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Drage čitateljice i čitatelji,

predstavljamo vam do sada najopsežniji broj našeg i vašeg lista. 

Povećani broj stranica ovog broja MIL-a ne treba začuditi s obzirom 

na brojnost događaja kroz protekla četiri mjeseca. S obzirom na to da 

Molve ove godine slave 350-godišnjicu osnivanja današnjeg sela, a 

Općina Molve 15-godišnjicu ponovnog uspostavljanja, ove su 

godine Molvarke i Molvarci, ali i njihovi gosti, počašćeni brojnijim i 

zanimljivijim događajima nego inače. Tako se u ljetnim mjesecima 

održalo tridesetak manifestacija koje su objedinjene pod zajednički 

naziv Molvarsko leto 2008., i već bi samo izvještaji s tih 

manifestacija mogli sami popuniti jedan broj MIL-a. No, željeli smo 

im dodati i priopćenja o događajima koji su se dogodili i prije i poslije 

i izvan tog programa. Osim spomenutih proslava, glavni razlog 

zbog kojeg je ovom broju MIL-a povećan broj stranica su ustvari 

sami mještani Općine Molve koji su organizirali i proveli sve te 

događaje, odnosno pravilo kojeg se uredništvo pridržava, a to je da 

sve važnije događaje koje organiziraju naši vrijedni mještani, i sa 

kojih su nas voljni izvijestiti, uvrstimo u MIL. To je nagrada kako 

njima – jer je sačuvano za povijest – tako i svima nama koji o tome 

čitamo, ali i samoj Općini Molve koja se ima čime pohvaliti. Stoga, 

uživajmo u MIL-u koji jedini na jednom mjestu objedinjuje sve to 

mnoštvo vrijednih aktivnosti i događaja u našoj općini. 
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Svih 35 starih brojeva MIL-a možete čitati na adresi 

http://www.molve.hr/mil.aspx

3. Općina Molve nominirana za Zlatni cvijet 

Europe 2009.

4. Molvarsko leto 2008.

5. Likovna kolonija „Sekuline 2008.“, 

Nacionalno hodočašće Hrvatskog srca u Molve

6. Obilježena 50. obljetnica NK „Mladost Molve“

7. Ženska norijada Molve 2008.

8. Izložba „Velika Meša 2008.“

9. Svečana sjednica Općinskog vijeća i 

Općinskog poglavarstva Općine Molve

10. Blagdan sv. Filomene

11. Fotoamaterski natječaj Molvarska razglednica

12. 14. Vulično prvenstvo Općine Molve

13. Molvarska Jalža 2008.

14. Trodnevnica pred Veliku Gospu

15. Blagdan Velika Meša

16. Koncert Baruna i vatromet za Veliku Gospu

17. Promocija 

„Zbornika o mons. dr. Jurju Magjercu“

18. Održana promocija knjige Vladimira Šadeka 

„Molvarska Podravina i druge teme“ 

19. 11. Molvarski susreti folklora

20. „Marija fest Molve 2008.“ i susret mladih 

Varaždinske biskupije

22. Znanstveni skup Molve – ljudi, selo i okoliš u 

dugom trajanju

24. Iz rada Općinskog poglavarstva Općine Molve

25. Iz rada Općinskog vijeća Općine Molve,

Iz rada Savjeta mladih Općine Molve

26. Iz vjerskog života

28. Održana promocija „Zbornika o mons. dr. Jurju 

Magjercu“ u Zagrebu 

29. Društvo za povjesnicu i starine Molve

30. Rad i novosti u Kulturno-umjetničkom 

društvu Molve

31. U znaku malih-velikih godišnjica

32. Kod njega se dolazilo po snagu,

Obilježavanje 10. godišnjice smrti biskupa dr. 

Đure Kokše (1998-2008.)

33. Iz rada Osnovne škole Molve

34. Vrlo aktivno ljeto Organizacije mladih HSS-a 

Molve

35. Turbulentna jesen



Općina Molve je do sada dva puta 

nagrađena kao najuređenije mjesto 

kontinentalne Hrvatske po izboru 

Hrvatske turističke zajednice – nagra-

du Zeleni cvijet sa zlatnim znakom 

dobila je 2002. i 2005. godine. Ove je 

godine odlučila kandidirati se za sličnu europsku nagradu, delegacija Općine Molve, predvođena 

nagradu. Naime, Europska asocijacija za cvijeće i načelnikom Ivanom Kolarom, sudjelovala je 16. i 

krajobraz (AEFP) sa sjedištem u Bruxsellesu 17. listopada na 7. Predstavljanju hrvatskih gradova i 

prihvatila je kandidaturu Općine Molve kao hrvat- mjesta za Zlatni cvijet Europe 2009. u Splitu, gdje je 

skog predstavnika za nagradu Zlatni cvijet Europe imala vlastiti štand opremljen osobitostima svojeg 

2009. – Entente Florale Europe 2009. u kategoriji kraja. Štand je bio koncipiran s obzirom na 

mjesta. Kako bi potvrdila kandidaturu za tu najvažnije osobitosti Općine Molve, a to su priro-

dne osobitosti (mala čigra, rijeka 

Drava), vjerski turizam (crkva i 

Majka Božja Molvarska), naivno 

slikarstvo (Mijo Kovačić, Martin 

Kopričanec i dr.), narodna baština 

(nošnje, rukotvorine), te gastro-

nomska ponuda (prge, šunka, 

kukuruzni kruh, pogača i sl.). 

Prema riječima članova delegacije, 

štand je bio vrlo dobro posjećen te 

je od strane posjetitelja, ali i 

organizatora, odnosno ocjenji-

vača, vrlo pozitivno ocijenjen. 

Proglašenje dobitnika te prestižne 

europske nagrade održat će se u 

rujnu sljedeće godine.

Mario Kolar
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Općina Molve nominirana za Zlatni cvijet Europe 2009.

Promidžbeni štand Općine Molve

Nakon što je Općina Molve prošlih 

godina dobila prestižne nacionalne 

nagrade za uređenost i krajobraz, za 

sljedeću je godinu nominirana za 

prestižnu međunarodnu nagra-du. 

Promotivne aktivnosti u svrhu 

kandidature odrađene su na 7. 

Predstavljanju hrvatskih gradova i 

mjesta za Zlatni cvijet Europe 2009. u 

Splitu.

Izjava načelnika Ivana Kolara za HRT
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Molvarsko leto 2008.
LIPANJ / SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

16. lipnja Likovna kolonija „Sekuline 2008.“ Molvarskog likovnog kruga

6. srpnja Nacionalno hodočašće udruge „Hrvatsko srce“ u Molve

20. srpnja Proslava 50 godina nogometnog kluba „Mladost Molve“

3. kolovoza Ribički kup „Velika Meša“

Fišijada

Gađanje glinenih golubova

9. kolovoza „Ženska norijada 2008.“

Otvorenje izložbe „Velika Meša“ Molvarskog likovnog kruga

10. kolovoza Dan Općine Molve

Nacionalno hodočašće sv. Filomeni u Molve

11. kolovoza Projekcija slika „Molvarska razglednica“

12. kolovoza Finale malonogometnog „Vuličnog prvenstva“

1. dan trodnevnice pred Veliku Gospu – grkokatolička liturgija

13. kolovoza Dodjela priznanja „Molvarska Jalža“

2. dan trodnevnice pred Veliku Gospu – vlč. Ivan Žufika

14. kolovoza 3. dan trodnevnice pred Veliku Gospu – Zlatna misa p. Ante Gašparića

15. kolovoza Velika Meša – euharistijska slavlja i procesija

„Baruni“ – koncert za Dan Općine Molve

Veliki vatromet za Dan Općine Molve

16. kolovoza LAN party

6. rujna Promocija knjige „Zbornik o mons. dr. Jurju Magjercu“

13. rujna Promocija knjige V. Šadeka „Molvarska Podravina i druge teme“

20. rujna 11. Molvarski susreti folklora

1

1

1

1
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Izložba radova nastalih na likovnoj koloniji 

„Sekuline 2007.“ Otvorena je 14. lipnja 2008. Otvorio ju 

je načelnik Općine Molve g. Ivan Kolar, a predgovor 

katalogu napisao je g. Martin Mihaldinec. Isti dan 

nakon otvorenja izložbe, na lokalitetu Sekuline MLK je 

organizirao likovnu koloniju „Sekuline 2008.“ na kojoj 

je sudjelovao ukupno 41 autor iz Varaždinske, Međi-

murske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podrav-

ske i Koprivničko-križevačke županije. Ovako velikim 

odazivom autora ovogodišnja je kolonija nadmašila 

lanjsku na kojoj je sudjelovalo 39 autora s 43 likovna 

djela, dok je ovogodišnja ugostila 41 autora s 47 likov-

nih uradaka. Svima se od srca zahvaljujemo i veselimo 

se ponovnom susretu iduće godine kada će ista djela 

biti izložena javnosti na uvid u galeriji MLK-a. 

Tekst i fotografije: Zvonimir Ištvan

Likovna kolonija „Sekuline 2008.“

Nacionalno hodočašće Hrvatskog srca u Molve

S otvorenja izložbe radova s likovne kolonije Sekuline 2007

Žene Hrvatskog srca iz cijele Hrvatske u Molvama Na hodočašću je bio sam vrh HSS-a predvođen 

predsjednikom g. Josipom Friščićem

Na tzv. Srpnicu, prvu nedjelju u srpnju (ove Djevice Marije u nebo koju je služio molvarski 
godine 6. srpnja), Župa i Općina Molve, te Općinska župnik fr. Ivan Poleto. Osim članica Hrvatskog srca 
organizacija HSS-a Molve i Udruga Hrvatsko srce na hodočašću su sudjelovali i predsjednik HSS-a 
Molve organizirali su hodočašće za oko 1.500 Josip Friščić, glavni tajnik HSS-a Nenad Matić, 
članica organizacije žena HSS-a Hrvatsko srce iz predsjednica Hrvatskog srca Marija Ledinski Anić, 
cijele Hrvatske. Pripadnice Hrvatskog srca iz 20 koprivničko-križevački župan Darko Koren, 
županija Lijepe naše u Molve su pristigle oko 10 sati zagrebački župan Stjepan Kožić, predsjednica 
dopodne. Okupljanje je bilo pokraj čuvene molvar- Hrvatskog srca Koprivničko-križevačke županije 
ske vodenice, od koje se prema crkvi išlo u procesiji Vesna Peršić Kovač, te domaćini, predsjednica 
tijekom koje su se pjevale marijanske pjesme te su Hrvatskog srca Općine Molve Milica Bogat-Ivančan 
pojedine organizacije nosile i zastave Hrvatskog i načelnik Općine Molve Ivan Kolar.
srca. U 11 sati hodočasnici su sudjelovali na svetoj Fr. Ivan Poleto
Misi u molvarskoj župnoj crkvi Uznesenja Blažene 



Obilježavanje 50. obljetnice NK „Mladost Molve“ podijeljene plakete osnivačima i prvoj momčadi iz 

počelo je održavanjem niza susreta pojedinih 1958. godine, dužnosnici kluba dobili su priznanja, 

uzrasta kluba, no centralna proslava održana je 20. a sponzori i ostali zaslužni zahvalnice. Najveću 

srpnja, samo dan prije nego je 1958. osnovan naš zlatnu plaketu dobila je Općina Molve kao današnji 

klub. Proslava ove vrijedne obljetnice počela je pokrovitelj i vjerni pratitelj svih aktivnosti kluba. 

polaganjem vijenca za sve mrtve članove kluba kod Slijedilo je fotografiranje  svih  uzvanika te svečani 

centralnog križa na molvarskom groblju. Zatim je ručak u novom Društvenom domu koji je na 

slijedilo okupljanje uzvanika u športskom domu zadovoljstvo organizatora bio gotovo ispunjen.

Mladosti gdje je bilo lijepo vidjeti toliko generacija Popodne je bilo rezervirano za susrete generacija 

Mladostaša na jednom mjestu. Bivši igrači, pogotovo na zelenom travnjaku stadiona na Krbuljinu. Tu su 

oni iz prvih generacija koji iz bilo kojih razloga rjeđe se nadmetale generacije Mladostaša podijeljene u 

dolaze na naš stadion, nisu krili oduševljenje četiri momčadi. Najveću pozornost privlačile su 

njegovim sadašnjim izgledom. Pojedinci nisu krili dvije najstarije momčadi za čije aktere je bilo pomalo 

suze u očima koje su pokazivale dirnutost sadašnjim „podcjenjivački“ predviđeno odigravanje nekoliko 

stanjem cjelokupnog objekta. Najemotivnije je to minuta jer kao „oni neće moći dugo izdržati“. Sudac 

doživio osnivač kluba Marijan Ivančan, kojemu je je ostao iznenađen jer su predstavnici tih momčadi 

pripala čast da službeno otvori novu tribinu. dogovorili dva poluvremena po 20 minuta i na 

Nakon okupljanja uslijedila je sveta Misa, koju je iznenađenje svih izdržali cijelu dionicu. Večer na 

služio o. Đuro Hontić, provincijal OFM Conv., inače terasi Športskog doma Mladosti proteklo je uz 

rođen u Molvama. Na Misi je posvećena klupska pjesmu te uz neizostavne Molvarske mužikaše. Svi 

zastava. Dom kulture bio je treća stanica programa su na kraju jedni drugima zaželjeli što češća ovakva 

centralne proslave – u njemu je održana svečana okupljanja.

Vlado Kolarsjednica. Slikom se prolazilo kroz povijest te su i tu 

nadirala sjećanja onih najstarijih. Na sjednici su 
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Obilježena 50. obljetnica NK „Mladost Molve“

Svi sudionici svečane proslave 50 godina NK Mladost Molve
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Ženska norijada Molve 2008.
Jedna od popularnijih igara je utrka na 

romobilima u narodnim nošnjama

Norijadu je odlično vodio glumac 

Siniša Ružić iz Zagreba

Ovako izgleda Molvarska alka

I gledatelji su kao pomagači sudjelovali u igrama

Tradicionalno vikend prije Velike 

Meše održana je Ženska norijada, 

večer zabave za udruge žena s podru-

čja Općine Molve i brojne posjetitelje 

manifestacije. Kao i svake godine na 

Norijadi su sudjelovale udruge 

Napredne domaćice Molve, Udruga 

žena Molve Grede, Napredne doma-

ćice Repaš i udruga Hrvatsko srce 

Molve, sveukupno više od stotinjak 

natjecateljica. Natjecale su se u deset 

igara, od već pomalo tradicionalnih 

dobrano nasmijale i zabavile. Na ovogo-

dišnjoj Norijadi prikupilo se preko 1000 

dobro raspoloženih gledatelja. Za održa-

vanje dobre atmosfere vrlo uspješno se 

pobrinuo glumac iz zagrebačkog kaza-

lišta Gavella Siniša Ružić koji je svojim 

molvarske alke i utrke romobila u narodnim 

nošnjama, do novih igara u kojima su aktivno 

sudjelovali i gledatelji, koje su natjecateljice 

vicevima i aktivnim sudjelovanjem u igrama 

zabavljao publiku i natjecateljice, a zaslugom 

Općine Molve svi gledatelji mogli su bespla-

tno uživati u odličnom sladoledu.

