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OBNOVLJENE STARE LJEPOTICE

Ove dvije ljepotice u Đurđevačkoj ulici 
ponovno su zablistale starim sjajem. Izvanredno! 
Dopale su se i oku naše kamere i evo harmonije. 
Samo jedno kvari  električni stup, ali i on će doći 
na red, kad-tad.

FOTO-VIJEST

U Đurđevačkoj raste još jedna suvremena 
staja za držanje muznih krava. Investitor je Darko 
Tuba, a radovi se odvijaju usprkos visokih ljetnih 
temperatura.

UREĐENJE CENTRA NASELJA 
REPAŠ

Radove na uređenju naselja Repaš izvodio 
je građevinski obrt “Fides II” iz Molvi, s kojim je 
kao najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje 
radova sklopljen ugovor 12. rujna 2006. godine. 
Radovi su završeni tokom travnja ove godine, a 
cijena radova bila je 198.990,00 kuna plus PDV. 
Izrađene su prilazne ceste k društvenom domu s 

parkiralištem, postavljeni rubnjaci, nogostupi, 
uređene zelene površine i asfaltirana cesta. 
Radove na asfaltiranju izvodila je tvrtka “JATA” 
d.o.o. Đurđevac, a cijena radova iznosila je 
149.580,00 kuna plus PDV.

Marta Puškaš

ODRŽANA TRADICIONALNA LIKOVNA 
KOLONIJA “SEKULINE 2007”

U prekrasnom ambijentu lokaliteta 
Sekuline uz desnu obalu rijeke Drave, oko 
kilometar nizvodno od dravskog mosta, u subotu 
16. lipnja okupilo se četrdesetak umjetnika, 
slikara i kipara kako bi stvarali svoja umjetnička 
djela. Pod pokroviteljstvom Općine Molve i 
domaćinstvo ŠRK „Šaran“ Molve, a u 
organizaciji Molvarskog likovnog kruga, te uz 
svesrdnu pomoć i odaziv umjetnika,  fundus 
Galerije MLK-a biti će bogatiji za oko pedesetak 
umjetničkih djela. Nakon nekoliko desetaka 
organiziranih likovnih kolonija, ovo je prva 
kolonija s koje će djela ostati u vlasništvu 
Molvarskog likovnog kruga dok su s prethodnih 
kolonija djela donirana Općini Molve, Osnovnoj 
školi Molve, Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve, 
Područnoj školi Repaš, Župnom dvoru Molve, 
Športskoribolovnom klubu „Šaran“ Molve, 
Policijskoj upravi Koprivničko-križevačke 
županije, Hrvatskim šumama, te za  mnoge 
humanitarne akcije.

Valja još spomenuti da će nakon 
opremanja umjetničkih djela biti organizirana i 
izložba u galeriji MLK-a u Molvama u toku 2008. 
godine.

Tekst i snimka: 
Zvonimir Ištvan-predsjednik MLK-a

Grgec i Rođak u miru i
 tišini „Sekulina“



„MINIJATURE“ U VELIKOM STILU

„Molvarski likovni krug“ i ove je godine 
priredio izložbu minijatura, mogli bismo reći već 
tradicionalnu osmu po redu, a deset godina nakon 
prve izložbe.

Ovaj vid umjetničkog stvaranja, velikih 
djela na malom formatu, iz godine u godinu ima 
sve više poklonika. Tako je ove godine na izložbi 
minijatura sudjelovao trideset i jedan autor s preko 
200 radova, što je do sada najveći odaziv. U 
predgovoru  kataloga korišteni su citati Stanka 
Špoljarića iz Zagreba i Božice Jelušić iz Đurđevca 
za izložbe minijatura iz 2000. i 2003. godine. 
Ovogodišnjoj izložbi minijatura odazvali su se: 
Aurer Silvija, Bešenić Dragutin, Đukin Martin i 
Stjepan, Grabar Tomislav, Gregurić Josip, Grgec 
Radovan, Ištvan Zvonimir, Jaković Đuro, Jaković 
Ivan, Kolarek Zlatko i Željko, Kopričanec Martin, 
Kovačić Dragutin, Lončar Petar, Mlinjarić 
Vladimir, Percač Barbara, Peti-Božić Marija, 
Petrović Petar, Pongrac Stjepan, Rođak Ivan, 
Rušak Marta, Stipan Marija, Štrfiček Zlatko, 
Švegović-Budaj Nada, Topljak Petar, Tot Josip, 
Tuba Ivica, Zlatar-Lukavski Nada, Žagar Josip i 
Žufika Drago.

Izložbu je svečano otvorio gospodin Ivan 
Kolar, načelnik Općine Molve uz prisustvo 
mnogobrojnih štovatelja ovakvog načina 
umjetničkog izražavanja i to 8. travnja 2007. 
godine.

Tekst i snimka:
Zvonimir Ištvan, predsjednik MLK

"HRVATSKO SRCE" - HODO AŠ E 
U MOLVAMA

"Hrvatsko srce" organizacija žena HSS-a 
po prvi puta ima iza sebe hodočašće Čudotvornoj 
Majci Božjoj Molvarskoj koje je bilo 1. srpnja 
2007. godine na nedjelju Srpnicu u Molvama. 
Ovom hodočašću prethodila je 1. srpnja 2006. 
godine sjednica Odbora Hrvatskog srca na nivou 
cijele Hrvatske kada je nakon viđenog u Molvama 
i donesen zaključak da žene prvu nedjelju u srpnju 
(na Srpnicu) hodočaste u Molve.

Brzo je prošlo godinu dana i u naše Molve 
krenula je iz svih krajeva cijele Hrvatske 1400 
lanica "Hrvatskog srca" kojima su se u velikom 

broju pridružili i muškarci. Osvanulo je nedjeljno 
jutro i Molve su spremno dočekale svoje goste. 
Ve  od 9 sati veliku pomoć pružali su nam Mladi 
HSS-a koji su se pobrinuli za prijem i parkiranje 
mnogobrojnih autobusa. Krenuli smo ispred 
crkve "Uznesenja Blažene djevice Marije" u 
Marijansku ulicu koja nas je dovela do kapelice i 
kipu "Čudotvorne Majke Božje Molvarske", uz 
prigodne pjesme, nošenje barjaka, te mnogo-

brojnih žena u narodnim nošnjama svojih krajeva. 
Sveta misa održana je ispred kapelice u hladovini 
lipa gdje se po prvi puta tražilo mjesto više od 
silnog broja hodočasnika. Misno slavlje uveličao 
je naš župnik fra. Martin Dretvić koji je svojom 
prije svega nadahnutom i opširnom propovijedi 
dirnuo svakoga od nas. Po završetku mise vratili 
smo se u našu Podravsku katedralu na kratku 
prezentaciju o povijesti naše župe, crkve, i kipa 
“ udotvorne Majke Božje Molvarske" koju nam 
je izlagao naš neumorni župnik. Naša pak Frama 
pobrinula se za prodaju nabožnih suvenira tako da 
hodočasnici imaju uspomenu na ovaj dan!

Nakon mise i prezentacije došlo je vrijeme 
objedu i okrijepi uz odmor u hladovini lipa na 
crkvenom brijegu. Nakon objeda krenulo je dru-
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Detalj izloženih minijatura u galeriji MLK



ženje, pjesma, razgovori..., a u zraku osim 
zanemarive vrućine osjetilo se silno zadovoljstvo, 
prije svega gostiju, koji su svi redom iskazali 
svoje divljenje doživjelim u Molvama i obećanja 
do godine u još većem broju.

Nama pak Molvarcima najveća je HVALA 
što smo ovaj prvi prijemni ispit HODOČAŠĆA 
"HRVATSKOG SRCA" u Molve položili s 
odličnim uspjehom!

M.B.I.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN 
MUZEJA

Obilježavajući "Svjetski dan muzeja", 18. 
svibnja 2007. godine, na poziv Muzeja grada 
Koprivnice, to jest etnologinje gospođe Vesne 
Peršić-Kovač, četiri mlade Molvarke sudjelovale 

su  na  reviji  etno frizura i modernih frizura. Tako 
su etno frizure imale Kristina Žufika i Lana 
Jaković, a bile su obučene u narodne nošnje, dok 
su Ivana Ivančan i Anja Jaković imale suvremene 
frizure, a bile su obućene u odjeću iz posudionice i 
radionice iz Zagreba. Frizure su im izradili 
koprivnički frizeri.

Svojim sudjelovanjem na ovoj reviji naše 
mlade manekenke po prvi puta su se izvrsno 
predstavile, te tako dale doprinos obilježavanju 
"Svjetskog dana muzeja" predstavljajući sebe  i 
naše Molve.

M.B.I.

FRIZERKA IZ MOLVA NA 
DRŽAVNOM NATJECANJU

                             
Dana 10. lipnja 2007. godine, u hotelu 

Imperijal u Opatiji održano je 9. državno                                                                                                              
prvenstvo frizera i kozmetičara. U 15 kategorija 

natjecalo se 90 frizera i kozmetičara iz cijele 
Hrvatske. 

Ivana Vincek, frizerka iz Molva, na ovom 
natjecanju je predstavljala Udruženje obrtnika 
Đurđevac, te županijsku Obrtničku komoru. 
Kategorija koju je Ivana izabrala, po nazivom 
„Fashion style“ je umjetnička kategorija u kojoj se 
natjecalo 13 frizera. Zadana tema ove kategorije je bila 
cvijeće, napravljeno od kose. Inspiraciju za kompletnu 
kreaciju (kompletan izgled modela) Ivana je pronašla u 
poljskom cvijeću kojim je htjela, kroz kosu, dočarati 
šarenilo podravskih polja.  Glavni detalj frizure je bio 
„crveni mak“ izrađen od kose, koji je privukao 
pozornost brojnih posjetitelja ovog natjecanja. 
Maštovito izrađena haljina, koja je upotpunjavala  
frizuru svojim bojama  predstavljala je zemlju.

