi. Učiteljice  će nositi minice i visoke potpetice, a 
učitelji  «havajske» šarene košulje i kratke hlače. 

Nije li to super!?
Ja bih u takvu školu!!!

Petra Hontić, 7.b

Moda!
Koja je to luda stvar! Malo furaš trapke, malo mini 

suknjice. Obuvaš špičoke pa balerinke. 
A tek friz! Satima stojiš pred ogledalom da bi 

namjestila savršen friz. Jedan tjedan to je stepenasto s 
dugim šiškama,  drugi kratko s repovima, treći... Naravno, 
neizostavni su tu i  pramenovi!

Furaju se samo marke, a obleka s placa ne dolazi u 
obzir. Ako nisi obučena po zadnjoj modi, onda si luzer.

Ipak, u svom tom modnom ludilu, ima i iznimaka. 
Dobro je znati da nisu svi ludi i opsjednuti modom.

                                                    Tihana Cuzek, 7.a

Zvjezdana Baligović, VII. a

Margareta Žufika VIII. b

Mateo Vedriš, IV. rezred
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RAZGOVOR S VALOM
Sjedim na žalu, slušam šum mora. 
«Ššššš, dolazim iz Afrike!» začujem glas.
Jako sam se začudila. Opet začujem: «Tamo su 

ljudi jako gladni i jako crni,a djeca puno rade. Bio sam i 
u Sjevernoj Americi. Tamo ljudi žive u velikim zgradama 
koje se zovu neboderi i tamo djeca ne rade nego se igraju 
i  idu u škole. Bio sam i u Australiji. Tamo je vruće, 
ali ne koliko u Africi. I sad sam došao u Europu! I to u 
Hrvatsku!»

A taj koji je pričao bio je val. Taj val je bio na 
četiri kontinenta: Africi, Sjevernoj Americi, Australiji i 
sad je došao u Europu. Nadalje mi je rekao: «I još sam 
vidio jedan kontinent koji se zove Ant…, Antra…, ne, 
ne, Antarktika, da Antarktika.   Na njemu nitko ne živi. 
A bio sam u Aziji i Južnoj Americi. Bio sam na svim 
kontinentima. I vidio, odnosno, čuo sam mnoge jezike…!

I tada je udario o žal i nestao.

Iva Kolar, 5. b 

KONAČNO KRAJ
Naravno da je u pitanju kraj prvog polugodišta i 

početak dugo očekivanog zimskog odmora za učenike i 
učitelje. No, da se prisjetimo što smo sve radili i što se 
događalo u Osnovnoj školi Molve od početka školske 
godine.

Uspješan početak školske godine nastavili smo 
obiljem događanja. Dan kruha i zahvalnosti za plodove 
jeseni obilježili smo, 14. listopada 2005. godine, 
radionicama na kojima su izrađeni ukrasi od «luščinja», 
bubamare, aranžmani od plodova jeseni, ukrasi od tijesta 
i još puno toga. Po završetku radionica u predvorju škole 
blagoslovljeni su peciva i pizze, također djelo naših 
učenika, te postavljena izložba svih radova. 

Potom smo u školi ugostili Tinu i Nikšu 
(26. listopada) koji su nam održali koncert pritom 
nas podsjetivši na opasnosti od raznih ovisnosti. 
Obilježavanje mjeseca ovisnosti nastavili smo kreativnim 
radom na izradi plakata o ovisnostima koje su naši 
učenici predstavili, 19. listopada 2005., u Domu kulture u 
Molvama na priredbi «Stvaralaštvom protiv ovisnosti» u 
organizaciji đurđevačkog Kluba liječenih alkoholičara.

Obilježili smo i Mjesec hrvatske knjige prigodnim 
panoom u čast 200. rođendana H.C. Andersena, a 
održat ćemo i kviz o poznavanju Andersenovih djela (9. 
prosinca) za učenike nižih razreda. 