Josip Kolar 



„Velika Meša 2008.“ naziv je 

likovne izložbe koju je povodom 

dana Općine Molve i uz njezino 

sponzorstvo, upriličio Molvarski 

likovni krug. Izložbu je 9. kolovoza 

otvorio načelnik Općine Molve g. 

Ivan Kolar, a dijelove predgovora 

katalogu izložbe, kojeg je napisao 

poznati lutajući reporter g. Ger-

hard Ledić, pročitao je Zvonimir 

Ištvan, predsjednik MLK-a. U kul-

turnom dijelu programa nastupio 

je ženski vokalni sastav KUD-a 

Molve. Ovaj puta svojim radovima 

predstavili su se sljedeći autori: 

Mijo Kovačić, Slava Blažeković, 

Ivanka Bukovčan, Marina Cenkov-

čan, Stjepan Fosić, Josip Gregurić, 

Zvonimir Ištvan, Vladimir Ivan-

čan, Đuro Jaković, Ivan Jaković, 

Josip Žagar i Drago Žufika.Martin Kopričanec, Drago Kovačić, Petar Lončar, 

Tekst i fotografije: Zvonimir IštvanMarta Rušak, Marija Stipan, Josip Tot, Ivica Tuba, 
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Izložba „Velika Meša 2008.“
Dio postava izložbe Velika Meša 2008

Na otvorenju izložbe Velika Meša 2008. okupio se velik broj ljudi
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Na svečanoj sjednici Biskup, Župan, saborski 
zastupnici, izaslanici ministara i dr.

Branku Ormancu

Ženskoj pjevačkoj skupini KUD-a Molve

Vjekoslavu Prvčiću

Božidaru ŽufikiDodijeljena javna priznanja

Autorima knjiga Športskom nogometnom klubu „Mladost Molve“

Ani Bogat Marti Đurović-

Fosić Josipu Šanjiću Ivici Cenkovčanu

Ivanu Jakoviću Mati Ivančan-Gašparovu

Martinu Lončaru Nevenki Marjanović

Dragutinu Kokši

Martinu Kopričancu Petru Petroviću

Mariu Kolaru

Povodom Dana Općine Molve koji se 

obilježava 15. kolovoza, 10. kolovoza u prosto-

rijama Doma kulture u Molvama održana je 

svečana sjednica Općinskog vijeća i Općin-

skog poglavarstva Općine Molve. Sjednicu je 

otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Molve g. Mijo Kovaček i uputio riječi zahvale 

na odazivu na svečanu sjednicu: Preuz-

višenom Ocu Biskupu Varaždinske biskupije 

mons. Josipu Mrzljaku, fra Ivanu Poletu, vl. 

Mirku Horvatinoviću, saborskom zastupniku 

dr. Stjepanu Milinković, županu Koprivničko-

križevačke županije g. Darku Koren, izasla-
nogometnom klubu „Mladost Molve“niku Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 

3. Autoprijevozniku  iz Molva, za razvitka g. Željku Vinceku, i uputio pozdrave svima 
uspješna ostvarenja u području gospodarstva i prisutnima na sjednici, a posebno dobitnicima javnih 
promicanju ugleda Općine Molvepriznanja. Općinski načelnik g. Ivan Kolar dao je 

4.  za informaciju o aktivnostima Općine u proteklom 
promicanje kulturnih vrijednosti, a posebice za razdoblju koja je popraćena video-zapisom o 
plasman po drugi puta na državno prvenstvodogađajima, objektima, komunalnoj infrastrukturi i 

5.  iz Koprivnice, kao suradniku okolišu.
Općine Molve za posebne zasluge u izdavaštvu

6.  iz Molva, za dugogodišnji 

humanitarni rad na očuvanju zdravlja ljudi – 70 Na svečanoj sjednici dodijeljena su javna priznanja 

dobrovoljnih darivanja krvi„Zahvalnica Općine Molve“:

7. , zbirka pjesama, monografija i 1.  za 

znanstvenih djela, za promicanje kulture i ugleda 50. godina uspješnog rada, športska dostignuća i 

Općine Molve i to:  iz Molva, doprinos u promicanju ugleda Općine Molve

 iz Valpova,  (posmrtno) iz Molva, 2.  iz Molva za dugogodišnji rad i 

 iz Molva, , postignute športske rezultate kao trener i igrač u 

 (posmrtno),  

iz Molve Greda,  iz Molva, 

 iz Molva,  iz 

Đurđevca i  iz Molva.

Nagrađenima su čestitke uputili predsjednik 

Općinskog vijeća g. Mijo Kovaček i predsjednik 

Općinskog poglavarstva g. Ivan Kolar. Na kraju 

su se prisutnima prigodnim riječima obratili 

Vjekoslav Prvčić, Željko Vincek, Darko Koren, 

Stjepan Milinković, Dražen Deranja i mons. 

Josip Mrzljak. 

Marta Puškaš

d

Svečana sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Molve

Svi dobitnici Priznanja Općine Molve

Mnoštvo uzvanika i gostiju na Svečanoj sjednici 

(u prvom redu župnik Poleto, biskup Mrzljak, župan 

Darko Koren i saborski zastupnik dr. Stjepan Milinković)  



U nedjelju 10. kolovoza 2008. velik broj 

vjernika i hodočasnika iz Podravine te drugih 

krajeva Hrvatske, osobito iz Međimurja, Velike 

Gorice, Bjelovara itd., okupio se u našoj Župi na 

prvoj proslavi blagdana sv. Filomene, čiji je kip 

prošle godine pronađen zatvoren ispod pokraj-

njeg oltara sv. Antuna u našoj župnoj crkvi.

Misno slavlje u župnoj crkvi predvodio je 

varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak u 

da se u tomu ugledaju na svece, pa tako i na primjer zajedništvu s ravnateljem biskupijskih ustanova 

sv. Filomene koja je radije položila život nego preč. Mirkom Horvatićem i domaćim župnikom 

okaljala svoju čistoću. Istaknuo je da su sveci fra Ivanom Poletom, koji je u dobrodošlici prisu-

pomoćnici u plovidbi na toj lađi, dodavši da tnima kazao kako se u molvarskoj crkvi po prvi put 

poruku i pouku vjernik prima od njih svako-nakon pronalaska njenog 50 godina zatvorenog 

dnevno, a posebno u nedjelju na euharistijskom kipa prošle godine na ovako svečan način slavi 

slavlju. Na kraju mise mladi su biskupu Mrzljaku 

darovali sliku sv. Filomene.

Kako je istog dana Općina Molve slavila svoj 

dan, slavlju su prisustvovali i članovi Vijeća i 

Poglavarstva, na čelu s načelnikom Općine 

Ivanom Kolarom. Prisustvovali su i koprivničko-

križevački župan Darko Koren, saborski zastup-

nik i načelnik Općine Gola dr. Stjepan Milinković, 

te načelnici iz drugih općina. Nakon Mise biskup 

Mrzljak sa suradnicima bio je nazočan svečanoj 

općinskoj sjednici gdje mu je u prigodi pohoda 

župi i općini općinski načelnik darovao sliku. 

Fr. Ivan Poleto

blagdan sv. Filomene. Izrazio je neizmjernu radost 

što se u samo godinu dana pobožnost prema sv. 

Filomeni proširila cijelom domovinom, o čemu 

svjedoče brojni hodočasnici iz cijele Hrvatske. 

Podsjetio je da je riječ o jednoj od popularnijih 

svetica u Americi i Italiji, koja je s trinaest godina 

uspjela odbiti ponudu zloglasnog cara Diokle-

cijana da mu bude ženom i poradi toga podnijela 

trostruko mučeništvo – ranjavanje strijelama, uta-

panje i glavosijek, ali je zadobila dvostruku krunu 

na nebu – krunu mučeništva i krunu djevičanstva.

U homiliji biskup Mrzljak naglasio je da vjernici 

bez straha i bojazni trebaju ući u lađu koja vodi 

jedinim ispravnim putem. Poručio je okupljenima 

Blagdan sv. Filomene

Preč Mirko Horvatić, o. Ivan Poleto i biskup Josip 

Mrzljak svečano dolaze na oltar

Svetu Misu predslavio je 

mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup

Kip sv. Filomene u molvarskoj crkvi
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Pobjednička fotografija - Jelena Kovačić, Buđenje

Organizacija mladih HSS-a Molve je pod je Jeleni Kovačić, dok je četvrto mjesto pripalo 

pokroviteljstvom Općine Molve organizirala foto- Beatu Jelačiću. Nagrade je pobjednicima uručio 

grafski amaterski natječaj za mlade Molvarska predsjednik Ogranizacije mladih HSS-a Molve 

razglednica. Na natječaj je pristiglo oko 90 Ivan Hontić. Nakon natjecateljskog dijela pro-

fotografija devetero mladih autora, amatera digi- grama, u revijalnom dijelu programa prikazane su 

talne fotografije, čiji su radovi s motivima molvar- fotografije molvarskog fotografa Zvonimira 

ske Podravine prikazani računalskom projekcijom Ištvana, kao poticaj mladima koji se žele okušati u 

11. kolovoza 2008. u Domu kulture u Molvama. ovoj umjetničkoj disciplini. Osim mladih foto-

Ocjenjivački žiri u sastavu g. Zvonimir Ištvan, grafa, svoje slikarske i kiparske radove tom su 

predsjednik Molvarskog likovnog kruga, Kruno prigodom izložiti i mladi umjetnici Nikola Crnjak i 

Heidler, predsjednik Foto kino kluba Drava iz Margareta Cahunek iz Molva kojima je ovo bilo 

Đurđevca, i Zvonimir Lončar, fotograf iz Molva, prvo izlaganje svojih radova pred javnošću.

priznanja za prve tri najbolje fotografije dodijelilo Ivan Hontić

Fotoamaterski natječaj Molvarska razglednica
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Kao i svake godine, ljetni mjeseci, a 

pogotovo srpanj, rezerviran su za mali 

nogomet. Vulično prvenstvo Općine Molve 

je već 14-godišnja tradicija po čijem se 

terminu održavanja planiraju ljetni 

godišnji odmori, odnosno želi se izbjeći 

preklapanje termina prvenstva s eventu-

alnim odlaskom na more. Organi-

zatorima je iz godine u godinu sve teže 

održati ritam zanimljivosti koje Vulično 

nudi. Htjeli mi to priznati ili ne, vidljiv je 

pad interesa za Vulično, stoga se 

posljednjih nekoliko godina poduzima 

sve kako bi se gledateljima pružio što 

veći broj događaja vezanih uz mali 

sedmogodišnje godišnje dijete. Odlučeno je da se nogomet. Ove godine vraćene su revijalne 

organizira zasebno prvenstvo mladih koje je bilo utakmice – tako su jednu od njih odigrale članice 

organizirano brzopotezno i privuklo je na tribine Organizacije mladih HSS-a Molve i dekle iz Novog 

veliki broj gledatelja. Pobjednik prvenstva mla-Virja.

dih bila je ekipa Marijanske, dok je drugoplasi-Jedna od boljih novosti bilo je pokretanje 

rana bila Vulička.prvenstva mladih godišta. Naime, godinama 

Ovogodišnji pobjednik u seniorskoj kon-unazad bilo je dopušteno da u momčadi mogu 

kurenciji bila je ekipa Đurđevačke, drugopla-igrati od najmlađih do najstarijih godišta, dakle 

sirana je bila momčad Repaša, dok je 3. mjesto nije bilo ograničenja. Tu se krila i opasnost od 

pripalo  ekipi Vuličke.eventualnih ozljeda mlađih igrača, jer nije 

Organizacijski odbor si je postavio zadatak da svejedno kada na odraslog npr. 35-godišnjaka ide 

do narednog prvenstva pronađe  

model koji bi privukao veći broj 

gledatelja. Ima nekoliko ideja od 

kojih je sigurno interesantna da se uz 

Vulično prvenstvo igra i otvoreni 

turnir čiji bi sudionici bile momčadi 

iz okolnih mjesta. Program bi se 

odvijao kombiniranjem večernjih 

utakmica jednog i drugog prvenstva. 

Naravno, nastavilo bi se i prvenstvo 

mladih. Zima je pred nama vremena 

je dosta te svaku ideju treba razmo-

triti. Poziv je to i svima zainteresira-

nim da se uključe sa svojim idejama.

Vlado Kolar

14. Vulično prvenstvo Općine Molve

Pobjednici prvenstva mladih 14. Vuličnog prvenstva 

Općine Molve - Marijanska

Pobjednici 14. Vuličnog prvenstva Općine Molve - Đurđevačka
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U program Molvarskog leta 2008. uvrštena je Za najljepšu gredicu priznanja su dobile 1. Ivanka 
manifestacija Molvarska jalža 2008. U sklopu koje se Bukovčan (Molve Grede), 2. Vera Posavec (Marijanska 4) 
dodjeljuju nagrade Općine Molve za uređenje kuće i i 3. Anka Gazdek (Virovska 6), dok su pohvalnice dobile 
okućnice. Povjerenstvo za dodjelu nagrade ove su godine Smiljka Dolenec (Marijanska 25), Marta Čelik 
činili Milica Bogat-Ivančan, predsjednica Povjerenstva, te (Marijanska 29) i Ana Kerečin (Marijanska 81).
članice Sanja Vargić, Anka Gazdek i Katica Bukovčan, Za najljepši oblok priznanja su dobile 1. Smiljka 
dok je koordinator u radu Povjerenstva bio općinski Žufika (Đurđevačka 42), 2. Ana Salaj (Repaš 137) i 3. Mira 
načelnik g. Ivan Kolar. Povjerenstvo je izašlo na teren te Molnar (Marijanska 97), dok su pohvalnice dobile Marta 
obišlo cijelu Općinu Molve (Molve, Repaš, Molve Grede) Paša (Petra Preradovića 13), Kristina Ivančan 
i izvršilo odabir, fotografiranje, te ocjenjivanje za sljedeće (Đurđevačka 30), Ivanka Gregurić (Virovska 8) i Marija 
kategorije: 1. najbolji opći dojam, 2. najljepši balkon, Gregurić (Virovska 10).
najljepša gredica, najljepši oblok i najljepši detalj. Dodjela Za najljepši detalj priznanja su dobile 1. Štefica 
nagrada, odnosno Cvjetna večer, održana je 13. kolovoza Senjan (Molve Grede), 2. Božica Prečko (Repaš 39) i 
2008. godine u Domu kulture, u sklopu koje je, osim Marta Peti (Marijanska 89), dok su pohvalnice dobile 
nagrađivanja, održana i projekcija slika nagrađenih po Katica Vincek (Repaša 117), Ankica Cesarić (Marijanska 
kategorijama, a osmišljen je i veliki pano s fotografijama 91), Marija Ivančan (Ključeci 1) i Nada Bratec (Repaš 173).
svih nagrađenih. Za prva tri mjesta u svakoj kategoriji Najprestižnije priznanje Molvarska Jalža već treću 
dodijeljena su priznanja, dok su ostalima – kojima su godinu zaredom nije dodijeljena nikome pojedinačno, jer 
priznanja pobjegla za nijanse – dodijeljene pohvalnice. smatramo da ju dijele sve žene koje uzgajaju i njeguju 

Za opći dojam priznanja su dobile 1. Štefica Žufika cvijeće, čemu se dive turisti, hodočasnici, i ostali putnici 
(Molve Grede 50), 2. marija Balogović (Virovska 26) i 3. namjernici koji sve češće dolaze i obilaze naše mjesto. 
Marica Frančić (Marijanska 58), dok su pohvalnice dobile Kada se krenulo sa akcijom Molvarska jalža postojala je i 
Kata Krznarić (Marijanska 42), Dubravka Jaković nepopularna kategorija Kopriva žargočica koja je trebala 
(Đurđevačka 20), Daliborka Šanjić (Virovska 46), Marija opomenuti zbog neurednosti, no naprosto gledajući u 
Mađerec (Marijanska 129) i Nada Đukin (Trg kralja cjelini našu općinu – postala je suvišna. Pred povje-
Tomislava). renstvom je svake godine sve teži zadatak jer nije nimalo 

Za najljepši balkon priznanja su dobile 1. Marija zahvalno odabrati najbolje od najboljega. I na kraju – 
Kolarić (Konačka 19A), 2. Katica Ištvan (Virovska 22) i 3. moramo bez imalo lažne skromnosti priznati da su naše 
Božica Vršić (Virovska 24), dok su pohvalnice dobile Janja Molve (kao uostalom cijela općina) iz godine u godinu 
Kosanović (Đurđevačka 79), Ivanka Gregurić (Dravska 5), sve ljepše ukoliko to uopće mogu biti. 
Kata Šadek (Virovska 32), Nada Paša (Repaš 62) i Marija Milica Bogat-Ivančan
Litvić (Molve Grede 29).