Djevojka koja je nosila kreaciju Ivane Vincek, 
bila je Jelena Kovačić iz Molvi, dok se za make-up 
pobrinula Jasmina Valentić, također, iz Molvi. Pomoć 
kod izrade haljine je pružila gospođa Nada Fosić iz 
Molvi.
- Presretna sam što sam imala priliku sudjelovati na 
ovakvom prvenstvu, jer sam stekla jedno novo 
iskustvo, koje mi je poticaj za daljnji rad. S obzirom da 
ovo natjecanje zahtjeva puno truda, kreativnosti i 
financijskih sredstava, ovom prilikom se zahvaljujem 
Općini Molve, koja je financijski potpomogla moj 
odlazak u Opatiju. Također,  zahvaljujem  Obrtničkoj 
komori Koprivničko-križevačke Županije, te 
Udruženju obrtnika Đurđevac, koji su me poslali na 
natjecanje, te firmi Pertinax, koje je bila sponzor 
posebnih, živahnih boja za kosu - rekla je Ivana 
Vincek, koja već 9 godina, zahvaljujući povjerenju 
brojnih klijenata, ima otvoren vlastiti frizerki salon u 
Molvama. 



Na temelju stavka 8.3a poglavlja 157b/c članka 32. 
izmjene dopunjene promjene prijedloga Zakona o 
poljoprivredi u dvadesetpetom čitanju, a s obzirom na 
ukazanu potrebu (i pokušaj ublažavanja broja 
nezaposlenih), Vlada Republike Rvacke, Markov trg, 
Zagreb (u daljnjem tekstu Naručitelj) ponosno raspisuje

NATJEČAJ
za prijem radnika (u daljnjem tekstu Kandidat) u stalni 
radni odnos za radno mjesto 

POLJOPRIVREDNIK.

Kandidat mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Volja za rad

Opis radnog mjesta:

1. Prava i dužnosti

Iako Kandidatu Naručitelj ne može jamčiti da će 
kukuruz, grah ili pšenica koju posadi niknuti i roditi, jer, 
tko zna, možda će biti suša ili će usjeve pogoditi 
elementarne nepogode, Kandidat mora to posaditi. Isto 
tako, Naručitelj, ili bilo tko drugi, Kandidatu ne može, a i 
ne želi, jamčiti da će, ukoliko mu urod i bude dobar, moći 
sve prodati. Ukoliko će pak nešto i biti traženo na tržištu, 
nitko mu ne može jamčiti kolika će biti cijena.

Kandidat također mora uzgajati krave, svinje, 
kokoši i sl. iako će svinje možda oboljeti od svinjske kuge 
protiv koje ih ne smije cijepiti, a cijena kravljeg mlijeka 
vjerojatno će biti takva da proizvodnja neće biti 
profitabilna.

Kandidat ima pravo na zdravstveno i 
mirovinsko osiguranje koje si mora sam plaćati.

2. Radno vrijeme

Radno vrijeme prilično je fleksibilno. U načelu, 
traje, kako se kaže, sve dok se vidi, od ujutro kad se 
razdani do navečer dok ne padne noć. Naručitelj vrlo 
teško može Kandidatu omeđiti radno vrijeme npr. od 7 do 
15 h ili od 11 do 19 h  nema tu, kad se radi, onda se radi. 
Ustvari, čak i kada padne noć postoji mogućnost da se 
Kandidat mora javiti na radno mjesto  možda će se baš 
onda krava teliti ili prasica prasiti, ili će bekon npr. 
slomiti nogu pa će ga se morati hitno zaklati.

3. Godišnji odmor i slobodni dani. 

Ukoliko Kandidat nekim čudom i uštedi 
dovoljno novaca za otići negdje na odmor, ne može otići 
jer tko će umjesto njega hraniti blago, nositi mlijeko na 
mljekaru ili zalijevati vrt? Ne može  sve to ostaviti! Zbog 
istog razloga Kandidat ne može dobiti ni slobodne dane. 

Molimo da svoje molbe s iscrpnim 
životopisom pošaljete na gore navedenu adresu.

Zagreb, srpanj 2007.
(mk)

ZAVRŠIO SEMINAR IZ 
VOĆARSTVA

Seljačka udruga Molve Grede i Općina 
Molve organizirali su seminar iz osnova voćarstva  
za buduće voćare i vinogradare s područja Općine 
Molve. Naime, kako je Općina Molve donijela 
program subvencioniranja voćarske proizvodnje, 
a u cilju usmjerenja malih poljoprivrednih 
gospodarstava s ratarsko stočarske proizvodnje  
na radno intenzivne kulture, ovim seminarom 
htjelo se upoznati buduće voćare s osnovama ove 
vrlo zahtjevne grane  poljoprivredne proizvodnje. 

Seminar je pohađalo sveukupno 15 
polaznika, a trajao je devet dana, od 14. do  23. 
svibnja 2007., svaki dan po dva sata uvečer, u 
prostorijama Osnovne škole Molve. Predavali  su  
sve eminentni stručnjaci iz područja voćarstva  i 
zaštite bilja HZPSS-a Koprivničko-križevačke 
županije i to diplomirani inžinjeri agronomije: 
Slavko Kopilović, Tanja Lasić,  Anđelka Hodalić i 
Željkica Oštrkapa Međurečan.

Sudionici seminara dobili su kroz ovih 
osam dana teoretske nastave, osnovne informacije 
kako pravilno uzorkovati  i pripremiti tlo za 
sadnju voćnjaka, te kalcifikacija tla i pravilan 
odabir terena za podizanje nasada. Nadalje, bilo je 
riječi o načinu ostvarivanja poticaja i subvencija u 
voćarstvu kao i posebna predavanja o ekološkoj 
proizvodnji voća. Od voćarskih kultura obradili 
smo sve voćne vrste zanimljive za naše podneblje, 
te imali  predavanja o vinovoj lozi i podrumarstvu. 
Ujedno svi polaznici dobili su kopije proračuna za 
podizanje nasada za sve voćne vrste, te njihovu 
isplativost u odnosu na druge grane poljo-
privredne proizvodnje. Teoretska predavanja 
završili smo s izuzetno opširnim i zanimljivim 
predavanjima o integriranoj zaštiti za sve voćne 
vrste o kojima je bilo govora tijekom ovog 
seminara.



Na kraju smo 23. svibnja posjetili voćnjak 
gospodina Davora Miklošića i vinograd  gospo-
dina Martina Klasana u Novigradu Podravskom 

gdje su svi polaznici dobili, uz do sada teoretski 
stečena znanja i praktički uvid kako bi trebala 
izgledati  jedna ovako  ozbiljna i vrlo zahtjevna 
voćarska i vinogradarska proizvodnja. 

                                                                                
Zdravko Ivančan

Razmišljanje s povodom

ODR IVI RAZVOJ I 
EKO-AGROTURIZAM

U Ribičkom domu na Sekulinama 28. 
travnja ove godine mr. sc. Ranko Tadić, 
predsjednik Ekoliburnije, održao je zanimljivo i 
poticajno predavanje o održivom razvoju Općine 
Molve te o mogućnostima razvoja eko-
agroturizma na njezinom području. Kao gosta-
predavača u Molve su ga pozvali Klub mladih 
HSS-a Molve i Sveučilišna organizacija HSS-a 
Koprivnica koji su toga dana, povodom Dana 
Planeta Zemlje i Praznika rada, organizirali 
cjelodnevni edukativno-rekreativni skup čiji je 
centralni dio bio upravo Tadićevo predavanje. 

Održivi razvoj ili kako pomiriti ekonomiju, 
ekologiju i socijalnu pravdu

 Ako se još netko pita zašto se danas toliko 
govori i inzistira na održivom razvoju možemo 
mu jednostavno odgovoriti zato što je to pojam 
koji u sebi spaja naizgled nespojive pojmove koji 
ipak moraju ići skupa: ekonomsku isplativost, 

Piše: Mario Kolar

Ž

ekološku prihvatljivost i socijalnu pravdu. 
Nerijetko želja za zaradom (ekonomija) šteti 
okolišu (ekologija) iskorištavajući ga na razne 
načine, a time šteti i lokalnom stanovništvu 
(socijalna pravda) koje obitava na području koje 
iskorištava. Moguća je (rjeđe) i obrnuta situacija, 
kada pretjerana briga za okoliš (ekologija) koči 
gospodarski razvitak (ekonomija) i time opet šteti 
lokalnom stanovništvu. Održivi razvoj pomiruje 
te pojmove i zbog toga je danas vrlo aktualan. 
Nešto opširnija definicija održivog razvoja bila bi 
da on podrazumijeva politiku planiranja i 
strategiju koja će osigurati dugoročni kontinuitet 
ekonomskog i  društvenog razvoja,  uz 
istovremeno respektiranje okoliša i bez 
ugrožavanja opstanka prirodnih resursa koji su 
nezamjenjivi za čovjekove djelatnosti. Kako bi to 
postigao održivi razvoj njeguje postupke kao što 
su sustavni (a ne divlji) razvoj poduzetništva i 
očuvanje prirodne i kulturno-povijesne baštine te 
promovira ekološki prihvatljive gospodarske 
djelatnosti koje se protežu od ekoturizma i eko-
agroturizma, preko ekološke proizvodnje hrane i 
korištenja obnovljivih izvora energije do 
njegovanja tradicijskih obrta, održivog korištenja 
baštine i uslužnih djelatnosti. Krajnji mu je dakle 
cilj sustavni razvoj ekološki i socijalno 
prihvatljivih ekonomskih aktivnosti  jedna od 
njih, koja je moguća u Općini Molve i na kojoj 
ćemo se zadržati u sljedećem poglavlju, je 
eko(agro)turizam.  

