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Riječ urednice

Poštovani! 
Jesen je već dobrano odmakla i onaj najintenzivniji dio godine već je vjerojatno za nama, jer najviše toga u našoj općini zbiva 
se upravo u ljetnim mjesecima. Za nama su lijepi i bogati događaji proslave Dana općine. Bilo ih je mnogo i bili su doista vrlo 
sadržajni. Mnogi žitelji sudjelovali su u njima i dali im svoj doprinos kroz natjecanja, izložbe, prezentacije, kulturna ili vjerska 
događanja… Sudjelovali su svi naraštaji. Ljudi su se družili i kroz druženje bolje upoznali. Pokazali su mnogo toga što zajedno 
mogu i kakve sve vrijednosti u sebi imaju. 
Došlo je i mnogo gostiju. Nisu štedjeli komplimente niti pohvale. Često nismo znali da li da im u svemu vjerujemo, jer je nama, 
ono što oni ističu kao našu posebnost, uspješnost i ljepotu, posve svakodnevno. Navikli smo se na spomenuto, pa ga često više i ne 
zamjećujemo. Ili, možda kod nas život ide nekim bržim tempom, pa ga koji puta i ne možemo pratiti? Tko zna?
Ali, zato je tu naš i vaš MIL. 
Zabilježili smo sve najvažnije, sve ono što bi, po našem sudu, moglo ući u zajednička sjećanja. Ovaj broj po svojem bogatstvu 
sadržaja samo je odraz našeg života. Uistinu, dogodilo se toliko toga da nam je broj stranica postao malo pretijesan, ali stara 
uzrečica kaže: Nedaj Bog većega zla! Pa, nedaj. Naše je da zabilježimo, a vaše da – pročitate. Ili gledate. Jednom ćete svakako i 
čitati. Kad - tad. I reći ćete: «Bilo je lijepo!» Srdačan pozdrav do novog broja.

Marta Puškaš
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FOTO VIJEST

Marijanska
Za Marijansku bi se moglo reći da je u potpunosti «našminkana». 

S jesenjim bojama ukrasnog drvoreda i cvijeća što su ga vrijedne 
domaćice uzgojile oko svojih okućnica, zablistala je u punom sjaju. 
Otvorile su se neke posve nove vizure, pa čovjeku nekako zatitra srce 
dok se njome vizi od centra prema Gornjoj Šumi. Baš lijepo! No, 
ništa manje lijepa nije niti Dravska, a to je i bila namjera.

Vj.P.

NEMA VIŠE STAROG 
VATROGASNOG DOMA

«A gde je naš Vatrogasni dom?», u čudu se pitaju oni kojih neko 
vrijeme nije bilo u Molvama. Naime, ovih dana srušena je stara 
građevina u kojoj se, tijekom više desetljeća, poudavalo, poženilo i 
na vatrogasnim zabavama dobro raspoložilo sijaset žitelja Molva i 
okolice. Novo vrijeme – novi običaji, rekli bi oni više realni koji žele 
da na istom mjestu nikne posve nova, suvremena i funkcionalna gra-
đevina u kojoj će se u budućnosti odvijati još zanimljiviji i češći 
događaji. A da se na tome intenzivno radi posvjedočila je i naša 
kamera. Jedino su dečki bili malo neraspoloženi za slikanje, jer se 
nisu ure dili, kako kažu, pa bi nas mogli tužiti i tražiti veliku odštetu 
baš kao prave ame ri   čke filmske zvijezde.

Vj.P. 

Tikve i tikvice
Jesen stigla dunjo moja, tikve zriju, ja se ne oženih… Stara kola 

stenju pod plodovima jeseni. Lagvi, kuruza, komušinje, šefi…sve 

boje, mirisi i oblici što podsjećaju na rano djetinjstvo. Kamo se 

zametnulo? Kad bi barem život, kao ova prelijepe kola, stajao u 

mjestu; da nas vrijeme ne dotakne svojim vrućim dahom! Ali…

Vj.P.

FOTO VIJEST

NADSTREŠNICA U 
SEKULINAMA

Na malom umjetnom jezercu Sekuline, gdje lokalni ribiči i 
njihovi gosti imaju svoj ribički «raj» niknula je krajem ljeta nova 
drvena nadstrešnica. Stara je gotovo dotrajala, a kako se na ovom 
lokalitetu događaju mnogi susreti, druženja i natjecanja, bila je 
nasušna potreba izgraditi novu. Sekuline su već postale dio 
standardne turističke rute kad grupe dolaze u posjet Općini Molve, 
pa će tako, osim rekreativne, ovaj prostor sve više dobivati i 
gospodarstvenu ulogu. Uostalom, sve se više pokazuje da je svako 
ulaganje u uređenje okoliša istovremeno i ulaganje u vlastitu 
budućnost. 

Vj.P.
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FOTO VIJEST

UREÐUJE SE 
CENTAR REPAŠA

Ovih dana intenzivno se radi na uređenju 
javnog prostora oko društvenog doma i škole 
u Repašu. Obavljeni su zemljani radovi, nave-
zen i poravnat šljunak, postavljeni rubnjaci, a 
sada je na redu popločavanje i završni radovi. 
Nakon završenih radova centar ovog lijepog 
prekodravskog sela postati će znatno ljepši i 
uređeniji.

Vj.P. 

FOTO VIJEST

UREÐENJE PROSTORA ZA STOČNU 
VAGU

Prostor na raskrižju  produžetka Dravske ulice i spojnice s Marijanskom što je godinama 
bio neuređen, a na njega se odlagao različit građevinski otpad, dočekao je svoje vrijeme 
uređenja. Naime, ovih dana poravnata je njegova površina i tako je dobivena posve nova 
vizura. Nedostaje još ponešto materijala, ali i to će s vremenom biti riješeno. Tako će ova 
«crna» općinska točka dobiti svoju posve novu namjenu. Namjera općinskih vlasti je da 
tamo presele veliku vagu za vaganje stoke, pa će tako zapuštena depresija zasjati novim 
sjajem.

Vj.P.

FOTO VIJEST

NATKRIVENE TRIBINE
Tribine na nogometnom igralištu NK Mladost u Molvama, ili kako mu sami Molvarci vole 

tepati «Molvarski stadion», dobile su nadstrešnicu. Tako će se sada utakmice moći pratiti i 
po lošem vremenu. Također, uređeno je i potkrovlje nad dosadašnjim klupskim prostorima. 
Tako se znatno poboljšao standard igraèa, uprave, gostujućih momčadi i sudaca. Neki 
zlobnici pitaju po kuloarima kada će i igra domaće momčadi postati primjerena ulaganjima 
u općinski nogomet?! Ali, to su samo zlobnici, kaj ne?

Vj.P.

USKORO NOVA KNJIŽNICA
Posljednjih se godina školska knjižnica Osnovne škole Molve 

nalazi u malom prostoru koji nije dovoljan za smještaj građe i 
obavljenje drugih knjižničnih aktivnosti, a javila se potreba i za 
narodnom knjižnicom u mjestu. Kako nije bilo moguće pronaći 
adekvatan prostor za preseljenje školske knjižnice i stavljanje u 
funkciju narodne knjižnice, dogovorena je dogradnja školske zgrade 
novim dvoetažnim krilom. Prionulo se sređivanju potrebne doku-
mentacije te ishođenju potrebnih dozvola. Prvo je dovršena projektna 
dokumentacija koju je izradilo poduzeće «Prostor» iz Bjelovara, a 
potom dobivene sve potrebne suglasnosti i dozvole za početak radova. 
Budući da je odobrena i građevinska dozvola, uskoro kreće natječaj za 
odabir izvođača radova  na budućoj knjižnici.

Zamisao je da se rekonstruira i dogradi postojeći prostor u sklopu 
Osnovne škole Molve. Nova knjižnica je prvenstveno namijenjena za 
potrebe Osnovne škole Molve, ali će obavljati i poslove narodne 
knjižnice te služiti i mještanima Molva. Nova će knjižnica biti 
smještena na ukupno 135m2 od kojih će prizemlje zauzimati 77m2, a 
galerija 58m2. 

Nova knjižnica će uz prostor za smještaj, obradu i posudbu građe, 
imati i čitaonicu, kutak za najmlađe korisnike, te prostor za rad u 
skupini za jedan razredni odjel. Predviđen je i manji prostor za 
postavljanje raznih izložaba. Bit će opremljena najsuvremenijom 
audiovizualnom i informatičkom opremom. Imat će oko 9000 naslova 
što knjiga što časopisa.

S radošću očekujemo skori početak radova na izgradnji nove 
knjižnice!

 M.K.
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GENERACIJA 1956.

Zlatne godine
Kako se u Molvama uvijek zbivaju razna događanja, tako se 

jedan od inače bogatih vikenda u našem selu našao slobodan i za 
proslavu našeg zlatnog rođendana. Devetog rujna 2006. godine 
okupila se generacija iz 1956. godine da bi zajednički proslavila svoj 
pedeseti rođendan.

Odazvalo nas se tridesetdevetoro iz dvaju bivših razreda (a i b), 
te smo održali školski sat. Utvrdili smo da su svi iz a razreda živi i 
zdravi, a iz b razreda jedna kolegica je, nažalost, umrla. Iza školskog 
sata bili smo na svetoj misi. Proslavu smo nastavili u restoranu 
«Fontana» do ranih jutarnjih sati. Druženje je bilo nezaboravno, a 
međusobno smo si obećali ponovno okupljanje za pet godina, jer 
nam je svima prvih pedeset prebrzo prošlo. Jedinstveni zaključak je 
da svaki čovjek treba biti sretan bez obzira na broj nanizanih godina 
i da ih s ponosom treba nositi.

Milica Bogat Ivančan 

Devetnaesti kolovoza u Molvama je 
održan drugi Praznik male čigre, dan posve-
ćen zaštiti žive i slobodne rijeke Drave i 
njene biološke raznolikosti. Organizatori, 
Dravska liga i partnerske organizacije iz 
međunarodne mreže okolišnih udruga «Spa-
simo Dravu» sa općinom Molve, organizirali 
su skup kojemu je, uz tridesetak ljubitelja 
prirode - sudionika biciklijade iz Koprivnice 
prisustvovalo i nekoliko stručnjaka orni-
tologa iz Hrvatske i inozemstva. 