Molvarska Jalža 2008.

Svi nagrađeni na Molvarskoj Jalži
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Proslavi blagdana Velike Gospe prethodila je deveto-

dnevna priprema u kojoj su vjernici predvođeni svojim 

župnikom prije večernje svete Mise molili krunicu i litanije. 

Na peti dan devetnice bila je svečana proslava sv. Filomene. U 

utorak 12. kolovoza, prvi dan trodnevnice, upriličena je 

svečana misna liturgija grkokatoličkog obreda. Pošto je ovaj 

događaj za ovo podravsko mjesto bila izvanredna novost 

okupio se veliki broj vjernika, ali i znatiželjnika. Liturgiju je 

služio o. Danijel Vranešić, grkokatolički svećenik i župnik 

župe Praoca Abrahama u Samoboru i župnik župe u Jaski. 

Veliko iznenađenje za vjernike bilo je sudjelovanje u 

grkokatoličkoj liturgiji domaćeg župnika fr. Ivana koji je 

pokazao da, iako je svećenik rimokatoličkog obreda, vrlo 

dobro poznaje i grkokatolički obred. U srijedu 13. kolovoza, 

drugi dan trodnevnice, svetu je Misu služio o. Ivan Žufika, 

domaći svećenik iz Repaša, a trenutno je župnik župe Sv. Petar 

Orehovec. 
Apostoli mira, koji su stigli u Molve za tu prigodu, pjevali su 

prilikom sv. pričesti. U ime župe fra Ante primio je misnicu i 

cvijeće za pola stoljeća svećeničke službe. Nakon svete Mise Vrhunac duhovne pripreme za blagdan Velike Gospe bio 

upriličena je tradicionalna procesija sa svijećama i kipom je treći dan trodnevnice¸ četvrtak 14. kolovoza, kada je o. 

Majke Božje Molvarske po prostoru oko kapele.Ante Gašparić proslavio 50. godišnjicu svoga mlado-

Pater Ante, kako ga odmila zovu, rođen je od majke Bare i misništva. Fra Ante Gašparić je svoju zlatnu misu proslavio 

oca Mihovila u Hlebinama gdje je njegov otac bio matičar. večernjom svečanom svetom Misom na vanjskom oltaru 

Pučku školu polazio je i završio u Molvama, a nakon nje kapelice Majke Božje Molvarske u Molvama, gdje je proveo 

Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i teološki studij završava u djetinjstvo. Tom euharistijskom slavlju prisustvovalo 

Zagrebu. Prve zavjete položio je 8. rujna 1950., a doživotne 15. 

kolovoza 1956. na Cresu. Za đakona je zaređen 22. ožujka 1958., 

a za svećenika 29. lipnja 1958. po rukama nadbiskupa Franje 

Šepera. Mladu misu služio je 6. srpnja iste godine u Molvama. 

Njegovo svećeničko službovanje počinje na Svetom Duhu, 

gdje službuje do 1960. kada odlazi u Vinkovce i ondje ostaje do 

1968. kada kratko boravi u Šibeniku. Krajem 1968. vraća se 

ponovno u Vinkovce i ostaje sve do 1972. kada odlazi u 

Pančevo gdje ostaje šest godina. Pater Ante kao da ne može 

bez Vinkovaca i od 1. rujna 1977. pozvan je u službu župnika 

župe Bezgrešnog Srca Marijina u Vinkovačkom Novom Selu. 

Od 1980. do 1983. nalazi se u Riječkoj nadbiskupiji (Škrljevo - 

Kukuljevo). Na zagorske brege dolazi 11. siječnja 1984. u službu 

kapelana u Novom Marofu i Mađarevu, a upraviteljem župe 

Mađarevo imenovan je 4. kolovoza 1993. i vršio je tu službu do 

lipnja 1998. Njegova osobitost je što mu je glavno prijevozno 

sredstvo bilo bicikl, a osobito je poznat kao nacionalni 

upravitelj udruge Vojske Bezgrešne. Godinama je vodio male je mnoštvo vjernika. Fra Ante je svetu Misu slavio uz 

ministrante na ljetne praznike na Cres, a oni su u njemu vidjeli asistenciju domaćih sinova, svećenika fra Đure Hontića, 

lik svećenika iskrenog, poštenog, samozatajnog i skromnog provincijala franjevaca konventualaca, fra Zdravka Tube, 

čovjeka. Takav je bio i kad je krenuo na put iz svoje brojne gvardijana na Sv. Duhu u Zagrebu, o. Željka Paše, člana 

obitelji u Molvama, takav je i danas u jesen svojeg svećeničkog Družbe Isusove, te domaćeg župnika fra Ivana Poleta. Riječi 

i redovničkog zvanja.dobrodošlice i pozdrava izrazili su mu domaći župnik fr. Ivan 

Fr. Ivan Poleto i p. Đuro Hontić, provincijal. Župni zbor otpjevao mu je 

prigodnu pjesmu, a gosti iz Mađareva, glazbeni sastav 

Zlatna misa p. Ante Gašparića

Trodnevnica pred Veliku Gospu

Zlatna misa p. Ante Gašparića (foto i dizajn Olga Dokić)

Nakon svete Mise uslijedila je procesija sa kipom 

Majke Božje Molvarske i svijećama
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Na dan „Velike meše“ 15. kolovoza u 

našu Župu došlo je oko desetak tisuća 

vjernika proslaviti blagdan Uznesenja 

Blažene Djevice Marije u nebo. Iz okolnih 

mjesta Virje, Novo Virje, Gola, Ždala, 

Kalinovac i Podravske Sesvete hodočasnici 

su se nakon nekoliko sati hoda priključili 

onima što su autobusima došli iz daljnjih 

mjesta poput Varaždina, Koprivnice, 

Novog Marofa, Zagreba i Osijeka, te su u 

svečanoj procesiji i uz pjevanje marijanskih 

Miljenko je potaknuo vjernike na 

veće štovanje Majke Božje koja je 

najveći zagovornik kod Boga.

Ranu svetu Misu u 7 sati je 

služio o. Filip Musa, a misu u 9 

sati o. Ivan Poleto, župnik, dok 

je večernju svetu misu pred-

vodio mladomisnik o. Ivan 

Penava.

Fr. Ivan Poleto

pjesama prenijeli čudotvorni kip Majke 

Božje od njezine kapelice do župne crkve 

Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje je 

kip ostao do blagdana Rođenja Marijina.

Svečanu procesiju koja je započela u 10 

sati predvodio je o. Đuro Hontić, provin-

cijal Hrvatske franjevačke provincije sv. 

Jeronima franjevaca konventualaca, a sve-

čanu svetu Misu predslavio je o. Miljenko 

Hontić, generalni definitor Srednjoeuro-

pskog cetusa franjevaca konventualaca. O. 

Blagdan Velika Meša

Svečana procesija s kipom 

Majke Božje Molvarske

Velika Meša - Marijin kip ulazi u prepunu molvarsku crkvu

Svetu Misu u 11 sati predslavio je o. Miljenko Hontić



Na sam blagdan Velike Gospe 15. 

kolovoza, Općina Molve je na inici-

jativu Savjeta mladih Općine Molve 

i Organizacije mladih HSS-a Molve 

poklonila svojim žiteljima i njihovim 

gostima veliki koncert popularnog 

glazbenog sastava Baruni i vatromet 

na vrhuncu večeri. Za zagrijavanje i 

buđenje publike prije Baruna odli-

čno su se pobrinuli mladići iz 

zagrebačkog sastava Interpool, na 

čelu s Molvarcem Hrvojem Kola-

rom. Interpool je dobrano zagrijao 

Po licima svih prisutnih, atmo-

sferi na koncertu, a i po pra-

znim bačvama i flašama oko 

šatora, dalo se zaključiti da je 

ovakvo nešto do ove godine 

nedostajalo proslavi Dana 

Općine Molve i Velike Gospe i 

možemo samo zaželjeti da se i 

iduće godine ponovi ovakva 

fešta. 

Josip Kolar

publiku odličnom svirkom. 

Nakon njih na scenu su stupili 

Baruni i dva i pol satnim koncer-

tom uveseljavali publiku svojim 

hitovima, a potrudili su se naučiti 

i poneku podravsku pjesmu za 

domaćine i goste kojih se, po 

procjenama, skupilo preko 5000. 

Za sam vrhunac večeri upriličen 

je deset-minutni vatromet u 

izvođenju tvrtke Tim Tanja d.o.o. 

Koncert Baruna i vatromet za Veliku Gospu
Mnoštvo ljudi na koncertu Baruna

Baruni su odlično zabavili publiku

Vatromet za vrhunac večeri
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U subotu 6. rujna 2008. godine u 

Društvenom domu u Molvama održana je 

promocija „Zbornika o mons. dr. Jurju 

Magjercu“ koji je zajedničko izdanje Općine 

Molve i Hrvatskog instituta za povijest iz 

Zagreba u seriji „Biblioteka hrvatska povje-

snica – Posebna izdanja – Zbornici radova“. O 

knjizi je u ime nakladnika govorio načelnik 

Općine Molve g. Ivan Kolar, te urednici knjige 

dr. sc. Ivica Zvonar i Mario Kolar. 

Ivan Kolar je izrazio zadovoljstvo što je 

Općina Molve imala priliku na dostojan način 

sjetiti se svojeg istaknutog mještanina, ne 

samo tijekom prošlogodišnjeg svečanog 

obilježavanja 50-godišnjice smrti mons. Magjerca, Na kraju je dr. sc. Ivica Zvonar s Odsjeka za 
već i ovom knjigom koja je jedna od najkvalitetnijih povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
u dosadašnjem izdavaštvu Općine Molve. umjetnosti iz Zagreba predstavio i prokomentirao 

Mario Kolar je nakon svojeg osvrta na knjigu stručne i znanstvene radove u „Zborniku“ konsta-
priredio projekciju fotografija sa svih događanja tirajući kako se radi o vrijednim prilozima za 
koja su se tijekom zadnjih godinu dana održavala u poznavanje život i rada mons. Magjerca te da će ova 
čast mons. Magjerca, a radi se o sljedećim događa- knjiga, zbog visokih standarda kojih se pridržava, 
njima. U rujnu 2007. godine priređena je doku- biti zanimljiva i profesionalnim stručnjacima. Tako-
mentarna izložba o životu i radu mons. Magjerca u đer je istaknuo kako mons. Magjerec svojom 
galeriji Molvarskog likovnog kruga u Molvama, upornošću i dobrotom može poslužiti kao primjer 
stručno znanstveni skup „Mons. dr. Juraj Magjerec – kojeg treba slijediti.
život i djelo“ u Domu kulture u Molvama te konce- Promociju je glazbenim nastupom upotpunio 
lebrirana svečana sveta Misa za mons. Magjerca u Ženski pjevački sastav KUD-a Molve koji je izveo 
molvarskoj župnoj crkvi koju je predslavio mons. nekoliko marijanskih pjesama.
Josip Mrzljak, varaždinski biskup. Tijekom 2008. Mario Kolar 
godine prvo se 10. lipnja u Zlatnoj dvorani 

Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu 

održala promocija „Zbornika“, a 4. rujna – 

točno na dan smrti mons. Magjerca – 

Društvo za povjesnicu i starine Molve 

organiziralo je mini-obilježavanje 51. 

godišnjice smrti mons. Magjerca: prvo je 

delegacija Društva kod centralnog križa na 

molvarskom groblju zapalila cvijeće i 

izmolila molitve za mons. Magjerca, zatim 

je ispred biste mons. Magjerca kod 

molvarske crkve položila cvijeće te je 

sudjelovala na svetoj Misi za Magjerca koju 

je u molvarskoj crkvi služio fra Ivan Poleto.

Promocija „Zbornika o mons. dr. Jurju Magjercu“

Na promociji zbornika o mons. Magjercu u Molvama 

govorili su Ivan Kolar, Mario Kolar i dr. Ivica Zvonar 

Na promociji je nastupio Ženski pjevački sastav KUD-a Molve
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Promocija najnovije knjige u izdanju 

Općine Molve, Vladimir Šadek: „Molvarska 

Podravina i druge teme“ (289 str.), održana 

je u subotu 13. rujna 2008. godine u 20.00 sati 

u prepunoj konferencijskoj dvorani u Dru-

štvenom domu u Molvama u kojoj se tražila 

stolica više. O knjizi su, uz samog autora, 

govorili i župan Koprivničko-križevačke 

županije g. Darko Koren, načelnik Općine 

Molve g. Ivan Kolar, recenzent knjige mr. sc. 

Hrvoje Petrić sa Zavoda za hrvatsku povijest 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i urednik 

knjige Mario Kolar. Promociju je glazbenim 

nastupom upotpunio Ženski pjevački sastav 

KUD-a Molve.