Eko(agro)turizam ili kako biti dobar turist

 Koncept ekoturizma nastao je oko 1985. 
godine kao rezultat negativnih posljedica 
masovnog turizma te utjecaja „ekološkog” 
pokreta 1970-tih godina. Prednost ekološkog 
turizma je u tome što su njegovi proizvodi u 
skladu s lokalnim okolišem, zajednicom i 
kulturom, kako bi ona trajno profitirala od takvog 
turizma, a ne postala žrtvom turističkog razvoja. 
Dakle, ekoturizam je vrsta prirodi i lokalnoj 
zajednici bliskog turizma koji promovira 
očuvanje i prirodne i kulturne baštine te podržava 
održivi razvoj. 

Kako biste se registrirali kao eko-
turističko odredište, npr. bio-hotel, morate 
zadovoljiti neke kriterije. Tako npr. ponuda hrane i 
pića mora biti temeljena isključivo na 
proizvodima iz ekološke poljoprivrede. 
Korištenje gotovih jela, poput koncentriranih 



juha, umaka ili preljeva za salate, striktno je 
zabranjeno. Potrebni su vam dakle svježi i 
sezonski proizvodi. Dalje morate osigurati 
recikliranje vlastitog otpada te osmisliti 
alternativan prijevoz koji ne zagađuje okoliš 
(npr. zaprežna kola i bicikl). Izgled i oprema 
hotela također moraju biti prirodnosni, kao i 
okoliš oko njega.

No, osim davatelja usluga, ekoturizam 
moraju provoditi i sami turisti  kroz nekoliko 
parola ekoturizma pokušajmo shvatiti 
njegovu „filozofiju“. 
- Poštuj krhkost Zemlje. Shvati da, ne 
pomogneš li njihovom očuvanju, jedinstvena i 
lijepa odredišta možda neće više postojati za 
buduće naraštaje. 
- Za sobom ostavi samo otiske stopala. Sa 
sobom odnesi samo fotografije.
- Ne odnosi “suvenire” s historijskih mjesta i 
prirodnih parkova.
- Ne kupuj proizvode izrađene od ugroženih 
biljaka ili životinja, npr. od slonove kosti, 
kornjačevine, životinjske kože i perja.
- Ne uznemiravaj životinje, ne beri biljke, ne 
uništavaj njihova prirodna staništa.
Zadaci iz ovih nekoliko načelnih parola 
ekoturizma ne izgledaju neostvarivo, štoviše, 
zdravorazumski gledano, izgledaju kao 
maksime prihvatljivog ponašanja svih turista. 
Iako sam izdvojio samo ove blaže zahtjeve 
ekoturizma, kada bi ih se većina turista 
pridržavala učinila bi veliku uslugu svojem 
planetu. Najteže u cijeloj toj priči oko 
ekoturizma ustvari je imati volje za kontrolu 
nad svojim ponašanjem i prihvatiti činjenicu 
da moramo više misliti na druge, a ne na sebe.

JOSIP MATANOVI  NOVI 
PREDSJEDNIK TZ OP INE MOLVE

Ro en je 27.veljače 1984. godine u 
Koprivnici, a djetinjstvo je proveo u Gornjoj 
Šumi. Osnovnu školu poha ao je u Molvama, 
a potom upisuje Srednju gospodarsku školu u 
Križevcima. Paralelno radi kao lan Kluba 
mladih HSS-a Op ine Molve. 2002. godine 
maturira i sti e zvanje poljoprivrednog 
tehni ara op eg smjera. Iste godine upisuje 
redovan studij pri Visokom gospodarskom 
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u ilištu u Križevcima. Diplomirao je 2006. 
godine i stekao višu stru nu spremu inženjera 
poljoprivrede. 2005. godine izabran je za 
predsjednika Kluba mladih HSS-a Op ine 
Molve, na mandat od dvije godine. Aktivan je 

lan KUD-a Molve u Dramskoj skupini i lan 
u nekoliko lokalnih udruga. 2006. godine 
postaje lanom Op inskog vije a ispred 
Kluba mladih HSS-a. Na taj na in omogu en 
mu je rad u lokalnoj samoupravi. Tako er, 
lan je sveu ilišne organizacije HSS-a 

Koprivni ko-križeva ke županije, a od ove, 
2007. godine, izabran je za predsjednika 
Turisti ke zajednice Op ine Molve. 
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GRADNJA DRUŠTVENOG DOMA

Radove na gradnji Društvenog doma u 
Molvama izvodi tvrtka “JATA” d.o.o. iz 
Đurđevca s kojom kao najpovoljnijim 
ponuditeljem sklopljen ugovor 3. kolovoza 
2006. godine. Cijena radova je 9.935.530,13 
kuna plus PDV, a rok za dovršetak radova je 
360 radnih dana od dana uvođenja izvođača u 
posao. Radovi dobro napreduju. Postavljaju se 
instalacije i započeti su radovi na postavljanju 
fasade. Stručni nadzor nad gradnjom obavlja 
tvrtka “Projekting” d.o.o. iz Zagreba.

M.P.



IZ RADA OP INSKOG VIJE A 
OP INE MOLVE

U razdoblju ožujak-lipanj 2007. godine 
održane su tri sjednice Općinskog vijeća.

26. sjednica održana je 23. travnja, a na 
njoj su usvojeni godišnji financijski izvještaji 
proračuna Općine Molve za 2006. godinu i 
godišnji obračun proračuna Općine Molve za 
2006. godinu. Općinsko vijeće dalo je suglasnost 
na godišnje financijske izvještaje i na godišnji 
obračun financijskog plana Dječjeg vrtića 
"Pčelica" Molve  za 2006. godinu.
 Prihvaćeni su izvještaji o radu za 2006. 
godinu Gradskog društva Crvenog križa 
Đurđevac,  Kulturno-umjetničkog društva Molve 
i Seljačke udruge Molve Grede. Donijete su 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Molve u 2007. 
godini i donijeta odluka kojom se komunalni 
poslovi na temelju pisanog ugovora za održavanje 
javne rasvjete povjeravaju elektroinstalaterskom 
obrtu "Nitre" iz Koprivnice. Prihvaćena su izvje-
šća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 
druge prekršajne problematike na području PP 
Đurđevac za siječanj i veljaču.

18. svibnja održana je 27. sjednica 
Općinskog vijeća na kojoj je prihvaćen izvještaj o 
radu i financijski izvještaj Udruge slijepih 
Koprivničko-križevačke županije i donijeto 
rješenje o oslobađanju naknade za priključenje na 
komunalnu infrastrukturu stambenog objekta 
Dore Fosić iz Molva Greda. Općinsko vijeće dalo 
je pozitivno mišljenje na odluku o donošenju 
izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-
križevačke županije.

27. lipnja održana je 28. sjednica 
Općinskog vijeća na kojoj je Mandatna komisija 
podnijela izvješće o ostavci na dužnost člana 
Općinskog vijeća Ivana Gregurić (HSLS) iz 
Molvi i izvješće o zamjeniku člana koji će 
obnašati dužnost umjesto člana koji je podnio 
ostavku. Dužnost zamjenika člana obnašat će 
Srećko Cenkovčan iz Molvi (SDP), koji je dao na 
istoj sjednici prisegu.

Općinsko vijeće donijelo je izmjene i 
dopune proračuna za 2007. godinu i programe o 
izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u 
športu, kulturi i tehničkoj kulturi i gradnji 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2007. godini. 

Razriješeni su dosadašnji predsjednik, 
članovi i njihovi zamjenici Komisije za popise 
birača i osnovano Povjerenstvo za popise birača 
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sukladno novom Zakonu o popisima birača. 
Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i 
njihovi zamjenici imenovani su iz reda  članova 
Općinskog vijeća.

Prihvaćena su izvješća o stanju 
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području PP 
Đurđevac za ožujak i travanj 2007. godine.

                                                                                                         
Marta Puškaš

IZ RADA OP INSKOG 
POGLAVARSTVA OP INE MOLVE

U razdoblju ožujak-lipanj 2007. godine 
održano je šest sjednica Općinskog poglavarstva 
Općine Molve.

25. sjednica održana je 16. ožujka 2007. 
godine, a na dnevnom redu je bilo razmatranje 
izvještaja o radu za 2006. godinu Gradskog 
društva Crvenog križa Đurđevac, Kulturno-
umjetničkog društva Molve i Seljačke udruge 
Molve Grede. Donijeta je izmjena i dopuna 
pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 
kojim je sistematizirano još jedno radno mjesto 
komunalnog radnika. Donijeta i odluka o pripremi 
i izdavanju fotomonografije Općine Molve. 
Cijena pripreme i izdavanja u nakladi 1000 
primjeraka je 94.842,80 kuna s PDV-om. 
Priprema je povjerena nakladniku "Mali princ" iz 
Koprivnice. Odobreno je 40 učeničkih i 
studentskih kredita za školovanje učenicima i 
studentima za šk. god. 2006./2007. i za tu namjenu 
odobreno 222.000,00 kuna. Riješeno je osam 
zamolbi.

26. sjednica održana je 30. ožujka, a na 
dnevnom redu bilo je utvrđivanje prijedloga 
godišnjih financijskih izvještaja Općine Molve i 
Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2006. godinu, 
utvrđivanje prijedloga godišnjeg obračuna 
proračuna Općine Molve za 2006. godinu i 
donijeta odluka o odabiru najpovoljnije ponude za 
nabavu računala za potrebe članova Općinskog 
vijeća i poglavarstva. Za radove asfaltiranja i 
poravnavanju ceste u Marijanskoj ulici odabrana 
je tvrtka "Drvograđenje" iz Bjelovara, a cijena 
radova je 199.220,00 kuna. Kao najpovoljnija 
ponuda za građevinske radove na pristupnom putu 
pročistača otpadnih voda odabrana je ponuda 
tvrtke "JATA" d.o.o. iz Đurđevca, a cijena radova 
je 125.275,50 kuna. Donijeta je odluka o objavi 
oglasa za prijam u Jedinstveni upravni odjel 
komunalnog radnika i odobrena sredstva za 
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poklon pakete za Uskrs potrebitim osobama. 
Poklon pakete dobilo je 26 osoba, a vrijednost je 
300,00 kuna po paketu. Zaključen je ugovor s HEP 
d.d. Zagreb "Elektra" Koprivnica o osnivanju 
prava služnosti na javnom dobru za rekonstru-
kciju dijela zračnog dalekovoda za TS 10(20)/0,4 
kV "Gornja Šuma 2".