Domaćin skupa, gospodin Mijo Kovaček, 
predsjednik Općinskog vijeća primio je 
posjetitelje u Galeriji likovnog kruga, dok se 
stručni dio  manifestacije održao u Domu 
kulture. Zahvalivši se općini Molve na 
gostoprimstvu i suorganizaciji, Helena 
Hećimović koja je od strane Ekološkog 
društva Koprivnica i Dravske lige koordinirala 
organizaciju manifestacije, predstavila je 
predavače i goste. Ivan Darko Grlica, 
predsjednik Dravske lige govorio je o 
vrijednim staništima male čigre na dravskim 
sprudovima kojih je svake godine sve manje, 
jer se regulacijom riječnog toka gubi 
prirodna riječna dinamika pa novi sprudovi 
ne nastaju, a time nestaju i staništa male 
čigre i drugih dravskih ptica. Arno Mohl, 
koordinator Svjetskog fonda za zaštitu 

okoliša WWF Austrije govorio je o značaju 
očuvanja slobodne i žive Drave za cijelu 
europsku prirodnu baštinu. Borut Štum-
berger iz Slovenskog društva za opazovanje 
ptica koje je i predstavnik organizacije 
Birdlife u Sloveniji, usporedio je mogućnosti 
razvoja ekološkog turizma na Dravi na 
osnovi male čigre i drugih ptica sa euro-
pskim selima roda, vrlo značajnom mrežom 
sela čija je razvojna osnova ekološki turizam 
na osnovi zaštite roda. Kako je cijelo po-
dručje uz rijeku Dravu, uključujući posebno 
selo područje Gole i Molvi također bogato i 
rodama, zaključeno je da bi Drava u našoj 
županiji mogla postati regija kojoj bogatstvo 
ptičjeg svijeta može osigurati snažan turi-
stički razvoj na osnovi ekološkog, dječjeg i 
znanstvenog turizma. Hoće li doista biti 
tako, ovisi prije svega o stanovništvu regije, 

jer samo se njihovom inicijativom ovi pla-
novi mogu provesti.

Sudeći po riječima Dragana Radovića iz 
Zavoda za ornitologiju HAZU i dr Nevena 
Trenca iz Držanog zavoda za zaštitu prirode, 
materijali koji će poslužiti kao znanstvena 
osnova za zaštitu Drave već se u njihovim 
ustanovama izrađuju. No odluka o tome 
hoće li i u kojoj mjeri Drava biti zaštićena 
ovisi o zakonodavcu, tj. hrvatskom Saboru, 
ali i volji lokalne zajednice. 

Hoće li, dakle, mala čigra preživjeti na 
dravskim sprudovima i u turističkoj ponudi 
Molvi ipak u najvećoj mjeri ovisi o samim 
Molvarcima. Volje, prema riječima g. Kova-
čeka ne nedostaje. Vrijeme će pokazati je li 
je bilo dovoljno.

Helena Hećimović 

Drugi festival male čigre u Molvama – 
znak za odluku
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općinsko vijeće i općinsko poglavarstvo 

OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MOLVE

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA 
U povodu Dana općine Molve 15. 

kolovoza, Općinsko vijeće i Općinsko pogla-
varstvo Općine Molve održalo je zajedničku 
svečanu sjednicu kojoj su osim članova tih 
tijela nazočili: Josip Friščić - župan Kopri-
vničko-križevačke županije, Darko Koren - 
zamjenik župana, dr. Jadranko Crnić 
- predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, Mari-
na Perica - ravnateljica Gradskog društva 
Crvenog križa Đurđevac, Mladen Roštan - 
gradonačelnik grada Đurđevca, općinski 
načelnici općina Hlebine, Kloštar Podravski, 
Pitomača, Novo Virje, Gola i Gornji Kne-
ginec, predsjednici općinskih vijeća poje-
dinih općina, članice pjevačkog zbora KUD-a 
Molve, ravnatelj osnovne škole Molve, 
svećenici fra Marko Vrdoljak, fra Martin 
Dretvić i fra Ivan Poleto, obrtnici i podu-
zetnici koji surađuju s Općinom Molve, pred-
stavnici udruga, ravnateljica i zaposlenice 
Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve, predstavnici 
medija i drugi.

Prije otvaranja svečane sjednice članice KUD-a Molve otpjevale 
su himnu “Lijepa naša domovino”, a zatim je odana počast minutom 
šutnje poginulim hrvatskim braniteljima i nedavno preminulom, dr. 
Ivanu Ivančanu. Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Kovaček zaželio 
je dobrodošlicu i zahvalio svima koji su se odazvali pozivu za 
svečanu sjednicu i time uveličali proslavu dana Općine Molve - 
“Veliku mešu”. Općinski načelnik Ivan Kolar dao je informaciju o 
aktivnostima u proteklom razdoblju, a nakon toga predsjednik 
Općinskog vijeća upoznao je prisutne s odlukom o dodjeli javnih 
priznanja. 

Javno priznanje “Zahvalnica Općine Molve” dodijeljena je:
- fra Marku Vrdoljaku i fra Đuri Vuradinu, za ostvarenu uspješnu 

suradnju i doprinos na očuvanju i promicanju vjerskih, du-
hovnih i moralnih vrijednosti pučanstva,

- Ivanu Greguriću, za aktivni dugogodišnji rad, obnašanje 
dužnosti na rukovodećim položajima i postignute rezultate u 
području vatrogastva i zaštite od požara,

- Matiji Ivančanu, Ivanu Gazdeku i Đuri Jakoviću, za aktivni 
dugogodišnji rad, i postignute rezultate u području vatrogastva 
i zaštite od požara,

- Josipu Martinčeviću, za dugogodišnji uspješan rad i ostvarene 
rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji,

- Marti Čelik, za dugogodišnji humanitarni rad - 58 dobrovoljnih 
darivanja krvi i

- Anđeliji Bujan, za dugogodišnji uspješan rad i doprinos u 
odgoju i naobrazbi djece.

Javna priznanja uručio općinski načelnik Ivan Kolar i čestitao 
nagrađenima.

Na dodjeli javnih priznanja u ime vatrogasne zajednice, 
umirovljenika i svih dobitnika javnih priznanja, kao i u svoje ime, 
zahvalio je Ivan Gregurić i čestitao Dan općine Molve.

Priznanja za uređenost objekata i okoliša dodijeljena su:
ZA NAJDETALJ: I mjesto Cuzek Mariji i Kovačić Mariji iz Molvi, II 

mjesto Jaković Miji iz Molvi i Mihaljić Anki iz Molvi Greda i 
III mjesto Kosanović Janji iz Molvi.

ZA NAJBALKON: I mjesto Vincek Barici, II mjesto Kolarić Mariji iz 
Molvi i III mjesto Krznarić Marini iz Repaša.

ZA NAJGREDICU: I mjesto Ereiz Nadi iz Molvi, II mjesto Žufika 
Spomenki iz Molvi i Bukovčan Ivanki iz Molvi Greda, III 
mjesto Ivančan Dragici iz Molvi i Sikulec Katarini iz Molvi 
Greda.

ZA NAJOBLOK: I mjesto Dolenec Smiljki, II mjesto Žufika Milka, 
III mjesto Huđek Katarini i Vincek Ivani, sve iz Molvi.

ZA OPĆI DOJAM: I mjesto Gregurić Dragici, II mjesto Tuba Mariji, 
III mjesto Kolarić Anki, sve iz Molvi. 

Priznanja je uručio predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve 
Mijo Kovaček i čestitao nagrađenima.

Na kraju prisutnima su se obratili i čestitali Dan Općine Molve: 
dr. Jadranko Crnić, Mladen Roštan, Josip Friščić i predsjednik Općin-
skog vijeća Općine Gornji Kneginec, Ivan Mihalić.

Marta Puškaš
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općinsko vijeće i općinsko poglavarstvo 

IZ RADA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

ODRŽANO PET 
SJEDNICA

U razdoblju srpanj-rujan održano je PET 
sjednica Općinskog poglavarstava Općine Mo-
lve, te jedna zajednička sjednica Općinskog 
poglavarstva i Općinskog vijeća prigodom 
obilježavanja Dana Općine Molve.

9. sjednica Općinskog poglavarstva odr-
žana je 20. srpnja. Na njoj su donijete tri 
odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda. Za 
gradnju tavanskih prostorija u športskom do-
mu NK “Mladost” Molve, kao najpovoljnija, 
odabrana je ponuda zidara Vincek Stjepana iz 
Molvi. Vrijednost radova je 60.200,00 kuna 
plus PDV. Za radove na gradnji nadstrešnica 
kod ribičkog doma u “Sekulinama”, kao najpo-
voljnija, odabrana je ponuda obrta “Fides II”, 
vl. Lončar Josip iz Molvi. Vrijednost radova je 
66.648,75 kuna plus PDV. Za rekonstrukciju 
Društvenog doma u Molvama odabrana je, kao 
najpovoljnija, ponuda tvrtke “JATA” d.o.o. iz Đur-
đevca, a vrijednost radova je 9.935.530, 13 
kuna plus PDV. 

Dopunjen je plan nabave roba, usluga i 
radova za 2006. godinu, i prihvaćeno su-
financiranje rada Stočarske službe u 2006. 
godini u iznosu 60.000,00 kuna. 

Imenovani su predsjednik i članovi 
Povjerenstva za ocjenu uređenosti objekata i 
okoliša, utvrđeni prijedlozi rješenja o izboru, 
odnosno, imenovanju predsjednika i članova 
Mandatne komisije, Odbora za statut i 
poslovnik, Odbora za financije i proračun, 
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda, Odbora za uređenje 
prometa na cestama, Odbora za kreditiranje 
učenika i studenata, te riješeno desetak 
zamolbi.

IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANE DVIJE 
SJEDNICE

U razdoblju srpanj-rujan 2006. godine 
održane su dvije sjednice. 

18. sjednica Općinskog vijeća održana je 2. 
kolovoza. Na njoj je donijet polugodišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve, 
prihvaćeni konsolidirani financijski izvještaji 
Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2006. godine i donijet zaključak o 
suglasnosti na financijske izvještaje Dječjeg 
vrtića “Pčelica” Molve za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine. 

