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Svim žiteljima Općine Molve srdačne čestitke uz Dan općine 
i župe, kao i Veliku mešu upućuju članovi Općinskog vijeća i 

Općinskog poglavarstva
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Riječ urednice

Poštovani čitatelji!
Srdačno vas pozdravljam na početku čitanja još jednog (28) broja MIL-a. Moram odmah na početku naglasiti da ga baš i nije 
bilo lako pripremiti jer su mnogi naši vjerni suradnici na zasluženom ljetnom odmoru, pa se materijal ovaj puta rađao s podosta 
muka. No, ipak evo, u vašim rukama je vaš list i nadam se da ćete u njemu i ovaj puta pronaći podosta zanimljivog štiva i da 
ćete istinski uživati negdje u hladu vaše sobe ili uz neku obalu. Svejedno da li uz obalu najljepšeg mora na svijetu ili uz obalu 
najljepše rijeke na svijetu – Drave. Neće biti loše niti na našem Čingi-lingiju ili, u najgorem slučaju, na nekoj ribičkoj vodenoj 
lokaciji. U svakom slučaju nekako treba prebroditi ovo «dugo toplo ljeto». Možda će tome pripomoći i sva ona događanja uz 
proslavu Dana općine i Velike Meše, pa ćemo poslije nje već nekako spremnije krenuti u meteorološki lakše podnošljiviju jesen. 
Znam da nas tada čekaju druge brige, ali o tome ćemo u narednom broju MIL-a, a do tada  budite mi veseli i zdravi! 

Urednica Marta Puškaš
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u ovom broju pročitajte...
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Čestitke uz Dan domovinske zahvalnosti 5. kolovoza  
svim stanovnicima Općine Molve najsrdačnije upućuje  

Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Molve (“Službeni glasnik 
Koprivničko Križevačke Županije” broj: 1/06) Općinsko 

poglavarstvo Općine Molve na 7. sjednici održanoj 16. lipnja 
2005. godine, donijelo je

PROGRAM
proslave Općine Molve u 2006. godini

I.
Za obilježavanje Dana Općine Molve - 15. kolovoza - Veliku 

Gospu u 2006. godini donosi se Program proslave kako slijedi:
 

2. srpnja - Kup Petrovo - SRK “Bistra” Repaš
9. srpnja - LD “Fazan” - gađanje glinenih golubova

15. srpnja - početak XII Vuličnog prvenstva
5. kolovoza - Ženska norijada - koncert EL COMBO
6. kolovoza - Kup “Velika mesa” ŠRK “Šaran” Molve

6. kolovoza - otvorenje izložbe “MLK”

12. kolovoza - finale Vuličnog prvenstva
13. kolovoza - svečana sjednica Općinskog vijeća

15. kolovoza - crkvene svečanosti (Župa Molve)
9. rujna - izložba cvijeća “Napredne domaćice” Molve

16. rujan - Marijafest (Župa Molve)
23. rujan - Dani folklora (KUD Molve)

1. listopad - ŠRK Šaran” Molve “Ščukijada”

II.
Za provođenje ovog Programa sredstva su osigurana u proračunu 
Općine Molve za 2006. u iznosu 150.000 kuna, a isplaćivati će se 

na temelju ispostavljenih računa, odnosno, posebnih akata o 
odobravanju sredstava udrugama koje organiziraju športska 

natjecanja ili druge priredbe, u sklopu Programa proslave dana 
Općine Molve.

III.
Sve eventualne promjene i dopune unijet će se u ovaj Program.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MOLVE

FOTO-VIJEST

IZGRAÐENE 
TRIBINE 

Uz nogometno igralište NK Mladost iz Molvi izgrađene su tribine 
za gledatelje i navijače kapaciteta 500 sjedećih mjesta. Radove je 
izvela tvrtka Fides II  vlasnika Josipa Lončara iz Molvi još u proljeće za 
cijenu 223.805,26 kuna. Sponzorstvom je pokriveno 110.756,22 kuna, 
a sredstva su donirali: Drvograđenje, Podravina – Programat i Jata. 
Također, uprava kluba ulaže dodatne napore kako bi osigurala 
sponzorska sredstva i do jeseni natkrila spomenute tribine.

V. P. 
Novoizgrađene tribine s 500 mjesta uz igralište Mladosti

FOTO-VIJEST

MARIJANSKA PRED 
ZAVRŠETKOM

Nekima se može učiniti da se uređenje Marijanske ulice ponešto 
oteglo, ali kad se danas pogleda kakav veliki posao je na njoj 
obavljen, tek se tada može sagledati veličina cijeloga projekta. No, 
kao i uvijek mišljenja su različita, ali najvažnije je da se radovi na 
toj podugačkoj ulici ovih ljetnih dana privode kraju. A da će 
Molvarci imati na što biti ponosni to je neupitno. 

V. P.

FOTO-VIJEST
 I ovim mladim rodama na sljemenu jedne kuća pri samom 

ulazu u Molve što smo ih snimili za podnevne žege, kao da je 
pomalo dosta svega. Bez klima-uređaja, bez ventilatora i bez hlada 
majčina krila, kao da jedini način kojim se mogu koliko-toliko 
rashladiti predstavlja zijevanja kljunovima. E, kad rode «zešu» onda 
su vrućine stvarno pretjerale. Dokle, kao da se pitaju tri mala 
«rodelja»?! Kad bi im barem znali odgovoriti.

V. P.

Iako su se 
temperature 
nekih dana 

penjale i preko 
35 stupnjeva 
Celzijusa, na 

Marijanskoj se 
radilo bez 

prekida
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Pred nama je rekonstrukcija Društvenog doma u Molvama 

na koju se već dugo čeka, pa u ovom broju predstavljamo 

osnovne podatke iz njegove buduće «osobne iskaznice». 

Lokacija građevine: Na Trgu kralja Tomislava u Molvama. 

Građevinske karakteristike: građevina ima tri osnovna 

funkcionalna sklopa i to: kuhinju s restoranom i caffe-barom, 

koji se nalaze u prizemlju, višenamjensku dvoranu i prostore 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva i udruga. Dobrovoljno 

vatrogasno društvo imat će nove garaže za tri vatrogasna 

vozila i prateće sadržaje za osoblje. Na katu je prostor za 

Nakon uspješno odslušanih i završenih 
predavanja o proizvodnji mlijeka koja su 
trajala od 20. ožujka do 28. travnja 2006. 
uslijedila je i svečana dodjela certifikata za 
sve uspješne polaznike ovog tečaja. Od 
ukupno 70 polaznika njih 66 je uspješno 
svladalo program tečaja, te će oni, upisom u 
radnu knjižicu, postati „stvarni“ proizvođači 
mlijeka. Što se tiče tečaja predavanja su se 
održavala svaki drugi dan u prostorijama OŠ 
Molve, u večernjim satima i to za dvije 
grupe polaznika, ukupno 64 školska sata. 
Predavalo je 14 profesora Agronomskog 
fakulteta iz Zagreba i njihovih asistenata, a 
ovim tečajem obuhvatili smo sve proizvodne 
procese u proizvodnji mlijeka, od tla i krm-
nih kultura, osnova gospodarstva, hranidbe i 
bolesti stoke, te posebno - marketing u 
mljekarskoj proizvodnji.

Sama dodjela uvjerenja-certifikata bila 
je 15. lipnja 2006. godine u prostorijama 
Doma kulture u Molvama. Uz polaznike 
tečaja dodjeli su prisustvovali vijećnici i po-
glavarstvenici općine Molve, profesori Agro-
nomskog fakulteta i svi ostali gosti koji su 
na bilo koji način pridonijeli održavanju 
ovog tečaja.

Nakon uvodnih riječi organizatora, svim 
polaznicima obratio  se, ispred Općine 
Molve, načelnik Ivan Kolar čestitajući svim 
polaznicima na uspješno završenom tečaju i 
poželio im puno uspjeha u proizvodnji.  
Ispred fakulteta govorili su:  prof. dr. sc. 
Darko Grbeša i prof. dr. sc. Z. Štafa. Oni su, 
također, čestitali svima na uspješno zavr-
šenom tečaju uputivši im riječi podrške i 
pohvale te su istakli  «da ovako mlade i 
ambiciozne polaznike tečaja treba samo pože-

ljeti», a što se tiče proizvodnje mlijeka da  
Općina Molve  zaista ne mora strahovati.

Ovu tvrdnju potkrepljuje i činjenica da 
smo do sada, uz neke  prethodne tečajeve, 
zasigurno prva općina u državi po 
educiranosti poljoprivrednika u stočarskoj 
proizvodnji (njih oko 100), a u odnosu na 
ukupan broj stanovnika općine.

Nakon uvodnih riječi uslijedilo je uru-
čenje certifikata svakom polazniku. Od stra-
ne općine načelnik Ivan Kolar, a fakulteta 
profesori Štafa i Grbeša, uručili su  ukupno 
66 uvjerenja zaželjevši svakome puno 
uspjeha u radu.

I na kraju moram još, u svoje ime i ispred 
Seljačke udruge Molve Grede, zahvaliti 
Općinskom vijeću Općine Molve na finan-
ciranju cjelokupnog tečaja, a svim 
polaznicima još jedanput čestitam i želim 
im puno uspjeha u proizvodnji.

Zdravko Ivančan       

Uruèivanje certifikata o završenom teèaju o proizvodnji mlijeka.

Sudionik teèaja sa svojim certifikatom.

ZAVRŠIO TEČAJ  
„PROIZVODNJA MLIJEKA“

galeriju, zatim polivalentna dvorana kapaciteta sto mjesta, te 

pet odvojenih prostorija za udruge.

Građevina će imati prizemlje iskoristive površine od  668,25 

metara četvornih, polukat 119,25 metara četvornih, kat 364,20 

metara četvornih i toranj 10,20 metara četvornih.  

Ukupna  površina novoizgrađenog prostora biti će 1161,90 

metara četvornih.

Postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnije 

ponude je proveden, predstoji odabir i zaključivanje ugovora o 

rekonstrukciji s najpovoljnijim ponuditeljem. 