Iako sadrži i druge tekstove, ova prva 

mr. sc. Hrvoje Petrić. Na kraju knjige nalazi se izbor iz objavljena knjiga mladog povjesničara Vladimira 

korištene bibliografije o Molvama te kazalo imena Šadeka iz Molva prije svega donosi pregled zbivanja 

spomenutih u knjizi.novije povijesti Molva i okolice, s težištem na razdo-

Knjiga je objavljena kao prva u nizu biblioteke blju od kraja 19. stoljeća pa do 1941. godine. Knjiga je 

Bibliotheca Scientiae Molvensis koju je utemeljilo plod autorovih višegodišnjih sustavnih istraživanja 

Društvo za povjesnicu i starine Molve i u sklopu koje prilikom kojih je u obzir uzeo ne samo gotovo sve 

će se objavljivati stručne i znanstvene knjige o poznate izvore, nego i dokumente iz privatnih arhiva 

Molvama.želeći čitateljima, osim „službene povijesti“, pribli-

Mario Kolaržiti i svakodnevni život jednog prošlog vremena. 

Predgovor knjizi napisao je Mario Kolar, a pogovor 

Nova knjiga Općine Molve
Održana promocija knjige Vladimira Šadeka „Molvarska Podravina i druge teme“

Župan D. Koren za mikrofonom na promociji, 

sjede I. Kolar, M. Kolar, V. Šadek i H. Petrić

Na promociji se tražila stolica više
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Kao i dosadašnjih godina, 20. rujna 2008. 

godine, pod pokroviteljstvom Općine Molve, 

održani su po jedanaesti put „Molvarski 

susreti folklora“. Pred zaintere-siranom 

publikom, uz domaćine podmladak i aktivni 

sastav, još pet društava izvelo je izvrstan 

program. Ovogodišnji sudionici i gosti bili 

su Ogranak „Seljačke Sloge“ iz Buševca, 

KUD „Ljuba Voda“ iz Ljubešćice, KUD 

Otrovanec, KUD „Preslica“ Blato-Zagreb i 

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec. Svatko 

je predstavio svoju tradiciju i pokazao svoje 

nošnje. Bilo je tu Podravine, Slavonije, 

zagrebačkog kraja i Međimurja. Oko 260 

raspoloženih sudionika programa nakon 

otvorenja susreta – koje je otvorio g. Milivoj 

Androlić, predsjednik Županijske skupštine 

Dubravka Jaković i Katica Ištvan. Njih je, kao i Koprivničko-križevačke županije – pjesmom i 

podmladak, pratio tamburaški sastav. Zani-mljivost plesom izazvalo je buran plje-sak i zadovoljstvo 

je i da su za razliku od ranijih godina među gostima publike. Domaćini su također zablistali. Podmladak 

bile i dvije grupe dječjeg folklora. Smatramo da su i folklora od dvadeset i sedam djevojčica, kojeg je 

ovogodišnji susreti bili iznimno uspješni što su izvrsno uvježbala Nada Kokša, predstavio se 

pokazale i reakcije gostiju koji su oduševljeni Igrama i plesovima Podravine. Veliki folkloraši 

organizacijom, podvorbom, druženjem i onime što izveli su Pjesme i plesove Međimurja te „Podravske 

su vidjeli u Molvma.vence“ – prikaz izrade podravskih vije-naca za 

Mirela Pašaglavu mladenaca. Folkloraše je uvježbala Dubravka 

Jaković, a pjesme i plesove su odabrale i priredile 

11. Molvarski susreti folklora
Nastup malog folklora na Molvarskim susretima folklora

Nastup KUD-a Molve na Molvarskim susretima folklora



Šestu godinu za redom, u nedjelju 21. rujna, u rijama Osnovne škole formirano je 25 skupina s isto 
našem marijanskom prošteništu u Molvama održan toliko vjeroučitelja koji su mlade vodili kroz radi-
je Susret mladih Varaždinske biskupije i Festival onicu u kojoj su promišljali o Marijinu izboru kao 
duhovne glazbe Marija fest Molve 2008., koje su izvoru života, te Evinu izboru kao izvoru smrti. Kao i 
organizirali Ured za pastoral mladih Varaždinske svaki čovjek, tako su i mladi svakodnevno pozvani 
biskupije i Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgre- odabirati i odlučivati između raznih putova i 
šne. Ovogodišnji susret mladih, koji je okupio oko ponuda koje se nude. Stoga su na radionici iz novina 
450 srednjoškolaca s njihovim vjeroučiteljima iz 20- izrezivali članke koji govore o prianjanju uz grijeh ili 
tak škola s područja Varaždinske biskupije, svoj je dobro, a kako bi oblikovali stabla spoznaje dobra i zla 
vrhunac imao u euharistijskom slavlju koje je u mladi su izradili stablo života i stablo smrti na koje su 
župnoj crkvi Uznesenja BDM predvodio varaždinski pričvrstili članke. Time su članci o Evinu izboru svoje 
biskup mons. Josip Mrzljak. Tim je slavljem zaklju- mjesto našli na drvu smrti, a članci o Marijinu izboru 
čena Godina mladih koja je za Varaždinsku biskupiju na drvu života. Oba stabla postavljena su u svetište 
proglašena prije godinu dana radi pripreme za peti župne crkve, a pred oltar mladi su stavili i kutiju sa 
jubilarni Susret hrvatske katoličke mladeži kojem je svojim razmišljanjima o člancima koji su ih potaknuli 
u travnju bila domaćin upravo ta mjesna Crkva. da slijede Marijin izbor, te se založe za dobro i vred-

Susret mladih i festival popularne duhovne note evanđelja. 
glazbe održani su pod geslom Marijin izbor, u prigodi Nakon zajedničkog objeda mladi su u crkvi imali 
ovogodišnje 150. obljetnice Marijina ukazanja u priliku za ispovijed, a zatim su se zajedno okupili na 
Lurdu. Okupljene mlade iz svih krajeva biskupije, euharistiji, tijekom koje je liturgijsko pjevanje, pod 
koji su organizirano stigli autobusima sa svojim ravnanjem Ivana Malbašića, predvodio Biskupijski 
vjeroučiteljima, na početku je pozdravio domaći zbor mladih, koji je u misu uveo popularnom i rado 
župnik fr. Ivan Poleto. Tijekom popodneva mladi su pjevanom himnom SHKM-a Postojani… S biskupom 
sudjelovali u radionicama uz prigodnu katehezu su suslavili domaći župnik fr. Ivan, provincijal 
kojoj je misao vodilja bila Marijin izbor. U prosto- Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konven-
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„Marija fest Molve 2008.“ i susret mladih Varaždinske biskupije

Svi izvođači Marija festa



tualaca fra Đuro Hontić, predstojnik biskupijskog slušateljima da im pjesma u životu uvijek bude 

Ureda za pastoral mladih i Katehetskog ureda vlč. dvostruka molitva. Na festivalu su nastupili VIS 

Damjan Koren, osnivač i predsjednik Organiza- "Izidor" i VIS "Mihovil" iz Splita, VIS "Otkrivenje" iz 

cijskog odbora Marija festa fra Zdravko Tuba i Utrina, sastav "Riječ" iz Podstrane, grupa "Kefa" iz 

kapelan iz Čakovca fra Josip Vukoja, a sudjelovalo je Zagreba, "Apostoli mira" iz Mađareva s Nonetom 

više redovnika, redovnica i bogoslova. OFM Conv., Marija Jaramazović, Matija Martinčević, 

Domaći župnik zaželio je dobrodošlicu svima te Davor Terzić s Ivanom Jaklin, kao i naša skupina 

prisutnima, osobito mladima radi kojih se i priređuje Frame iz Molva – pjesmu „Tvoj sin“ izvele su Mateja 

taj susret kao svojevrsna jednodnevna duhovna Kolar i Jelena Kovačić, a drugu pjesmu, „Obraćanje 

obnova na početku školske godine. Pozdravljajući Bogu“, izveo je Valentino Belavić koji je posebno 

okupljene, biskup Mrzljak prenio je pozdrave Svetog oduševio mlade tom vlastitom skladbom u hip-hop 

Oca Benedikta XVI. svima mladima u Hrvatskoj, koje stilu. Za obje pjesme tekstove je napisao Valentino, a 

je uputio državni tajnik Svete Stolice kardinal 

Tarcisio Bertone u svom posjetu Hrvatskoj u prigodi 

proslave 10. obljetnice proglašenja blaženim 

kardinala Alojzija Stepinca, ujedno suzaštitnika 

Varaždinske biskupije. Kazavši kako se svečanom 

euharistijom zaključuje Godina mladih, u kojoj se 

mjesna Crkva pripremala za veličanstven Susret 

hrvatske katoličke mladeži u Varaždinu, biskup je 

istaknuo da njezinim završetkom ne prestaje, nego je, 

dapače, pozvan tek započeti novi život mladih o 

kojima ovisi budućnost društva. Podsjetio je da je 

Misa uvijek zahvala Bogu pa je pozvao okupljene da 

zahvale za sve koji su se angažirali u Godini mladih, 

te pripremama i ostvarenju SHKM-a kako bi se još 

više potaknuo i unaprijedio pastoral mladih. U prvu pjesmu uglazbila je Sanja Kovačić iz Molva.

propovijedi je Biskup pozvao mlade vjernike da ne Festivalsku večer vodila je uvijek izvrsno i 

budu oni koji samo obavljaju sakramente, nego oni nadahnuto pripremljena Molvarka Tanja Popec, 

koji ih žive i traže njihovo istinsko značenje, kazavši urednica Vjerskog programa na Hrvatskom katoli-

kako će se mnogi od njih kroz koju godinu naći pred čkom radiju, koji je bio i glavni medijski pokrovitelj 

sakramentom ženidbe, koja u životu vjernika nikad festivala. Osim HKR-a, festival je prenosilo još 

ne smije postati paradom. desetak radiopostaja. Kao i dosad, festival popularne 

Na kraju Mise vlč. Koren zahvalio je mladima što duhovne glazbe nije bio natjecateljskog karaktera, 

su se odazvali na susret te time učinili prvi korak nego je svaki od izvođača izveo jednu svoju poznatu i 

prema Marijinu izboru. Župnik fr. Ivan zahvalio je već izvođenu skladbu te jednu novu, posvećenu 

organizatorima i svima koji su se okupili u Majci Božjoj. Na kraju su svi izvođači zajedno s 

marijanskom prošteništu oko Majke Božje u godini publikom, uz predvođenje Noneta franjevaca 

150. obljetnice Gospina ukazanja u Lurdu. Slavlje je konventualaca i skupine "Apostoli mira", otpjevali 

zaključeno meditacijom o vrijednosti majčinstva i skladbu Sred te se pećine Marija javi u prisjećanje na 

izboru života. čudesni događaj u Lurdu 1858. godine. Festival je 

Nakon Mise zajedništvo mladih nastavilo se u zatvorio provincijal Hontić preporučivši sve nazo-

športskoj dvorani, gdje je održan šesti Festival čne zagovoru bl. Alojzija Stepinca i Majke Božje 

duhovne glazbe Marija fest Molve 2008, kojeg je Molvarske. 

otvorio biskup Mrzljak zaželjevši okupljenima i svim Fr. Ivan Poleto
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O. Đuro Hontić i voditeljica 

Tanja Popec na zatvaranju festivala



Znanstveni skup Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom 

trajanju održan je 27. rujna povodom obilježavanja dvaju 

vrlo značajnih obljetnica u novijoj povijesti mjesta i općine 

Molve: 350-godišnjice ponovnog osnivanja sela Molve 

nakon stoljetnih turskih osvajanja (1658-2008.) i 15-godi-

šnjice ponovnog osnivanja Općine Molve (1993-2008.). 

Osim domaćina Općine Molve, domaćeg Društva za povje-

snicu i starine Molve, te susjednog Povijesnog društva 

Koprivnica, suorganizatori skupa bili su i središnje povije-

sno društvo u Hrvatskoj, Društvo za hrvatsku povjesnicu, 

Odjel za povijest Matice hrvatske i Društvo za hrvatsku 

ekonomsku povijest i ekohistoriju. Nacionalnu razinu 

znanstvenom skupu svojim je pokroviteljstvom dao i 

predsjednik Republike Hrvatske g. Stjepan Mesić, dok su 

skup svojim sponzorstvom podržali Podravska banka d.d., 

povjesnicu, te predsjednica Povijesnog društva Koprivnica Hrvatske vode, Janaf – Jadranski naftovod d.d. i Hrvatske 

šume d.o.o. gđa Ružica Špoljar. Na kraju se prisutnim obratio poseban 

Tijekom cjelodnevnog radno-revijalnog programa, koji gost znanstvenog skupa, prof. dr. sc. Dragutin Feletar, član 

je počeo u 8.30 sati ujutro i trajao do 19.30 sati navečer, suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je 

naravno s pauzama, održana su 24 izlaganja upotpunjena izrazio zadovoljstvo što Podravina ovim znanstvenim 

polusatnim ili dužim raspravama nakon svake od četiriju skupom, i općenito recentnim znanstvenim akcijama na 

sekcija izlaganja, posjećeni su neki od najznačajnijih lokali- molvarskom području, dobiva još jedno znanstveno 

teta u Molvama, te su predstavljena recentna izdanja uporište na svojem prostoru. 

