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Sretan i blagoslovljen Uskrs 
želi vam Općina Molve

Molve - hrvatski kandidat 
za Zlatni cvijet Europe 2009.
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Poštovane čitateljice i čitatelji,

u našoj se općini od prošlog broja Mila-a 
dogodilo – po običaju – mnogo zanimljivih i vrijednih 
stvari, te se MIL – također po običaju – i nadalje 
trudi biti njihov kroničar. I tako je to već punih 10 
godina! Naime, ove godine MIL slavi desetgodišnjicu 
kontinuiranog i uspješnog izlaženja. Prisjetimo se, prvi 
broj MIL-a izašao je za Veliku Gospu 1999. godine i 
otada ste ga tako dobro prihvatili da ste nas „tjerali“ da 
ga izdajemo, eto, sve do danas. No, on ne samo da izlazi 
već 10 godina, već je kroz to vrijeme postao i jednom od 
najstabilnijih i najkvalitetnijih lokalnih publikacija na 
našem području, a možda i šire. Stoga, treba čestitati 
svim njegovim suradnicima kroz ovih 10 godina, kao i 
svim njegovim čitateljima koji su i glavni razlog njegova 
izlaženja i koji će nas, nadamo se, svojim reakcijama i 
nadalje „tjerati“ da ga izdajemo.

U takvom slavljeničkom i čestitarskom tonu, 
koji će nas pratiti tijekom cijele ove za MIL jubilarne 
godine, željeli smo vam na poseban način – velikim 
pisanicama na naslovnici – čestitati i nadolazeći 
blagdan Uskrsa!
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Znatan broj hodočasnika iz cijele Podravine i 
drugih krajeva Hrvatske (Zaprešića, Velike Gorice, 
Janjeva, Zadra, Šibenika, Splita itd), okupio se 
24. siječnja 2009. u crkvi Majke Božje Molvarske 
u Molvama na 2. nacionalnom hodočašću sv. 
Filomeni. Euharistijsko slavlje predvodio je 
molvarski župnik fra Ivan Poleto, a svećenici iz 
susjednih župa Virje i Novo Virje, Milan Lončarić 
i Vjekoslav Tuđan, te domaći kapelan fra Filip 
Musa, ispovijedali su pod sv. Misom i dijelili sv. 
pričest. Tijekom Mise osobno svjedočanstvo o 
ozdravljenju po zagovoru male čudesne svetice 
izrekla je predsjednica Bratovštine sv. Filomene 
gđa Mirela Madunić iz Ciste Prove kraj Splita.

Nakon mise polazeći od crkve prema 
Društvenom domu na okrijepu, hodočasnici su 
se nakratko zaustavili ispred makete i simbola 
Molva – drvene vodenice, a predsjednik Društva 
za povjesnicu i starine Molve, prof. Mario Kolar, 
upoznao ih je ukratko s poviješću Molva. 

Poslije podne nakon okrijepe i kraćeg odmora 
hodočasnici su u procesiji sa slikom sv. Filomene, 
koju su nosili ministranti, krenuli od župne crkve 
Marijanskom ulicom do kapelice Majke Božje 
Molvarske gdje se čuva Čudotvorni kip molvarske 

zaštitnice. Tamo ih je fra Ivan upoznao s nastankom 
svetišta. Nakon obilaska oltara te pobožnosti i 
molitava vratili su se natrag u crkvu Marijina 
Uznesenja gdje je domaći župnik izložio Presveto 
te je uslijedilo klanjanje i prigodno razmišljanje. Po 
završetku klanjanja svi su hodočasnici pomazani 
uljem sv. Filomene te su duhovno obogaćeni 
krenuli svojim kućama. 

Veliko hodočašće iz cijele Hrvatske u svetište 
sv. Filomene u Mugnano u Italiju organizira se od 
16. do 21. travnja ove godine, a svi zainteresirani 
iz ovog dijela Podravine mogu se prijaviti 
molvarskom župniku. 