M. P.

Rekonstrukcija Društvenog doma u Molvama >
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Članovi Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, Jedinstvenog 
upravnog odjela i osoblje Dječjeg vrtića organizirali su  23. i 24. 
lipnja dvodnevni izlet u Tribunj i na Kornate. Putovalo se autobusom 
do Tribunja gdje je organiziran smještaj i spavanje. Posjet Šibeniku 
izazvao je kod svih sudionika uzbuđenje i divljenje, a drugoga dana 
putovalo se brodom po Kornatima. Taj dan mnogim sudionicima 
ostati će u trajnom sjećanju, jer su prvi puta doživjeli ljepotu tog 
jedinstvenog otočja i njegove prirode. Vožnja brodom, kupanje, 
objed u prelijepoj prirodi, opuštenost, šale i pjesma…nešto je što se 
može doživjeti samo na odmoru ma koliko kratak on bio. A mnogima 
se ovaj učinio (pre)kratak. 

V. P.

DVODNEVNI IZLET NA MORE

Nezaboravni  Kornati

Sudionici dvodnevnog izleta na zajedničkoj fotografiji

Putovanje brodom po Kornatskom otočju – nezaboravni doživljaj ljepote 



6 broj 28 | 2006.

mozaik

Koncert 
klasične glazbe 
u Molvama

Internacionalni glazbeni festival pod na-
zivom „Nei suogni dei luoghi ‘06“ („U 
zvucima mjesta ‘06“) na svojem propu-
tovanju kroz nekoliko zemalja zaustavio se u 
Molvama. Kako mu i samo ime govori, 
festival putuje od mjesta do mjesta te je od 
21. lipnja do 11. srpnja predviđeno osam-
desetak koncerata kroz Italiju, Austriju, 
Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, 
Srbiju, Crnu Goru i Albaniju. U tom smislu, 
festival je jedinstven po broju zemalja sudi-
onica. Njegova osnovna „poruka“ temelji se 
na doživljavanju glazbe kao univerzalnog 
jezika mira, a temeljne su mu zadaće širenje 
zanimanja za ozbiljnu glazbu i uključivanje 
lokalnih zajednica u prekograničnu mrežu 
na temu kulture. Ili, banalno rečeno, obo-
gaćivanje (što se klasične glazbe tiče 
siromašnog) kulturnog života u regiji kroz 
koju putuje.

Na festivalu sudjeluju tri ansambla koja 
izvode klasičnu glazbu: „Kvartet Bernin“, 
Ivan Battiston i „Karmelos orkestar“. I dok 
su prva dva, što se tiče naše podravske 
regije, gostovala u Koprivnici i Hlebinama, 
potonji je 23. lipnja gostovao u crkvi Uzne-
senja Blažene Djevice Marije u nebo u 
Molvama. Valja napomenuti da izbor mjesta 

Koncert u molvarskoj župnoj crkvi.

u kojem će se održati koncerti iz ovog festi-
vala nije slučajan: kao prvo, grad ili općina 
u kojem su se održali koncerti trebao je 
pokazati interes za međunarodnu suradnju 
na temu kulture, kao drugo, trebao je biti 
svojevrsno turistički i kulturno prepozna-
tljivo mjesto, i kao posljednje, ali ne i najne-
važnije, trebao je imati odgovarajući prostor 
u kojem bi se koncert održao. Molve su 
zadovoljile sva tri ključna kriterija čime su se 
uključile u međunarodnu kulturnu suradnju.

Što se tiče samog koncerta, na reperto-
aru je bilo petnaestak skladbi cijenjenih 
autora iz osam zemalja kroz koje festival 
putuje. Tako su Molvarci i Molvarke mogli 
uživati u skladbama Francoisa Couperina, 
Haiga Sachariana, Konstantina Babića, 
Aleksandra S Vujića, našeg Ivana Brkanovića 
i Ottorina Respighija. Koncert je uspješno 
izveden pred solidnim brojem posjetitelja, 
koji su, eto, imali prilike svoj život oplemeniti 
na nešto drugačiji način nego inače.

Mario Kolar

DARIVATELJI 
KRVI U 
SEKULINAMA

U ribičkom domu na Sekulinama održan 
je u srijedu, 14. lipnja 2006. godine drugi 
susret darivatelja krvi Koprivničko-križe-
vačke županije. U prijepodnevnim satima 
istoga dana krv su dragovoljno dali članovi  
Moto kluba Rosters iz Koprivnice a u povodu 
Svjetskog dana darivatelja krvi. Od 15 
prijavljenih krv je dalo njih 14, a trina-
estorica po prvi puta.

Na Sekulinama okupili su se oni najda-
režljiviji  koji su krv za druge dali sto i više 
puta. Oni koji su tako pokazali svoju visoku 
svijest o potrebama najugroženijih, onih 
kojima iz različitih razloga treba najdra-
gocjenije – krv. 

Vrijedno je istaknuti da je u našoj 
županiji tijekom 2005. godine prikupljeno 
5.311 doza krvi, a u prvih pet mjeseci ove 
godine 2.153 doze, pa su tako zadovoljene 

sve potrebe za ljudskom krvlju  naše 
županijske bolnice. Značajne količine krvi 
prikupljene su u Križevcima i Đurđevcu za 
potrebe nekih zagrebačkih bolnica. 

Susretu darivatelja su Sekulinama 
prisustvovali su dožupan Vjekoslav Flama-
ceta, gradonačelnik Đurđevca Marijan Ro-
štan, načelnici općina Molve (Ivan Kolar) i 
Gole (dr. Milinković), ravnatelj županijske 
bolnice iz Koprivnice dr. Mijo Bardek, 

predsjednica Društva Crvenog križa Kopri-
vničko-križevačke županije dr. Ljiljana 
Šajatović-Ivanković, a što samo pokazuje da 
i vlasti cijene žrtvu svakog darivatelja.

Održana su sportska nadmetanja u 
malom nogometu, pikadu, potezanju užeta, 
kartanju… Druženje stotinjak darivatelja 
nastavilo se do duboko u noć. Ovakvi susreti 
postati će tradicionalni.

V.P.

Druženje darivatelja krvi u Sekulinama.
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IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANE DVIJE SJEDNICE

IZ RADA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA  ODRŽANO ŠEST SJEDNICA

U razdoblju travanj -  lipanj 2006. održane 
su dvije sjednice Općinskog vijeća.

16. sjednica  održana je 5. svibnja 2006. 
godine, a na njoj je donijeta odluka o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Molve. Odluka  je usklađena sa odred-
bama Zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Donijete su izmjene i dopune 
plana zaštite od požara i plan motrenja, čuvanja 
i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja 
požara tijekom žetvene sezone u 2006. godini. 
Plan zaštite od požara usklađuje se novim 
imenovanjima zapovjednika dobrovoljnih vatro-
gasnih postrojbi i novim izborima općinskih 
čelnika. Za prodaju šljunka potrebnog za 
navoženje na nerazvrstane ceste i poljske 
putove na području Općine Molve odabrana je 
ponuda Zadruge “Mineral” Zagreb. Za prijevoz 
šljunka ponuda obrta “Autoprijevoznik” vl. 

Mirka Markova iz Gornje Šume,  a za razgrtanje 
šljunka  ponuda obrta “Krčmar” vl. Mate 
Krčmara  iz Novog Virja. U Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve Općinsko vijeće 
kao osnivač dječjeg vrtića imenovalo je: Miju 
Kovačeka - predsjednika Općinskog vijeća,  
Spomenku Žufika iz Molvi i Josipa Hontić iz 
Repaša - članove Općinskog vijeća. Donijeta je 
odluka o oslobađanju komunalnog doprinosa 
Mila Valentića  za gradnju svinjogojske farme i 
prihvaćena su izvješća o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne pro-
blematike za veljaču i ožujak. Prihvaćeni su 
izvještaji o radu i financijski izvještaji za 2005. 
godinu pet udruga koje se sufinanciraju iz 
proračuna Općine Molve. Izmijenjena je odluka 
o priključenju na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda, po kojoj je smanjena naknada 
za priključenje s 1.900 kuna na 1.000 kuna po 
domaćinstvu.

29. lipnja 2006. godine održana je 17. 
sjednica Općinskog vijeća na kojoj su donijete 
izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 
2006. godinu. Izmjenama i dopunama pro-
računa usklađuju se prihodi i rashodi proračuna. 
Izmijenjen je program javnih potreba u 
osnovnom školstvu, tako da se osiguravaju 
dodatna sredstva Osnovnoj školi u  Molvama za 
izdavanje lista “Osnovac” u iznosu  od 6.275,10 
kuna. Općinsko vijeće dalo je suglasnost na 
odluku o upisu djece u Dječji vrtić “Pčelica” 
Molve za pedagošku godinu 2006./2007.  U vrtić 
će se upisati broj djece koji se može smjestiti s 
obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete i 
to: dvadesetčetvoro djece u mlađu mješovitu 
grupu, dvadesetdevetoro djece u stariju mje-
šovitu grupu i četrnaestoro djece u jaslice. 
Prioritet kod upisa imaju djeca s područja 
Općine Molve. Desetero djece s područja drugih 
općina i djece čiji roditelji ne rade dok dijete ne 
navrši tri godine života su “na čekanju”, te će se 
moći upisati naknadno ukoliko se neka sada 
upisana djeca ispišu i neće koristiti usluge 
vrtića.

Marta Puškaš

U razdoblju travanj-lipanj 2006. godine održano je šest sjednica 
Općinskog poglavarstva Općine Molve.

18. travnja 2006. održana je 3. sjednica Općinskog poglavarstva na 
kojoj su utvrđeni prijedlozi: odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Molve, izmjene plana zaštite od požara, rješenja o 
imenovanju tri člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve, 
zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira 
i druge prekršajne problematike za veljaču i zaključka o prihvaćanju 
izvještaja o radu i financijskih izvještaja za 2005. godinu pet udruga koje 
se sufinanciraju iz proračuna Općine Molve.