Općine Molve – „Zbornik o mons. dr. Jurju Magjercu“ i 

knjiga Vladimira Šadek „Molvarska Podravina i druge 

Nakon prvih dviju skupina priopćenja održala se teme“ koje su svi sudionici, između ostalog, dobili na 

rasprava, a nakon nje je uslijedila stanka za ručak i stručni poklon.

obilazak znamenitosti Molva. Sudionici i gosti znanstve-Svoju potpunu svrhu ovaj znanstveni projekt ispunit će 

nog skupa prvo su posjetili rodnu kuću jednog od početkom 2009. godine kada se planira izlazak zbornika 

najznačajnijih hrvatskih etnokoreologa i koreografa, dr. sc. radova sa skupa koji će biti iznimno vrijedna multi-

Ivana Ivančana, rođenog u Đurđevačkoj ulici u Molvama, disciplinarna znanstvena monografija o molvarskom kraju.

gdje je i umro, iako je cijeli život proveo izvan Molva. U 

Ivančanovoj kući dočekali su ih Ivančanova supruga i sin, 

gđa Marlena i g. Andrija Ivančan, koji su ih sproveli kroz Prije početka radnog dijela skupa upriličeno je svečano 
kuću i imanje. Jedno od kulturnih središta u Molvama je otvorenje na čijem je početku načelnik Općine Molve, g. 
Galerija Molvarskog likovnog kruga koja je bila sljedeća Ivan Kolar, svima zaželio dobrodošlicu. Uslijedio je kratak 
postaja gostiju u stručnom obilasku sela. U galeriji ih je nastup KUD-a Molve. Inicijator organiziranja znanstvenog 
dočekao predsjednik Molvarskog likovnog kruga g. skupa, ujedno i predsjednik organizacijskog odbora znan-
Zvonimir Ištvan, koji ih je upoznao s djelovanjem te udruge, stvenog skupa, mr. sc. Hrvoj Petrić, u svojem je obraćanju 
te im predstavio reprezentativnu izložbu radova članova naglasio važnost decentraliziranja znanosti čemu je najbolji 
MLK-a, među kojima su se nalazile slike i doajena hrvatske primjer ovaj znanstveni skup. Nakon njega prisutnima se 
naive Mije Kovačića iz Molva. Nakon kraćeg razgledanja obratio predsjednik Društva za povjesnicu i starine Molve 
izložbe, gosti su posjetili najvažniju i najpoznatiju građe-Mario Kolar, predsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu 
vinu u Molvama – molvarsku župnu crkvu Uznesenja te pročelnik Odjela za povijest Matice hrvatske dr. sc. Željko 
Blažene Djevice Marije, „podravsku katedralu“, u kojoj im Holjevac koji je naglasio je da bez povjesnica pojedinih 
se obratio fra Ivan Poleto, župnik i gvardijan u Molvama.mjesta nema ni hrvatske povjesnice pa je u tom smislu ovaj 

Mario Kolarznanstveni skup od velikog značenja za hrvatsku 

Stručni obilazak znamenitosti mjesta Molve

Svečano otvorenje znanstvenog skupa
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Znanstveni skup Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju
Ostvaren značajan znanstveni projekt u Molvama

Predsjednik Organizacijskog odbora 

znanstvenog skupa mr. sc. Hrvoje Petrić
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Većina sudionika znanstvenog skupa

I. MOLVE OD PRAPOVIJESTI DO SREDNJEG 

VIJEKA

1. Dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan

Institut za arheologiju Zagreb

Talionička djelatnost u okolici Molva

2. Dr. sc. Bartul Šiljeg

Institut za arheologiju Zagreb

Zračna arheologija okolice Molva

3. Ivan Zvijerac

Društvo za povjesnicu i starine Torčec

Arheološka topografija općine Molve

4. Ranko Pavleš

Podravka d.d. Koprivnica

Molve i okolica u srednjem vijeku

II. NOVOVJEKOVNE PROMJENE U MOLVAMA Filozofski fakultet Zagreb– Odsjek za germanistiku, 

studentica
5. Mr. sc. Hrvoje Petrić Germanizmi u molvarskom govoru

Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest 23. Mario Kolar, prof.
Prilog poznavanju odnosa ljudi i okoliša u Molvama i okolici  Molve
u 17. i 18. stoljeću Doprinos Molvaraca književnom životu Hrvatske u 20. 

6. Prof. dr. sc. Mira Kolar i Elizabeta Wagner stoljeću
Zagreb 17. Dr. sc. Stjepan Razum, zc 
Molvarska tradicija čuvanja i njegovanja starih kulturnih i Nadbiskupski i Kaptolski arhiv Zagreb
povijesnih vrijednosti naroda u 19. i 20. stoljeću Biskup Đuro Kokša i Molve

7. Željko Karaula, prof. 18. Dr. sc. Barbara Lukačin 
Filozofski fakultet Zagreb, poslijediplomant Zagreb
Molve i virovska Podravina u listu „Hrvatske novine“ Poruka i ostavština mons. dr. Đure Kokše hrvatskom narodu
(1905-1910.) 19. Vesna Peršić Kovač, prof.

8. Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak Muzej grada Koprivnice
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb Ivan Ivančan, etnolog i folklorist
Koprivničke novine o Molvama između dva svjetska rata 

(1918-1940.) IV. LJUDI, OKOLIŠ I SUVREMENE TEME
9. Doc. dr. sc. Željko Holjevac

Filozofski fakultet Zagreb – Odsjek za povijest 12. Ivan Kolar
Molve potkraj 19. i početkom 20. stoljeća u svjetlu statističkih Općina Molve
podataka Općina Molve od ponovnog osnivanja 1993. do 2007.

10. Vladimir Šadek, prof. 13. Prof. dr. sc. Dražen Živić 
Fakultet političkih znanosti Zagreb, poslijediplomant Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Vukovar
Elaborat Službe državne sigurnosti poslije 2. svjetskog rata o Demografske promjene u općini Molve 
bivšim političarima molvarske Podravine od 1857. do 2001. godine

11. Ivan Hontić 14. Petar Feletar, prof.
Filozofski fakultet Zagreb, student Prirodoslovno-matematički fakultet – Odsjek za geografiju, 
Prilozi za poznavanje povijesti Molva od 1972. do 1992. poslijediplomant

Osnovne značajke suvremenog prometno-geografskog 
III. JEZIK, KULTURA I ZNAČAJNE LIČNOSTI MOLVA položaja Molva

15. Ivana Žebec
20. Dr. sc. Mijo Lončarić Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb Iskorištavanje prirodnog plina – utjecaj na razvoj Molva
Molvarski govor 16. Dr. sc. Dragan Damjanović 

21. Dr. sc. Jela Maresić Filozofski fakultet Zagreb – Odsjek za povijest umjetnosti
Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije Prilog poznavanju župne crkve Blažene Djevice Marije u 
znanosti i umjetnosti Zagreb Molvama
Leksik molvarskoga govora 24. Mr. sc. Silvije Jerčinović

22. Prof. dr. sc. Velimir Piškorec Visoko gospodarsko učilište Križevci
Filozofski fakultet Zagreb – Odsjek za germanistiku Mogućnosti i prilike razvoja ruralnog turizma općine Molve 
Ana Kolar vrednovanjem povijesne, tradicijske i prirodne baštine

Izlagači i teme



Iz rada Općinskog poglavarstva Općine Molve
U razdoblju svibanj-rujan 2008. godine Općinsko Konstrukt“ iz Bjelovara, a nabava reflektora javne rasvjete 

poglavarstvo Općine Molve održalo je osam sjednica. Na Proizvodno-uslužnoj zadruzi „Žica“ iz Molva. Prihvaćena 

50. sjednici održanoj 28. svibnja Poglavarstvo je prihvatilo je informacija o korištenju objekata u vlasništvu Općine 

ponudu tvrtke „Elektroalarm“ d.o.o. Bjelovar za izvedbu Molve i Sporazum o sufinanciranju izrade topografskih 

video-nadzora i sustava protuprovale u novom društve- karata za Koprivničko-križevačku županiju. Riješeno je 

nom domu u Molvama. Cijena izvedbe je 58.590,00 kuna. nekoliko zamolbi.

Odobrena su sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor Na 53. sjednici održanoj 24. srpnja razmotreni su 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela u Polugodišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Općine 

iznosu 2.000,00 kuna. Odobrena su sredstva za nabavu i Molve za 2008. godinu, i Financijski izvještaji Općine 

ugradnju plinskih peći u prostorije društvenog doma u Molve i Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve. Razmotren je 

Repašu, a vrijednost nabave je 48.493,78 kuna. Odobrena Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve i prihvaćeno 

su sredstva za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih Izvješće o konačnoj procjeni štete od elementarne 

usjeva u 2008. godini te riješeno nekoliko zamolbi. nepogode-tuče u 2008. godini, te riješeno nekoliko zamolbi.

Na 54. sjednici održanoj 31. srpnja utvrđen je prijedlog 

Odluke o javnim priznanjima Općine Molve i riješeno 

nekoliko zamolbi.Na 51. sjednici održanoj 23. lipnja predložena je 

Na 55. sjednici održanoj 12. kolovoza razmotrene su Izmjena i dopuna Proračuna za 2008. godinu, prihvaćeno 

zamolbe ugostiteljskih objekata za raspored radnog izvješće „Sanitacije“ d.o.o. o provedenim mjerama dezin-

vremena 15. kolovoza - Veliku Gospu i odobreno radno sekcije na području Općine Molve i predloženo donošenje 

vrijeme ugostiteljskim objektima od 6,00 do 3,00 sata. rješenja o suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

Riješeno je nekoliko zamolbi.„Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2008/2009. 

Na 56. sjednici održanoj 14. kolovoza poništen je Prihvaćena je ponuda projektnog ureda „Princon“ d.o.o. 

postupak javne nabave radova na izgradnji rubnjaka, Čakovec za izradu projektne dokumentacije za rekon-

ivičnjaka i nogostupa u Đurđevačkoj ulici, jer je nakon strukciju nerazvrstane ceste Molve – Molve Grede, a cijena 

otvaranja pristiglih ponuda utvrđeno da je procijenjena izrade je 19.520,00 kuna. Osnovan je Odbor za pripremu 

vrijednost radova veća od 500.000,00 kuna, te treba proslave Dana Općine Molve i upućen poziv za dostavu 

provesti novi postupak za ustupanje radova velike prijedloga za dostavu javnih priznanja. Riješeno je 

vrijednosti.nekoliko zamolbi.

Na 57. sjednici održanoj 10. rujna donijete su: Odluka o Na 52. sjednici održanoj 9. srpnja donijeta je Odluka o 

početku postupka javne nabave za ustupanje radova na početku javne nabave radova na gradnji rubnjaka, 

gradnji mosta na lokalnoj cesti preko vodotoka Bistra - ivičnjaka i nogostupa u Đurđevačkoj ulici u Molvama, 

procijenjena vrijednost radova je 550.000,00 kuna, i Odluka kojom je propisano da će se nabava provesti u ograni-

o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na čenom postupku javne nabave, a procijenjena vrijednost 

gradnji nogostupa i sekundarne kanalizacije u nabave je do 499.900,00 kuna – nabava male vrijednosti. 

Đurđevačkoj ulici u Molvama – procijenjena vrijednost Prihvaćen je prijedlog Odbora za uređenje prometa na 

radova je 1.600.000,00 kuna. Odobrena su sredstva za cestama da se radi veće sigurnosti prometa u Marijanskoj 

postavljanje prometne signalizacije u Marijanskoj ulici u ulici u Molvama poduzmu mjere, tako da se na kolniku u 

Molvama, a ista će se postaviti u suradnji s tvrtkom oba smjera ucrta prometni znak ograničenja brzine na 

„Ceste“ d.o.o. Bjelovar, Cestarija Đurđevac. Riješeno je 50km/sat, a uz kolnik na lijevoj i desnoj strani na mjestu 

nekoliko zamolbi.gdje se postiže najveća brzina kretanja vozila, postavi 

Na 58. sjednici održanoj 26. rujna dogovoreno je treptajući mjerač brzine radi upozorenja vozača na 

sudjelovanje članova Općinskog poglavarstva u programu prekoračenje brzine i ugrožavanje prometa na cesti. 

rada znanstvenog skupa „Molve – ljudi, selo i okoliš u Donijeta je odluka da se započne s radovima na gradnji 

dugom trajanju“ koji je održan 27. rujna u Molvama.javne rasvjete u Đurđevačkoj ulici u Molvama. Izrada 

Marta Puškaštemelja za stupove povjerena je Građevinskom obrtu 

„Fides II“ iz Molva, stupova javne rasvjete tvrtki „Metal 

k
Rekonstrukcija ceste Molve – Molve Grede

Most preko BistreUređenje Đurđevačke, sigurniji promet u Marijanskoj ulici
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U razdoblju lipanj-rujan održane su dvije mlađu mješovitu grupu i 32 djece u mješovitu 

sjednice Općinskog vijeća i svečana sjednica grupu. Prihvaćeno je Izvješće o stanju krimi-

Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva. Na 38. naliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

sjednici održanoj 30. lipnja donijete su Izmjene i problematike na području PP Đurđevac za ožujak i 

dopune Proračuna Općine Molve za 2008. godinu. travanj.

Proračun je povećan za 3.906.000,00 kuna, tako da Na 39. sjednici održanoj 1. kolovoza donijet je 

iznosi 22.254.078,40 kuna, a najvećim dijelom Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

povećani su prihodi od rente. Povećanjem prihoda Općine Molve za 2008. godinu, prihvaćeni 

Proračuna uravnotežene su prihodna i rashodna Financijski izvještaji Općine Molve i Dječjeg vrtića 

strana Proračuna. Općinsko vijeće dalo je sugla- „Pčelica“ Molve i donijeta Odluka o dodjeli javnih 

snost na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić priznanja.

„Pčelica“ za pedagošku godinu 2008/2009. U dječji Marta Puškaš

vrtić upisano je 16-ero djece u jaslice, 27-ero djece u 
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Iz rada Općinskog vijeća Općine Molve

Od zadnjeg broja MIL-a Savjet mladih Općine Četvrta sjednica Savjeta održana je 14. rujna. Na 

Molve održao je dvije sjednice i dvije neformalne njoj je bilo govora o održanoj javnoj tribini i 

aktivnosti. Treću po redu sjednicu Savjet je održao prijedlozima koje su članovi Savjeta dobili od prisu-

7. srpnja. Na njoj su predložena tri člana mladih koji tnih, a koji će biti uvršteni u Plan rada za 2009. 

su ušli u organizacijski odbor proslave Dana godinu. Zatim se raspravljalo o sastavljanju ankete 

Općine Molve i koji su, zajedno s načelnikom o zainteresiranosti mladih za privatno poduze-

Općine g. Ivanom Kolarom i predsjednikom Vijeća tništvo koja je sastavljena i poštom poslana na 

g. Mijom Kovačekom, na temelju prijedloga mladih adrese školaraca i studenata koji su korisnici 

iz Općine Molve kreirali Molvarsko leto 2008. koje je učeničkih i studentskih kredita Općine Molve. Iz 

odlično prihvaćeno i sve manifestacije su bile rezultata ankete, koje će članovi Savjeta obraditi i na 

odlično posjećene, posebno Norijada i koncert na temelju njih donijesti zaključke, vidjet će se ima li 

Veliku Gospu. Osim toga, donijet je zaključak o potencijala za razvoj poduzetništva u općini, a 

organiziranju javne tribine na temu značenja samim tim i, već u prošlom broju MIL-a spome-

Savjeta mladih za Općinu Molve i njezine mlade nutog, poduzetničkog inkubatora. Više o ovoj temi 

članove koja je održana 30. kolovoza. Na njoj je bila u sljedećim brojevima MIL-a kada se bude vidjelo 

prezentirana uloga Savjeta mladih u životu Općine, koliko ima zainteresiranih za ovaj projekt. Usposta-

predstavljeni članovi Savjeta i prezentirani ciljevi vljeni su kontakti s poduzetničkim centrima u 

djelovanja za budućnost. Posebno treba napome- Bjelovaru i Koprivnici pa ako bude zainteresiranih 

nuti da sve ideje i probleme mladih u Općini Molve projekt bi mogao vrlo brzo zaživjeti.

mladi mogu predložiti članovima Savjeta, a oni će o Sljedeće čime će se Savjet baviti je izrada Plana 

problemima i idejama raspraviti i predložiti rješe- rada za 2009. godinu u koji će biti uvrštene sve ideje 

nje općinskom Poglavarstvu, što je i njihova primar- za poboljšanje života mladih na području Općine 

na zadaća. Na 3. sjednici započelo se i s prijed- Molve, a ako netko ima još kakvu ideju koju bi 

lozima za pisanje Plana rada za 2009. godinu i trebalo uključiti u Plan rada Savjeta neka se 

ispitivanju mišljenja mladih o poduzetničkom slobodno javi bilo komu od članova Savjeta.

inkubatoru. Josip Kolar

Iz rada Savjeta mladih Općine Molve



Događanja u lipnju hodočastila je u naše svetište Majke Božje Molvarske gdje 
Prvog dana lipnja u našoj Župi podijeljena je sveta su imali cjelodnevni program koji je vodio molvarski župnik fr. 