Donijeta je odluka da se zaključi 
sporazum i ugovor o izradi zajedničkog projekta 
ukupnog razvoja Općine Molve. Projekt ukupnog 
razvoja izradit će za Općine Molve, Hlebine, 
Novo Virje, Novigrad Podravski, Ferdinandovac i 
Podravske Sesvete Poljoprivredno turistička 
zadruga "Mir" iz Opatije. Cijena izrade projekata 
je 80.000,00 kuna, a rok za izradu je 12 mjeseci od 
zaključivanja ugovora. 

Odobrena su sredstva za štampanje 
kataloga Turističke zajednice Općine Molve u 
iznosu 5.100,00 kuna. Riješeno je 10 zamolbi.

27. sjednica održana je 16. travnja, a na 
istoj su razmotrene smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Molve u 2007. godini, dana je suglasnost 
na financijski plan Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac i prihvaćeno izvješće o vatrogasnim 
intervencijama Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac u 2006. godini. 

Predloženo je da se za održavanje javne 
rasvjete na području Općine Molve odabere 
elektroinstalaterski obrt "Nitre" iz Koprivnice, a  
radovi na gradnji ograde oko športskog igrališta u 
Repašu  povjereni su «Strojobravariji Lukić» iz 
Molva. Cijena radova je 48.350,00 kuna. 
Odobreno je navažanje šljunka na put u 
Topolovama i prihvaćeno pokroviteljstvo za 
susret ministranata Provincije franjevaca 
Konventualaca. Riješeno je 10 zamolbi.

28. sjednica održana je 8. svibnja, a na 
istoj je donijeta odluka o naknadi troškova 
članovima Vijeća mjesnih odbora i dana 
suglasnost na program rada Mjesnog odbora  
Molve Grede. Osnovano je stručno povjerenstvo 
za pripremu i provedbu postupka za ustupanje 
radova na dogradnji knjižnice i donijeto rješenje o 
odabiru na radno mjesto komunalnog radnika 
Igora Šestak iz Molvi . Utvrđeni su posebni uvjeti 
građenja za izgradnju trafostanice u Đurđevačkoj 
ulici u Molvama. Donijeta je odluka o kupnji 
zemljišta radi korekcije postojećeg prilaznog puta 
mostu preko potoka "Bistra" u Molve Gredama i 
kupnji  zemljišta  potrebnog za uređenje  prila-
znog puta groblju u Molvama. 

Između Triglav osiguranja i Općine Molve 
zaključen je sporazum o osiguranju poljopri-

vrednih kultura poljoprivrednika upisanih u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 50% premije 
osiguranja plaća Općina, a osiguranici imaju pravo na 
povrat premije i to 25% od Koprivničko-križevačke 
županije, a 25% od Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodnog gospodarstva. 

Za predsjednika Turističke zajednice Općine 
Molve predložen je Josip Matanović,  iz Molva. U 
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Molve 
delegirani su Milica Bogat-Ivančan i Mijo Kovaček, a 
u Nadzorni odbor Zdravko Ivančan iz Molvi Greda. 
Prihvaćena je ponuda nakladnika "Mali princ" iz 
Koprivnice za pripremu i tiskanje brošure "Negda na 
Molvaj" autora Petra Petrović iz Đurđevca, a cijena je 
7.500,00 kuna. Riješeno je 12 zamolbi.

4. lipnja održana je 29. sjednica na kojoj su uz 
sudjelovanje zamjenika načelnika PP Đurđevac Darka 
Matkov razmotrena izvješća o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike za 
ožujak i travanj. Stanje sigurnosti na području Općine 
Molve ocjenjeno je zadovoljavajućim i povoljnim. 

Za ustupanje radova na asfaltiranju ceste u 
Repašu odabrana je tvrtka "Jata" iz Bjelovara, a cijena 
radova je 182.487,60 kuna. Općinsko  poglavarstvo 
dalo je suglasnost na program rada Mjesnog odbora 
Repaš. Odlučeno je da se prigodom obilježavanja 50. 
godišnjice smrti dr. Jurja Magjerca pripremi i objavi 
rukopis "Neizbrisiv trag dr. Jurja Magjerca", a autor 
rukopisa je Dragutin Kokša iz Molvi. Dana je 
suglasnost na plan nabave vatrogasnih vozila u 
stožernim društvima koji je dostavila Javna vatrogasna 
postrojba Đurđevac. Odobrena su sredstva za izlet 
članova Općinskog vijeća i poglavarstva, djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića 
"Pčelica" Molve u  Rim. Riješeno je 12 zamolbi.

26. lipnja održana je 30. sjednica Općinskog 
poglavarstva na kojoj su utvrđene Izmjene i dopune 
proračuna Općine Molve za 2007. godinu i izmjene i 
dopune programa javnih potreba u športu, kulturi i 
gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2007. godini. Donijet je plan motrenja, čuvanja i 
ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene 
sezone. 

Odlučeno je priđe izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Molve, te je 
osnovano stručno povjerenstvo za nabavu usluge 
izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. 
Utvrđeni su posebni uvjeti građenja za izdavanje 
lokacijske dozvole za gradnju gospodarske građevine 
Dražena Vindić i donijeta odluka o regresu za godišnji 
odmor zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Molve. Utvrđeni su prijedlozi rješenja o 
razrješenju Komisije za popise birača i rješenja 
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača. 
Donijet je program obilježavanja Dana Općine Molve i 
riješeno10 zamolbi.

                                                                                                 
Marta Puškaš



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 
MOLVE

Prva sjednica turističkog vijeća u novom 
sazivu održana je dana 29.svibnja 2007. godine. 
Na dnevnom redu su se, između ostalog, utvrdili i 
sljedeći zadaci po točkama dnevnog reda.

1. Uključenje Općine Molve tradicionalno i 
ove godine na natječaj Hrvatske turističke 
zajednice za nagradu «Zeleni cvijet», kao  najure-
đenijeg mjesta kontinentalnog dijela Republike 
Hrvatske u sklopu akcije Volim Hrvatsku 2007. 
godine u kategoriji «Uređenost mjesta kao 
cjeline». Rok prijave za nagradu je bio do 1. srpnja 
2007. Prikupljeni su materijali u obliku fotografija 
i kratkih video zapisa te su  uz pismenu prijavu 
poslani u turistički ured Koprivničko-križevačke 
županije, koja će ih proslijediti u glavni ured 
Hrvatske turističke zajednice, i na taj način izvršiti 
samu kandidaturu. Ovim putem apeliram na sve 
mještane Općine Molve da redovitim njegova-
njem i održavanjem svojih okućnica pridonesu  i 
daju svoj doprinos spomenutoj akciji. U tu svrhu 
postavljeno je i desetak novih koševa za smeće. 
Cilj nam je da Molve i dalje ostanu svijetli primjer 
ovog podravskog kraja te s druge strane osiguraju 
one kriterije koji su potrebni da komisija HTZ-a 
zadovolji svoje uvjete,  dodijeli nam dobre 
ocijene, te, tko zna, možda Molve  opet osvoje 
najprestižniju nagradu HTZ-a. Što će nam svima 
biti na čast.   

2. U povodu održavanja Picokijade 2007. 
godine u bogatom sadržaju kulturoloških i gastro-
nomskih manifestacija, između ostalog održavala 
se i povorka aranžiranih kola. 24. srpnja 2007. 
godine. Odlukom turističkog vijeća općine 
Molve, Turistička zajednica općine 
Molve sudjelovala je na istoj s dvije 
traktorske prikolice na temu «Od 
meljina do kruheka.». Stjepan Ištvan iz 
Koprivnice je za tu priliku izradio 
dravski mlin u manjim dimenzijama, što 
je poslužio kao tema za prvu prikolicu. 
Također,  potrebno je spomenuti da je 
dotični gospodin aranžirao kompletni 
sadržaj na prvoj prikolici. Isti mlin će 
nadalje poslužiti kao statusni simbol 
općine na svim manifestacijama na 
kojim ćemo sudjelovati. Na drugoj 
prikolici  svoj doprinos  su dale vrijedne 
žene iz udruge «Napredne domaćice 
Molve», te na jedan sebi svojstven 

način, prekrasno ukrasile kola. Posebnu 
dimenziju temi je dao i Zdravko Tuba  koji je 
ulogom mlinara oduševio prisutne.  Naša tema je 
bila vrlo zanimljiva, dobili smo dobre kritike od 
strane domaćina, i također, osigurali općini Molve 
jednu kvalitetniju promociju.

3. Dana 19. lipnja 2007. godine na područje 
općine Molve Dravom je doplivala  Mimi Huges 
američka triatlonka poznata po prošlogodišnjem 
pothvatu plivanja rijekom Dunav od izvora do 
ušća. Ove godine je odlučila preplivati više od 400 
km rijeke Mure i Drave, od  Austrije do Srbije i na 
taj način promovirati zajedničke napore u regiji da 
se ovo područje zaštiti i pretvori u zonu ekološkog 
turizma. Njezin pothvat organiziraju udruge 
Dravske Lige s gradovima, općinama i 
županijama partnerima. Na podruje općine Molve 
stigla je u podnevnim satima, s naše strane 
organiziran joj je objed uz predah na Sekulinama, 
zatim obilazak Molvi. Mimi je uživala u obilasku 
crkve, majstorijama članova Molvarskog liko-
vnog kruga. Te je, također, bila primljena i od 
strane načelnika općine Ivana Kolara koji joj je 
izrazio prigodne čestitke i zaželio sve najbolje u 
njenom plemenitom pohodu. Uvečer Mimi se je 
vratila na mjesto dolaska, te se spustila Dravom do 
repaškog mosta gdje ju je dočekalo veliko 
mnoštvo djece iz osnovne škole Molve zajedno sa 
svojim učiteljima. Učenici su s nestrpljenjem 
dočekali Mimi koja je po zvanju učiteljica. 
Uživali su u razgovoru s njom i doznali kakva je 
naša rijeka Drava brza i nepredvidiva. Uslijedio je 
oproštaj. Učenici su se vratili kućama, a Mimi je 
sutradan nastavila svoju misiju.