Donijet je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve i odobrena pomoć za Uskrs 
socijalno ugroženim osobama. Pomoć je iznosila 250 kuna po osobi, a 
primila ju je dvadeset i jedna socijalno ugrožena osoba. Osnovan je Odbor 
za organizaciju “Vuličnog prvenstva” u malom nogometu koje će se 
održati u sklopu proslave Dana općine Molve i riješen zahtjev tvrtke 
“Jata” iz Bjelovara za dodatne radove na dovršenju preljevnog okna 
kanalizacije i zaštitne ograde oko bazena SB reaktora kod uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda naselja Molve. Osnovana su dva stručna 
povjerenstva za nabavu i riješeno osam zamolbi.

3. svibnja 2006. održana je 4. sjednica Općinskog poglavarstva na 
kojoj su utvrđeni prijedlozi: plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 
tijekom žetvene sezone, odluke o odabiru ponude za obavljanje 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za prodaju, prijevoz i 
razgrtanje šljunka.  Donijet je zaključak o objavi natječaja za radno 
mjesto višeg upravnog referenta za građevinarstvo i komunalne poslove - 
komunalnog redara i rješenje o raspoređivanju dosadašnjeg tajnika na 
radno mjesto pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve. 
Određeni su posebni uvjeti građenja za gradnju farme za tov svinja 
investitora Jaković Marijana i posebni uvjeti građenja za izgradnju NN 
kabelskog priključka poslovne građevine “Brežana MM” u Molve 
Gredama. Prihvaćen je aneks ugovora o međusobnoj suradnji na stručnom 
specijalističkom osposobljavanju poljoprivrednika. Specijaličko 
osposobljavanje polazilo je 67 polaznika, s područja Općine Molve, a 
polaznici koji su uspješno završili osposobljavanje dobili su certifikate. 
Riješeno je devet zamolbi.

12. svibnja 2006. održana je 5. sjednica Općinskog poglavarstva na 
kojoj su  razmotreni  troškovnici o izvedenim radovima na gradnji 
nogostupa u Marijanskoj ulici i dodatnim radovima kako bi se nastavila 

njihova gradnja, odobrena je prodaja 1/12 dijela nekretnine u k.o. 
Hampovica koja je u suvlasništvu Općine Molve, grada Đurđevca i Općina 
s područja bivše Općine Đurđevac. Odobreno je darovanje zemljišta  u 
Poslovnoj zoni Molve Grede Kolarević Ivanu iz Đurđevca koji je na temelju 
osnovanog prava građenja izgradio pogon za izradu paleta od drveta. 
Darovanje zemljišta  čini poticajnu mjeru za ulaganje kojom se na 
području Općine osigurava razvoj nove ponude i veća zaposlenost.

26. svibnja 2006. održana je 6. sjednica Općinskog poglavarstva na 
kojoj je odlučeno da se poništi natječaj za prijam višeg upravnog 
referenta za građevinarstvo i komunalne poslove - komunalnog redara, 
određeni su posebni uvjeti građenja za rekonstrukciju niskonaponske 
mreže u ulicama: Ključeci, dio Konačke i dio Preradovićeve, odobrena su 
sredstva za regres za godišnji odmor djelatnicima Jedinstvenog upravnog 
odjela i riješeno osam zamolbi. Za asfalterske radove na izravnanju-
profiliranju postojeće asfaltne površine u Marijanskoj ulici odabrano je 
Poduzeće za ceste Bjelovar, a vrijednost radova je 154.159,20 kuna s PDV-
om.

16. lipnja 2006. održana je 7. sjednica Općinskog poglavarstva na 
kojoj je donijeta odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe, o odabiru 
ponude za dodatne radove na gradnji nogostupa i sekundarne kanalizacije 
u Marijanskoj ulici u Molvama. Odabrani izvođač je tvrtka “JATA” iz Bje-
lovara, s kojim je zaključen i osnovni ugovor, a vrijednost dodatnih radova 
je 537.141,00 kuna. Zaključen je i aneks ugovoru za gradnju tribina uz 
športsko igralište, a odnosi se na dodatne radove u iznosu od 57.658,92  
plus PDV koji su nastali zbog veće potrošnje materijala uslijed odstupanja 
od glavnog projekta, a učinjena su da se osigura veća stabilnost objekta. 
Prihvaćen je izvještaj tvrtke “Sanitacija” Koprivnica o izvršenoj deratizaciji 
na području Općine Molve i riješeno 11 zamolbi. Donijet je program pro-
slave Dana općine Molve i dopuna plana nabave za 2006. godinu.

29. lipnja 2006. održana je 8. sjednica Općinskog poglavarstva na 
kojoj su utvrđeni prijedlozi: rješenja o suglasnosti na odluku o upisu djece 
u Dječji vrtić “Pčelica” Molve, izmjene i dopune proračuna Općine Molve 
za 2006. godinu, izmjene programa javnih potreba u osnovnom školstvu i 
zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira 
i druge prekršajne problematike za svibanj 2006. Za potpisivanje naloga 
za plaćanje za sredstva proračuna ovlašteni su: općinski načelnik Ivan 
Kolar, zamjenik općinskog načelnika Josip Cenkovčan i predsjednik 
Općinskog vijeća Mijo Kovaček. Osnovano je stručno povjerenstvo za 
nabavu, usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Društvenog doma 
i riješeno sedam zamolbi.

Marta Puškaš
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Lijepo druženje
Višegodišnja suradnja dviju općina - 

Gornji Kneginec i Molv - točnije njihovih 
stranačkih organizacija HSS-a i Hrvatskog 
srca nastavljena je, te je 8. srpnja 2006. 
godine upriličeno druženje u Gornjem Kne-
gincu. U to pitomo zagorsko mjesto dopu-
tovali smo u dva autobusa voženi spretnim 
šoferima B. Ormancem i S. Bešenićem. Nas 
75 na dirljiv i topao način dočekani smo od 
strane domaćina članova HSS-a. Domaćin  
bio je Robert Đuranec, predsjednik općinske 
organizacije HSS-a, koji nas je upoznao s  
programom susreta  u njihovom mjestu. 
Nakon kratke okrijepe članovi naše i njihove 
delegacije (vijećnici) posjetili su prostorije 
Općine gdje ih je primio načelnik Općine. 
Nakon njihovog dolaska iz Općine u poslije-
podnevnim satima krenulo se sa sportskim 
natjecanjima u kojima je većina sudjelovala. 
Sportska nadmetanja otvorili su „mladi” 
igrajući nogomet protiv svojih vršnjaka 
pokraj škole. Razne igre spretnosti  sportskog 
karaktera izmjenjivale su se iz minute u 
minutu i neizvjesno je bilo na obje strane. 
Rezultati u ovakvom okruženju nisu bili 
najbitniji već ono olimpijsko geslo „važno je 
sudjelovati”. Po završetku natjecanja na 
sportskom terenu krenulo se u prostrani mje-
sni dom  na zasluženo osvježenje i okrepu. 
Prije večere razmijenjeni su bili primjereni 
pokloni. Našu delegaciju sačinjavali su pot-
predsjednik Općine Molve inž. Mijo Kovaček 
i vijećnica i regionalna predsjednica Hrvat-
skog srca Milica Bogat Ivančan. Druženje je 
nastavljeno uz dobru muziku naših doma-
ćina. Sretno smo se vratili kući.

Drago Kokša

Sudionici druženja u Gornjem 
Knegincu.
Na susretu su razmijenjeni prigodni 
darovi.
Natjecanja nisu bila nimalo 
lagodna.

Sve je završilo pjesmom i plesom.
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NOVE KNJIGE – NEVENKA MARJANOVIĆ: ANĐEO 
NESPOKOJA 

PUT PJESAMA I 
SVJETLA

Molvarsko izdavaštvo od ovog proljeća bogatije je zajedno 
pisano djelo. Naime iz tiska je izašla druga zbirka pjesama 
Nevenke Marjanović koja nam se iskreno, istinski i vrlo 
emocionalno, kao i u prvoj zbirci pjesama Govor duše, obraća 
pjesmama u svojoj novoj zbirci koju je naslovila Anđeo nespokoja.

U ovoj drugoj zbirci pjesama autorica je napravila vidljivi 
odmak. Njene misli i stihovi više se ne bave banalnošću ljubavi, 
već ona prelazi u viši stupanj i poprima drugačije značenje. 
Ovozemna ljubav pronašla je savršenstvo ljubavi koje je svima 
dostupno, samo ukoliko ga želimo otkriti. U zbirci Anđeo nespokoja 
otvara nam nove mogućnosti spoznaje ljubavi od običnih malih i 
jednostavnih pojava i stvari koje nas okružuju u prirodi, a koje mi 
ne primjećujemo jer smo zaokupljeni velikim i zaboravljamo da 
male stvari čine velike. U tom otkriću javlja se novi idilični i 
savršeni svijet ljubavi Božje u kojoj pronalazi spokoj, mir, sigurnost, 
vjernost i bezuvjetno uzvraćenu ljubav. U nju se uvijek može 
pouzdati i ona je uvijek uz nas. Autorica se prepušta u svojim 
stihovima svjetlosti koja ju vodi i koja nadomješta sve što u 
stvarnosti nedostaje. Time ovo više nije samo zbirka ljubavnih 
pjesama jer autorica svoj opus druge zbirke obogaćuje zanimljivim 
pejzažnim pjesama koje su protkane ljepotom, jednostavnošću i 
čežnjom. Nasuprot njima stvorila je mnoštvo misaonih stihova 
koje svatko sam sebi može protumačiti i otkriti istinske vrijednosti 
života, ljubavi i prirode. Savršenstvo pronalazi u novoj dimenziji i 
višem stupnju ljubavi koja liječi od nedodirljivosti i samozatajnosti 
anđela nespokoja. Njegov nespokoj nastoji prevladati dajući svoje 
misli i osjećaje onome tko ih zna prihvatiti, cijeniti i uzvratiti. 
Pročitavši stihove Nevenke Marjanović koja jednostavnim riječima 
nastoji objasniti složeno shvatit ćete niz situacija, nemira, težnji i 
događaja u svom, ali i tuđim životima. Možete spoznati na nov 
način ono što već znate jer ona razmatra vječna pitanja na koja su 
mnogi dali slične odgovore pa tako i ona. U stihovima nam ih 
nesebično poklanja i sve dalje i dalje pomalo nadrasta i samu 
sebe. Ona prihvaća svijet i život onakav kakav je i kakav joj je 
darovan, a stihovima daje svoju zahvalnost, ljubav i istinu. Svoje 
emocije utkala je u stihove koje je nesebično podijelila s nama. 
Ovjekovječila je time sebe, ali i djelić svakog od nas koji se može 
pronaći u njenim stihovima.