Potvrda, tom je prigodom kancelar varaždinske biskupije i Ivan Poleto. Na čelu sa svojom utemeljiteljicom, gđom Anom 
delegat mons. Antun Perčić krizmao 20 krizmanika. Po prvi Blažević, 100-tinjak članova te molitvene zajednice, koja inače 
puta krizmanici, njihovi roditelji i kumovi uputili su se u broji preko 7.000 članova, u Molvama se upoznalo ne samo sa 
procesiji iz dvorišta Župnog ureda – Virovskom ulicom do svetištem Majke Božje Molvarske, već i s ostalim 
župne crkve. znamenitostima Molva. U 11.00 sati služena je sveta misa u 

Tjedan dana kasnije, 7. lipnja, pjevači iz župe sv. Nikole župnoj crkvi koju je vodio domaći župnik. Nakon svete Mise, 
biskupa iz slavonskog sela Sikirevci sa svojim župnikom vlč. a prije ručka, hodočasnici su sa župnikom obišli centar Molva 
Ivanom Lukačevićem hodočastili su u naše svetište i Župu. U i upoznali se sa znamenitostima našeg mjesta. Nakon 
cjelodnevnom programu bila je sveta Misa, procesija do razgledanja centra uputili su se na ručak koji je bio poslužen u 
kapelice Majke Božje Molvarske, pobožnost sv. Filomeni, novom Društvenom domu u Molvama, koji je za njih 
klanjanje i ručak u novom u Društvenom domu. Hodočasnici pripremilo Seosko gospodarstvo Jakopović iz Molva. Iza 
su i ovaj put svojim kućama otišli zadovoljni i puni dojmova. ručka hodočasnici su se u procesiji uputili do kapele Majke 

Dana 9. lipnja održana je prva biciklijada ministranata i Božje Molvarske gdje ih je župnik upoznao s čudotvornim 
cjelodnevno druženje na Sekulinama kao priprema za kipom Majke Božje Molvarske i kapelom. Tamo je upriličena i 
nadolazeći duhovno-rekreacijski susret ministranata na kratka pobožnost Majci Božjoj. Povratak u župnu crkvu bio je 
Cresu, dok je druga biciklijada u Sekuline održana 28. lipnja. također u procesiji tijekom koje su se pjevale hodočasničke 

Polovicom lipnja veliko nevrijeme praćeno obilnom pjesme. U župnoj crkvi domaći ih je župnik upoznao s jedinim 
kišom i tučom uništilo je poljoprivrednicima usjeve ali je i kipom sv. Filomene u Hrvatskoj koji se nalazi u našoj 
razbilo prozore na molvarskoj župnoj crkvi što je molvarskoj župnoj crkvi. Nakon pobožnosti sv. Filomeni, 
uzrokovalo i manju poplavu. Na svu sreću voda je ubrzo krunice, litanija i kratkog klanjanja, zadovoljni hodočasnici su 
isušena iz crkve, a prozori su popravljeni. Činjenica je da su se u kasnim popodnevnim satima uputili natrag u Veliku 
postojeći prozori na crkvi vrlo stari jer su postavljeni prilikom Goricu.
njene gradnje i nikada nisu mijenjani već su samo popravljani. U filijalnoj crkvi u Repašu koja je posvećena Srcu Isusovu 
U skoroj budućnosti morat će se razmišljati i o promjeni 30. lipnja proslavljeno je proštenje.
prozora. 

Dana 21. lipnja udruga Molitveni vijenci iz Velike Gorice 
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Iz vjerskog života

Ovogodišnji krizmanici



Događanja u srpnju

Događanja u rujnu

Događanja u kolovozu

Na tzv. Srpnicu, prvu nedjelju u srpnju (6. srpnja),

naša je Župa ugostila oko 1.500 članica organizacije 

žena HSS-a Hrvatsko srce iz cijele Hrvatske Izvještaj 

o tome nalazi se u dijelu MIL-a koji govori o 

Molvarskom letu 2008.

Od 14. do 21. srpnja naši ministranti koji su cijelu 

godinu aktivno sudjelovali u crkvenom liturgijskom 

životu bili su na duhovno-rekreativnom susretu na 

Cresu, uz tamošnji samostan franjevaca konven-

tualaca. Voditelj susreta bio je župnik fr. Ivan koji je 

organizirao raznolik program. Svaki dan sudjelovali 

su na svetim Misama, imali radionice po grupama, 

igranje nogometa i naravno kupanje na plaži. U 

vođenju 30-ak ministranta pomogli su i animatori, 

naši sjemeništarci Juraj Bogat i Michel Ivančan te Ivan 

Hontić, framaš, i vjeroučiteljica u OŠ Molve Dijana 

Vujević. O dobroj kuhinji brinule su brižne i vrijedne 

tete kuharice Ljubica Belavić i Milica Bobovec. Susret je bio 

plodonosan što se i vidi po ministrantima koji su nakon Cresa Dana 4. rujna – točno na dan smrti mons. dr. Jurja 

odmah nastavili sa svojim ministrantskim obavezama. Magjerca – na inicijativu Društva za povjesnicu i starine 

Molve održana je komemoracija i sveta Misa za tog velikog 

Molvarca. Toga dana u 18.15 sati na groblju su zapaljene 

svijeće kod centralnog križa za mons. Magjerca, a u 18.30 sati U nedjelju 10. kolovoza velik broj vjernika i hodočasnika 
položeno je cvijeće ispred biste mons. Magjerca kod naše iz Podravine te drugih krajeva Hrvatske, okupio se u našoj 
župne crkve. Nakon toga u 19.00 sati u župnoj crkvi svetu Župi na prvoj proslavi blagdana sv. Filomene, čiji je kip prošle 
Misu za mons. Magjerca služio je župnik fr. Ivan.godine pronađen zatvoren ispod pokrajnjeg oltara sv. Antuna 

Na blagdan Male Gospe, 8. rujna, već tradicionalno u našoj u našoj župnoj crkvi. Izvještaj o tome nalazi se u dijelu MIL-a 
Župi imamo zaziv Duha Svetoga za početak nove školske koji govori o Molvarskom letu 2008.
godine. I ovu godinu u misnom slavlju sudjelovala su sva Na dan „Velike meše“ 15. kolovoza u našu Župu došlo je 
djeca i učitelji naše škole, na čelu s našim ravnateljem Ivanom oko desetak tisuća vjernika proslaviti blagdan Uznesenja 
Jakovićem. Svetu misu služio je domaći župnik fr. Ivan, a Blažene Djevice Marije u nebo. Blagdanu je prethodila 
slavlje su animirali naš župni zbor i djeca, koju je za tu prigodu devetodnevna priprema, a posebno svečana bila je sama 
pripremala vjeroučiteljica Dijana Vujević.trodnevnica pred Veliku Gospu. Valja spomenuti kako je ove 

Šestu godinu za redom, u nedjelju 21. rujna, u našem godine naš čudotvorni Kip dobio i novu svečanu zavjetnu 
marijanskom prošteništu u Molvama održan je Susret mladih haljinu (dar gđe. Milke Drvenkar iz Sesveta) tako da je za ovaj 
Varaždinske biskupije i Festival duhovne glazbe Marija fest blagdan zasjao u posebnom sjaju. Izvještaj o svemu tome 
Molve 2008., koje su organizirali Ured za pastoral mladih nalazi se u dijelu MIL-a koji govori o Molvarskom letu 2008.
Varaždinske biskupije i Nacionalni centar Udruge Vojske 

Bezgrešne. Izvještaj o tome također se nalazi se u dijelu MIL-a 

koji govori o Molvarskom letu 2008.

Fr. Ivan Poleto

 

. 

g
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Molvarski ministranti na Cresu

Od mjeseca listopada svete Mise svakog dana su u 18 sati.

  22. studeni  blagdan svete Cecilije i naš zbor slavi svoju zaštitnicu. Sveta Misa će biti u 18 sati u župnoj crkvi.

  26. studeni  deseta obljetnica smrti pokojnog biskupa mons. Đure Kokše. Svetu Misu za biskupa Kokšu služit će 

pomoćni zagrebački biskup Vlado Košić u 18 sati u župnoj crkvi.

U mjesecu prosincu započinju zornice u 6 sati ujutro u župnoj crkvi. Pozivamo sve Vas dragi vjernici da 

nam se priključite, a posebno molimo svu djecu da, kao i svake godine, budu aktivni u dolascima na rane 

mise zornice.

NAJAVE



U utorak 10. lipnja 2008. godine u 

Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za 

povijest na Gornjem gradu u Zagrebu 

održana je promocija „Zbornika o mons. 

dr. Jurju Magjercu“ koji je zajedničko 

izdanje Općine Molve i Hrvatskog 

instituta za povijest iz Zagreba u seriji 

„Biblioteka hrvatska povjesnica – Posebna 

izdanja – Zbornici radova“. O knjizi su u 

ime nakladnika govorili dr. sc. Stjepan 

Matković, ravnatelj Instituta, i g. Ivan 

Kolar, načelnik Općine Molve, recenzenti 

knjige akademik Franjo Šanjek sa Kato-

ličkog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba i 

dr. sc. Zlatko Matijević iz Instituta, te 

urednici knjige dr. sc. Ivica Zvonar s 

zagrebačkoj publici. Dr. sc. Zlatko Matijević posebno Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije 

se osvrnuo na dobročinstva koja je mons. Magjerec znanosti i umjetnosti, i Mario Kolar.

učinio ne samo za svoje Molve i Podravinu, odnosno Dr. sc. Stjepan Matković rekao je kako se Institut 

za zagrebačku nadbiskupiju i Rim, već i za čitav vrlo rado uključio u izdavanje „Zbornika“ jer ga je 

hrvatski narod, a to je dobrotvorni rad prije, tijekom i prepoznao kao kvalitetan prilog ne samo poznavanju 

za vrijeme Drugog svjetskog rata. Mario Kolar je značajne ličnosti kao što je bio mons. Magjerec, već i 

izrazio zadovoljstvo što se nakon dugo godina počelo općenito hrvatskoj povjesnici. Ivan Kolar je zahvalio 

uopće govoriti o mons. Magjercu, a pogotovo na Institutu što je kao suizdavač knjige pomogao ne 

ovako ozbiljan i znanstven način u ovako eminentnim samo u njezinu izdavanju, već joj je dao i jedan viši 

ustanovama kakva je Institut i od strane ovako 

eminentnih stručnjaka poput današnjih pred-

stavljača i autora tekstova u „Zborniku“. Na 

kraju je svoj osvrt na knjigu dao dr. sc. Ivica 

Zvonar zaključivši da bi se, zbog toga što je u 

hrvatskoj historiografiji o životu i radu mons. 

Magjerca objavljeno tek nekoliko radova, 

moglo reći da je i on, poput niza drugih ista-

knutih katoličkih svećenika poniklih iz 

hrvatskog naroda, zbog ideološko-političkih 

razloga bio prešućivan. No, ne smije ga se 

zaboraviti zbog najmanje dvije stvari kojima je 

zadužio Crkvu u Hrvata i hrvatski narod: 

mons. Magjerec je graditelj današnjeg Zavoda 

sv. Jeronima u Rimu te je tijekom Drugoga 

svjetskog rata bio veliki dobrotvor hrvatskom 

narodu. Dr. Zvonar je na kraju i zahvalio svima koji su dignitet. Akademik Franjo Šanjek dao je stručni 

pomogli u nastanku knjige.prikaz stručnih i znanstvenih radova u knjizi 

Mario Kolar predstavivši ustvari na taj način mons. Magjerca 
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Održana promocija „Zbornika o mons. dr. Jurju Magjercu“ u Zagrebu 

Pogleda na Zlatnu dvoranu Hrvatskog instituta za 

povijest u Zagrebu u kojoj se održala promocija

Predstavljači Zbornika (s lijeva na desno) 

- Mario Kolar (za govornicom), dr. Z. Matijević, 

dr. Franjo Šanjek, Ivan Kolar i dr. Ivica Zvonar



Osnivanje Društva za povjesnicu i starine Molve

Aktivnosti Društva za povjesnicu i starine Molve

Radi očuvanja prije svega kulturne baštine molvarskog 

kraja grupa entuzijasta, predvođena mr. sc. Hrvojem Petrićem 

i Marijom Kolarom, dala je inicijativu za osnivanje Društva za 

povjesnicu i starine Molve. Tako je 16. lipnja 2008. godine u 

Vijećnici Općine Molve održana Osnivačka skupština 

Društva kojoj su prisustvovali Hrvoje Petrić, Mario Kolar, 

Vladimir Šadek, Ivan Kolar, Dragutin Kokša, Zdravko Tuba, 

Marija Halaček, Nada Kokša i Milica Bogat Ivančan. 

Skupštinu je u ime Inicijativnog odbora otvorio Mario Kolar 

koji je predložio Dnevni red i radna tijela Skupštine. Nakon 

što je jednoglasno donijeta odluka da se osnuje Društvo, 

nakon kraćeg čitanja usvojen je i Statut Društva. Pod trećom 

točkom za predsjednika Društva jednoglasno je izabran 

Mario Kolar, za tajnika Ivan Hontić, a za birane članove 

kojeg planira, zajedno s ostalim nakladnicima, obja-vljivati Upravnog odbora, u koji po funkciji ulaze i predsjednik i 

Hrvoje Petrić Vladimir Šadek stručne i znanstvene knjige o Molvama. Na promociji su tajnik Društva,  i . Pri kraju 

govorili članovi Društva – u ime nakladnika Ivan Kolar, sam Skupštine prisutnima se obratio Hrvoje Petrić koji je prenio 

autor Vladimir Šadek, urednik Mario Kolar i recenzent knjige pozdrave Društva za hrvatsku povjesnicu koje je središnje 

Hrvoje Petrić.povjesničarsko društvo u Hrvatskoj. Nakon obraćanja Petrić 

Društvo je bilo jedan od suorganizatora znanstvenog je Društvu poklonio 20-ak knjiga za buduću knjižnicu 

skupa Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju koji je 27. Društva. Društvo za povjesnicu i starine Molve četvrto je 

rujna održan u Molvama. Osim što je na skupu izlaganja povjesničarsko društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji, 

imalo šest članova Društva – Ana Kolar, Ivan Hontić, te jedno od rijetkih seoskih povijesničarskih društava uopće u 

Vladimir Šadek, Ivan Kolar, Hrvoje Petrić i Mario Kolar – još Hrvatskoj.

toliko članova sudjelovalo je u organizaciji i samom cjelo-

dnevnom odvijanju skupa – Ružica Tuba, Kristina Cenkovčan, 

Odmah drugi dan nakon osnivanja, 17. lipnja, izaslanstvo Zdravko Tuba, Marija Halaček i Nada Kokša, dok je prof. dr. 