Organizirali smo i susret s Dragutinom Kokšom i 
Anom Bogat, našim domaćim autorima, želeći se prisjetiti 
i njihovog stvaralaštva, te se nadajući da ćemo takve 
susrete imati češće i s drugim molvarskim autorima.

A onda smo odlučili otputovati u egzotične krajeve, 
točnije, u Afriku. Naime, 24. studenog 2005., ugostili 
smo u našoj školi i člana Planinarskog društva «Borik» 
iz Đurđevca Željka Orača koji nam je održao prezentaciju 
pod nazivom «Putovanje u Afriku», te nam ispričao kako 
izgleda pohod na Kilimanjaro te safari po Tanzaniji.

I tako, malo pomalo, na naša školska vrata počela 
je kucati zima te se približio završetak prvog polugodišta 
pa čekamo da nam zakuca i Djed Božićnjak i da nam 
donese zaslužene darove i zimski odmor.

M. K.

LIJEPO JE NA ZEMLJI DOK IMA NA NJOJ PJESAMA NIKLIH IZ LJUBAVI
Ljubav je najveće bogatstvo na ovoj zemlji. 

Mi ljudi smo stvoreni da jedni druge ljubimo i da 
spoznamo ljepotu ljubavi. Ljubav je blagoslov koji se 
širi cijelim svijetom. Ljubav je zarazna poput dječeg 
smijeha i radosti. Iako nema cijene vrijedi najviše od 
svega.Predivan je  život koji se živi u ljubavi. Takav 
život ispunjen je radošću. Važno je  imati druge pored 
sebe, imati svojega prijatelja, partnera, bližnjega. I zato 
gradimo i širimo sve to bogatstvo. Nemojmo se bojati 
pokazati ga drugima i biti im primjer. Širimo ga jer je 
ljubav teško izgraditi, a lako izgubiti. Ljubav je poput 
izlaza sunca nakon duge noći.

Ana-Maria Premec, VII. a

Nikolina Volarić,
IV. razred
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Jesen 
Sjedim i razmišljam.
Puše vjetar. Nebo je vulkanske boje. Pala je prva 

jesenska kiša. Na drveću se crvene jabuke, a na nebu 
sjaji zlatno sunce. Livada je zeleno smeđe boje. Grožđe 
na daleko miriše. Nekako sve izgleda kao u raju. Iz trave 
slušam posljednje zrikavčeve pjesme, a lišće šušti koko 
ga vjetar odnosi. Više nema ptica. Sve mi to nešto govori. 
Kako list po list pada tako odlazimo i mi ljudi. Zato sve 
što poželite učiniti učinite odmah jer vrijeme leti. Jednog 
dana će doći zima – jednog dana ćemo i mi ostarjeti.  I mi 
smo kao godišnja doba.

 Tamara Ivančan, VII.b

Hladne, plave oči pune suza
Gledajući televiziju počela sam putovati u mislima 

.Pojavila mi se slika  hladnih, snijegom prekrivenih klupa 
na kojima su ležala  gladna djeca. U centru grada su se 
opijali oni koji nisu vidjeli rješenje u ničem drugom, 
osim alkoholu. Dok su se u bogatoj četvrti lakomili za 
večernjim stolom, ispred prekrasne bijele vile stajala je 
djevojčica hladnih plavih očiju punih suza. Vidjelo se da 
nije iz bogate obitelji.Imala je izbijeljene stare traperice 
i poderanu crvenu majicu. Pahulje snijega topile su se 
na njenoj zlatnoj kosi dok je stajala i promatrala bogatu 
obitelj kako uživa u svojoj raskoši. 

Zaista nisam to htjela vidjeti. Kao i većina ljudi ne 
želim znati da ništa nije savršeno te da je svijet okrutan. 
Svakim danom postajem sve svjesnija da sam sretna sa 
onim što imam.

Znajući da sam ja u svojoj sobi bila sam sretna da 
ne živim takav život te sam sigurna da nikad ne ću biti 
kao »oni» iz bogate četvrti.