 Zahvaljujući Općini Molve imamo priliku doživjeti njene misli. 
Pohvalno je što se u tako malom mjestu može pronaći nekoliko 
pjesnički nadarenih autora, prozaista, dramskih pisaca i ostalih 
umjetnika, a još je važnije što lokalna jedinica zna to cijeniti i 
podupire izdavački rad. Posebnost je to našeg mjesta koju treba 
cijeniti i time se ponositi. Mudro je to obostrano djelovanje jer što 
ostaje iza čovjeka? Ostaje i pamti se samo onaj trag koji je iza 
sebe ostavljen, koji je u djelima po kojima se netko pamti. Davno 
je rečeno da ako želiš da te ne zaborave moraš nešto zapisati ili 
dobro učiniti po čemu će te kad te ne bude pamtiti. Ta mudrost 
pronašla je plodno tlo u Molvama na čemu smo veoma zahvalni 
svima koji tako misle. Autorima koji pišu, ali i onima koji to 
podržavaju i pomažu da se ovjekovječi. Zahvaljujući tim 
nastojanjima iza svih nas malih običnih ljudi jednog malog mjesta 
ostat će trag po kojem će se generacije odgajati i usmjeravati k 
općem dobru i dobronamjernom djelovanju s kojim se možemo 

samo ponositi. Ostat će sadašnjost, koja postaje prošlost, za 
budućnost. Na dobro zacrtanom putu možemo zahvaliti samo 
Poglavarstvu naše općine koje zna prepoznati prave vrijednosti, 
sačuvati ih i prenositi dalje.

Stoga zahvaljujemo Vijeću i Poglavarstvu Općine Molve koje je 
nakladnik zbirke. Slika na naslovnoj strani «Lastavice» rad je Mirka 
Vedriša, a ilustracija je rad Đure Jakovića. Zbirku je uredila Mirela 
Paša, grafička priprema je rad N-designa iz Bjelovara, a tiskana je 
u Tiskari Horvat u Bjelovaru.

Pročitajte pomno ovu zbirku jer se i vi možda krijete iza 
sličnog anđela nespokoja ili iza bića koje traži samo malo onog što 
bi mu trebalo pripadati. Nadamo se da će autorica nastaviti u 
svojim promišljanjima te nam još koji put pokloniti svoje spoznaje, 
naravno u još savršenijem obliku.

Mirela Paša

ZA LJUBAV STVORENI

U svjetlu tvog imena
spavaju moje umorne noći.

I dok sviće zora u rijeci beskrajne nade
što k svome izvoru žuri,
teku valovima žudnje

stihovi ovi, od srca mog  k srcu tvom,
vjerujući da ćeš ih Ti prepoznati i čuti.

Čudni su Božji puti,
a mi smo na tom putu

samo obični mali
za ljubav stvoreni ljudi.
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U svakom izvještaju o radu KUD-a Molve 
govorimo o burnom razdoblju i mnoštvu 
aktivnosti. Što pak reći ovaj puta kada su 
aktivnosti toliko brojne  i sve je više doga-
đanja?! Ova, 2006. godina, nakon proslave 
40. obljetnice postojanja, postaje do sada 
najaktivnije razdoblje našeg djelovanja koje 
obiluje nastupima, ali i nagradama i po-
hvalama.

Od travnja do srpnja, tj. u tri i pol 
mjeseca,  društvo je imalo  osamnaest  
nastupa  što je otprilike  jedan nastup sva-
koga tjedna. Naša predstavljanja i nastupi 
krenuli su od Uskrsa, 16. travnja 2006. 
godine nastupom folklorne sekcije,  tam-
buraškog sastava i tamburaškog orkestra  u 
Osnovnoj školi na manifestaciji «VUZEM NA 
MOLVAJ». Istoga dana folklorna  sekcija 
svečano je otvorila  izložbu  slika u galeriji 
Molvarskog likovnog kruga u Molvama. U 
ponedjeljak, 17. travnja 2006. godine gospo-
din Vidoslav Bagur  snimao je ženski pje-
vački sastav i folklor koji su pjevali 
Marijanske pjesme  za nastup u Metkoviću .  
Dana 19. travnja 2006.  dramska sekcija  
sudjeluje na Županijskom natjecanju u 
Koprivnici, a neposredno prije toga sekcija je 
nastupom oduševila mještane Kloštra 
Podravskog za njihov Dan općine.

Odmah potom društvo putuje 22. 
travnja 2006. u Novigrad  u Istri na dvo-
dnevni izlet i nastup u crkvi kojeg nam je 
organizirao fra Đuro Vuradin. I ovom prigo-
dom mu se želimo još jednom od srca 
zahvaliti na tome. Istrijani su bili oduševljeni 
nastupom i vrlo lijepo su nas prihvatili i 
ugostili. 

Na još dalji put idu članice ženskog 
pjevačkog sastava i folklorne sekcije, 5. 
svibnja 2006. u Metković gdje nastupaju na 
Međunarodnom festivalu Marijanskih pje-
sama. Također bile su lijepo prihvaćene i 
pohvaljene te pozvane na sudjelovanje na 
koncertu crkvenog pučkog pjevanja u Crkvi 
svete Katarine u Zagrebu što će se održati u 
sklopu 40. međunarodne smotre folklora. 

Ubrzo, nakon stanke od  dva tjedna, 21. 
svibnja 2006. godine,  ženski pjevački sastav 
i tamburaški sastav  uveličavaju promociju 
monografije  g. Martina Kopričanca.

Sutradan, 22. svibnja 2006.  tamburaški 
orkestar KUD-a  kiti se zlatnom plaketom 

«Paje Kolarića» na Državnom festivalu  
tamburaške glazbe u Osijeku. Stoga im 
čestitamo na velikom napretku i uspjehu. 
Pohvaljujemo sve članove i voditelja  orke-
stra Dražena Štefana na trudu i volji kojima 
su postigli zavidan uspjeh.  

Izvrsan uspjeh postigle su  naše vrijedne 
članice ženskog pjevačkog sastava i njihova 
voditeljica Katica Ištvan  16. lipnja 2006. u 
Križevcima gdje su  na Županijskoj smotri 
zborova i malih pjevačkih sastava  postigle 
odličan uspjeh i plasirale se na Državnu 
smotru u Mariju Bistricu. Čestitamo i njima 
na odličnim rezultatima te volji i marljivom 
radu.

Vrijedno radi i naša sekcija folklora i 
tamburaškog sastava koja 21. lipnja  2006. 
nastupa u Đakovu kao predstavnik naše 
županije na Ivanečkim kresovima.

Odmah nakon Đakova  isti sastav folklo-
ra i tamburaša putuje na dvodnevno puto-
vanje u Polaču , 24. i 25. lipnja 2006. g., 
gdje smo kao gosti sudjelovali na zadarskoj 
županijskoj smotri folklora. Bili smo vrlo 
lijepo primljeni i ugošćeni.

U subotu 1. srpnja 2006. imali smo dva 
nastupa. Ženski pjevački sastav i tamburaški 
sastav nastupao je popodne u Sekulinama 
na okupljanju predsjedništva  udruge 
«Hrvatsko srce».

 Na večer smo bili gosti KUD-a «Grgur 
Karlovčan» u  Kalinovcu gdje je folklorna i 
tamburaška sekcija nastupala povodom  
obilježavanja 25. godišnjice Kalinovačkog 
KUD-a. 

KUD MOLVE - AKTIVNOSTI DRUŠTVA U PROLJETNO-LJETNOM         

Najaktivnije razdoblje u radu 
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Ubrzo zatim ponovno putujemo. Dana 6. srpnja 2006.  dajemo 
cjelovečernju priredbu u Donjoj Voći na manifestaciji „Tragom 
iskona“. Tamo su nastupali: ženski pjevački sastav, dramska sekcija s 
recitacijama o Podravcima autora Ivana Jakovića, tamburaši i folklor 
. Ugodno se družeći upoznali smo i taj dio Lijepe naše. 

        Najznačajniji događaj ove sezone i velika čast za naše 
društvo bilo je sudjelovanje na  jubilarnoj 40. međunarodnoj smotri 
folklora u Zagrebu. Naše društvo sudjelovalo je na prvoj takvoj 
smotri  pa je bilo poseban gost na obilježavanju ove 40. obljetnice. 
Tom prigodom  imali smo nastup u koncertnoj dvorani «Vatroslav 
Lisinski»,  prijem kod zagrebačkog gradonačelnika, sudjelovali smo 
na svečanoj misi u katedrali, nastupali smo na Gradecu i  imali smo 
koncert Marijanskih pjesama u Crkvi svete Katarine  na Markovu 
trgu . U tom dvodnevnom predstavljanju promovirali smo svoje 
mjesto, kulturu i  tradiciju na najvišem nivou u našoj državi, a vidjeli 
su nas i čuli sudionici mnogih drugih krajeva naše domovine i 
svijeta. Dostojno smo predstavili svoj kraj, svoje korijene i svoj 
identitet što je bilo i posebno zapaženo. To je bio velik doživljaj, 
događaj, ali i obaveza za naše društvo i članove izvođače, ali i za 
Molve, te sve Molvarke i Molvarce. Ti nastupi bili su vrhunac našeg 
trenutnog rada. Presretni smo i  ponosni što smo bili njihov dio.

        U ovom periodu možemo biti, promoviranja našeg mjesta, 
kulture i tradicije.

Ove godine  napravili smo i velik posao jer smo otkupili domaće 
platno i dali sašiti novu izvornu molvarsku nošnju s kojom možemo 
dostojno i uvjerljivo prezentirati naše mjesto. 

U tamburaškom sastavu, zahvaljujući Stjepanu Kopričancu  i 
Mateju Ištvanu,  sada  sviraju i dvije violine. Velik je doprinos i 
ostalih svirača  Alena i Mihaela Gregurića, Petra Kovačića, te Igora 

Paranusa i ostalih koji prema potrebi uvijek vrlo radu priskoče. Oni  
marljivo vježbaju, sudjeluju na svakoj folklornoj probi, a ne štede ni 
žice ni prste svirajući na druženjima nakon nastupa.