Prihvaćeno je izvješće o radu Dječjeg 
vrtića “Pčelica” Molve za pedagošku godinu 
2005./2006. Donijeta su rješenja o izboru 
predsjednika i članova Mandatne komisije, 
Odbora za proračun i financije i Odbora za 
statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine 
Molve. U navedena tijela izabrani su članovi iz 
reda članova Općinskog vijeća Općine Molve. 
U Mandatnu komisiju izabrani su:  Mijo Kova-

ček iz Molvi - za predsjednika, Zdravko Ivančan 
iz Molvi Greda (HSS) i Marijan Jaković iz Molvi 
(HDZ) za članove. U Odbor za proračun i 
financije izabrani su: Josip Matanović iz 
Gornje Šume - za predsjednika, Vladimir 
Ivančan iz Repaša (HSS) i Franjo Andrašić iz 
Molvi (HDZ) za članove. U Odbor za statut i 
poslovnik izabrani su: Josip Peti iz Molvi - za 
predsjednika, Spomenka Žufika iz Molvi  (HSS) 
i Stjepan Fosić iz Molvi (HDZ) za članove.

Imenovani su novi članovi Općinskog povje-
renstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda na mandat od četiri godine. Za 
predsjednika imenovan je Josip Peti iz Molvi, a 
za članove Zdravko Ivančan iz Molvi Greda, 
Josip Cenkovčan iz Molvi, Ivan Gregurić iz 
Molvi i Josip Hontić iz Repaša. 

Na istoj sjednici imenovani su novi članovi 
Odbora za kreditiranje i stipendiranje učenika i 
studenata i Odbora za uređenje prometa na 
cestama. Za predsjednicu Odbora za kredi-
tiranje i stipendiranje učenika i studenata 
imenovana je Milica Bogat-Ivančan iz Molvi, a 
za članove Mijo Kovaček iz Molvi, Josip 

Cenkovčan iz Molvi, Zdravko Ivančan iz Molvi 
Greda i Marijan Jaković iz Molvi.

U Odbor za uređenje prometa na cestama 
imenovani su: Mijo Kovaček iz Molvi - za 
predsjednika, Petar Gregurić iz Gornje Šume, 
Drago Tuba iz Molvi, Jasmina Kopričanec iz 
Molvi i Stjepan Fosić iz Molvi za članove.

Donijeta je odluka o dodjeli javnih pri-
znanja prigodom obilježavanja Dana Općine 
Molve, prihvaćeno izvješće o stanju krimi-
naliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području PP Đurđevac za 
lipanj. Riješene su dvije zamolbe za osloba-
đanje plaćanja komunalnog doprinosa i 
naknade za priključenje na sustav javne 
vodoopskrbe.

13. kolovoza održana je svečana sjednica 
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva na 
kojoj je općinski načelnik dao informaciju o 
aktivnostima u proteklom razdoblju, dodije-
ljena su javna priznanja Općine Molve i 
priznanja za uređenost objekata i okoliša o 
čemu pišemo više u posebnom prilogu.

Marta Puškaš

10. sjednica Općinskog poglavarstva 
održana je 28. srpnja. Na istoj su utvrđeni 
prijedlozi zaključaka o prihvaćanju polugodi-
šnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 
Molve i o prihvaćanju konsolidiranih finan-
cijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2006. godine. 

Razmotreno je izvješće o radu Dječjeg 
vrtića “Pčelica” Molve za pedagošku godinu 
2005./2006. i predloženo Općinskom vijeću 
Općine Molve da prihvati izvješće.

Prihvaćeno je izvješće o konačnoj procjeni 
štete od elementarne nepogode zbog zadržava-
nja vode na tlu i tuče, i razmotreno stanje 
kredita Općine Molve. Po informaciji o stanju 
kredita zaključeno je da se poduzmu svi 
ugovoreni instrumenti, kao i da se poduzmu 
druge raspoložive mjere za naplatu dospjelih 
kredita. Riješeno je pet zamolbi. 

11. sjednica Općinskog poglavarstva 
održana je 29. kolovoza. Za radove na 
uređenju centra naselja Repaš odabrana je, 
kao najpovoljnija, ponuda građevinskog obrta 
“Fides II”, vl. Josipa Lončara iz Molvi. Cijena 
radova je 198.990,00 kuna plus PDV. Za stručni 
nadzor nad rekonstrukcijom Društvenog doma 
u Molvama, kao najpovoljnija, odabrana je 
ponuda tvrtke “Projekting” d.o.o. Zagreb, a 
cijena stručnog nadzora je 158.500,00 kuna 
plus PDV.  Osnovano je stručno povjerenstvo 
za nabavu usluge izrade glavnog projekta 
mosta na lokalnoj cesti preko potoka “Bistra 
Koprivnička” i potvrđena ranija odluka 
Općinskog poglavarstva o ponudbenoj cijeni za 
kupnju Društvenog doma u Molve Gredama u 
iznosu od 200.000,00 kuna. 

Prihvaćena je ponuda za izradu CD albuma 
dječjih pjesama autorice Sanje Kovačić iz 
Molvi i odobrena sredstva za adaptaciju 
prostorija na pomoćnom objektu i sanitarnom 

čvoru u Samostanu sv. Josipa u Molvama u 
iznosu 50.000,00 kuna. Riješene su četiri 
zamolbe.

12. sjednica Općinskog poglavarstva 
održana je 7. rujna. Raspravljeno je o finan-
ciranju školske kuhinje u Osnovnoj školi Molve, 
te o financiranju stručnih ekskurzija učenika. 
Ekonomska cijena školske kuhinje je 80.00 
kuna mjesečno po učeniku, od čega će roditelji 
plaćati 50,00 kuna, a Općina će sufinancirati 
razliku do 80,00 kuna. Općina će osigurati puni 
iznos ekonomske cijene školske kuhinje za 
učenike čiji roditelji ili staratelji imaju 
socijalnu iskaznicu. Za provođenje programa 
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog sustava, 
Općina će u proračunu osigurati sredstva 
potrebna za prijevoz učenika, a organizirati će 
ga, za potrebe navedenog programa, Osnovna 
škola Molve. Dejanu Kranjcu iz Molvi dana je 
suglasnost za služenje civilne službe u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, 
te je prihvaćeno pokroviteljstvo za Susret 
mladih varaždinske biskupije “Marija-fest” 
Molve 2006. Riješeno je osam zamolbi.

13. sjednica Općinskog poglavarstva 
održana je 22. rujna. Za izradu glavnog 
projekta mosta na lokalnoj cesti preko potoka 
“Bistra Koprivnička”, kao najpovoljnija, oda-
brana je ponuda tvrtke “Hidroregulacija” d.d. iz 
Bjelovara, a cijena izrade je 90.000,00 kuna 
plus PDV. Utvrđen je prijedlog zaključka o 
prihvaćanju izvješća Državnog ureda za 
reviziju za 2005. godinu i odbijen zahtjev 
tvrtke “JATA” d.o.o. iz Đurđevca za isplatu 
avansa za radove na rekonstrukciji Društvenog 
doma. Prihvaćeno je izvješće “Sanitacije” d.o.o. 
iz Koprivnice o provedenoj sustavnoj dera-
tizaciji - jesenski tretman - te riješeno nekoliko 
zamolbi.

Marta Puškaš
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Nakon veoma burnog ljetnog razdoblja 
u Kulturno-umjetničkom društvu Molve 
uslijedila je kratka stanka od 24. srpnja do 
13. kolovoza 2006. godine, kada je pjevački 
sastav imao nastup na svečanoj sjednici 
povodom Dana općine Molve. Ubrzo nakon 
toga prionuli smo poslu jer su nas čekale 
nove jesenske aktivnosti. 

 Ženski pjevački sastav i folklorna 
sekcija nastupali su 10. rujna 2006. na izlo-
žbi «Stol naš svagdašnji» što su je organi-
zirale članice udruge «Napredna domaćica».

 Na Marija-festu, 17. rujna 2006. go-
dine, predstavio nas je ženski pjevački sas-
tav koji je time završio svoje jesenske 
nastupe i marljivo se priprema za Državnu 
smotru u Mariji Bistrici.

I ove godine, 23. rujna 2006. godine, po 
deveti put, održani su tradicionalni Molvar-
ski susreti folklora, upravo na dan kad kalen-
dar bilježi Dan europske baštine. Obilježili 
smo ga, dakle, na najbolji mogući način - 
manifestacijom koja njeguje kulturnu baš-
tinu i tradiciju. Susreti folklora u Molvama 
su bili posljednja u nizu od manifestacija 
kojima se obilježavaju Dani općine Molve. 
Općina Molve bila je, kao i uvijek do sada, 
pokrovitelj susreta pa im na tome i ovom 
prilikom zahvaljujemo.

KUD MOLVE

Zlatna plaketa tamburašima
Te večeri, pred punom Školsko-sport-

skom dvoranom, 150 izvođača pokazalo je 
kako njeguju i čuvaju svoju tradiciju. 
Izvodili su se plesovi i pjesme Podravine, 
Zagorja, Slavonije, Baranje i Međimurja. 
Gostovala su, uz domaćine (podmladak i 
aktivni sastav), još tri društva: KUD «BISERI 
SLAVONIJE» iz BENIČANACA, KUD «MATIJA 
GUBEC» iz DONJEG MIHOLJCA i KUD 
«RUDAR» iz GLOGOVCA.

Prije samog početka programa bila je 
prigoda da se prisjetimo i još jednom zahva-
limo za poseban doprinos razvoju mol-
varskog folklora, našem Molvarcu, 
poznatom etnologu i koreografu, gospodinu 
dr. Ivanu Ivančanu, koji je za društvo 
priredio i poklonio mu vrijedne koreografije, 
danas temelj rada folklorne sekcije. 
Nažalost ovog ljeta je preminuo i više neće 
pratiti naš rad. Stoga smo mu odali počast 
minutom šutnje.