Predsjednik TZ općine Molve:
Josip Matanović



KUDOVCI NA ZAISTA 
ZASLUŽENOM LJETNOM 

ODMORU

Posljednjih godina  članovi KUD-a Molve  
marljivim radom i brojnim nastupima zasluže 
ljetni odmor, no ovog ljeta odmor su zaista 
zaslužili. U prvih sedam mjeseci 2007. godine 

društvo je održalo sedamnaest nastupa. Osam 
nastupa bilo je s cjelovečernjim programom u 
kojem su sudjelovale sve sekcije društva od 
folklora, pjevačkog sastava, tamburaša, dramske 
grupe do malog folklora. Predstavljali smo se u 
svom zavičaju i šire te time nadamo se opravdali 
povjerenje koje nam daje publika, ali i Općina 
Molve koja nas u svemu podupire i pomaže. Bili 
smo vrlo traženi gosti u susjednim mjestima i u 
nekima nismo stigli održati priredbe pa su 
odgođene za jesen. Nastupi su se redali, od naše 
veoma uspjele trodnevne godišnje priredbe, 
vrtoglavom brzinom. Gotovo svakih desetak dana 
imali smo nastup.

10. ožujka 2007. sve sekcije društva s 
cjelovečernjim programom tradicionalno 
uveseljavaju mještane Novog Virja kojima smo 
uvijek dragi gosti.

16. ožujka 2007.  također s cjelovečernjim 
programom gostujemo po prvi put u Hlebinama 
gdje smo izvanredno bili prihvaćeni i ugošćeni.

Već idućeg vikenda, 25. ožujka 2007.  
istim cjelovečernjim programom na gosto-
primstvu zahvaljujemo  Koprivničkim Bregima 
gdje smo također  bili veoma dobro primljeni.

Nakon dvotjednog odmora od nastupa, ali 
ne i vježbanja isti dan imamo dva nastupa. 
Povodom Uskrsa  8. travnja 2007. folklor s tam-
buraškim sastavom nastupa u Osnovnoj školi 
Molve na izložbi uskrsnih košara i pisanica, a 
ženski pjevački sastav s tamburašima u Galeriji 
MLK u Molvama na otvorenju izložbe slika.

Za nekoliko dana u petak 13. travnja 2007.  
cjelovečernju priredbu darujemo susjednom nam 
Repašu. Taj nastup bio je i generalna proba za 
dramsku sekciju koja se u nedjelju 15. travnja  
2007. predstavila na Županijskoj smotri dramskih 
grupa u  Koprivnici. 

Predstava  Klupko (ne)sreće  čiji je autor i 
redatelj Ivan Jaković bila je posebno pohvaljena i 
zapažena, a glumac Zdravko Tuba pohvaljen je 
kao najbolja muška sporedna uloga.

Odmah iduće nedjelje 22. travnja 2007. 
dvije skupine malog folklora koje su predvodile 
Katica Ištvan i Nada Kokša  s uspjehom su nas  
predstavile na Smotri dječjeg folklora u  
Križevcima i plasirale se  među najboljima na  
Državni nastup koji će se održati u Kutini. 

Nismo se samo predstavljali i natjecali 
nego smo i humanitarno djelovali. S ciljem da 
pomognemo našoj koprivničkoj bolnici u kupnji 
CT uređaja 5. svibnja 2007. u Domu mladih u 
Koprivnici održali smo cjelovečernji program 
svih sekcija.  Novac od ulaznica je doniran Općoj 
bolnici Koprivnica.

Nakon toliko truda i nastupa koje treba 
odraditi i za koje se treba pripremiti Upravni 
odbor KUD-a odlučio je 11. svibnja 2007. 
nagraditi svoje vrijedne članove koji odvajaju 
slobodno vrijeme predstavljajući svoju tradiciju i 
mjesto malim izletom u Zagreb na kazališnu 
predstavu i večeru uz druženje. Članicama  malog 
folklora nagrada je odlazak na kupanje na bazene.

Nakon male relaksacije  27. svibnja  2007. 
godine u Virju je održana Županijska smotra 
folklora na kojoj su naši marljivi folkloraši pod 
voditeljstvom Dubravke Jaković zajedno s 
vrijednim tamburašima koje vodi Matej Ištvan  
zasluženo osvojili prvo mjesto i sudjelovanje na 
41. Đakovečkim vezovima. 

Odmah potom sljedeće subote 2. lipnja 
2007. folklor s tamburaškim sastavom gostuje  na 



susretu folklora u  Ferdinandovcu.
Ni ovogodišnja manifestacija 

Podravskih motiva nije prošla bez 
KUD-a Molve. Na njoj su 1. srpnja  
2 0 0 7 .  d o s t o j n o  p r e d s t a v i l i  
molvarsku tradiciju  folklor s 
tamburaškim sastavom i mali 
folklor. 

Najvažniji  među važnima je 
nastup KUD-a Molve 8. srpnja 
2007. na 41. Đakovačkim vezovima 
u Đakovu. Svojom odličnom izve-
dbom,  među mnogobrojnim 
društvima iz cijele lijepe naše (56 
društava), molvarski folklor i 
t a m b u r a š i  p r e d s t a v l j a l i  s u  
Koprivničko-križevačku županiju. 
Povodom tog važnog nastupa 
članovi našeg  KUD-a dobili su svi 
iste majice s otisnutim grbom 
društva.

Nastupom u Đakovu okrunjena je 
proljetno-ljetna sezona našeg rada 
koja nije mogla bolje završiti nego 
sudjelovanjem na elitnoj državnoj 
manifestaciji kao što su Đakovački 
vezovi.

Tako je KUD-o Molve otpočelo 
svoj ljetni odmor  koji će trajati do 
25. kolovoza 2007. za kada je 
zakazan nastup  na  Ivanečkim 
kresovima u Koprivničkom Ivancu. 
Nakon toga počinju pripreme za 
tradicionalne, te ove godine i jubi-
larne, 10. molvarske susrete folklora  
koji će se održati 22. rujna 2007.  
Stoga vas unaprijed pozivamo na 
našu jesensku manifestaciju.

I na samom kraju preostaje nam da 
zahvalimo svim voditeljima i 
članovima na trudu, vremenu i volji 
koje su pokazali u proteklom 
razdoblju te ostvarili odlične 
rezultate i opravdali sve uloženo u 
naše društvo. Više nego dostojno 
KUD Molve predstavljalo je naše 
mjesto, općinu, ali i županiju. 

S nadom u nastavak ovako obilnog 
djelovanja pozdravljamo publiku i 
sve vas koji cijenite i pratite naš rad 
na bilo koji način te vam od srca 
zahvaljujemo što ste uz nas. 

Tajnica KUD-a Molve: Mirela Paša



MOLVARCI NA IZLETU U RIMU
(21. - 25. lipnja)

Kao i niz proteklih godina tako su i ove 
godine Općinsko poglavarstvo i Općinsko vijeće 
Općine Molve organizirali zajednički izlet za sebe 
i članove Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Molve i djelatnike molvarskog dječjeg vrtića 
„Pčelica“. Ove su godine za svoju destinaciju 
izabrali grad Rim. Osim brojnih kulturno-
religijskih zanimljivosti koje nudi „vječni grad“ 
povod za odabir baš te destinacije bilo je i tek 
predstojeće obilježavanje pedesetgodišnjice smrti 
molvarskog svećenika mons. dr. Jurja Magjerca 
(1885.-1957.). 

Na putovanje, koje smo ugovorili kod 
agencije „Samoborček turist“, krenuli smo uvečer 
u četvrtak, 21. lipnja. Sljedećeg dana ujutro stigli 
smo u Italiju te smo prvo posjetili grad Loreto 
tijekom čijeg razgledanja nam je odmah postalo 
jasno kako će nas ovo putovanje kulturno i 
duhovno obogatiti. Sljedeći grad koji smo tog 
dana posjetili bilo je jedno od velikih kršćanskih 
svetišta Aziz, grad Sv. Franje. Tamo smo razgle-
dali baziliku posvećenu tom ponajvećem 
kršćanskom svecu, kao i ostale lokalitete vezane 
uz njegov život, kao i baziliku Sv. Klare, 
osnivačice reda klarisa.

Koliko god su cjelonoćno putovanje u 
četvrtak i cjelodnevno razgledanje u petak 
izazvali umor kod putnika, nakon dolaska u Rim u 
petak navečer, te prospavane noći, u subotu ujutro 
svi smo bili i više nego spremni za cjelodnevno 
razgledanje znamenitosti tog dvotisućljetnog 
grada koji je praktički gradio cijeli svijet i u kojem 

se svoj znatan trag ostavili ponajveći umjetnici u 
povijesti. Prvo smo posjetili pribježišta najstarijih 
kršćana iz rimskih vremena, katakombe, te 
baziliku Sv. Pavla. Nakon stanke za objed posjetili 
smo jedan od najpoznatijih simbola grada Rima  
golemi amfiteatar Koloseum. Od ostalih stvari 
koje smo još vidjeli toga popodneva i večeri 
izdvojit ću još samo Forum Romanum, uspinjanje 
stubištem Cordonatom za koje je nacrt napravio 
Michelangelo te razgledanje jednog od 
najveličanstvenijih antičkih spomenika, hram 
Panteon.