U ovom periodu bilo je  mnogo rada, truda i volje u svim 
sekcijama da se sve uvježba  i da se odvoji svoje slobodno, no 
mnogo puta i radno vrijeme od strane svih članova i voditelja. 
Održano je 157 proba ove godine! Sve sekcije nastupale su na 
županijskim smotrama i postigle odlične uspjehe. Stoga im ovom 
prilikom zahvaljujemo i pohvaljujemo ih sve redom. Cijenimo svaku 
odsviranu notu, svaki plesni korak, svaku empatiju glumca te riječ 
otpjevane pjesme, svakog voditelja, ali i svakog člana od najmlađih 
do najstarijih. Vrlo je pohvalno  njihovo slaganje u radu, ali i u 
neobaveznim trenucima kad na gostovanjima svi od reda, bez obzira 
na godine i umor,  zasviraju i zaplešu te podignu sve na noge. Sretni 
smo što se to događa i u našem KUD-u. Ponosni smo na svoje 
svirače, pjevačice  i pjevače, plesačice i plesače te glumice i glumce. 
Zaista je to divno vidjeti. Zahvaljujemo svim članovima i voditeljima 
sekcija  Katici Ištvan, Dubravki i Ivanu Jakoviću, Draženu Štefanu , 
Nadi Kokša, garderobijerki Spomenki Žufika i ostalim članovima 
Upravnog odbora, te predsjednici Marini Sabolović što sve 
organiziraju i trude se da naše društvo napreduje ovakvim ubrzanim 
tempom. Zaista su svi zaslužili godišnji odmor nakon kojeg će 
nadamo se opet prionuti radu  marljivo kao i do sada.

Takav odnos prema radu i postignuti rezultati su  hvale vrijedni, 
reprezentativni za naše Molve  i čitav kraj, poticajni za budućnost 
te služe na ponos svakog pojedinca, ali i zajednice

Tajnica KUD-a: 
Mirela Paša
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Poštovani čitatelji našega lista lijepo Vas pozdravljamo! Hvaljen 
Isus i Marija!

Prošlo je dosta vremena od našeg zadnjeg kronološkog 
izvještaja, a događaja u ovih nekoliko mjeseci bilo je poprilično, pa 
krenimo redom.

U prošlom broju čitali ste da smo dobili novoga provincijala p. 
Đuru Hontića koji je rodom iz Molva te da je naš provincijski kapitul 
donio mnoge promjene u cijeloj Provinciji, pa tako i u Molvama. 
Dosadašnji župnik i gvardijan fra Marko Vrdoljak imenovan je u 
vinkovačkom Novom Selu za novog gvardijana i župnika, a u 
Molvama je razriješen dužnosti, te je na njegovo mjesto došao p. 
Martin Dretvić. 

Iz Molva je premješten i fra Đuro Vuradin koji je imenovan 
gvardijanom u Puli. Samostan u Molvama sada broji dva člana p. 
Martina i fra Ivana koji je ostao i dalje župnim vikarom. 

Od događaja u ovih nekoliko mjeseci kronološkim redom 
donosimo.

- 24. veljače u Molvama  u našem samostanu održana je korona 
našeg virovskog dekanata.

- 17. i 18. ožujka s dva autobusa iz Molva, Repaša i Ždale 
organizirano je hodočašće naše Župe u Padovu na grobove 
velikih svetaca sv. Antuna i sv. Leopolda Mandića. U Padovi 
smo se pridružili hodočasnicima iz drugih krajeva Lijepe naše 
te smo s njima imali zajednički program.

- 17. travnja na Uskrsni ponedjeljak kada je u Molvama 
proštenje, euharistijska slavlja kod kapelice i u crkvi predvodio 
je fra Zdravko Tuba domaći sin i definitor naše provincije.

- Od 29. do 30. travnja naši mladi iz Frame sudjelovali su na 
susretu hrvatske katoličke mladeži u Puli gdje su imali i vrlo 
zapažene nastupe.

- 14. svibnja u Repašu je proslavljen dan Prve svete pričesti. 
Ove godine u Repašu su bile samo četiri prvopričesnice. Misno 
slavlje predvodio je fra Marko, a propovijedao fra Ivan. Istoga 
dana u Zagrebu u večernjim satima održana je promocija 
knjige našeg pokojnog fra Denisa Sačera. Na promociju smo 
išli organizirano, a naša Frama je sudjelovala i u samom 
programu.

- 21. svibnja u Molvama dvadesetjedno dijete primilo je Prvu 
svetu pričest koju je predvodio župnik fra Marko, a 
propovijedao fra Ivan. Nakon euharistijskog slavlja domjenak 
je bio na farofu i to u novouređenoj dvorani koja nosi naziv 
«dvorana mons. Juraja Magjerca».

- 23. svibnja u Molvama su snimane dvije emisije o mladima iz 
naše Župe koje su prikazane na Varaždinskoj televiziji.

- 3. lipnja u Novom Marofu naši ministranti iz Molva i Repaša 
sudjelovali su na provincijskom susretu ministranata. Ove 
godine nije bilo natjecanja u kvizu znanja, ali je održano 
nogometno natjecanje na kojem je naša ekipa osvojila drugo 
mjesto.

- 5. lipnja na blagdan Marije Majke Crkve svečano euharistijsko 
slavlje u 9h kod kapelice i u 11h u crkvi predvodio i 
propovijedao je vlč. Mirko Horvatić ekonom Varaždinske 
biskupije.

Prvo je dijete iz obitelji Ivana Dretvića i 
Marice r. Gradinac. Rođen 1. svibnja 1950. u 
Gradištu i kršten 3. svibnja u crkvi Sv. Franje 
Asiškoga, župa Gradište. Sv. Krizmu je primio 
u Gradištu 20. srpnja 1959., a u istom 
mjestu je završio i osnovnu školu.

U sedamnaestoj godini života, 1967. go-
dine, odlazi u sjemenište  u Zagrebu.

Godine 1969. prima redovničko odijelo i 
ulazi u Novicijat Franjevaca Konventualaca 
na Cresu, a 1970. g. polaže prve redovničke 
zavjete. Kao klerik završava klasičnu gimna-
ziju i maturira 1972. u Zagrebu na Svetom 
Duhu.

Nakon odsluženog vojnog roka, upisuje 
se na studij filozofije na filozofsko-teo-
loškom fakultetu u Zagrebu, te nakon završe-
ne filozofije, 1975. god. poglavari ga šalju 
na teološke studije u SAD. U SAD-u na 
Franjevačkom Učilištu Sv. Antuna u 
Rensselaeru, Albanv -NEW YORK, završava 
teologiju i dobiva gradus MAGISTRA 
TEOLOGIA-E te biva zaređen za svećenika 5. 
svibnja 1979. U tijeku studija, a prije đako-
nata, godine 1977. na blagdan Sv. Franje 
Asiškoga, 4. listopada, položio je Svečane 
Zavjete u ruke svojih redovničkih poglavara.

O. Martin DRETVIĆ OFM Conv. 
Iste godine 1979. kao mladomisnik, 

vraća se u svoju domovinu Hrvatsku, i slavi 
mladu Misu u svom rodnom Gradištu, 15. 
srpnja 1979. godine. 

Nakon mlade Mise, prvo mjesto službo-
vanja bilo mu je u Samostanu Sv. Antuna u 
Vinkovcima, gdje ostaje dvije i pol godine. 
Već od početka svoga svećeništva, inten-
zivno se bavi pučkim misijama i duhovnim 
vježbama,  poglavito redovnicama i drugim 
različitim staležima.

Godine 1982. imenovan je župnikom u 
Mađarevu, a kasnije i gvardijanom i župni-
kom novoosnovane župe i samostana u 
Novom Marofu, povjerene Franjevcima Kon-
ventualcima. U tijeku gradnje crkve i samo-
stana u Novom Marofu, odlazi na novu 
dužnost u Nacionalno svetište Sv. Nikole 
Tavelića u Šibeniku, gdje boravi šest godina. 
Tu vrši službu gvardijana i upravitelja Nacio-
nalnog svetišta kroz tri godine, a nakon toga 
biva premješten u Vinkovce, u župu i sa-
mostan Bezgrešnog Srca Marijina gdje je 
vrlo uspješno djelovao kroz 13 godina.

Godine 2002. imenovan je župnim 
vikarom u župama Novi Marof i Mađarevo, 
kroz četiri godine. Ove godine u mjesecu 

travnju imenovan je župnikom i gvardijanom 
u Molvama.

U svojih 26 godina svećeništva, o. Martin 
je istaknuti propovjednik, pučki misionar, 
duhovnik i zauzeti pastoralni djelatnik na 
njivi Gospodnjoj, za spasenje neumrlih duša 
u ovom napaćenom Hrvatskom  narodu i 
domovini Hrvatskoj koju je prošao uzduž i 
poprijeko, sijući sjeme riječi Božje.
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- 16. lipnja na farofu je održana primopredaja gvardijanske 
službe. Dosadašnji gvardijan fra Marko Vrdoljak predao je 
službu novoimenovanom gvardijanu p. Martinu Dretviću. Toga 
dana pod večernjom svetom misom zahvalno euharistijsko 
slavlje predvodio je fra Ivan Poleto u koncelebraciji s fra 
Markom i p. Željkom Pašom. Svetu misu zahvalnicu za fra 
Marka animirali su framaši od 1993. godine do danas. Nakon 
euharistijskog slavlja bio je kratki multimedijalni program te 
se sve nastavilo zajedničkim druženjem u novoj dvorani na 
farofu.

- 20. lipnja doselio se novi gvardijan i župnik p. Martin Dretvić, 
a toga dana navečer bilo je organizirano zajedničko druženje 
u dvorištu na farofu za sve crkvene odbornike, stare i nove, 
pjevače i za prijatelje fra Marka koji su se došli oprostiti od 
njega.

- 2. srpnja na nedjelju srpnjicu u crkvi fra Marko je slavio svoju 
oproštajnu misu u Molvama.