Nakon što je načelnik Općine Molve g. 
Ivan Kolar otvorio devete po redu Molvarske 
susrete folklora, program smo započeli 
podmlatkom molvarskog folklora - s trinaest 
djevojčica koje su marljivo još od travnja 
vježbale pod vodstvom gospođe Nade Kokša 
i izvanredno izvele pjesme Međimurja, te 
pjesme i plesove Molva. Nastavili smo mol-

varskim pjesmama, plesovima i kolima 
biranja što je izvela izvorna folklorna grupa 
KUD-a Molve, a nakon njih su uslijedili 
nastupi gostiju koji su prikazali tradiciju i 
nošnju beničanskog kraja i Donjeg Miholjca. 
A KUD «Rudar» iz Glogovca predstavio se 
pjesmama i plesovima Zagorja i Podravine. 
Na kraju je susrete završila izvorna grupa 
KUD-a Molve. Izvela je koreografiju PJESME, 
PLESOVI I KOLA MOLVA što ih je odabrala i 
uvježbala Dubravka Jaković. Pratio ih je 
tamburaški sastav što ga je okupljao i uvje-
žbavao Matej Ištvan. 

Tom koreografijom naš KUD se pred-
stavio ovog ljeta na proslavi 40. obljetnice 
Međunarodne smotre u Zagrebu. Na toj 
dvodnevnoj manifestaciji naše je društvo 
imalo četiri nastupa. Istim programom 
nastupali smo u dvorani Vatroslav Lisinski, 
na Gradecu, s Marijanskim pjesmama u 
Crkvi sv. Katarine na Markovu trgu, a na 
Trgu bana Jelačića KUD MOLVE imao je čast 
svojim nastupom svečano zatvoriti 40. 
međunarodnu smotru folklora u Zagrebu.

Za tu prigodu folklorna sekcija opremila 
se novim nošnjama za koje su naše prabake 
i bake sijale lan i tkale platno na naredu. 
Nakon mnogo godina platno je iz ormara 
postalo nošnja kakva je bila nekad davno. 
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AKTIVIRAN OGRANAK UHDDR-a
Početkom osmog mjeseca 2006.g. u prostorijama Općine Molve aktiviran je 

Općinski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Molve, a na 
inicijativu petnaestak dragovoljaca domovinskog rata iz Molvi. Na osnivačkoj 
skupštini Općinskog ogranka UHDDR-a Molve izabrana su tijela ogranka i to: 
Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Verifikacijska komisija.

U predsjedništvo Općinskog ogranka UHDDR-a Molve izabrani su Josip Cenkovčan 
– predsjednik, Josip Bencek – dopredsjednik, Krešimir Cestar – tajnik, Josip Peti – 
rizničar, Mladen Kopričanec - član. Nadzorni odbor Općinskog ogranka UHDDR-a 
Molve čine Đuro Bukovčan, Željko Magoc i Željko Krznarić. U Verifikacionu komisiju 
Općinskog ogranka UHDDR-a Molve izabrani su: Zlatko Senjan, Mijo Cenkovčan i 
Zlatko Vincek.

Nakon aktiviranja rada Općinskog ogranka UHDDR-a Molve, članovi udruge, 
započeli su s provođenjem aktivnosti, te je povodom proslave Dana općine Molve, 
organizirana i odigrana malonogometna utakmica između ekipe Općinskog ogranka 
UHDDR-a Molve i ekipe Gradskog ogranka UHDDR-a Koprivnica, a nakon odigrane 
utakmice u prostorijama nogometnog kluba organiziran je domjenak i druženje koje 
je potrajalo dugo u noć.

Početkom devetog mjeseca u organizaciji UHDDR-a na sportskim susretima djece 
branitelja na otoku mladosti sudjelovalo je dvadesetak djece članova UHDDR-a Molve.

U mjesecu listopadu članovi naše udruge sudjelovali su na 11. Sportskim 
susretima UHDDR-a koji su se ove godine održali na Obonjanu od 29. rujna do 1. 
listopada 2006. godine. 

Predsjednik Temeljnog ogranka UHDDR-a Molve:
Josip Cenkovčan

Ove godine tu nošnju pokazali smo na 
brojnim nastupima diljem lijepe naše od 
Donje Voće u Zagorju, Novigrada Istarskog, 
Đakova, Metkovića, Zadarske smotre 
folklora do Međunarodne smotre folklora u 
Zagrebu. Na taj način najbolje smo 
predstavili Molve, ali i cijelu Podravinu.

 Nakon susreta folklora, 21. listopada 
2006. godine, održali smo glazbenu večer 
povodom dodjele zlatne plakete „Pajo 
Kolarić“ što ju je tamburaški orkestar KUD-
a Molve dobio ove godine na Državnom 
festivalu tamburaške glazbe u Osijeku. Na-
kon brončane i srebrne dočekali smo i 
zlatnu plaketu. Orkestru i dirigentu Draženu 
Štefanu svečano ju je uručio predstavnik 
Hrvatskog tamburaškog saveza g. Rajko 
Ećimović. Na koncertu su, uz Tamburaški 
orkestar KUD-a Molve, sudjelovali Bras-
kvintet Virovitičko-podravske županije i 
pjevački zbor KUD-a „Širine“ iz Novog Virja. 

Tako je svečano i zlatno naš tamburaški 
orkestar proslavio svoju nagradu za izu-
zetno marljiv rad, a za koji treba vremena, 
volje, truda i upornosti. Ovom prigodom 
čestitamo im na posebnom i značajnom 
rezultatu, te im zahvaljujemo na više-
godišnjem promoviranju našeg društva, ali i 
mjesta Molve, na najvišem nivou tambu-
raške glazbe u Hrvatskoj. 

Zahvaljujemo i Općini Molve koja je 
podržavala rad tamburaškog orkestra, a 
posebno hvala voditelju g. Draženu Štefanu 
i svim članovima tamburaškog orkestra koji 
će ostati zlatnim slovima upisani u knjigu 
djelovanju našeg KUD-a. Gotovo svi članovi 
time završavaju svoje djelovanje u tambu-
raškom orkestru jer zbog školovanja ne 
mogu više dolaziti na probe. Zlatnom 
plaketom zaista su na najbolji mogući način 
završili svoj rad i stoga ih još jednom pohva-
ljujemo i zahvaljujemo im se. 

 Ovim događanjima završili smo jesen-
ske aktivnosti. Privodimo kraju svoje godi-
šnje djelovanje. Nadamo se da ćemo i u 
buduće nastaviti marljivo raditi i na taj 
način pokazat ćemo da volimo i njegujemo 
svoje tradicijsko nasljeđe jer tko će bolje 
sačuvati naše od nas samih.

Tajnica KUD-a Molve
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Od izložbe „Molvarske minijature“, otvorene 16. travnja 2006. godine, na 
kojoj su sudjelovali i autori izvan Molvarskog likovnog kruga, izložbe „Velika 
meša“, otvorene 6. kolovoza 2006. godine, na kojoj sudjeluju isključivo članovi 
MLK-a, preko izložbe članova u vijećnici u Lovranu otvorene samo dan prije 
izložbe u Molvama, Molvarski likovni krug organizirao je i likovnu koloniju pod 
nazivom „Šume našeg kraja“. Kolonija je održana na lokalitetu lovačkog doma 
Peski, a pod pokroviteljstvom Uprave šuma Podružnice Koprivnica.

U subotu, 8. srpnja, okupio se zavidan broj umjetnika da u miru što ga pruža 
ambijent samog lokaliteta, mogu načiniti svoja djela koja će biti donirana 
pokrovitelju za opremanje poslovnih prostorija. Kako u predgovoru kataloga za 
izložbu spominje gospođa Božica Jelušić: „Čak i letimičan pogled na prezentirane 
radove reći će nam da je riječ o jednoj od najuspjelijih likovnih kolonija do sada… 
Ovome je svakako doprinos dao naš doajen gospodin Mijo Kovačić, te svi ostali 
umjetnici koje ćemo ovdje pobrojiti abecednim redom: Bešenić Dragutin, 
Bukovčan Ivanka, Željko Car, Đukin Martin, Đukin Stjepan, Fosić Stjepan, Gregurić 
Josip, Grgec Radovan, Heidler Krunoslav, Horvat Mirko, Ištvan Zvonimir, Jaković 
Ivan, Jaković Đuro, Kančal Ivan, Kopričanec Martin, Kovačić Drago, Lončar Petar, 
Matulec Ljubica, Mlinjarić Vlado, Peić Ivan, Petrović Petar, Popec Đuro, Rušak 
Marta, Stipan Marija, Šabarić Zdravko, Štrfiček Zlatko, Švaco Josip, Tomica Josip, 
Tot Josip, Tuba Ivica, Zeman Mato, Žagar Josip i Žufika Drago.

U cjelodnevnom druženju, stvaranju umjetničkih djela i razmjeni iskustava 
nastala su četrdeset i četiri djela što će ukrašavati poslovne prostorije Uprave 
šuma Podružnice Koprivnica.

Otvorenje izložbe bilo je 14. listopada 2006. godine, a izložba ostaje 
otvorena do 31. listopada.

Od ostalih aktivnosti valja spomenuti akcije na pripremanju izložbe članova 
MLK-a u gradskoj knjižnici grada Siska koja će biti otvorena 20. listopada, te 
pripreme za božićnu izložbu 2006. kojoj je tema „zima“.

Zvonimir Ištvan

Malo je slikara u našoj 
naivnoj umjetnosti kod kojih 

se, kao u radovima Martina 
Kopričanca, na tako prirodni način 

prepliće mašta i stvarnost. Kada ovaj autor 
krene od neke sasvim realne žanr-scene budimo 

uvjereni da će slika završiti u toplim predjelima mašte. 
I, obrnuto: začeto kroz imaginaciju, prizor će se 
sigurno transformirati u prepoznatljivu sliku živoga 
sela. Ovo rastakanje slike svijeta nastaviti će se, 
dapače, i kao pretakanje vremena, pa će na 

Kopričančevim slikama biti teško raspoznati pripadaju li likovi i 
radnje sadašnjem vremenu ili je sve to samo autorovo sjećanje 
na dane djetinjstva.