Društva održalo je mini-komemoraciju na grobu dr. sc. Dragutin Feletar, također član Društva, bio poseban gost i 

Ivana Ivančana na molvarskom groblju, gdje je nakon kratke govornik na skupu. Nakon skupa članovi Društva prelaze na 

molitve položilo cvijeće. Razlog ove mini-komemoracije bio je pripremu zbornika radova sa skupa. Urednici te knjige bit će 

obilježavanje rođendana tog velikog Molvarca. Obilježavanje Hrvoje Petrić i Mario Kolar, lektorica Marija Halaček, a jedan 

spomendana istaknutih osoba iz Molva sastavni je dio od recenzenata prof. dr. Dragutin Feletar.

djelatnosti Društva. Tako je izaslanstvo Društva 4. rujna, na Osim ovih javnih aktivnosti, članovi Društva – kojih je 

dan smrti mons. dr. Jurja Magjerca, kod glavnog križa na trenutno dvadesetak – cijelo vrijeme rade na prikupljanju 

molvarskom groblju zapalilo svijeće, dok je ispred njegove starih dokumenata, razglednica i fotografija, te knjiga i 

biste kod molvarske župne crkve položilo cvijeće te ostalih publikacija vezanih za općinu Molve, odnosno za 

sudjelovalo na svetoj Misi za mons. Magjerca koju je služio istaknute ličnosti iz Molva, poput dr. Ivančana, mons. 

molvarski župnik fra Ivan Poleto. Magjerca i biskupa Kokše. U tijeku su i pregovori oko 

Članovi Društva aktivno su sudjelovali na promocijama priprema za pisanje rječnika molvarskog govora te izdavanje 

knjiga u kojima su autori, urednici, lektori i sl. članovi Društva. monografije o molvarskoj crkvi, te još nekoliko projekata, 

Tako su na promociji Zbornika o mons. dr. Jurju Magjercu 6. poput pripreme terena za osnivanje muzeja u Molva, odnosno 

rujna govorili u ime nakladnika Ivan Kolar i urednik knjige međunarodne smotre folklora u čast dr. sc. Ivanu Ivančanu, 

Mario Kolar, dok su ostali članovi Društva, prije svih no o tome više kada se ideje razrade i zažive.

Dragutin Kokša, Ivan Hontić, Zdravko Tuba, Marija Halaček i 
Mario Kolar

Nada Kokša pomogli u pripremi, organizaciji i provedbi same 

promocije. Članovi Društva bili su aktivni i kod promocije 

knjige člana Društva Vladimira Šadeka Molvarska 

Podravina i druge teme koju je objavila Općina Molve u 

sklopu knjižnog niza Bibliotheca Scientiae Molvensis koji je 

utemeljilo Društvo za povjesnicu i starine Molve, a u sklopu 
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Društvo za povjesnicu i starine Molve

Pozivaju se svi koji se žele učlaniti u Društvo za povjesnicu i 

starine Molve ili mu pomoći u projektima da se jave na 

e-mail dpsmolve@gmail.com ili broj mobitela 098/195-4073.

Sudionici Osnivačke skupštine Društva



Za članove Kulturno-umjetničkog društva Molve ni 

ovog ljeta nije bilo mnogo vremena za odmor. 

Događanja i nastupi su se redali. Nakon svibnja kojeg je 

obilježilo otvaranje nekoliko izložaba slika na kojima je 

nastupao pjevački sastav, uslijedili su i dalje nastupi 

naših pjevačica. U Koprivnici je 21. lipnja 2008. pjevački 

sastav sudjelovao na Županijskoj smotri zborova i 

postigao odličan rezultat te se plasirao na Državnu 

smotru 22. studenog u Petrinji. Na tom izvrsnom 

rezultatu po drugi put u kratkom vremenu čestitamo 

svim članicama sastava, a posebno njihovoj voditeljici 

Katici Ištvan. 

Izvrsne su bile i djevojčice našeg malog folklora s 

voditeljicom Nadom Kokša na Međunarodnoj smotri 

dječjeg folklora u Zagrebu 27. lipnja 2008. 

Nastupili smo i ove godine na Podravskim 

nastupa pjevački sastav je na kratkoj stanki i odmoru. motivima 5. i 6. srpnja 2008. Predstavljale su nas obje 

Kao i dosadašnjih godina, 20. rujna 2008. godine, folklorne sekcije u pratnji tamburaškog sastava kojeg 

pod pokroviteljstvom Općine Molve, održani su po sada uvježbava Petar Kovačić. Sljedećeg vikenda 

jedanaesti put „Molvarski susreti folklora“. Izvještaj o aktivni sastav folklora s tamburašima gostovao je u 

tome možete pročitati u dijelu MIL-a koji govori o Mikloušu na manifestaciji „Zapovijed pod lipom“ 

Molvarskom letu 2008.koja se održava pod pokroviteljstvom Repulike 

Folklorna sekcija s tamburašima predstavila je našu Hrvatske. Nastupali su s dvije koreografije, „Podravski 

tradiciju i baštinu i 27. rujna 2008. na otvorenju venci“ i „Svati na Molvaj“. Tamo su snimljeni za 

znanstvenog skupa „Molve – ljudi, selo i okoliš u televiziju, a izašao je i članak u novinama gdje su nas 

dugom trajanju“ kojim je obilježena 350. obljetnica posebno pohvalili. 

postojanja Molva i 15. godišnjica Općine Molve.Nakon pet nastupa u srpnju članovi su dobili u 

Iz ovog presjeka događanja vidljiv je život i rad kolovozu malo slobodnog vremena za odmor koji je 

KUD-a Molve koji je zaista opsežan i zahtjevan. Ovakav trajao do 27. srpnja 2008. kada je pjevački sastav 

tempo i program s kojim se predstavljamo zahtijeva gostovao i bio odlično prihvaćen na susretu zborova 

napor članova i voditelja na kojemu im zahvaljujemo i pod nazivom „Večer s pjesmom“ u Bistričkom Lazu. 

čestitamo im na radu i uspjesima. Ove godine dovršili Potom su naše pjevačice svojim nastupom, 9. kolovoza 

smo i opsežan posao snimanja promotivnog CD-a 2008., svečanijim učinile otvorenje izložbe molvarskog 

našeg društva. To je važan moment za KUD Molve, ali i likovnog kruga u Galeriji u Molvama povodom Dana 

mjesto Molve jer se snimljenim materijalom zauvijek Općine Molve, kao i 10. kolovoza 2008. kad su svoj 

ostavlja trag prošlosti i prenosi dalje na mlade naraštaje. program izvele na svečanoj sjednici Općine Molve. 

Tim materijalom promovira se naša prošlost, naše Tada je pjevačkom sastavu dodijeljeno priznanje 

mjesto i zavičaj te naš rad. Svojim radom i nastupima Općine Molve za promicanje kulture. 

dokazujemo da se molvarska tradicija i baština neće I u rujnu pjevački sastav niže brojne nastupe. Svoj 

zaboraviti i sve smo odlučniji pri toj zamisli što program članice zbora izvele su 6. rujna 2008. na 

dokazujemo djelima. Nastavit ćemo tako dalje, kao i do promociji „Zbornika o mons. dr. Jurju Magjercu“, kao i 

sada, marljivo i s voljom naravno uz Vašu podršku na na promociji knjige „Molvarska Podravina i druge 

kojoj vam zahvaljujemo. Više o CD-u doznat ćete iz teme“ Vladimira Šadeka 13. rujna 2008. Tjedan dana 

nakon tih nastupa pridonose svečanosti otvaranja sljedećeg broja MIL-a.

izložbe Molvarskog likovnog kruga u Gradskoj knji- Mirela Paša

žnici grada Zagreba 19. rujna 2008. Nakon mnoštva 
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Rad i novosti u Kulturno-umjetničkom društvu Molve

Ženski pjevački sastav KUD-a Molve u Bistričkom Lazu



Ove se godine navršilo 15 godina od kako članovi 

Molvarskog likovnog kruga, ali i druge udruge, 

ustanove i pojedinci, izlažu svoje radove u galeriji 

Molvarskog likovnog kruga (Molve, Trg kralja 

Tomislava 6) te ujedno i 10 godina od kako je Molvarski 

likovni krug registriran kao udruga građana (10. 

veljače 1998.). Nisu to velike obljetnice ali ih valja sva-

kako spomenuti jer su za rad MLK-a izuzetno značajne.

Dana 14. lipnja 2008. godine otvorena je izložba 

radova nastalih na likovnoj koloniji „Sekuline 2007.“, 

a  isti dan je održana i likovna kolonija „Sekuline 

2008.“. Izvještaj o koloniji nalazi se u dijelu MIL-a koji 

govori o Molvarskom letu 2008.

U baroknom gradu Varaždinu u galeriji „Larus“, 

Molvarskom letu 2008.Trenkova 9a, otvorena je 24. srpnja ove godine 

U organizaciji Stjepana Fosića, slikara iz Molva, u jedanaesta samostalna izložba slika članice Molvar-

srijedu 17. rujna otvorena je izložba slika molvarskih skog likovnog kruga Marije Stipan. Varaždinskoj pub-

slikara u restoranu Gospodarskog kluba u Zagrebu. lici slikarica se predstavila s 24 likovna djela, uglavnom 

Svoje radove izložili su Stjepan Fosić, Ivanka Bukovčan, ulja na platnu, te akvarela na kojima „nižu se predjeli uz 

Martin i Stjepan Đukin, Josip Gregurić, Vladimir Dravu, široke površine njiva i livada sa međašnim 

Ivančan, Đuro Jaković, Ivan Jaković, Dragutin Kovačić, vrbama, poljskim puteljcima, naseljima s crkvenim 

Marija Stipan, Josip Tot i Drago Žufika. Domaćin tornjevima u dubini te rascvjetanom florom u prednjem 

izložbe bio je Molvarac Branko Žufika, a 

pokrovitelj izložbe potpredsjednik Vlade 

Republike Hrvatske g. Damir Polančec koji je i 

prisustvovao samoj izložbi.

U galeriji „Kupola“ Gradske knjižnice 

grada Zagreba na Starčevićevom trgu 6, u 

petak 19. rujna otvorena je izložba slika i 

skulptura pod nazivom „Molvarski likovni 

krug u Zagrebu“. Izložbu je otvorila voditeljica 

gradske knjižnice g. Ljiljana Sabljak, a o izložbi 

i radovima te vezama s MLK-om govorio je 

autor predgovora, g. Gerhard Ledić. Zagre-

bačkoj publici predstavili su se isti autori kao i 

na izložbi „Velika meša 2008“. U kulturnom 

dijelu nastupile su članice vokalnog sastava 

KUD-a Molve, a u prigodnom domjenku svoj 

doprinos dale su članice udruge žena 

Domaćice iz Molve Greda te članovi Udruge vinara i planu“ kako je u predgovoru kataloga izložbe zapisao 
voćara iz Molva, svima zahvala na angažmanu. Osim prof. Pero Markić.
likovnih radova posjetitelji izložbe mogli su vidjeti „Velika Meša 2008“ naziv je likovne izložbe koju je 
prospekte i suvenire vezane za Općinu Molve.povodom dana Općine Molve i uz njezino sponzorstvo, 

Tekst i snimke: Zvonimir Ištvanupriličio Molvarski likovni krug 9. kolovoza. Izvještaj o 

koloniji i izložbi nalazi se u dijelu MIL-a koji govori o 
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U znaku malih-velikih godišnjica

S otvorenja 11 samostalne izložbe 

Marije Stipan u Varaždinu

S otvorenja izložbe u galeriji Kupola u Zagrebu



Društvo za povjesnicu i starine Molve i Župe Molve pozivaju vas da zajedno s nama 

obilježite 10-godišnjicu smrti našeg istaknutog mještanina, biskupa dr. Đure Kokše, 

u srijedu, 26. studenoga 2008. u Molvama:

u 12.15 h – HRT1, emisija TV kalendar (prilog o biskupu Kokši)

u 17.30 h – polaganje cvijeća ispred biste biskupa Kokše kod crkve u Molvama

u 18.00 h – svečana sveta Misa u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u 

Molvama

    – služi mons. dr. Vlado Košić, pomoćni biskup zagrebački

    – koncelebriraju: o. Đuro Hontić, provincijal OFM Conv., 

i župnik fr. Ivan Poleto

Biskup dr. Đuro Kokša rođen je 1922. u Molvama, a umro je 1998. u Zagrebu. Ostao je upamćen kao 

dugogodišnji rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, pomoćni biskup zagrebački te jedna od 

najobrazovanijih i za kulturu najzainteresiranijih crkvenih ličnosti u Hrvata u 20. stoljeću.

Mario Kolar 

Biskup dr. Đuro Kokša

Prolazi i druga godina (od 3. kolovoza 2006.) kako 

s nama više nije dr. sc. Ivan Ivančan. Mi Molvarci 

osjećamo prazninu u duši što taj divni čovjek i veliki 

stručnjak, znanstvenik, istraživač narodnih pjesama, 

plesova i običaja više nije u našem društvu. Iza sebe je 

ostavio preko stotinu izvornih koreografija i dvadeset 

knjiga o narodnoj kulturnoj baštini. Čovjek s doktoratom 

znanosti i brojnim priznanjima i nagradama, od onih 

najviših na državnoj razini pa do onih lokalnih. Najveći 

etnokoreograf što ga je Hrvatska ikad imala. No, najviše 

od svega bio je jednostavan i običan. Kad je sa svojeg 

kućnog praga u Đurđevačkoj ulici krenuo kroz svoje 

Molve prvi je pozdravljao onog kojeg je susreo i javio se, 

postavio nekoliko svojih koreografija.priupitao i zapitao, bez obzira bilo to dijete ili netko stariji. 

Dr. sc. Ivan Ivančan, ili jednostavno „Cico“ kako Neizmjerno je volio svoje Molve, od svojeg dvorišta, ulica, 

su ga zvali oni bliskiji, zauvijek će „faliti“ svojim polja, livada, Drave, a iznad svega volio je ljude, a 

Molvama. No zato Molvarci nikad neće zaboraviti da su pogotovo svoje Podravce, odnosno Molvarce. Koliko je 

imali tako velikog čovjeka u svom selu. Zapaljena svijeća volio Molve pokazuje i činjenica da je, još kad je radio u 

ili stavljeno cvijeće na posljednje njegovo počivalište na Zagrebu, znao u toku dana skoknuti u Molve makar i na 

molvarskom Krbuljinu, postavljanje spomen-ploče na sat-dva, i još se uspio okupati na Čingi-Lingiju. Oni koji su 

njegovu kuću, festival folklora u njegovu čast, ime imali čast i zadovoljstvo družiti se sa njime bili su vidno 

mjesnog KUD-a, ili jednog dana i ime ulice iz koje je obogaćeni širinom njegovih pogleda općenito na život, a 

potekao i krenuo u svijet, bili bi neki od koraka kojima bi ne samo na njegovo područje. Znao se spustiti na razinu 

mu se Molvarci mogli zauvijek i vječno odužiti za njegovo malog i neznatnog čovjeka i sa njime ravnopravno 

stvaralaštvo.razgovarati. Vrativši se definitivno iz Zagreba u Molve 

Drago Kokšaprvo što je učinio za molvarske folkloraše bilo je da im je 
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Kod njega se dolazilo po snagu

Obilježavanje 10. godišnjice smrti biskupa dr. Đure Kokše (1998-2008.)