Nedjelja je bila rezervirana za razgledanje 
Vatikana. Nakon sudjelovanja na Papinom 
nedjeljnom angelusu na Trgu Sv. Petra i dobivanja 
Papinog blagoslova, obišli smo baziliku Sv. Petra, 
i to od kripti gdje su pokopani pape pa sve do 
kupole koja se nalazi na visini od 130 m i do koje 
vodi više od 550 stepenica. Nemoguće je uopće i 
spomenuti što smo sve tamo vidjeli, a isto je tako 
nemoguće opisati kakav se prekrasan pogled 
pruža s kupole na cijeli grad! 

Posjetili smo i grob pape Ivana Pavla II. te 
mu zahvalili za sve što je učinio za Hrvatsku. 
Tijekom dana posjetili smo i Palaču pravde te 
mauzolej cara Augusta koji se nalazi tik do 
Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima gdje 
nas je, kao sumještane jednog od najznačajnijih 
rektora te ustanove u njezinoj povijesti koja seže u 
15. stoljeće, dočekao današnji zavodski rektor 
mons. dr. Jure Bogdan. On nam je govorio o 
povijesti Zavoda te o presudnoj ulozi koju je u 
njegovoj povijesti odigrao spominjani mons. 
Magjerec, koji je netom prije Drugog svjetskog 
rata uspio sačuvati današnju elitnu poziciju 

zavodske zgrade koju je 
tadašnja rimska uprava 
namjeravala preseliti na 
rimsku periferiju. I ne 
samo to, već je 1938. 
izgradio i monumentalnu 
novu zavodsku zgradu 
koja danas u srcu Rima 
stoji na ponos cjelo-
kupnom hrva t skom 
narodu. Mons. Bogdan 
nam je pričao i o mons. 
Đuri Kokši, također 
Molvarcu, koji je naslije-
dio mons. Magjerca na 
mjestu zavodskog rekto-
ra i tu je dužnost obavljao 



20 godina. Nakon prelijepih rektorovih riječi u 
kojima su se često spominjale Molve i spomenuta 

dva Molvarca bili smo vrlo ponosni da i naše 
mjesto ima udio u povijesti te najznačajnije 
hrvatske crkvene i nacionalne ustanove u 
inozemstvu. U zavodsku Knjigu posjetitelja 

upisao sam otprilike ove riječi: Iako smo toga i 
prije bili svjesni prilikom ovog hodočašća u Rim 
posebno smo shvatili kako moramo biti ponosni i 
zahvalni Bogu i Majci Božjoj Molvarskoj na 
našim dvama Molvarcima, mons. Magjercu i 
mons. Kokši, koji su u Rimu iskazali privrženost 
svojoj crkvi i narodu. 

Molvarski slikar Vladimir Ivančan 
poklonio je mons. Bogdanu i Zavodu svoju sliku 
kao zahvalu i sjećanje na ovaj posjet. Nakon svete 
mise u zavodskoj crkvi i večere krenuli smo put 
Molva.

Ivan Kolar

OBNOVLJEN KIP MBM                

  Već je bilo krajnje vrijeme, za obnovu 
prastarog čudotvornoga kipa Majke Božje 
Molvarske, čija povijest seže unatrag 600 godina. 
Po nekim povijesnim naznakama, ovaj kip bijaše 
u vlasništvu sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice 
Franjevačkog Svjetovnog Reda, a kojeg je ona 
predala nekim redovnicima u prekodravlju na 
Pepelari, između Ždale i Gole, te oni opet 1380. 
godine predadoše kip vjernicima ovoga kraja, na 
pobožno štovanje do dana današnjega. 

U tradiciji ove župe je, da se župna crkva 
zove «svetište» jer je kroz stoljeća ovo mjesto bilo 
proštenište čudotvorne Majke Božje Molvarske, 
za cijelu Podravinu pa i šire, za hodočašća koja su 
dolazite iz raznih krajeva Hrvatske, pa čak iz 
susjedne Mađarske.

 Već 1501 godine spominje se proštenišna 
crkvica B.D.M. u Molvama. Ta je crkvica 
preživjela sve turske provale i haračenja, te na 
istom mjestu stoji u današnjoj formi, kao Gospino 
prebivalište, svojevrsna mala Porcijunkula. 
Mnoga su se uslišanja dogodila na ovome mjestu 
uz čudotvorni kip, u procesijama i župnoj crkvi.

 Od vanjskih znakova, upečatljive su 
željezne verige, koje se čuvaju u kapelici, kao 
spomen na oslobođenje nekih sužanja, koji su 
okovani bježali bespomoćni i kad su se približiti 



kapelici u kojoj je bio Čudotvorni kip M.B. 
Molvarske, verige su pale! Prošla su vremena 
željeznih veriga, ali su strašne verige grijeha, koje 
također padaju, zagovorom Majke Božje!

 Štovanje Majke Božje, čijem Uznesenju 
je posvećena ova župa, u stalnom je intenzitetu 
Crkvene liturgijske godine, a naročito pučkih 
pobožnosti i Marijanskih blagdana. Uz proštenja: 
na Uskrsni i Duhovski ponedjeljak, glavno je 
proštenje za Veliku Gospu, kad se Čudotvorni kip 
u procesiji prenosi u župnu crkvu, gdje boravi do 
Male Gospe, da bi opet u procesiji sve školske 
djece i pobožnih vjernika bio vraćen u njezinu 
kapelicu stalnog prebivališta.

Ova godina, koja je posvećena sv. 
Elizabeti Ugarskoj, zaštitnici FSR-a posebno je 
značajna za ovu župu, koja ima milosni dar 
čudotvornog kipa, a koji je doživio temeljitu 
obnovu i zaštitu od starosnog propadanja. 
Restauriran je po najnovijim standardima 
moderne tehnike i vrhunskim dometom stručnosti 
dipl. rest. Narcise Dušević, kojoj, u ime svih 
vjernika ove,  župe srdačno zahvaljujem.

 Kulminacija svega je bila u slavlju 
svetkovine Duhova i proštenja na Duhovski 
ponedjeljak, kad je obnovljeni kip vraćen svome 
vjernom narodu na štovanje i radosno pouzdanje u 
zaštitu Marije, Majke Crkve.

Stoga, i ovim putem pozivamo i 
preporučamo, pobožne hodočasnike, da navrate u 
podravsko Marijansko svetište Majke Božje 

Molvarske i osjete zagovor one, koja je kroz 
stoljeća okupljala bezbrojne ispaćene duše, vodila 
k oltaru svoga Sina, vidala rane i brisala suze 
pokajnice obraćenih  sinova i kćeri ovoga naroda.

Pater Martin Dretvić, župnik 

USPUTNICE - dogodilo se...

Na Nedjelju «SRPNJICU» 1. srpnja 2007. 
kada se u župi Molve prisjećamo povratka 
Čudotvornog kipa M Božje u njezinu kapelicu .

kod groblja, služena je sv. Misa kod kapelice, 
ispred obnovljenog kipa, a uz veliko mnoštvo 
vjernika i hodočasnika. Za tu prigodu, došlo je iz 
cijele Hrvatske 1450 žena udruge Hrvatsko srce, 
koje su došle na zavjet Majci Božjoj za svoje 
obitelji i svoj narod. Nakon Mise, učinile su pohod 
župnoj crkvi i ostale u crkvenom parku do ranog 
popodneva, te nakon objeda i druženja otputovale 
s prelijepim dojmovima kratkog, ali lijepog 
boravka u podravskom svetištu Majke Božje 
Molvarske, zahvaljujući gostoprimstvu Općine i 
župe Molve.

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 procesija sa 
svijećama i s kipom Majke Božje Molvarske oko 
kapelice.

-15. kolovoza  Velika Gospa 
-9.00  kod kapelice  sveta Misa
-11.00  u crkvi  sveta Misa



OBLJE AVANJE 
PEDESETGODI NJICE SMRTI 
MONS. DR. JURJA MAGJERCA

U Molvama će se početkom rujna svečano 
obilježiti pedesetgodišnjica smrti mons. dr. Jurja 

Magjerca (1885-1957). Svečanost će trajati tri 
dana tijekom kojih će biti više manifestacija. 
Jedna od njih bit će izložba posvećena mons. 
Magjercu na kojoj će biti izložene njegove 
privatne stvari i mnogobrojni darovi koje je 
poklonio molvarskoj crkvi. Na izložbi će također 
biti izloženi i dokumenti te mnogobrojne 
fotografije koje prikazuju ključne elemente iz 
života mons. Magjerca. Sljedeća manifestacija bit 
će javni stručni skup na kojem će povjesničari, 
politolozi, publicisti, biskupi i svećenici svima 
razumljivim jezikom i stilom govoriti o životu i 
radu mons. Magjerca. Kao vrhunac svečanosti 
održat će se i svečana koncelebrirana sveta misa 
na kojoj će sudjelovati većina svećenika i časnih 
sestara podrijetlom iz Molva te visoka crkvena 
lica.

mk

USKORO KNJIGA O IVOTU I 
RADU MONS. DR. JURJA 

MAGJERCA

Neposredno pred Veliku Gospu iz tiska 
izlazi knjiga molvarskog publiciste Dragutina 

Ž
Š
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Kokše „Neizbrisiv trag mons. dr. Jurja Magjerca“ 
u nakladi Općine Molve. Kokšina knjiga na 
pristupačan način govori o cjelokupnom životu i 
radu mons. dr. Jurja Magjerca te uz čitljiv i 
zanimljiv tekst donosi i slike te dokumente vezane 
za život tog velikog molvarskog svećenika. Osim 
što iz godine u godinu prati kronologiju života i 
rada mons. Magjerca knjiga donosi i iskaze 
Magjerčevih poznanika, kako Magjerčevih 
sumještana Molvaraca i Repašana, tako i ostalih 
ljudi koji su više ili manje bili vezani uz mons. 
Magjerca, počevši od S. Radića i A. Pavelića, 
preko Đ. Kokše i A. Stepinca, do I. Meštrovića i 
baruna J. Vranyczany Dobrinovića. Tako knjiga 
osim glavnih događaja iz života mons. Magjerca 
donosi i obilje zanimljivih anegdota i stranputica 
čime postaje još zanimljivije štivo. Uglavnom, 
svakome tko se želi bolje upoznati sa životom i 
radom mons. Magjerca, a time pročitati i 
zanimljivo štivo, svakako preporučujemo ovu 
knjigu.

mk

MONOGRAFIJA 
MOLVARSKOG LIKOVNOG 

KRUGA

Prema zaključcima Skupštine MLK-a od 
11. ožujka 2006. godine pokrenuta je inicijativa za 
izdavanje Monografije MLK-a u povodu 40. 
obljetnice djelovanja. 