Tamara Ivančan, VII.b

SUSRET S LJEPOTOM 
           
Ponekad gledam ljude i razmišljam što je zapravo 

ljepota!  Značenje te  riječi ne razumijem. Svaki dan se 
susrećemo  s ljepotom.  Ona je oko nas. U prirodi, glazbi 
i prijateljima. Ljepota je u našoj dobroti, a ne u izgledu. 
Kada prolazim ulicom niti ne primjećujem ljepotu jer 
gledam slijepo. Zbog toga moram  otvoriti oči i ne raditi 
razlike između ljudi. Otvorite oči i gledajte ljepotu svijeta 
i divite joj se jer je  svijet točno onakav kakav treba biti 
– lijep, samo mi to ne primjećujemo.                                 

Lidija Podravec, VII.b

Dominik Jagar, IV. razred

Jelena Vujković, II. razred

Helena Žufika, V. a
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MOJ DJED 
           

Moj djed zove se Stjepan.
On živi u Marijanskoj ulici.
Moj djed ima veliki trbuh.
Ima okruglu glavu s malo kose.
On vozi auto i traktor.
Zna lijeop svirati violinu.
S njim volim hraniti male kravice.

  Martina Ištvan, II. razred

Prve pahulje
nad mojim selom 

           
Prve pahulje nad mojim selom su pale. Sve se 

bijeli i veseli. Sve je lijepo i prelijepo. Iz oblaka su pale 
sitne, bijele, malene pahuljice. Pale su na borove, kuće, 
travu i još mnogo toga. Djeca već rade snijegoviće, već 
se grudaju. Sa svojim promrzlim nosićima sankaju se niz 
brijeg. Slkižu se na zaleđenoj cesti od kuće do škole, od 
škole do kuće. Na prozoru pahuljice divno izgledaju, kao 
malene zvjezdice. Djeca jedan dan prije spavanja gledaju 
kroz prozor. Vjerno očekuju da vide djeda u saonicama 
koje vuku sedam sobova po zraku, čekajući darove koje 
će dobiti pod bor. Svi vole snijeg.

Petra Crnjak, IV. razred

Obitelj snjegovića 
           
Jednog dana napadalo je najviše snijega. Ana 

i Marko su se sjetili da idu graditi snjegovića. Marko 
je izgradio najvećega snjegovića što je mogao. Ana se 
sjetila da još jednoga naprave snjegovića. Marku je došlo 
na pamet da naprave obitelj snjegovića. Ana je napravila 
jednog malog snjegovića. I Marko je isto napravio malog 
snjegovića. Pa su bili jako sretni. 

Ana je Marku rekla: “Mi smo jako sretni što imamo 
vani snježnu obitelj.“ Ana i Marko su skakali od veselja. 
Ana reče: “Marko, meni je malo hladno.” Marko je rekao: 
“Daj, ne glumi, veseli se - onda ti ne bude hladno.“ 

I pomalo se mrači. Mama ih je zvala: “Marko i 
Ana unutra, vidite da se pomalo mrači, unutra!” I Marko i 
Ana su pošli kući. Mama, Ana i Marko su se u kući sretno 
grijali. 

Počela je padati kiša. Obitelj snjegovića se počela 
rastapati od kiše. Ana i Marko su bili jako žalosni. I 
mama je isto bila jako žalosna. Snjegovići su se plakali 
što su se rastopili. 

Marko i Ana su bili tužni.

Ivana Kokša, II. razred 

Volim svoj zavičaj 
           
Ja volim svoj zavičaj. Volim ga jer je lijep, velik, zelen 

i moj. U njemu živim i preživljujem. Nisam tužna što nisam 
u primorju, volim svoj zavičaj. Lijepo mi je živjeti u njemu 
jer imam roditelje, brata, bake, djedove i mačke. Meni je moj 
zavičaj predivan. Ima puno cvijeća, drveća, trave i najviše 
ljubavi. Ja volim svoj zavičaj.

Petra Crnjak, 4. razred



SVE ŠTO JE LIJEPO, KRATKO TRAJE!