Ne bi u tim postupcima bilo nečega posebno kreativno 
važnog da način na koji ovaj autor vrši proces transformacije 
nije u znaku izrazito osobno intoniranog vrednovateljskog 
postupka. To drugim riječima znači da nije obilježen znakovima i 
karakteristikama stvaralačke preobrazbe. Put, pak, iz jednog 
područja u drugi, iz jednog svijeta u drugi posve je “prirodan” i 
autentičan. Monografija Martina Kopričanca, koja nam je povod 
i motiv za ovaj osvrt, već u svome naslovu naglašava tu 
povezanost i lakoću transformacije. “Moje življenje, moje slike, 
moje senje”, sintagma koju je upravo autor odabrao, svjedoči 
neraskidivu vezu realnosti i imaginacije, života i snova, 

stvarnosti i mašte, teme i zamišljaja. Relej i prijenosnik iz 
jednoga stanja u drugi predstavljaju – slike. A simbol, gotovo 
ikona koja podjednako pripada i sferi realnosti i području 
imaginacije je – ptica. Njegovo druženje s pticama je, kao što 
lucidno primjećuje i Vjekoslav Prvčić, pisac uvodnog teksta u 
monografiji, “druženje višega reda”, čime se istovremeno hoće 
naglasiti i ta transmisijska karakteristika i narav motiva i objekta 
prikaza.

Monografija iscrpno dokumentira Kopričančevu razvojnu 
liniju, pa prvi puta (jer, ovaj autor još monografsku izložbu nije 
imao, pa ni tamo gdje je prirodno to moralo biti - u Hlebinama) 
zajedno vidimo i njegove početničke radove i najbolja ostvarenja. 
To je za ljubitelje prilika da “usvoje” svoje adute, a kritici da u 
komparativnoj analizi ocjeni domete ovoga značajnog autora 
naše naive. Tim pitanjem upravo se i bavi središnji tekst 
“Autentičnost i osobnost Martina Kopričanca” iz pera likovnog 
kritičara Stanka Špoljarića, inače vrsnoga poznavatelja 
Kopričančeva opusa.

Monografija raspolaže i s drugim, za takav tip knjige, 
neophodnim dijelovima, poput iscrpne autobiografije, detaljnog 
popisa izložbi i bibliografije te izvoda iz kritika, a svi tekstovi 
prevedeni su na engleski.

Nakladnici monografije su Općinsko vijeće općine Molve i 
koprivnički izdavač “Mali Princ”.

Marijan Špoljar

Likovna kolonija na Peskima

Tot, Tuba i Jaković u akciji „pastel“

Najviše pažnje i zanimanja su izazvali kiparski dvojac 
Matulec-Peić

LIKOVNA MONOGRAFIJA MARTINA KOPRIČANCA

ZNAČAJNA AUTORSKA OSOBNOST
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Kad padaju stari hrastovi tutnji tlo. 
Zemljom se šire vibracije tuge i nekog 
neobjašnjivog bola što u slutnji nosi 
konačnost rastanka. Sve biljke, sve životinje 
i svi ljudi osjećaju opći gubitak kao svoj 
osobni. Palo je i zauvijek otišlo nešto naše, 
drago, intimno, nešto s čime smo se uvijek 
mogli poistovjetiti.

Ivo je o smrti govorio kao o nećem posve 
običnom sa sviješću velikih ljudi koji znaju da 
je to kraj puta svakoga od nas; da je smrt 
sastavni dio života i da je, ma koliko nam 
djelo bilo veliko, nikada i nitko ne može 
prevariti. Uostalom, veliki i jesu veliki stoga 
što su shvatili da je čovjek ispod zvijezda – 
malen. Nalik više mravu nego Bogu, pa 
nikakvo precjenjivanje vlastitih dosega neće 
izdići malo ljudsko stvorenje na razinu 
njegovog ideala. 

Dakako, to ne znači da bi se čovjek 
trebao odreći bilo kakovih napora jer su oni 
unaprijed osuđeni na neuspjeh. Dapače, 
smisao ljudskog života jest traženje puta 

IN MEMORIAM

Dr. Ivan Ivančan  
(1927. – 2006.)

LIKOVNA MONOGRAFIJA MARTINA KOPRIČANCA

ZNAČAJNA AUTORSKA OSOBNOST

prema duhovnom kroz rad i kroz ostvarenje 
onog što nam je zadano kao poziv. Poziv kao 
nešto za što smo pozvani. A u svom 
pozvanju naš je dragi Cico bio majstor. 
Ostavo je iza sebe golem opus u struci što 
vjerojatno nikad neće biti nadmašen, jer 
danas naprosto više nema sličnih 
zaljubljenika u folklor, tradiciju i narodne 
običaje koji bi se bili spremni žrtvovati na 
njegov način – godinama istražujući na 
terenu i bilježeći sve što se tamo može 
pronaći. Zato unisono mišljenje iz struke jest 
da je dr. Ivan Ivančan bio jedinstvena i 
neponovljiva osobnost, poseban po elanu i 
strasti za područja kojima se bavio. Nadajmo 
se da će mnogima biti primjer i nadahnuće, 
pa i učitelj, bez obzira što više ne živi.

Posebnu ljubav – slobodno bismo rekli – 
strast, gajio je prema Molvama i kad bismo 
opisivali njegov život u jednoj rečenici, 
mogli bismo koristiti jednu njegovu misao: 
Ivančanov život je krug od Molvi do Molvi. 
Mnogo toga nas je učio vlastitim primjerom. 

Učio nas je rodoljublju bez velikih gesta, bez 
busanja, bez zaklinjanja, tiho i predano. 
Spasivši od zaborava kakav plesni korak, 
kakvu starinsku ariju, kakav zaboravljeni 
običaj, obnovivši vlastitu djedovinu u 
Đurđevačkoj ulici, poučavajući tisuće mladih 
kako se voli ova zemlja, njezin narod i 
njegova kultura u svojim školama plesa. Nas 
i našu kulturu predstavljao je diljem svijeta 
po velikim koncertnim i plesnim dvoranama, 
po kraljevskim i predsjedničkim palačama, 
po imanjima Hrvata rasutim stranim 
kontinentima, donoseći tako dašak našeg 
narodnog genija u daleke kutke zemaljske 
kugle. Poučavao nas je skromnosti i 
jednostavnosti, ali i tome kako se sami nikad 
ne smijemo podcijeniti, jer u sebi nosimo 
izuzetne vrijednosti, kao pojedinci i kao 
narod. Poučavao nas je o vrijednostima 
vlastitih korijena. Govorio je kako je čovjek 
bez korijena čovjek bez pravog karaktera. 
Bez čvrstih i postojanih osobina.

I da završim jednim citatom iz 
predgovora što sam ga napisao njegovoj 
osamnaestoj knjizi koju sam imao čast 
urediti «Molve – narodni život i običaji» u 
lipnju 1999. godine: «Ivančan je mrav iz La 
Fontaineove basne o cvrčku i mravu. On 
marljivo prikuplja građu cijelo vrelo ljeto 
(cijeli svoj život). On zna da će doći hladna i 
gladna zima, ali…u njemu je istovremeno i – 
cvrčak!

On hoće – pjevati! Razgaliti dušu. 
Pokazati drugima ljepote što ih je uspio 
pronaći. Podijeliti ih s drugima, jer je njemu 
znano da se ovo blago «samo dijeljenjem 
umnaža». U njegovim prsima sve pršti od 
cvrčkove pjesme. On je bezbrižan seoski 
dječak što bosonog hoda toplom prašinom 
puta.»

I nek ta zaustavljena slika zauvijek 
ostane u našem sjećanju. Bosonogi dječak 
koji je nestao na putu. 

Jedini problem jest što je to bio naš 
dječak, što smo ga voljeli i što u grudima 
nešto jako, jako boli.

Vjekoslav Prvčić
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Poštovani čitatelji našega lista lijepo 
vas pozdravljamo s našim kršćanskim 
pozdravom: «Hvaljen Isus i Marija».

U prošlom broju koji je izašao pred 
blagdan Velike Gospe obavijestili smo vas 
o svim promjenama u našoj Župi i pred-
stavili vam novoga župnika p. Martina 
Dretvića koji je već dobro zaorao ovom 
Božjom njivom. Od tada pa do izlaska 
ovog novog broja zbila su se razna doga-
đanja koja vam u ovom izvještaju donosim 
kronološkim redom.

15. kolovoza svečano smo proslavili 
svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice na 
nebo koja je zaštitnica naše Župe. Za ovu 
svečanost pripremali smo se i duhovno 
kroz devet dana pred sam blagdan Velike 
Gospe. Devetnicu koja je novost od ove 
godine slavili su, s lijepim brojem vjernika, 
župnik p. Martin i kapelan fra Ivan. Tro-
dnevnicu i samu uočnicu pred Blagdan 
predvodio je o. Župnik. 

Na samu svetkovinu jutarnju svetu 
Misu kod zavjetne kapelice služili su p. 
Martin i fra Ivan, a nakon euharistijskog 
slavlja u svečanoj procesiji, koju je pred-
vodio o. Đuro Hontić provincijal franje-
vaca konventualaca, prenijeli smo kip 
Majke Božje u crkvu gdje je slavljena 
sveta Misa koju je uz koncelebraciju 
brojnih svećenika služio o. Provincijal. 

Hvala Bogu i našoj nebeskoj Majci za 
krasno vrijeme toga dana, te na zaista 
velikom broju hodočasnika koji su došli ne 
samo iz ovog kraja Podravine već iz 
Zagreba, Novog Marofa, Slavonije i ostalih 
krajeva Lijepe naše. 

U subotu 19. kolovoza rastužila nas je 
vijest da je blago u Gospodinu preminuo 
naš biskup mons. Marko Culej. O njego-
vom životu i radu možete više pročitati u 
članku posvećenom blagopokojnom o. 
Biskupu. 

27. kolovoza o. Župnik je služio svetu 
misu u Bukevlju. Svake godine jedan lijepi 
broj vjernika okupi se na tom mjestu koje 
je prije pedesetak godina bilo naseljeno, 
ali poradi poplava svi stanovnici su iselili 
bilo u Novo Virje, Ždalu ili Molve.

4. rujna započeli smo s novom škol-
skom godinom 2006. / 2007. Početkom 
školske godine započeli smo i s vjero-
naučnom godinom. Vjeronauk u školi 
predaje fra Ivan koji vodi i župni vjeronauk 
za sve razrede u Repašu i krizmanike u 
Molvama, a župni vjeronauk u Molvama 
za sve ostale razrede vodi p. Martin.