U tu je svrhu formirano i Povjerenstvo za 
pripremu i izdavanje monografije koje čine 
istaknuti pojedinci iz naše sredine na čelu s 
gospodinom Ivanom Kolarom, Mijom 
Kovačićem, Martinom Kopričancom, Josipom 
Gregurićem i Dragutinom Žufikom, te 
pridruženim članovima Marijom Stipan  tajnicom 
MLK-a i Zvonimirom  Ištvanom  predsjednikom 
MLK-a.

Povjerenstvo je u na svojim sjednicama 
utvrdilo da glavni i odgovorni urednik za 
izdavanje monografije bude gospodin Josip 
Gregurić, da se u monografiji obrade svi aktivni 
članovi MLK-a koji za to dadu svoj pristanak te je 
prihvaćen i prijedlog koncepcije monografije. 
Općina Molve će, zaključkom Općinskog 
poglavarstva na prijedlog MLK-a, osigurati dio 
sredstava u 2007. godini iz proračuna za pripremu 
monografije. 

Predsjednik MLK-a:
Zvonimir Ištvan



DJEČJI VRTIĆ "PČELICA" MOLVE

Pri kraju pedagoške godine, uz onaj 
redovni program u Dječjem vrtiću ''Pčelica'', 
organizirali smo nekoliko posjeta, izleta i završne 
priredbe u vidu druženja djece s roditeljima. 
Hrvatski olimpijski odbor je i ove godine 
organizirao 6. olimpijski festival dječjih vrtića 
Hrvatske, te smo stariju grupu djece uključili u  
ovu športsku priredbu. Olimpijada dječjih vrtića 
održana je 5. svibnja 2007. godine u športskoj 
dvorani u Koprivnici. Djeca su se natjecala u 
slijedećim disciplinama:
   - trčanje na 50m (dva dječaka i dvije 

djevojčice),
 - štafeta 4x25m (četiri dječaka i četiri 

djevojčice),
  - skok u dalj s mjesta (dva dječaka i dvije 

djevojčice),
  - bacanje loptice u dalj (dva dječaka i dvije 

djevojčice) i
   - nogomet (deset dječaka i deset djevojčica).

Rezultati nisu izostali, djeca su i ove 
godine osvojila nekoliko medalja: Mihaela Popec 
osvojila je prvo mjesto - zlatnu medalju za trčanje, 
Ana Kokša osvojila je treće mjesto - brončanu 
medalju za trčanje, Mateja Lončar osvojila je 
drugo mjesto - srebrenu medalju za bacanje 
loptice u dalj, te su djevojčice osvojile drugo 
mjesto u nogometu - srebrnu medalju. Bili smo 
zadovoljni rezultatima natjecanja jer je iz naše 

županije sudjelovalo 14 vrtića.
U petak, 18. svibnja 2007. godine 

organizirali smo cjelodnevni izlet u Zagreb za 
mlađu i stariju skupinu. Djeca su posjetila 
Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt. U muzeju su 

se djeca mogla diviti prepariranim životinjama i 
kukcima, a u  zoološkom vrtu pravim životinjama 
naših i dalekih krajeva.

U subotu, 2. lipnja 2007. poveli smo djecu 
starije grupe i njihove roditelje u Mariju Bistricu. 
Varaždinska biskupija pozvala je vjerske vrtiće i 
vrtiće u kojim se provodi program vjerskog 
odgoja, te je održana misa samo za djecu 

predškolskog uzrasta.
Dana 10. lipnja 2007. godine djeca starije 

grupe - predškolci, oprostili su se od vrtića i svojih 
mlađih prijatelja u Sekulinama uz pjesmu, ples, 
razne natjecateljske igre i druženje s tetama i 
roditeljima.

15. lipnja 2007. u vrtiću i to iz programa 
engleskog jezika, 15 mališana pokazalo je 
pjesmom i igrom što su sve usvojili kroz godinu 
dana iz područja engleskog jezika.

Ispratili smo još jednu generaciju 

predškolaca u školu, a na njihova mjesta upisani 
su novi mališani, te od jeseni imamo ukupno 
sedamdesetpetoro djece smješteno u tri odgojne 
skupine.

                                                Ravnateljica:                                                                                                               
Mirjana Tomec



naime sad već tradicionalno u našoj se školi odvija 
Obiteljska olimpijada. Dan obitelji obilježavamo 
različitim igrama i zabavnim natjecanjima u 
kojima sudjeluju učenici i njihovi roditelji. Svi 
zainteresirani mogli su isto tako pogledati izložbu 
radova učenika naše škole te kupiti zanimljive 
kutijice i torbice koje su izradili članovi kreativne 
radionice. Nakon olimpijade slijedio je zajednički 
objed, kojeg su pripremili naši roditelji. Nakon što 
su obilježili dan svoje škole i proslavili ga sa 
svojim učenicima i roditeljima, naši učitelji 
uputili su se na dvodnevni sindikalni izlet u 
Sarajevo. Izlet je obuhvaćao razgledavanje 
Jahorine, Bašćaršije, Vrela Bosne. Puni dojmova i 
nakon prekrasnog druženja učitelji su se vratili 
svojim radnim obavaezama. Valja isto tako 
istaknuti da smo ispratili svoje četvrtaše na 

četverodnevni izlet Škola u prirodi u Baško 
Polje. Naša škola neizmjerno je aktivna i 
upravo raznovrsnim aktivnostima i 
sadržajima želimo  učiniti školu otvorenih 
vrata, školu igre, veselja i na kraju želimo da 
naša škola bude mjesto ugodnog druženja ne 
samo za naše učenike već i za njihove 
roditelje. 

Suradnja roditelja, škole i lokalne 
samouprave još jednom pokazala se kao vrlo 
učinkovita i pozitivna.

Tjedan dana kasnije, 1. lipnja, učenici 
viših zazreda putovali su u Gorski kotar. Plan 
je bio posjetiti malo i životopisno mjesto 
Fužine, te se upoznati sa vegetacijom i 
prirodom u gorskom dijelu naše domovine.

Nakon posjeta Fužinama te šetnje 
jezerima Bajer i Lokve uputili smo se u 
razgledavanje špilje Vrelo. Špilja Vrelo nosi naziv 
«Postojna u malom», nije ni čudo jer stvarno nas je 
dojmila. Nakon zajedničkog objeda svi zajedno 
proveli smo popodne u park-šumi Golubinjak. 
Nakon planinarenja koje nas je sve jako umorilo 
uputili smo se u kanjon. Na kraju puni dojmova i 
pozitivne energije vratili smo se kućama. 
Zajednički je zaključak da je izlet svakako bio pun 
pogodak.

Osim brojnih aktivnosti naša škola može 
se pohvaliti i brojnim priznanjima. Ravnatelj OŠ 
Molve gospodin Ivan Jaković i koordinatorica 
UNICEF-ovog programa gđa Marina Sabolović 
imali su čast prisustvovati svečanom uručenju  
Unicef-ovog priznanja „Škola bez nasilja“ 6. 
lipnja 2007. godine u Zagrebu. OŠ Molve se ovim 
činom  uključila u rastuću obitelj  škola bez nasilja  
koju čini 115 škola u RH sa uspješno završenim 
UNICEF-ovim programom „Za sigurno i 

 ZBIVANJA U OŠ MOLVE

Još jedna školska godina je iza nas. 
Slobodno možemo reći i bez imalo ustručavanja 
da je ova godina bila izuzetno uspješna za učenike 
i za učitelje naše škole.

U  mjesecu svibnju učenici trećih razreda 
posjetili su najznačajnija mjesta naše Županije. 
Izlet je obuhvaćao razgledavanje najvećih 
znamenitosti našeg kraja te ga na taj način 
približio našim učenicima. Ostali učenici nižih 
razreda posjetili su zajedno svojim učiteljicama 
posjetili naš glavni grad, Zagreb. Djecu je najviše 
razveselio posjet zološkom vrtu te  posjet kinu.

Učitelji, učenici te njihovi roditelji 
proslavili su zajedno  30. svibnja Dan škole. Ovaj 
dan bio je specifičan po tome što se poklopio sa 

Danom obitelji pa je svoj dan škola dočekala živo. 
Nakon svečane sjednice i dodjele jubilarnih 
nagrada, učenici su pokazali svojim roditeljima i 
članovima lokalne vlasti projekte kojima su se 
bavili i što su marljivo istražili. Ove godine teme 
su bile: Znameniti ljudi našega kraja, Zaštita i 
čuvanje okoliša, Živimo s prirodom i voda. Nakon 
toga svi smo zajedno proveli dan u igri i druženju, 



školske klupe i neki drugi dani.
Na kraju duge i iscrpljujuće godine valja i 

nagraditi uspješne učenike. Čestitamo jubilej 30. 
broju školskog lista „Osnovac“ koji je treću 
godinu zaredom najuspješniji u KC-KŽ županiji 
(mentor Mirela Paša). Učenici nižih razreda koji 
su ostvarili uspjeh 5,0 u učenju bit će nagrađeni 
lektirama. Osmaši koji su svih osam razreda 
osnovne škole završili s odličnim uspjehom bit će 
n a g r a đ e n i  m e d a l j a m a  i  v r i j e d n i m  
enciklopedijama, a učenici viših razreda koji su 
ostvarili ove školske godine uspjeh 5,0 u učenju 
bit će nagrađeni vrijednim knjigama. Za izuzetan 
uspjeh u izvannastavnim aktivnostima i 
natjecanjima medaljama će biti nagrađeni Hrvoje 
Belavić i Marko Kovaček (mentor Darko Pintar) 
za uspjeh i plasman na državno natjecanje u 
robotici, mala dramska grupa (mentor Dubravka 
Jaković) za sudjelovanje na državnom susretu 
LIDRANO i Katarina Janči (mentor Marija 
Halaček) za uspješan literaran izraz. 