- 3. srpnja u prostorijama župnog ureda održana je i primo-
predaja župe. 

- 5. srpnja fra Marko je otišao na svoju novu dužnost u Novo 
Selo.

- Od 24. do 31. srpnja naši mladi iz Frame boravili su na Cresu 
na duhovnom – rekreacijskom susretu.

Dragi čitatelji našega MIL-a, ovo su ukratko samo nabrojeni 
događaji koji su se dogodili u ovom proteklom razdoblju. Za nama 
ostaju sve ove nove promjene i čekaju nas nove zadaće, a prva je 
Velika Meša. Stoga vam donosimo program euharistijskih slavlja za 
nadolazeće proštenišne dane.

Trodnevnica pred Veliku Mešu: 

12. kolovoza – subota – u crkvi – sveta Misa u crkvi i prilika za 
svetu ispovijed

13. kolovoza – nedjelja – u crkvi –  sveta Misa u crkvi i prilika 
za svetu ispovijed

14. kolovoza – ponedjeljak – kod kapelice – sveta Misa u crkvi i 
prilika za svetu ispovijed, a nakon svete mise je procesija sa 
svijećama i s kipom Majke Božje Molvarske oko kapelice.

15. kolovoza – Velika Meša – 
 9.00h – kod kapelice – euharistijsko slavlje služi novi župnik 

p. Martin Dretvić, a nakon svete mise je procesija s kipom 
Majke Božje Molvarske u  župnu crkvu.

 11.00h – u crkvi – euharistijsko slavlje predvodi i propovijeda 
provincijal p. Đuro Hontić.

Želimo Vam u ovo vrijeme odmora obilje Božjeg blagoslova, fra 
Marku i fra Đuri puno sreće u novim službama, a  nas koji ostajemo 
preporučamo u vaše molitve.

fra Ivan Poleto, župni vikar

Primatelji sakramenta Prve pričesti u Molvama

Prva pričest u Repašu

Susret mladih (Pula)

Oproštaj Framaša od fra 
Marka Vrdoljaka



14 broj 28 | 2006.

NK Mladost

Nogometno proljeće  molvarske  MLADOSTI  nije  donijelo  ništa  
bolje  rezultate  od  jesenskih.  Iako  se  je  očekivalo  da  bi  moglo  
biti  drugačije.  Ocjena  cijele  natjecateljske  sezone  u  II  HNL  je  
prilično  negativna.  Vodstvo  kluba  je  svjesno  da  su  postignuti  
rezultati  ispod  očekivanih, a na  to  je  utjecalo  nekoliko  faktora  
koji  su  kao  takvi  prepoznati te  će  se  već  u  pripremama  za  
narednu  sezonu  morati  ispraviti.

Najveće  razočarenje  u  II  HNL  su  sami  igrači  koji  nisu  
pružali  igre  kakve  su  se  od  njih realno  očekivale.  U  većini  
utakmica  nisu  pošteno  ni  oznojili  dresove  stoga  su  i  rezultati  
takvi  kakvi  jesu.

Trener  je  sigurno  taj  koji  je  krivac  za  takvo  stanje  u  
momčadi.  Na  treninzima  se  je  radilo  dosta  dobro,  no  izostala  
je  dobra  motivacija  momčadi  u  svlačionici  kao  i  kvalitetnije  
taktičko  vođenje  momčadi   u  jednom  tako  visokom  stupnju  
natjecanja  kao  što  je  II  HNL.

Naravno,  najveća  odgovornost  je  na  vodstvu  kluba  koje  nije  
na  vrijeme  prepoznalo  gore  navedene  čimbenike.

Ove  gore  navedene  “odgovornosti “  naravno  mogu  ići  i  
obrnutim  redoslijedom,  dakle,  odgovornost  vodstva  kluba  kao  
broj  jedan,  zatim  odgovornost  trenera,  te  na  posljetku - igrača.

No  najgore  od  svega  toga  je  što  su  zakinjeni  ljubitelji  
dobrog  nogometa  koji  se  je  u  Molvama donedavno   igrao,  
napravljena  je  jedna  negativna  klima  oko  kluba  što  je  i  
razumljivo.

U  samo  prvenstvo  se  je  ušlo  sa  pogrešnim  ciljem  koji  je  
nazvan  “važno  je  da  smo  se  plasirali  u  II  HNL  a  na  godinu  
ćemo  ispasti  u  željenu  III  HNL “ .  Ovakve  priče  su  od  početka  
sezone  ušle su  u  uši  sudaca  te  vodstva  klubova  sa  kojima  smo  
dijelili   ligaške  utakmice.  Poznavajući  “hrvatsku  nogometnu   
stvarnost “  ne treba  biti  previše  mudar  da  smo  se  od  početka  
ponudili  kao  lagani  plijen  prekaljenim  “maherima “  koji  imaju  
visoke  ali  nerealne  ciljeve  koje  ostvaruju  ne  birajući  sredstva.

Najveća  satifikacija,  ako  se  tako  može  nazvati,  stigla  je  od  
sudaca  koji  su  nam  sudili  u  zadnjem  kolu  II  HNL  kada  su  
izrekli  pravu  istinu,  citat: “Na  tablici  stojite  tako  kako  stojite  
jer  igrate  i  vodite  klub  pošteno “.  Mislim  da  je  ovo  dovoljno  
svakom,  koji  se  imalo  razumije  u  najvažniju  sporednu  stvar  na 
svijetu.

 Nakon  spuštanja  zavjese  na  proteklo  prvenstvo  vodstvo  
kluba  se  je  okrenulo  planiranju  nadolazeće  sezone  u  kojem  će  
se  MLADOST  MOLVE  natjecati  u  novoformiranoj  III  HNL.

Ta  liga  će  po  kvaliteti  biti  ista kao  i  prethodna  s  tim  da  će  
za  nas  biti  daleko  zanimljivija  jer  smo  dobili  u  nju  7  klubova  
iz  naše  neposredne  blizine,  dakle,  biti  će  tu  puno  lokalnih  
derbija  koji  će  puniti  nove  tribine  molvarskog  stadiona.

Novu ligu će tako sačinjavati dosadašnji  drugoligaški: MLADOST  
Molve, GRAFIČAR VODOVOD, METALAC, SLAVONIJA, GRANIČAR 
Županja, zatim  novi  iz  središta  VARAŽDIN, PODRAVAC Virje, 
PITOMAČA, KRIŽEVCI, SUHOPOLJE, MLADOST Ždralovi, NEDELIŠČE.

Tu  su  i  novi  Slavonci: CROATIA Đakovo, OLIMPIJA Osijek, 
VIŠNJEVAC Osijek, ORIOLIK  Oriovac, MLADOST Cernik.  Dakle  
zanimljivi  suparnici.

Prvi  potez  uprave  bio  je  dovođenje  iskusnog  trenera  Đure  
Petrinca  koji  iza  sebe  ima  niz  zanimljivih sredina te isto toliko 
dobrih rezultata i plasmana. Do sada je vodio zagrebačku 
LOKOMOTIVU,  kutinsku  MOSLAVINU, SEGESTU prošle  sezone  je  
bio  pomoćni  trener  u  MARSONIJI. 

Nesumnjivo  je  da  će  svojim  bogatim  iskustvom  uspješno  
kormilariti  molvarskim  brodom.

Njegov  prvi  asistent  će  biti  Ivica  Cenkovčan  koji  također  
ima  dugogodišnje  iskustvo  u radu  s  prvom  momčadi  a  kako  će  
ujedno  voditi  i  juniore  to  je  idealna  vezna  linija  koja  garantira  
uvođenje  mladih  igrača  u prvu  momčad.

Pripreme  su  počele  9. srpnja i  odvijaju  se  prema  
predviđenom  programu. U  planu  je  odigravanje  12  pripremnih  

OPTIMIZMOM
u  narednu  sezonu
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utakmica  kroz  koje  će  svi  igrači  dobiti  priliku  da  se  nametnu  
svojim  radom.

Od  igrača  koji  su  igrali  prošle  sezone  klub  su  napustili:  
Zvonko  Toth, Bojan  Bakšaj , Danijel  Ivandija, Matija  Ivandija.  S  
radom  nije  želio  nastaviti  Tihomir  Krznarić  koji  vodstvu  kluba  
neprestano  zadaje  glavobolje  svojim  neozbiljnim  postupcima -  
malo  ga  ima  malo  ga  nema.  

Prvoj  prozivci   odazvalo  se 25  igrača  računajući  nekoliko  
juniora  i  kadeta,  te  igrače  koji  će  pripreme  iskoristiti  za  
nametanje  struci.   Mislim  da  mladi  igrači  ponikli  u  našoj  školi  
nogometa  svojim radom  zaslužuju  da  ih  se  nabroji  poimence: 
Dejan  Sinjeri, Tomislav  Peti, Mihael  Fosić,  Zdravko  Turčić, Dejan  
Šekutor, Tomislav  Kolar,  Josip  Crnjaković.

Pozivnice  je  dobilo još  nekoliko  igrača  iz  Molvi  no  njihov  
odgovor  je  bio  da  im  je  u  to  vrijeme  ljepše  na  bazenu  i  da  
im  se  neda  trčati.  Dosta  žalosno  i  neozbiljno  ne  od  djece  
nego  od  strane  roditelja,  koje  treneri  smatraju  najodgovornijima  
u  razvoju  djeteta.  

U  tijeku  su  razgovori  s  nekoliko  kvalitetnih  igrača  kojima  
moramo  nadomjestiti  one  koji  su  otišli.  Tu  se  prije  svega  radi  
o  dvojici  špic  igrača,  veznom,  te  lijevom  bočnom.  Do  sada  
nam  je  pristupio, odnosno,  vratio  se  je  golman  Hrvoje  Pepelko,  
te  Danijel  Bednaić  koji  je  ponikao  u  klubu.

Škola  nogometa  je  također  uspješno  radila  tijekom  prošle  
sezone.  Kadeti  i  juniori  su  igrali tešku  ligu  sa  vršnjacima  
VARTEKSA, MEĐIMURJA, ČAKOVCA, KOPRIVNICE..... a  sve  to  zbog  
visokog  stupnja  u  kojemu  igra  prva  nam  momčad.