8. rujna na blagdan Male Gospe pro-
slavili smo zajedno s Ravnateljem, uči-
teljima i učenicima zaziv Duha Svetoga 
kod zavjetne kapelice Majke Božje. I ove 
godine prije same svete Mise okupili smo 

se svi zajedno u crkvi gdje smo formirali 
procesiju sa školskom djecom u kojoj smo 
svečano vratili čudotvorni kip Majke 
Božje. Iako je vrijeme bilo dosta tmurno 
uz zaštitu naše nebeske Majke slavlje je 
proteklo lijepo i dostojanstveno.

17. rujna Molve su i ove godine bile 
domaćin susreta mladih varaždinske bis-
kupije i festivala Marija-fest Molve 2006. 
O tom iznimno važnom događaju za naše 
mjesto i Župu pročitajte u posebnom 
članku u sredini lista.

25. rujna čudotvorni kip Majke Božje 
Molvarske predan je na restauraciju i kon-
zervaciju. Naime čudotvorni kip naše Zašti-
tnice u jako je lošem stanju i zbog toga se 
u ovakav zahvat trebalo ući odmah da se 
kip spasi. Restauracija kipa je dosta skupa 
i potrebna su sredstva za obnovu, zato 
smo molili vas župljane da svojim zavje-
tnim darom pomognete u obnovi. I dalje 
skupljamo sredstva i molimo vas sve ljude 
dobre volje da svojim darom i vi sudjelu-
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Mons. Marko Culej, prvi varaždinski 
biskup, preminuo je u subotu navečer 19. 
kolovoza u biskupskom domu u Varaždinu. 
Umro je okrijepljen svetim sakramentima 
nakon duge i teške bolesti u 69. godini 
života, 43. godini svećeništva, 15. godini 
biskupstva i 9. godini vodstva varaždinske 
biskupije. Vijest o smrti biskupa Culeja, koju 
su obznanila zvona varaždinske katedrale i 
svih crkava u varaždinskoj biskupiji, premda 
očekivana zbog biskupove teške bolesti, 
veoma je rastužila sve koji su ga susretali, s 
njime surađivali ili su ga samo poznavali. 
Svojom jednostavnošću, dobrohotnošću, ve-
drinom, otvorenošću i neviđenom srdačnošću 
osvojio je mnogo vjernika i ljudi dobre volje, 
pa je njegov odlazak za mnoge i gubitak dra-
goga prijatelja, svećenika i biskupa s velikim 
i toplim srcem. 

Mons. Marko Culej rođen je 19. siječnja 
1938. godine u Repnu, župa Belec, od oca 
Petra i majke Josipe, rođ. Bočkal. U brojnoj 
obitelji sa šestero djece, dva sina i četiri 
kćeri, raste u duhovnom ozračju. Osnovnu 
školu pohađao je u Belcu i kroz to vrijeme 
bio je ministrant. Nakon završetka četvrtog 
razreda osnovne škole u jesen 1949. g. odla-
zi u Dječačko sjemenište u Zagrebu gdje 
polazi Interdijecezansku srednju školu za 
spremanje svećenika. Nakon mature 1957. 
godine u jesen stupa u Bogoslovno sjeme-
nište u Zagrebu i započinje studij teologije 
na KBF -u. Od 23. veljače 1958. pa do 15. 
kolovoza 1959. služi vojni rok. Po završetku 
vojnog roka vraća se u Bogosloviju u jesen 
1959. i nastavlja studij filozofije i teologije.

Za svećenika je zaređen 25. travnja 
1964. godine. Mladu misu slavio je u rodnoj 
župi 3. svibnja 1964. Svećeničku službu 
započeo je u župi Samobor kao kapelan 1. 
kolovoza 1964., gdje ostaje do 17. listopada 
iste godine, kad je u istom svojstvu pre-
mješten u župu Desinić. U siječnju 1965. 
postaje privremeni upravitelj župe, a u srpnju 
imenovan je upraviteljem župe i tu ostaje 
do 14. rujna 1981. kad je razriješen dužnosti 
upravitelja župe.

Od 18. travnja 1965. pa do 16. travnja 
1975. bio je i privremeni upravitelj župe 
Sutlanska Poljana. Od 1970. do 1977. bio je 
delegat u Svećeničkom vijeću Zagrebačke 
nadbiskupije.

U rujnu 1981. imenovan je vicerektorom 
u Bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. 6. 
prosinca 1986. imenovan je, uz službu vice-
rektora, i voditeljem Centra za duhovna 
zvanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji, te kano-

nikom Prvostolnog kaptola u Zagrebu. 23. 
listopada 1987. imenovan je arhiđakonom 
Zagorsko-vrbovečkog arhiđakonata.

7. siječnja 1992. imenovan je pomoćnim 
zagrebačkim biskupom, a 22. veljače 1992. 
posvećen je za biskupa u zagrebačkoj prvo-
stolnici. Kao pomoćni biskup bio je zadužen 
za personalna pitanja svećenika u Zagre-
bačkoj nadbiskupiji. U akademskoj godini 
1992./93. bio je rektor u Bogoslovnom sje-
meništu. 18. kolovoza 1993. razriješen je 
službe rektora u Bogoslovnom sjemeništu i 
imenovan je generalnim vikarom. Prigodom 
prvog posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II. 
Hrvatskoj 1994. godine bio je predsjednik 
crkvenog Odbora za pripremu posjeta.

Osnutkom Varaždinske biskupije, 5. 
srpnja 1997. godine, imenovan je varaždin-
skim biskupom, a 28. rujna 1997. svečano je 
ustoličen kao prvi varaždinski biskup, te je 
za geslo svog služenja uzeo riječi “Vita et 
Pax” (Život i mir).

Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji obna-
šao je različite službe: bio je predsjednik 
Vijeća za ustanove posvećenoga života i 
udruge apostolskog života, predsjednik Od-
bora za sredstva javnog priopćavanja HBK 
te Komisije “Justitia et Pax”. Smrt ga je zate-
kla na mjestu predsjednika Odbora Hrvatske 
biskupske konferencije za pastoral Roma, 
predsjednika Odbora HBK za pastoral osoba 
lišenih slobode, a ujedno je bio i predsjednik 
Hrvatskog ogranka Svjetske konferencije 
religija za mir. 

Preuzeto sa službenih stranica Varaždinske biskupije

jete u obnovi našeg čudotvornog kipa. Svim darovateljima velika 
hvala i neka vas dragi Bog blagoslovi.

27. rujna proslavili smo blagdan sv. Vinka Paulskog zaštitnika 
i utemeljitelja družbe naših časnih sestara.

Od 1. listopada započeli smo s pobožnostima Majci Božjoj. 
Svaki dan u 18:00 sati molimo svetu krunicu, a zatim slavimo 
svetu Misu u 18:30 sati. Pohvalno je da se svaku večer na pobo-
žnosti okupi lijepi broj djece, a bilo bi još ljepše da s djecom 
dođu i njihovi roditelji.

4. listopada na blagdan sv. Franje utemeljitelja našega Reda 
svečano euharistijsko slavlje služio je fra Ivan s okupljenim vjerni-
cima i s našim trećoredicama i framašima.

16. listopada započeli su radovi na obnovi krovišta župne 
kuće.

Dragi čitatelji ovo je samo kratki osvrt na proteklo razdoblje 
želimo vam obilje Božjeg blagoslova i neka vas prati Mir i Dobro.

Vaši p. Martin i fra Ivan

Mons. Marko Culej (1938.-2006.)
IN MEMORIAM
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Korak po korak i kraj ljetnim praznicima. Školske klupe su 
ponovno živnule 4. rujna dolaskom starih, a i novih učenika. 
Prvašiće smo dočekali svečanom priredbom koja je započela u 
10 sati. Nastupili su niži razredi koji su svojim recitacijama, 
ritmikom i pjevanjem prvašićima zaželjeli dobrodošlicu. Tom su 
ih prilikom pozdravili ravnatelj škole Ivan Jaković, te učitelji i 
svima im zaželjeli uspješnu školsku godinu.

Da bi im nova školska godina bila zaista uspješna, u petak 8. 
rujna na blagdan Male gospe, održala se sveta misa u 11 sati na 
kojoj su sudjelovali učenici i djelatnici OŠ Molve. U 10:30 sati 
ispred Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije krenula je 
procesija s kipom Majke Božje Molvarske do Kapelice Majke 
Božje gdje se i služila sveta misa. Kip Majke Božje nosile su 
učenice OŠ Molve u narodnim nošnjama. Prvi tjedan nam je brzo 
prošao i bili smo spremni na nove radne zadatke.

Učenici četvrtog razreda, zajedno s učenicima četvrtog 
razreda PŠ Medvedičke i Repaša, su 28. rujna krenuli na stručnu 
ekskurziju u Zagreb zajedno sa svojim učiteljicama Željkicom 
Čerepinko, Krunoslavom Šikulec i Marijom Jadan. Posjetili su 
zračnu luku, Kazalište „Mala scena“ gdje su gledali predstavu 
„Tajna začarane šume“, te Tehnički muzej i Gradski muzej, zatim 
su prošetali Gornjim gradom i Trgom bana Jelačića. Oduševljeni 
izletom svi su se sretno vratili svojim kućama.

Lagano smo zakoračili u mjesec listopad koji je obilježen 
Danima kruha, pa smo i mi pokušali „odgristi mali komadić tog 
kruha“. Na županijskom susretu za Dane kruha, što se održao 
1.listopada 2006. godine u Sv. Petru Orehovcu, sudjelovali su 
učenici 3. razreda OŠ Molve s učiteljicama Katicom Ištvan i 
Dubravkom Jaković. Predstavili su se tematskom kućicom „V 
molvarskom meljinu“ gdje su prezentirali stare proizvode od 
brašna i recepte za njihovo pripremanje. Svi ti proizvodi su isto 
tako izloženi u kućici koja se nalazi u hodniku OŠ Molve da budu 
dostupni svima koji ih žele vidjeti. 