Najava

Cico s unucima



Učitelji hrvatskog jezika iz cijele županije u Molvama

Početak nove školske godine

Još prije početka nove školske godine, 29. kolovoza, 

u Osnovnoj školi Molve održano je Županijsko stručno 

vijeće učitelja hrvatskog jezika, prvo u našoj školi 

otkada škola djeluje. U molvarskoj školi okupilo se 40 

učitelja s područja Koprivničko-križevačke županije. 

U uvodnome dijelu pozdravio ih je ravnatelj Ivan 

Jaković predstavivši im školu i mjesto. Voditeljica prof. 

Marija Halaček osigurala je zanimljive predavače koji 

su govorili o temama vezanim uz nastavu hrvatskog 

jezika. O inicijalnim ispitima na početku srednje škole 

govorila je savjetnica prof. Marija Milas, a o Pravilniku 

o praćenju i ocjenjivanju učenika govorila je prof. Sanja 

Danček. Promovirao se i projekt školske himne i CD-a 
recitirali samo za njih, a potom su dobili marame kako OŠ Molve „Škola kao pjesma“. 
bi ih vozači što lakše uočili i bili više na oprezu u 

prometu za vrijeme trajanja školska godine. Učenici su 

došli zajedno sa svojim roditeljima koji su sa učite-Školska godina 2008/2009. započela je ranije nego 

ljicom Dubravkom Jaković zajedno otpratili prvašiće inače, 1. rujna. U našoj školi uvijek ima nešto novoga 

do razreda i školskih klupa. pa osim novih učenika ili novih učitelja, naše su 

Tjedan dana kasnije, 8.rujna, održana je sveta misa i učenike dočekala tri preuređena kabineta za engleski i 

zaziv Duha Svetoga koji je predvodio molvarski hrvatski jezik te vjeronauk. Skinuta je stara lamperija 

župnik fra Ivan Poleto za sve učenike, učitelje i ostale sa zidova, navučen „don flock“ na zidove te je 

djelatnike škole kako bi im rad u narednoj školskoj obnovljen parket. Također je bojom osvježen ulaz 

godini bio što uspješniji. Dva dana kasnije, 10. rujna, škole. Prvog dana, razrednici su učenicima podijelili 

učenici i učitelji obilježili su Olimpijski dan. Posebno besplatne udžbenike, a nakon razgovora o ljetnim 

su ga obilježili učenici nižih, a posebno učenici viših praznicima i očekivanjima u predstojećoj nastavnoj 

razreda. Niži razredi su ga obilježili igrama u sportskoj godini, za naše prvašiće je u prostorima OŠ Molve 

dvorani, a učenici viših razreda šetnjom po pješačkoj pripremljen poseban program. Da bi se prvašići 

ruti dugoj 3 kilometra. Prije same šetnje okupili su se osjećali što bolje u školi, stariji učenici su plesali i 

na igralištu sa svojim razrednicima i učiteljima te 

formirali olimpijske krugove koji simboliziraju 

jedinstvo i zajedništvo svih pet kontinenata te su i oni 

zajedno nakon toga krenuli šetnjom obilježiti 

Olimpijski dan. 

Održan je i zajednički roditeljski sastanak 17. 

rujna na kojem su roditelji bili upoznati s prijedlogom 

godišnjeg plana za narednu školsku godinu te proje-

ktima koji bi trebali biti ostvareni. Pod vodstvom 

učiteljica Nade Kokša i Stanke Oreč, učenici razredne 

nastave predstavljali su našu školu na županijskoj 

smotri Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove 

zemlje koja se održala u Strukovnoj školi Đurđevac. 

Barbara Šignjar
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Iz rada Osnovne škole Molve

Prvašići su na prvi dan škole dobili 

marame za sigurnost u prometu

Djeca iz OŠ Molve na svetoj misi



Ljetni mjeseci su iza nas, a time i najaktivnije 

razdoblje Organizacije mladih HSS-a Molve. Dok se 

velika većina ljudi odmarala i uživala u godišnjim 

odmorima, mladi su ovo ljeto proveli vrlo aktivno. 

Započeli smo s nacionalnim hodočašćem Hrvatskog 

srca koje je održano početkom srpnja u Molvama, gdje 

smo pomagali molvarskoj organizaciji Hrvatskog srca 

u razmještanju pristiglih autobusa na hodočašće. U 

Molve je tako stiglo 20-ak autobusa gostiju iz cijele 

Hrvatske te su svi uspješno raspoređeni na parkirne 

destinacije u mjestu. 

Članovi i članice OM HSS-a Molve 26. srpnja 2008. 

godine volonterski su izvršili sanaciju 50-ak parko-

vskih klupa u Molvama. Novom bojom obnovljene su 

klupe oko Osnovne škole Molve, Galerije Molvarskog 

likovog kruga, klupe u centru mjesta, klupe na crkvištu 

župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u nebo i festacija. Po prvi puta mladi su sudjelovali u odborima 
klupe oko kapele Majke Božje Molvarske. Unatoč za organiziranje Dana Općine Molve, od ove godine 
nepovoljnim vremenskim prilikama prijašnjih dana, nazvanih Molvarsko leto, te u organiziranju Ženske 
vrijeme je ovoga puta išlo na ruke mladim haeses- norijade i Vuličnog prvenstva. Ovom prilikom bih pose-
ovcima i akcija je završena od 9 sati ujutro do 15 sati bno istaknuo članove Jasmina Jakovića, Marka Cestara, 
popodne. Mještani Molva, kao i turisti te pogotovo Filipa Vargića, Ivana Balogovića i Dominika Gregurića, 
hodočasnici, od sada će moći mirno odmarati na za vođenje ekipa i brigu oko rekvizita za vrijeme Ženske 
novoobojenim klupama. Na klupe, od kojih većina nije norijade. 
obnavljana od prvog postavljanja prije desetak i više Od ove godine na našu je inicijativu kreiran 
godina, potrošeno je oko 30 litara boje za drvo i 10 litara program Molvarskoga leta, i to s dvije nove manife-
boje za beton. stacije koje su se pokazale dosta uspješnima pa ćemo ih 

Tijekom kolovoza se inače mnogo toga događa u nastojati održavati i ubuduće. To su bili fotoamaterski 
našoj općini, a ove godine smo to kao organizacija i natječaj mladih – Molvarska razglednica i turnir u 
sami osjetili sudjelujući u organiziranju mnogih mani- računalnim igricama, tzv. LAN Party. O Molvarskoj 

razglednici izvještaj možete pročitati u dijelu 

MIL-a koji govori o Molvarskom letu 2008. Lan 

Party je održan 16. kolovoza i okupio je 20-ak 

sudionika iz Molva, Virja, Kalinovca i Đurđe-

vca. Međusobno se natjecalo u nekoliko 

računalnih igara, a oni najuporniji izdržali su i 

po 14 sati ispred kompjuterskih ekrana. 

Također, mladi kontinuirano vode brigu oko 

ažuriranja i uređivanja podataka na internet-

skim stranicama i forumu Općine Molve, a vrlo 

dobra suradnja postignuta je s novoosnovanim 

Savjetom mladih koji će, vjerujemo uskoro, 

postati pravi predstavnik mladih naše općine. 

Ivan Hontić
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Vrlo aktivno ljeto Organizacije mladih HSS-a Molve

Mladi HSS-ovci su volonterski obojili 50-ak klupa u selu

Sudionici LAN paryja



Seniorski sastav

Škola nogometa

Veterani

momčadi povratila sigurnost. „Vrući kesten“ primio si je u ruke 
Trener Stanko Kokša je sa novim prvim suradnikom Ivicom Josip Cenkovčan, predsjednik kluba već u jednom prijašnjem 

Cenkovčanom okupio svoje igrače već 21. srpnja. Klub su tijekom mandatu, dugogodišnji član Upravnog odbora kluba, igrač 
ljeta napustili Tuba, Krznarić, Keljar i Mujkić, a od novih lica veterana za kojeg nema propuštene utakmice, veteran u pravom 
prozivci su se odazvali povratnici Tomislav Gazdek i Karlo smislu riječi. Odlučio je sa svojim suradnicima uhvatiti se u 
Galinec, te novi igrači Pavlić i Szabo, a vratio se je i junior Filip koštac s rješavanjem nastale situacije.
Zlatar. Tako promijenjena momčad procijenjena je jačom od one Nastavak prvenstva donosi smirivanje kao što se to i 
iz prošle sezone. Shodno tome postavljeni su i ciljevi za predvidjelo, jer kvalitetan rad mora donijeti rezultate. Slijedi 
nadolazeću sezonu. Predsjednik Marijan Kolar je u svojem nekoliko pobjeda koje podebljavaju bodovni konto, igre od kojih 
obraćanju igračima, a i trenerima, po prvi puta dao do znanja da se ne umire u ljepoti padaju u zaborav. Danas nakon 12. kola 
se od njih očekuje plasman na sam vrh tablice. imamo 19 bodova te zauzimamo 9. mjesto, no isti broj bodova 

Pripremni period je protekao u dobrom radu, kontrolne ima i 6. plasirana momčad lige. U konačnom zbiru da bismo bili 
utakmice su odigravane kao i u tijeku svakih priprema. Sve je zadovoljni nedostaju nam po još 2 boda sa gostovanja u Čazmi, te 
izgledalo idilično do otprilike 10 dana prije nastavka prvenstva. iz utakmice koju smo u Molvama igrali neodlučeno s Mladosti iz 
Najprije je napetost izazivalo odgađanje održavanja plenarne Kloštra Podravskog. S ta 4 boda bili bismo 4. na tablici, a 
sjednice klubova 4. HNL uzrokovano nadmetanjem koliko će vjerojatno bismo bili izbjegli i gore spomenute „turbulencije“. No 
klubova brojiti liga. „Mudraci“ su odlučili da je „idealno“ da naša to je sport, nakon godina uspjeha moralo je doći i do „prividnog 
liga broji 17 klubova. Usporedo sa tim napetostima, došlo je do pada rezultata“. Svaki dobronamjeran pratitelj naših utakmica 
kašnjenja isplata hranarina igračima. No i to se počelo donekle prepoznat će okolnosti u kojima je započela ova sezona. Od već 
rješavati. spomenutih igara s odgađanjima plenarne sjednice, određivanja 

Slijedio je do sada najčudniji početak prvenstva. U broja sudionika lige, do „sumnjivog plesa kuglica“ koje su 
predvečerje 1. kola, dakle u petak, vodstvo kluba, treneri i igrači određivale brojeve klubova, te samim tim krojile raspored 
nisu znali hoće li sutradan početi prvenstvo!? Odnosno, ako će prvenstva. Sigurni smo da ćemo jesenski dio prvenstva uspješno 
početi, s kim se i gdje igra? Ili se pak prvenstvo odgađa za 7 dana? privesti kraju, možda nećemo biti plasirani na sam vrh, no mjesto 
No, tijekom posljednjeg treninga stiže obavijest da u 1. kolu nam je u samom vrhu lige, a to ćemo i ostvariti.
gostujemo u Orahovici. Ta utakmica je uspješno apsolvirana – 

uknjižen je neriješeni rezultat, odnosno vrijedan bod s tog teškog 

gostovanja. Ždrijeb (ako ga je uopće i bilo) nam je u narednom 2. Natjecanja mladih uzrasta su također u tijeku. Velik uspjeh je 

kolu namijenio termin rezerviran za slobodnu momčad kola. U 3. što iz juniorskih, pa i kadetskih, uzrasta priključujemo igrače rad 

kolu slijedi ponovno teško gostovanje, i to kod Pitomače koja je prve momčadi. Treneri mladih uzrasta često su prozivani da iz 

do tada uknjižila obadvije pobjede, i tu bi mi u nekim normalnim njihova rada nema rezultata. To naprosto nije istina. Škola 

okolnostima bili zadovoljni što smo odigrali neriješeno i uzeli nogometa u Molvama sustavno djeluje već osam godina. Kako su 

opet jedan bod, da to nije bilo već treće kolo, a mi imamo dva boda Molve mala sredina priključeni su nam dječaci iz okolnih mjesta 

s dva „tvrda gostovanja“, dok prvoplasirane ekipe imaju na koje roditelji sami dovoze na treninge. Nakon odrađenih 

kontu već 9 bodova. Predviđanja nekih pesimista zbog lošeg juniorskih uzrasta većina tih igrača se vraća u svoja mjesta što je i 

rasporeda počela su se ostvarivati, u igrače i vodstvo se, htjeli mi razumljivo, no oni talentirani ostaju u našem seniorskom kadru. 

to priznati ili ne, uvukao neki „strah“, odnosno nesigurnost. Tek Ima i izuzetaka kada igrači zbog malodušnosti napuštaju klub i 

4. kolo, dakle nakon mjesec dana od starta prvenstva, Mladost odlaze u sredine u kojima se na traži takav gotovo svakodnevni 

konačno igra na domaćem terenu, no suparnik mu je uvijek ozbiljan rad.

neugodni Podravac iz Virja. Niti starije generacije se ne baš ne 

sjećaju kada nas je netko doma „naprašio“ sa 6:0 kao što je to tada 
Ove jeseni veteranska momčad je pokazala i dokazala da nije uspjelo susjedima iz Virja.

samo jaka za stolom. Na kraju jesenskog dijela prvenstva Nakon te utakmice „ništa više nije kao prije“. Najprije trener 
zauzimamo 4. mjesto, tijekom jeseni skinuli smo nekoliko Kokša osjeća da na neki način mora prodrmati momčad te 
vrijednih „skalpova“ – u Đurđevcu je pregažen Graničar, rijetko Upravnom odboru nudi ostavku. Vodstvo kluba nakon opsežne 
koja momčad je u zadnje vrijeme pobijedila Osvit, no nama je i to analize dosadašnjeg tijeka prvenstva, a ponajviše zadnje 
uspjelo. Rezultat svega je 4. mjesto na tablici, a preko zime slijedi utakmice, odlučuje da se ostavka ne prihvati te da trener nastavi 
mali nogomet u dvorani.sa radom. Nedugo nakon toga, kada se stanje pomalo smirivalo, 

Štovani prijatelji Sporta, kako bi to rekao naš komentator na predsjednik Marijan Kolar odlučio je preuzeti odgovornost za 
razglasu, pratite nas i nadalje jer samo ujedinjeni postići ćemo stanje u klubu te podnosi neopozivu ostavku i povlači se s 
rezultate kojima ćemo se zajedno veseliti.dužnosti predsjednika kluba. Slijede užurbani razgovori s 

Vlado Kolar  ljudima koji bi bili voljni u toj nezahvalnoj situaciji preuzeti klub. 

Kandidata baš i nema, a vremena za čekanje još je manje. 

Prvenstvo je u tijeku, te je potrebno razborito djelovati kako bi se 
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Turbulentna jesen