Trener  Ivica  Cenkovčan  i moja  malenkost   koja  mu  je  stalno  
bila  pri  ruci,  mučili  smo  se  da  sezonu  uspješno  privedemo  
kraju.  Kad  kažem  uspješno,  tu prije  svega  mislim  na  to  da  se  
odigraju  sve  utakmice, te  da  se  postigne  što  bolji  rezultat.  
Trebalo  je  puno  osjećaja  da  bi  se  igrače  održavalo   motiviranim  
i  nakon  poraza  koji  su neminovni  u  takvom “profesionalnom“ 
društvu  koje  u  svojim  sredinama  radi  i  po  dva  puta  dnevno.

Ovakva  liga  nas  nažalost  očekuje  i  naredne  sezone,  jer  
nema  alternativne  slabije  lige  pod  okriljem  HNS-a.  No  sada  
ćemo  i  mi  biti  puno  iskusniji  i  što  je  najvažnije  dobro  
pripremljeni  uzevši  u  obzir  da  većina  kadeta  i  juniora  radi  
kvalitetno  sa  prvom  momčadi.

Ovdje  moram  pohvaliti  trenera  Petrinca  a  posebno  igrače  
seniore  koji  su  izvanredno  prihvatili  mlade  igrače,  koje  u svakoj  
prilici  bodre  u  radu.  

Pioniri  svih  uzrasta  od  10  do  16  godina  ostvarili  su  
također  zavidne  rezultate,  najviše  su  napravili  oni  iz  uzrasta  U-
14  i  U-10  dok  su  nešto  slabije  plasirani  oni  iz  uzrasta  U-12  i  
to  iz  razloga  jer  se  nisu  okupljali    na  treninge  te  što  je  
razočaravajuće  nije  ih  bilo  na  utakmice. 

Tu  također  veliku  krivicu  preuzimaju  roditelji  pogotovo  djece  
iz  Molvi  koji  će  se  ovdje  svakako  prepoznati.  Djecu  su  
kažnjavali  nepuštanjem  na  utakmice  zbog  ocjena  u  školi  a  oni  
su  svakako  u  vrijeme  utakmice  viđeni  u  igranju  ispred  kuće  ili  
na  školskom  igralištu.

Moram  napomenuti  da  treneri  uredno  vode  kartone  za  
svakog  igrača,  najvažnija  stavka  u  tim  kartonima  su  stanje  
ocjena  u  školi  koje  se  neprestano  kontroliraju  kako  preko  djece 
koja  su  iskrena  tako  i  preko  učitelja.  Ta  suradnja  sa  školom  
mora  se  podići  na  još  viši  nivo  tako  da  se  i  od  strane  škole  
kontrolira  aktivnost  djece  u  NK  MLADOST  MOLVE  jer  je  za  
učenike  tako  upisano  u  školske  knjižice pod  slobodne  aktivnosti. 

No  nije  dovoljno  to  samo upisati -  potrebno  je  i  provjeriti  da li  
taj  i  taj  učenik  sudjeluje  u  tim  aktivnostima. Također  je  važna  
stavka  u  kartonu  postotak  dolazaka  na  treninge  te  postotak  
odigranih  minuta.

Daleko  bi  se  otišlo  kada  bi se  do  kraja  htjelo  analizirati  sve  
što  svakodnevno stoji  pred  preko  stotinu  djece  uzrasta od 6  -  
19  godina.  Velika  su  to  odricanja  od  njihove  strane  no  važno 
je  pred njih  postavljati  određene  zadatke  te  pratiti  njihovo  
ostvarivanje.

Najuspješnija  momčad  NK  MLADOST  MOLVE  ove  godine  je  
momčad  VETERANA!  Osvojili  su  1.  mjesto  u  II  Veteranskoj  lizi  
KC/KŽ  županije.  Iako  je  veteranska  liga  osporavana  i  ismijavana  
i  od  strane  nekih  članova  vodstva  kluba  koji  misle  da  veterani  
postoje  samo da  bi  pili  i  jeli  nakon  utakmica koje  po  njihovom  
mišljenju  nisu ozbiljne,  ipak  to  sigurno  nije  tako.

U  tim  veteranskim  momčadima  se  igra  ozbiljno  a  to  što  se  
ponekad  glasnije  podvikne  mora  se  uzeti  u  obzir  jer  do  toga  
dolazi  kada  ponestane  snage.  Veterani  su  u  našem  klubu  kotač  
koji  pokreće  i  nosi  klub  stoga  čestitka  na  osvojenom  1.  
mjestu.

Ovaj  tekst  vidite  završavam  sa  pozitivnim  vibracijama,  od  
prijatelja  kluba  očekujemo  da  će  u  narednoj  sezoni  puniti  
tribinu  koja  će  do  prvenstva  biti  kompletno  uređena  što  
podrazumijeva  postavljanje  stolica  i  krovišta.

Važnije  od  ovih  uvjeta  neka  bude  veselje  u  dobrim  
rezultatima  te  pogotovo  u  vraćanju  prepoznatljivog  Molvarskog  
nogometa  na  prekrasan  travnjak  našeg  igrališta.

Športski  pozdrav.

Tajnik  Vlado  Kolar  

PRVENSTVO 
HRVATSKE ZA MLAÐE 
I STARIJE DJEČAKE

U Molvama je 27. svibnja 2006. godine održano 
Prvenstvo Hrvatske za  mlađe i starije dječake u hrvanju 
grčko-rimskim stilom. Organizatori su bili:  Općina 
Molve,  Hrvački športski klub Podravka i Hrvatski 
hrvački savez, a natjecanje je održano u športskoj 
dvorani OŠ Molve. Natjecali su se mlađi  (1993. – 1996.) 
i stariji (1991. – 1992.) dječaci. Nakon odličnog 
prošlogodišnjeg momčadskog trećeg mjesta, nažalost 
sličan plasman je ove godine izostao jer se dogodio niz 
otegotnih okolnosti. Naime, isti dan su trojica hrvača 
primila sakrament svete Potvrde, a dvojica su bila lakše 
ozlijeđena. Jedan od najboljih boraca u svojoj kategoriji 
i prošlogodišnji prvak  Hrvatske, Vedran Grobenski nije 
nastupio. Luka Mihalec obranio je naslov prvaka 
Hrvatske!
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sport

ZAPAŽENI USPJESI MARKA CESTARA
Ne kaže se uzalud da jabuka ne pada daleko od stabla, a to je slučaj i kod 

mladog Marka Cestara, sportskog ribolovca. Svoje prve ribičke korake napravio 
je zahvaljujući svom ocu Krešimiru koji je „zarazio” svog sina Marka (a pomalo 
i kćerku Luciju). Naravno da treba spomenuti i logistiku mame Marijane. 
Marko je član ŠRK Amur Molve Grede i do sada kroz nekoliko godina osvojio je 
brojna priznanja i nagrade. Deseci medalja i pehara sa raznih natjecanja, 
općinskih i županijskih, krase police i zidove u domu Cestarovih. Ove godine 
uz još jednog mladog ribolovca Marko je predstavljao Koprivničko-križevačku 
županiju  u 1. ligi kadeta Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza u lovljenju 
ribe. Prvih šestero plasiranih izborit će mjesto u kadetskoj reprezentaciji 
Hrvatske, a time i odlazak na svjetsko prvenstvo kadeta koje će se iduće 
godine održati u Portugalu. Naš Molvarac Marko Cestar ima izgleda da to i 
ostvari. Podrška Općine Molve i razumijevanje prate ribolovni put mladog 
Marka.

Drago Kokša

Marko Cestar s osvojenim trofejima.

Molvarski nogometaši u svom djelovanju (radu) imaju 8 
selekcija. Medu njima je i ona najmlađa a to su prednatjecatelji. To 
su učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. Oni nemaju organiziranu 
ligu natjecanja kao ostale selekcije pa se osim treninga za njih 
nastoji organizirati prijateljske utakmice ili turniri. Jedan od takvih 
primjerenih turnira organizirali smo i u Molvama potkraj školske 
godine. Osim nas domaćina gosti su nam bili najmlađi nogometaši 
iz susjednog Virja, te Križevaca i Slaven Belupa iz Koprivnice. 
Utakmice smo igrali na glavnom igralištu da djeca mogu uživati u 
zelenom tepihu, a novoizgrađene tribine poprilično su bile 
popunjene roditeljima koji su pružali podršku svojim bodrenjem i 
navijanjem. Najviše su pokazali mali Koprivničanci i Križevčani a 

nešto slabiji bili su Virovci i Molvarci. I dok ovih dana proslavljeni 
hrvatski reprezentativac Zvonimir Boban poziva u dnevnom tisku da 
se sve više ulaže u nogomet u Hrvatskoj -  Dražen Balogović  zvan 
još i «Molvarski Boban», član IO NK Mladost Molve kaže:  
„Oduševljen sam bio brojnošću malih nogometaša na našem 
igralištu (svaka ekipa imala je po dvije ekipe a to je više od 80 
učenika) i to je svakako lijep primjer ostalima kako mi u klubu 
vodimo brigu i za one najmlađe. Samo tako i s još većom pozornošću 
trebamo posvetiti našim mladima kako bi jednog dana upravo oni 
obukli „sveti dres” seniorskog sastava a time kroz sport promovirati 

svoj klub, mjesto i općinu.»
Drago Kokša

Turnir prednatjecatelja
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Mario Kolar 
dobitnik Rektorove 
nagrade

Mario Kolar prima nagradu iz ruku rektorice Helene Jasne Mencer.