Dane kruha obilježila je i sama OŠ Molve 5. listopada 2006. 
godine, gdje su učenici u sklopu svojih razreda sudjelovali u 
različitim radionicama koje se odnose na izradu različitih oblika 
i proizvoda od brašna, tijesta, sjemenki i sl. Tako je 1. razred 
izrađivao mozaike od sjemenaka vezanih uz jesen, 2.razred je 
izrađivao ukrase od komušina i sjemenki kukuruza, 3. je od 
sjemenki kukuruza oblikovao životinje koje su vidjeli u Čambini, 

 Školske klupe nas opet zovu
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Šahovsko prvenstvo
U Molvama je 30. rujna 2006. godine, u sportskoj dvorani, 

održano 1. Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske u šahu za 
kadete. Nastupila su  72 učesnika u 14 ekipa. Prvo mjesto osvojila je 
ekipa Podravke iz Koprivnice s 23 osvojena boda, drugi je bio 
Šahovski klub Zagreb s 20 osvojenih bodova, a treći Šahovski klub 
Križevci s 17,5 osvojenih bodova. Najbolje plasiranim pojedincima i 
ekipama pripali su pehari i medalje kao i ostale nagrade. Dobar 
domaćin bila je Osnovna škola Molve uz podršku Općine Molve, a u 
organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza i Šahovskog kluba „Konaki“ 
Novo Virje koji su nastupili u tri ekipe:

te cvjetove od komušina, 4. razred je uz pjesmice o kruhu 
izrađivao cvjetove i suncokrete od sjemenki, dok su 5. razredi 
pravili kolače od prhkog tijesta, 6. i 7. razredi su oblikovali svijeće 
koje će kasnije poslužiti kao ukrasi za bor, a 8. razredi su 
izrađivali čestitke.

Nakon toga su učenicima nižih razreda nešto o svom poslu 
govorili pekar Josip Kiš, mlinar Stjepan Žufika i ratar Mijo Lončar. 

Kratak program održali su učenici nižih razreda. Bilo je tu 
recitacija, skečeva, pjesme, čitanja sastavaka i sl. U sklopu toga 
fra Ivan Poleto je uz blagoslovnu molitvu blagoslovio kruh i 
peciva koje su djeca s užitkom pojela i zadovoljno krenula svojim 
kućama.

Ivan Jaković, ravnatelj

Konaki I – Kapetanić Josip, Markov Robert, Podravec Danijel i 
Ciganović Dario.

Konaki II – Ratković Emil, Baruškin Željko, Markov Slaven, 
Andrija Cenkovčan i Malentić Daniel

Konaki III – Pantelić Antonija, Ormanec Marko, Kapetanić Luka, 
Kokša Ivana i Kokša Valentina.

Neki od njih su učenici Osnovne škole Molve. Konaki II osvojili 
su peto mjesto, Konaki I osvojili su osmo mjesto, dok su Konaki III 
osvojili trinaesto mjesto.

Drago Kokša
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Malo prekodravsko životo-
pisno selo Repaš dobilo je 
svojeg šampiona. Na svjetskom 
atletskom prvenstvu za osobe s 
invaliditetom u Nizozemskom 
Assenu, 6. rujna 2006. godine, 
Vedran Lozanov osvojio je 
zlatnu medalju na 5000 m u 
vremenu 15:05,21. To je bila 
druga medalja za hrvatsku 
reprezentaciju nakon Marije 
Iveković koja je „pobrala“ zlato 
u skoku u dalj. Taj vrijedan i 
vedar mladić (i ime mu to 
govori) oborio je i svoj osobni 

rekord u kategoriji slabovidnih osoba (T-12) što je predstavljalo 
svojevrsno iznenađenje za cjelokupnu atletsku javnost jer ovaj 
najmlađi član hrvatske vrste pripremao se samo èetiri mjeseca 
zbog ozljede stopala. Ta neugodna ozljeda ga je mučila prvih 
pola godine i ovaj rezultat je svojevrsna senzacija. Njegova 
upornost i vjera u sebe kao i njegovog trenera Mladena Kršeka 
(trener AK Dinamo Zrinjevac) isplatila se prvim mjestom. Po 
dolasku u zračnu luku na aerodrom Pleso neizostavni doček 
visokih gostiju koji su dočekali i čestitali reprezentaciji na 
vrijednim rezultatima a Vedrana su dočekali otac Budimir, majka 
Nevenka, tete Ljilja i Željka. Istog dana zaputio se, vidno umoran 
od putovanja, slikanja i izjava, prema svom Repašu da bi 
nakratko zastao u „Ribičkoj hiži“ na zasluženoj večeri u užem 
rodbinskom krugu.

- „ Zbog ozljede i nedostatnih priprema nisam bio u krugu 
onih koji bi mogli osvojiti jedno od svjetskih odličja. No, kako sam 
iz kilometra u kilometar bio sve bolji i sigurniji a protivnici su 
ostajali iza mene dao sam sve od sebe da izdržim do kraja i tako 
srušim svoj osobni rekord što je bilo dovoljno za prvo mjesto. 
Nadam se da će me ozljede mimoići i da ću imati više sreće sa 

zdravljem kako bi se što bolje mogao pripremiti za naredna 
natjecanja. Svakako osim evropskog i svjetskog prvenstva su i 
olimpijske igre 2008. u Pekingu.“

Vedran je već i u Ateni bio član paraolimpijske reprezentacije,  
a za dvije godine bit će svakako stariji i iskusniji. Svega ovoga ne 
bi bilo da prve atletske korake nije nauèio od svog tetka pozna-
tog zagrebačkog dugoprugaša i maratonca Drage Paripovića koji 
ga je u Zagrebu kada je krenuo u školu poticao da se prirođenoj 
ljubavi za atletiku i trčanje posveti s još većom željom i žarom. 
Uvijek je imao podršku svojih roditelja kojima ništa nije bilo 
teško napraviti za svog Vedrana, te brata Saše kao i najuže 
rodbine.

- Ne mogu zaboraviti i lijepe trenutke u OŠ Molve i moje 
prijatelje i prijateljice i vrlo rado se navraćam tamo (Osnovna škola 
Molve dodijelila mu je medalju kao uspješnom sportašu), kao i sve 
one koji su mi pomogli na ovaj ili onaj način. Volio bih jednog 
dana trenirati dječake i djevojčice u OŠ Molve. Sad trebam zapeti 
na fakultetu ( student psihologije) da i to opravdam kako ne bih 
iznevjerio svoje roditelje koji toliko brinu za mene.“

U Vedranovom atletskom klubu Akra Agram vjeruju u 
njegova buduća dostignuća, a Podravci i Molvarci, te posebno 
njegovi prekodravci iz Repaša bit će ponosni na svog šampiona.

U nedjelju, 8. listopada na „zagrebačkom asfaltu“ po drugi 
put za redom osvojio je kao i prošle godine prvo mjesto u utrci 
na tradicionalnom zagrebačkom maratonu u utrci građana na 
pet kilometara. Odmah nakon trke zaputio se u Podravinu u svoj 
Repaš. Nakratko je s roditeljima zastao i bio na raspolaganju 
Radio Đurđevcu i ostalim medijima. Vrlo rado se odazvao pozivu 
i zastao u Molvama, točnije na terasi kafića „Tomislav“, na 
kratkom razgovoru za „MIL“ pozirajući ispred općinske zgrade i 
grba Općine Molve (što pokazuje fotografija). Učenici Osnovne 
škole Molve mogu ga očekivati u svojoj sredini krajem ovog ili 
početkom idućeg mjeseca povodom Međunarodnog dana osoba 
s invaliditetom. Sigurno će im imati za reći mnogo zanimljivog 
nakon ovih osvojenih prvih mjesta što ih je osvojio na svjetskom 
prvenstvu i utrci u Zagrebu. Poklonici atletike moći će ga vidjeti 
u Koprivnici na Međunarodnoj utrci grada Koprivnice u 
studenom. 

Drago Kokša

PREKODRAVSKI ŠAMPION
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NK Mladost

Nogometaši NK «MLADOST MOLVE» su u punom jeku s 
natjecanjem u novoformiranoj III HNL. Iza nas je deset kola u kojima 
su ostvareni nezadovoljavajući rezultati. 

Pripreme na terenima molvarskog stadiona MLADOST odrađene 
su prema zacrtanom programu trenera Petrinca i njegovog 
pomoćnika Cenkovčana.

Pripremne utakmice za koje su odabrani jaki suparnici (Belišče, 
Koprivnica, Segesta, Čakovec….) ljubiteljima nogometa, a posebno 
poklonicima molvarske plave boje, davale su opravdanu nadu u 
vedru jesen.

No već prvo kolo donijelo je prvi neriješeni rezultat. Ugostili smo 
momčad Đakovačke Croatie, sigurno vodstvo od 2:0, neodgovornošću 
Kopričanca (isključenje), pretvorili smo u spašavanje barem jednog 
boda (na kraju je bilo 2:2).

Slijedi sramotno nezainteresirana igra u Virju gdje smo izgubili, 
a uz malo truda mogli smo sigurno pobijediti.

Graničar iz Županje pobijeđen je na domaćem terenu i tu se je 
probudila nada da su igrači odlučili igrati nogomet.

No bilo je to samo za kratko, jer smo već naredno kolo u 
Ždralovima izgledali jadno. Od četrdesete minute igrali smo s 
igračem više, a na terenu je to izgledalo kao da mi imamo igrača-
dva manje. Ta je utakmica lagano izgubljena.

Opet jedna dobra predstava na stadionu MLADOSTI, protivnik je 
bila momčad VIŠNJEVCA. Lijepa borbena utakmica u kojoj su 
nedostajali samo golovi. Naime, rezultat je na kraju glasio 0:0, no 
igračima nitko nije zamjerio taj rezultat jer su izgarali na terenu.

Kao po pravilu, svaka druga utakmica «u prazno», nastavilo se je 
i u Osijeku protiv OLIMPIJE. Ovo je u posljednjih nekoliko godina 
najsramotnija «igra», odnosno, njezin rezultat što glasi 6:0 za 
domaćina koji je pobijedio s pola snage.