Svi nabrojeni naći će se u „Zlatnoj knjizi“ 
koja je izložena cijele godine u holu škole i svi 
zajedno sa svojim učiteljima proslavit će taj svoj 
uspjeh i završetak nastavne godine na Sekulinama 
uz koktel i druženje 6. srpnja 2007. 

Što reći na kraju osim da možemo biti i 
više nego zadovoljni proteklom školskom 
godinom. Naši učenici  i učitelji bili su neizmjerno 
marljivi i postigli su značajne rezultate. Jedino što 
nam preostaje da nestrpljivo čekamo da nam 
zazvoni školsko zvono te da se naši đaci vrate u 
svoje školske klupe.

poticajno okruženje u školama“. 
Nakon svečarskog dijela, predstavnici OŠ 

Molve sudjelovali su na pripremnom radnom 
sastanku radi osnivanja UNICEF-ove mreže škola 
bez nasilja, a sa ciljem da se škole međusobno 
povežu kako bi  u daljnjem radu bile učinkovitije 
u borbi protiv nasilja. 

Razmijenjena su iskustva putem radionica 
koja pokazuju da rezultati postignuti programom 
nisu trajni ako se ne ulažu kontinuirani i specifični 
napori da se održe uspostavljene vrijednosti u 
školi. Smanjena budnost učitelja i manja 
usredotočenost  na njegovanje  vrijednosnog 
sustava koji jasno zlostavljanju kaže «NE» na 
razini cijele škole dovodi do postupnog 
povećavanja zlostavljanja. Zbog toga je izuzetno 
važno održavati aktivnosti usmjerene na 
sprječavanje i reagiranje na zlostavljanje. 

Školsku godinu koja je bila zaista 
dinamična učenici su završili zajedničkom 
priredbom viših i nižih razreda. Priredba je 
održana 17. lipnja. Tom 
pri l ikom uči tel j i  i  
učen ic i  su  svo j im 
roditeljima i mještanima 
pokazali što su radili 
tokom cijele godinu. Uz 
puno glazbe, smijeha 
pjesme i plesa još 
jednom zaključili smo 
kraj školske godine.

Z a d n j i  d a n  
nastave bio je posvećen 
osmašima koji su se na 
sebi svojstven način 
oprostili od osnovne 
škole, svojih prijatelja i 
naravno učitelja. Osim 
pjesme i plesa bilo je tu i 
suza jer čeka ih neka 
nova škola, neke nove 



2. Mladen Patačko    808 bodova
Picok , Đurđevac

3. Matija Mišulin    752 boda 
Bistra , Repaš

Sektor C
1. Damir Horvat   2175 bodova

Peski II , Đurđevac
2. Beat Jelačić   1710 bodova 

Šaran , Molve
3. Ivan Međimorec   1360 bodova

Peski I , Đurđevac

Poslije podjele pehara i medalja, te 
uspjelog  zajedničkog fotografiranja, uslijedio je 
objed i druženje sudionika s iskrenim željama da 
se nađu i dogodine.  Ako će biti moguće i u većem 
broju nego li ovaj put. S ribičkim pozdravom  

       BISTRO!

Tajnik: Drago Žufika  

SEZONA  ZA  ZABORAV

Tekst za prošli broj MIL-a završili smo 
optimističkim očekivanjima, no optimizam se nije 
ostvario. Nakon razočaravajućih jesenskih rezul-
tata u proljeće su igre MLADOSTI izgledale nešto 
bolje, no to nije bilo dovoljno za ostvarenje 
očekivanog plasmana u sigurnu zonu.

U proljetni dio prvenstva ušli smo u 
izmijenjenom sastavu u odnosu na proljetni dio i s 
novim trenerom Mladenom Karanom koji nije 
uspio napraviti bitan pomak na tablici.

Rezultati su izostali iz nekoliko razloga. 
Najveći od njih je svakako igrački kadar koji za 
proljetni dio nije adekvatno pojačan. Plan vodstva 
kluba je bio da se u zimskom prijelaznom roku 
pojačamo s dva do tri kvalitetna igrača koji bi, uz 
naše mlade igrače, popunili praznine nastale 
odlascima  nakon jesenskog dijela prvenstva.

Dobro zamišljeno, no problem je bio taj 
što igrači kakve smo mi trebali nisu mogli bez 
pristanka svojih klubova u zimskom prijelaznom 
roku promijeniti sredinu. Nadalje, nadovezale su 
se ozljede, ponajprije Čikovića, zatim Volfa, 
Kopričanca i još nekolicine iz kvote standardnih 
igrača na koje je pao teret odigravanja pune 
minutaže. Na koncu sezone ostvarili smo plasman 
koji nam u narednoj sezoni donosi natjecanje u 4. 
HNL. Sada je u tijeku kompletiranje momčadi za 
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NK “MLADOST MOLVE” MOLVE

Š.R.K. BISTRA  REPAŠ

KUP  PETROVO 2007.

Već treću godinu za redom Š.R.K. Bistra  
Repaš organizira ribolovno natjecanje u povodu 
blagdana Petrova. Ove godine Kup je organiziran 
1. srpnja, a okupilo se dvanaest momčadi iz cijele 
Koprivničko-križevačke županije. Najviše 

uspjeha postigla je momčad Šarana  iz Molvi 
osvojivši  prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. 
Drugo mjesto osvojila je momčad  Peski I  iz 
Đurđevca, a treće mjesto pripalo je  našem klubu 
Bistra  iz Repaša. Plasman po sektorima bio je 

slijedeći:

Sektor A
1. Ivan Herman  1475 bodova                           

Ivan Generalić , Sigetec
2. Božo Sobočanec  1015 bodova

Šaran , Molve
3. Vanja Vrabec          875 bodova

Peski I , Đurđevac

Sektor B
1. Danijel Kopričanec               845 bodova

Šaran , Molve
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narednu sezonu, a pripreme će započeti sredinom 
mjeseca srpnja. No kako sve ne bi bilo negativno 

moramo istaći da smo bili sudionici finala 
županijskog Kup-a. Na gradskom stadionu u 
K o p r i v n i c i  i g r a l i  s m o  f i n a l e  s  N K  
KOPRIVNICOM koja je bila uspješnija te je 
zasluženo osvojila Kup. Nama pak ostaje utjeha 
jer oba finalista nastavljaju natjecanje i u 
narednom krugu Hrvatskog Kup-a. Dakle, za 
očekivati je da ćemo, ukoliko nam se poklope 
rezultati, u Molvama opet gledati neke zanimljive 
suparnike. Za podsjetiti je da smo 2000. godine u 
istom pretkolu pobijedili VUKOVAR u 
Vukovaru, a u šesnaestini  finala u Molvama 
ugostili DINAMO.

U školi nogometa vrijedne rezultate 

postigle su pionirske momčadi. U jakoj 
konkurenciji 18 klubova 1., 2., i 3. HNL  pioniri  

U-14, U-12 i U-10 zauzeli su 
pozicije oko sredine svojih 
tablica. To je vrijedan rezultat 
rada s preko pedesetoro djece 
uzrasta od 8  16 godina.

Kadeti i juniori su, također, 
završili svoja prvenstva, no s 
nešto slabijim plasmanima. Kada 
se govori o mladim uzrastima ne 
treba  robovati plasmanu, već je 
tu najveći rezultat kada se plasira 
igrač u konkurenciju prve 
seniorske momčadi. Važno je 
spomenuti da su nam ovo 
proljeće u seniorskoj momčadi, 
zadnjih nekoliko kola juniorski 
igrači nosili određeni teret na 
svojim leđima, iako je za vrijeme 
zimskih priprema bilo skeptičnih 

razmišljanja oko juniorskog kadra koji radi sa 
seniorima. Proljetni dio prvenstva je pokazao da 
bi bez tih igrača bilo dosta problema oko 
sastavljanja momčadi seniora, pogotovo ako se 
zna da utakmicu moramo započeti s tri mlada 
igrača, a barem dva moramo ostaviti u pričuvi. 

Igrači mladih uzrasta su također na 
zasluženom odmoru, vodstvo kluba s trenerima 
planira igrački kadar za naredno prvenstvo, 
pripreme će započeti krajem srpnja.

Najbolji plasman MLADOSTI su donijeli 
veterani koji su natjecanje u 1. veteranskoj ligi 
KC/KŽ županije završili na petom mjestu. Jedna 
stepenica više izmakla im je za samo jedan bod, no 

dobre rezultate i ovaj 
plasman veterani su znali 
p r o s l a v l j a t i  t i j e k o m  
proljeća. 

Od ostalih novosti 
moramo spomenuti da smo 
se ovih dana okupili kako bi 
napravili popravke kako 
glavnog  tako i pomoćnog 
terena. Glavno igralište 
nam je u zavidnom stanju, 
zeleni tepih se odlično nosi 
sa  vrućinama,  no za  
njegovo održavanje je 
potrebno puno truda, a naš 
domar Mile se ovih dana ne 
štedi.

Marijan Kolar 





Ovo je postalo prenaporno!

Si malo sednemo!