Mario Kolar, student Filozofskog fakulteta u Zagrebu, smjer 
kroatistika i južna slavistika, dobitnik je Rektorove nagrade za 
akademsku godinu 2005./2006. Rektorova nagrada svake se godine 
organizira radi poticanja studentskog znanstvenoistraživačkog, 
stručnog i umjetničkog rada te se njome nagrađuju najbolji 
studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja, odnosno 
umjetnička ostvarenja. Nagrada se dodjeljuje za najbolje radove iz 
šest područja: iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, 
biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti. Studenti svoje 
radove prijavljuju na natječaj, nakon kojeg povjerenstvo za 

U Molvama je u subotu, 1. srpnja 2006. godine održana 
sjednica Glavnog odbora Hrvatskog srca, ženske asocijacije 
Hrvatske seljačke stranke. Glavne teme bile su one vezane uz rad 
HSS-a kao stranke, ali i takve što se tiču svih u ovoj zemlji: 
ribolovno-ekološki pojas ili prodaja poljoprivrednog zemljišta. 
Istaknuta je zabrinutost članica Hrvatskog srca za način kako se 
danas raspolaže zemljom i strah da hrvatski seljak ne uđe u EU 
nespremniji i ranjiviji nego li je to danas. Također raspravljalo se 
o položaju žena u HSS-u , te su razmijenjena iskustva što su vrlo 
različita od   organizacije do organizacije po pojedinim 
županijama. Sjednicu je vodila predsjednica Hrvatskog srca 

Rektorovu nagradu imenuje najbolje. Mario je na natječaju 
sudjelovao sa svojim znanstvenim radom o pjesništvu Vladimira 
Nazora, na kojem mu je mentor bio redoviti profesor na Odsjeku za 
kroatistiku Filozofskog fakulteta dr. sc. Cvjetko Milanja. Sukladno 
vrsti njegova rada, odnosno studija, Mario je nagradu, koja se sastoji 
od povelje i novčanog dijela, primio za područje humanističkih 
znanosti. Svečana dodjela održala se 11. srpnja u auli Sveučilišta u 
Zagrebu uz nazočnost rektorice Helene Jasne Mencer, dekana i 
voditelja svih fakulteta te šire akademske javnosti.

V. P. 

Marija Anić Ledinski, a prisutne su bile članice Odbora iz svih 
hrvatskih županija. 

Nakon sjednice sudionice je primio predsjednik Poglavarstva 
općine Molve i saborski zastupnik Ivan Kolar, te ih je upoznao s 
radom Općinskog vijeća u proteklih desetak godina. Potom su 
obišle župnu crkvu i kapelicu na groblju s kipom Majke Božje 
Molvarske. Članovi KUD-a priredili su prigodan program, a 
vrijedne domaćice tradicionalna podravska jela i slastice. Ne 
treba niti naglašavati da su sve uzvanice bile oduševljene 
Molvama, onim što je napravljeno i odlučile su promptno da u 
svoj program uvrste i dolazak u Molve svake slijedeće godine.

V.P.  

ŽENE HSS-a U MOLVAMA
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U petak 30. lipnja 2006. godine u OŠ 
Molve održana je svečana podjela 
svjedodžaba i učeničkih knjižica po 
završetku šk. god. 2005./2006. godine. 
Podjeli su nazočili svi djelatnici škole, a 
učenicima se obratio ravnatelj škole Ivan 
Jaković posebno zaželjevši osmašima 
uspješno daljnje školovanje i životni put. Svi 
učenici koji su završili razred s odličnim 
uspjehom (5,00) nagrađeni su jednom 
lektirom, a svi drugi odlični učenici su 
pohvaljeni. Učenici koji su završili svih osam 
razreda s odličnim uspjehom nagrađeni su 
medaljom i knjigom, a učenica Antonija 
Kovač koja je svih osam razreda završila s 

DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ 

ISPUNJEN 
OBIMAN 
PROGRAM

Djeca iz dječjeg vrtića „Pčelica“ su pri 
kraju pedagoške godine bila na nekoliko 
poludnevnih i cjelodnevnih izleta. Starija 
grupa djece je u mjesecu svibnju sudjelovala 
na dječjem olimpijskom festivalu u 
Koprivnici, što ga svake godine organizira 
Zajednica športskih udruga grada 
Koprivnice. Djevojčice i dječaci natjecali su 
se  u pet sportskih disciplina: trčanje na 
50m, štafeta 4x25m, skok u dalj s mjesta, 
bacanje loptice u dalj i nogomet za dječake 
i djevojčice.

Ove godine smo imali nešto manje 
uspjeha nego prošle godine, ali ni ove 
godine nismo ostali bez medalja: Petar 
Škurdija je osvojio brončanu medalju za 3. 
mjesto u trčanju, a djevojčice su osvojile 
srebrne medalje za 2. mjesto u nogometu. 
Bili smo zadovoljni ovim rezultatima jer je 
bitno sudjelovati na ovakvim natjecanjima, 
bez obzira na pobjede.

Djeca starije grupe su i ove godine 
posjetila Zagreb. Posjetili smo Hrvatski sabor 
i zoološki vrt. Prošli smo prostorijama 
Sabora gdje su djeca, na njima primjeren 
način, upoznata s tom institucijom. Najveće 
oduševljenje je izazvala posjeta zoološkom 
vrtu. Djeca uvijek ponovo uživaju u 
promatranju životinja, bez obzira što su neki 
već bili tamo.

U našem dječjem vrtiću provodi se 
program vjerskog odgoja u starijoj grupi, a 
provodi ga odgajateljica Anđelka Kolar. 

Povodom toga su djeca posjetila Mariju 
Bistricu, a organizator posjete je bila 
biskupska konferencija grada Zagreba. 
Pozvani su bili vjerski vrtići pa se tako i naš 
vrtić uključio u posjetu.

U mjesecu lipnju organiziran je izlet u 
Otrovanec kojeg su posjetila sva djeca iz 
vrtića, uključivši i jasličku djecu. Djeca su 
posjetila imanje „Zlatni klas“ gdje smo imali 
organizirani dan od strane vlasnika imanja. 
Mališani su posebno uživali u jahanju konja, 
a samo imanje je zanimljivo za ostale igre.

Na kraju pedagoške godine, u Domu 
kulture je organizirana završna priredba za 
djecu koja će u jesen krenuti u školu. Završni 
program su izvela djeca mlađe i starije 
grupe. Djeca - predškolci su se pjesmom i 
plesom oprostila  od svojih bezbrižnih dana, 
provedenih u vrtiću.

Ravnateljica
Mirjana Tomec

uspjehom 5,00 nagrađena je jednim 
enciklopedijskim izdanjem i medaljom te je 
ujedno proglašena i najučenicom škole. Za 
najsportašicu škole izabrana je Lana Jaković 
te nagrađena medaljom. Svi odlikaši su ušli i 
u Zlatnu knjigu koja se nalazi u holu škole. 
Pohvaljeni su također i učenici koji su 
postigli zapažene rezultate na državnim 
natjecanjima. To su Lana Jaković i njezin 
voditelj Darko Pintar koji su na državnom 
natjecanju iz robotike osvojili 8. mjesto. 
Članovi tamburaškog orkestra s učiteljem 
Draženom Štefanom ušli su u zlatnu knjigu 
te su pohvaljeni zbog osvojenog prvog 
mjesta na državnoj smotri tamburaških 

orkestara. Pohvaljena je također i Martina 
Ištvan, učenica drugog razreda za osvojeno 
treće mjesto u kategoriji likovnih radova na 
natječaju Volim Hrvatsku TZ Koprivničko-
križevačke županije te njezina mentorica 
Dubravka Jaković. Svi ostali učenici i njihovi 
mentori koji su sudjelovali na državnim 
natjecanjima te svi gore navedeni učenici 
poslije podjele svjedodžaba počašćeni su 
objedom u školi. Tako je uz druženje, igru i 
pun stol završila podjela svjedodžaba i 
nagrada, a ujedno i nastavna godina u OŠ 
Molve.

 I. J.

Podjela svjedodžaba u OŠ Molve

vijesti i događaji
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Razglednica Molvi
Općina Molve, smještena u sjeverozapadnom dijelu 

Koprivničko-križevačke  županije, slovi kao jedna od bogatijih, 
razvijenijih i uređenijih općina naše Hrvatske, a toj laskavoj 
tituli zasigurno su doprinijela bogata nalazišta zemnog plina, 
ali i marljivi Molvarci koji su oduvijek znali da bez puno rada 
i truda ne možeš ni puno toga stvoriti.

Od samog svog osnutka ova mala općina napredovala je 
velikom brzinom kako bi svojim mještanima pružila što bolji 
životni standard. Sada, nakon mnogo uloženog truda svih, 
ponajprije načelnika Ivana Kolara, pod čijim je kormilom općina 
od samog osnutka, svi s ponosom možemo bilo gdje isticati iz 
kojeg mjesta dolazimo. Jedno smo od najljepše uređenih mjesta 
kontinentalne Hrvatske, što zapravo i ne začuđuje, jer se u 
uređenje mjesta ulaže mnogo, svemu uvelike doprinose i vrije-
dne molvarske žene čije okućnice pune cvijeća i zelenila ljeti 
blistaju punim sjajem.

Molve su i hodočasničko odredište mnogih vjernika zbog 
Marijinog svetišta. Samim središtem Molvi dominira velebna 
crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije koja zubu vremena 
odolijeva već mnoga desetljeća. Jedna zanimljiva posebnost 

ovog malog mjesta je i ta da gotovo svaka ulica ima svoju 
kapelicu.

Živimo u kraju obdarenom prirodnim ljepotama. Molve su 
okružene brojnim livadama punim vrba te zelenim stoljetnim 
šumama hrasta. Tu su i jezerca nastala iskapanjem šljunka te   
plodne oranice koje u svojoj utrobi zasigurno još skrivaju 
velika energetska bogatstva. Općinom protječe i hirovita 
rijeka Drava. Kažem hirovita jer često zna pobjeći iz svog 
korita i poplaviti obližnja polja. Na njoj su nekad bili mlinovi, 
a maketa jednog takvog postavljena je u središtu Molvi, kao 
jedan od prepoznatljivih simbola naše općine, ali ijedan od 
podsjetnika na našu prošlost.

Sto se društvenog života tiče, na području općine djeluje 
nekoliko kulturnih i sportskih udruga, koje uz nekoliko 
sportskih igrališta djeci i mlacima, nedostaje i svima ostalima, 
omogućuju da svoje vrijeme provode korisno, zdravo i 
rekreativno.

I na kraju, još jednom napomenula bih marljive, gosto-
ljubive i skromne Molvarce bez čijeg mentaliteta ova općina 
ne bi bila ono što jest.

Mirela Halaček
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