Nakon ovoga slijede ozbiljni sastanci u klubu. Najprije izvršni 
odbor reagira kaznama igračima i treneru, uz priznanje da se reagira 
prekasno, jer je ovo trebalo pokrenuti već poslije Virja, a zatim 
slijedi sastanak s igračima.

Slijedeća utakmica donosi mučenje s PITOMAČOM doma, jedva 
smo pobijedili 1:0, no ipak je to povratak u pozitivne rezultate doma.

U Suhopolje smo putovali desetkovani što zbog kartona, bolesti, 
posla… te uvjerljivo izgubili.

Da i nama mora svanuti dokazali smo na domaćem terenu, a 
stradala je SLOBODA iz Tužnog. Samo ime mjesta protivnika odgo-
varalo je ocjeni igre Molvaraca u prvom poluvremenu koje je završeno 
0:0, međutim, nastavak donosi veliki preokret i visoku pobjedu od 5:0. 
Sam rezultat sakriva loš dojam i neuvjerljivu izvedbu igrača.

Kao po pravilu slijedi jedna utakmica koja se gubi; ovaj puta to 
je bilo u Križevcima, no ovaj puta igrači su dali sve od sebe, a za 
poraz od 2:0 veliku zaslugu nosi i sudac koji u 55. minuti isključuje 
Bošnjaka za što razloga nije bilo. 

Slijedi nastavak prvenstva od kojega se očekuju bolji rezultati 
jer radi se dobro no sve smo sigurniji da smo i ovaj puta pogriješili u 
odabiru igrača. 

Razočarenje su nam mladi igrači koji su dovedeni u klub, a koji 
ne daju ono što se od njih očekivalo. Stav kluba je da se moraju 
forsirati naši juniori koji su s prvom ekipom.

Također, promašeno je s igračima iz Mađarske koji nisu ono što 
se je mislio da jesu. Jedini od novih igrača koji donekle opravdava 
povjerenje je Ređep, te sigurno Pepelko.

ŠKOLA NOGOMETA
Tu su napravljene promjene u trenerskoj strukturi. Trener 

JUNIORA je i nadalje Ivica Cenkovčan koji je ujedno i pomoćni 
trener Petrincu, te voditelj škole nogometa. Trener kadeta i Pionira 
U–14 je Krešo Cestar, Pionire U–12 vodi Zlatko Vindić, a Drago 
Kokša radi sa Pionirima U–10 i U–8.

Veliko razočarenje je otkazivanje trenerskog angažmana u 
Molvarskoj školi nogometa trenera Stanka Kokše kojeg je klub 
školovao, najprije za trenera s «B« licencom, a sada je u tijeku i 
školovanje za visoko zvanje trenera «A». Ovo školovanje ima visoku 
cijenu, te je bilo korektno da trener Kokša to svojim radom s mladim 
selekcijama vrati klubu. Znajući njegove igračke kvalitete uvjereni 
smo da bi bio koristan i u prvoj momčadi, pogotovo kao primjer 
mladim igračima koji dolaze.

DOSAD SLABO
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Na igralištu NK Mladosti pod rasvjetom 
nogometna reprezentacija Sabora Republike 
Hrvatske bila je gost domaćim veteranima NK 
Mladosti. 

U vrlo zanimljivoj utakmici u prvih 45 
minuta nije bilo golova iako je bilo prilika i s 
jedne i s druge strane. Mreže su se počele 
tresti u drugom poluvremenu kada su mlado-
staši postigli četiri gola (Cestar 2, M. Kolar 1 i 
D. Kolar 1), a sabornici dva gola (Trgovčević i 
Kurtanjek). Tako su golovi obilježili drugih 45 
minuta i krajnji rezultat bio je 4:2 za 
domaćine. Po završetku utakmice zadovoljne 
su bile obje strane.

Izbornik saborske nogometne vrste Franjo 
Arapović je rekao:

„Iznimno je lijepo bilo večeras igrati 
nogomet u Molvama. Uvjeti za igru odlični i 
dobar protivnik na suprotnoj strani dali su 
draž ovoj utakmici. Prelijepo smo ugošćeni i 
počašćeni i zadovoljan sam kao i moji kolege 
koji su većinom kao i ja prvi put u Molvama.“

Domaćin ovog druženja a igrač u redovima 
nogometne reprezentacije Sabora načelnik 

Općine Molve Ivan Kolar kratko je rekao: „Po-
bijedili su moji.“

Ispred domaćina veterana njihov predstav-
nik M. Jaković je rekao:

„U životu malo ljudi ima čast igrati protiv 
državno-saborske nogometne vrste, a mi smo 
je imali večeras na našem igralištu.“

Saborski zastupnici igrali su u sastavu: 
Kokša (1. poluvrijeme) i Petrinec (2. polu-
vrijeme), na golu, pošto sabornici nisu imali 
golmana, Kolar, Jelkovac, Kurtanjek, Bagarić, 
Trgovčević, Prtenjača, Pankretić, Bitunjac, 
Prgomet, Klen i na klupi kao logistika Čačija i 
Milinković. Za domaću Mladost u crvenim 
dresovima nastupili su : Golubić, Peti, V. Kolar, 
Ml. Kolar, I. Jaković, D. Kolar, Ma. Kolar, M. 
Jaković, D. Vindić, Cenkovčan, Cestar, Bencek, 
Kovaček, M. Dolenec, J. Dolenec, Balogović, 
Kovačić, Z. Vindić i Frlić.

Suci:
Glavni - Neven Karlovčan (Ferdinandovac)
Pomoćnici - Nikola Karlovčan (Ferdinan-

dovac) i Marijo Kranjčev (Đurđevac)

Ništa manje zanimljivo nije bilo ni „treće 
poluvrijeme“ (zajednička večera u OŠ Molve). 
Saborski zastupnici, osim što su se družili na 
nogometnim terenima i igrali nogomet, prije 
utakmice posjetili su CPS – Molve i župnu 
crkvu Marijina Uznesenja.

Drago Kokša

 

Rad, igre, rezultati svih uzrasta su zadovoljavajući. Najviše 
napretka pokazuju JUNIORI. Razlog je taj što su u redovnom 
svakodnevnom pogonu već sedam-osam godina, a sada je njih šest-
sedam priključeno prvoj momčadi. Rezultat toga rada je sada vidljiv.

I ostale momčadi rade dobro, treneri su motivirani te smo 
sigurni da će iz molvarskog «inkubatora» izaći mladi igrači koji će 
znati braniti boje kluba u kojem su ponikli.

Novost je pokretanje lige za najmlađe, to su djeca uzrasta 7 i 8 
godina. Za njih je veliki doživljaj što igraju prave utakmice. Igra se 
turnirski, a u skupini su s vršnjacima iz Virovitice, Bjelovara, 
Daruvara i Virja.

Veterani su za sada momčad koja «vozi» najsigurnije. Igraju jaku 
1. veteransku ligu, do sada su osvojili 12 bodova. Iako je prije 
prvenstva bilo bojazni od te lige, ispostavilo se da kada se ozbiljno 
igra dolaze i rezultati.

Uz prvenstvene utakmice odigrali su i nekoliko revijalnih od 
kojih je vrijedna spomena ona u kojoj su nedavno ugostili repre-

zentaciju HRVATSKOG SABORA. Zastupnici su pobijeđeni rezultatom 
5:2.

Kao što je obećano molvarski ljubitelji nogometa, od početka 
ovog prvenstva, utakmice gledaju s prelijepih tribina. Ovih dana su 
iste natkrivene, a sada slijedi montaža sjedalica. Ovakav objekt 
ponos je cijelih Molvi. Uz tribinu uređeno je i potkrovlje, koje sada 
ima četiri manje prostorije i jednu veliku centralnu salu koja će 
služiti za održavanje sjednica, te za potrebe organizacije utakmica 
(zapisnik, sastanak prije utakmice).

U narednih nekoliko dana očekujemo i odvoz pijeska s kupljenog 
zemljišta između Lovačkog doma i klupskih prostorija. Tu će se ure-
diti tenis igrališta i parking prostor.

Ovaj tekst završavam u nadi da će i momčad u nastavku 
prvenstva znatno popraviti blijedi dojam, te da ćemo «završni osvrt» 
na 2006. godinu pisati u vedrijem tonu.

UZ ŠPOTRSKI POZDRAV
Tajnik: Vlado Kolar

NOGOMETNO DRUŽENJE



Devetog rujna 2006. godine u 
galeriji «Molvarskog likovnog 
kruga» u Molvama, svečano je 

otvorena izložba pod nazivom «Stol 
naš svagdašnji». Izložbu su postavile 

članice Udruge žena «Napredne 
domaćice» Molve, a otvorio ju je 
općinski načelnik, gospodin Ivan 

Kolar. Tema izložbe bila je 
postavljanje stolova, kao što i govori 

sam njezin naziv.
Stol je simbol obiteljskog 

okupljanja i zajedništva. Za stolom 
se rješavaju svakodnevni problemi, 

ali i obiteljska okupljanja i proslave, 
te obilježavaju blagdani. Na izložbi 
su se mogli vidjeti stolovi vezani uz 

blagdane Uskrs, Božić i Novu 
godinu. Uz njih su bili stolovi za 
Valentinovo, vjenčanje i krštenje. 
Vezano uz godišnje doba bili su 

izloženi «Jesenski stol» i «Morski 
stol». Izvan konkurencije bio je stol 
za  Majčin dan. Izložba je bila spoj 
tradicionalnog i suvremenog. Uz 
štikane stolnjake savršeno su se 

uklapali porculan i kristal, a staro 
cvijeće od papira dalo je notu 

profinjenosti cjelokupnoj izložbi. 
U ime Udruge žena svim 

mještanima zahvaljujem što su  u 
velikom broju posjetili našu izložbu i 

prihvatili je sa simpatijama. U 
sklopu izložbe «Stol naš svagdašnji» 
održan je i skup žena Koprivničko-
križevačke županije. Program na 

otvorenju izložbe i skupu žena izveli  
su članovi KUD-a Molve. Naše 

gošće bile su oduševljene 
programom, izložbom i Molvama.

Zahvaljujem svima koji su nam 
pomogli u promociji Molvi, tj. da 
slika Molvi dobije zlatan okvir.

Sanja Vragić

Stol naš 
svagdašnji