Dragutin Kokša

Drugo nacionalno hodočašće sv. Filomeni u Molve

Domaći župnik fr. Ivan Poleto izlaže moći 
sv. Filomene pored njezina kipa

Brojni sudionici hodočašća sv. Filomeni
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Razgovarala: Kristina Cenkovčan

Obnašali ste mnoge političke i ostale 
odgovorne dužnosti, spada li dužnost načelnik 
općine u kojoj ste rođeni i živite cijeli život 
među lakše ili teže, ljepše ili ružnije dužnosti?

Istina je da sam na raznim razinama obnašao 
političke i druge odgovorne dužnosti kroz svoju 
karijeru, no dužnost načelnika spada u najteže i 
najodgovornije, ali i najljepše dužnosti uopće. Biti 
političar, pa i na visokoj razini, je dužnost koja vas 
praktički ne obvezuje da se ono za što se zalažete 
mora i ostvariti. Uvijek možete pronaći opravdanje 
u raznim razinama jer netko tko je odgovoran to 
taj trenutak neće/ne može izvršiti, te da okolnosti 
nisu do kraja takve da se vaša zamisao ostvari 
itd. Obnašati dužnost načelnika u Općini sasvim 
je nešto drugo. Vi ste zapravo najodgovorniji za 
sve. Nemate opravdanja ni za što. Mještani vas 
doživljavaju odgovornog za funkcioniranje Općine 
(zajednice stanovnika) bilo na osobnoj razini ili 
pak društvenoj (zajedničkoj), zato obnašati tako 
odgovornu dužnost podrazumijeva biti na usluzi 
svima, pokušati riješiti njihove osobne probleme 
(što ne znači da su sukladni cijeloj zajednici), naći 
model da zajednica to prihvati i da sve to rezultira 

na opće dobro. 
Iz vlastitog iskustva mogu reći da većina 

pojedinaca radi svojih interesa ne uvažava opći 
društveni interes i oni su sebi dovoljni. Zato je 
dužnost načelnika odgovoran posao, više puta 
podcijenjen, ali pričinja i posebno zadovoljstvo 
dok se sve te opcije slože i vide se rezultati.

Punih 16 godina ste na čelu Općine Molve, 
je li moguće nešto posebno izdvojiti iz mnoštva 
događaja tog razdoblja?

Nakon punih 16. godina obnašanja dužnosti 
načelnika Općine Molve moram reći da ne mogu 
izdvojiti neki događaj posebno, ali s punom 
odgovornošću mogu reći da sam od prvog dana 
osnivanja Općine s posebnom pažnjom i radošću 
doživljavao preobražaj Molva. Svaka nova 
investicija, program, projekti, društveni događaj 
ispunjavali su me radošću i davali snage za dalje, 

Mjesto načelnika Općine Molve 
moja je najteža i najdraža dužnost 

Razgovor – Ivan Kolar, načelnik Općine Molve

Ivan Kolar (rođ. 1949), u tri mandata bio je 
saborski zastupnik (1995-2007), u četiri man-
data načelnik Općine Molve (1993-2009), u jed-
nom mandatu Predsjednik Hrvatskog seljačkog 
saveza (1999-2003) – cijeli život poljoprivrednik 
i seljak. U tri saborska mandata mnogo je toga 
učinio, a možda najvažnija stvar je da je bio 
predlagatelj revolucionarnog Zakona o poticaji-
ma u poljoprivredi. Kao predsjednik Hrvatskog 
seljačkog saveza 1999. je zbog Vladina neispu-
njavanja obaveza prema seljacima vrlo uspješno 
organizirao prve prosvjede seljaka u demokrat-
skom okruženju u Hrvatskoj. Kolarovo sada već 
šesnaestogodišnje vođenje Općine Molve može 
postati primjer kako se i u cijeloj županiji, ali i 
državi, mogu poboljšati uvjeti života svih sta-
novnika.

S punom odgovornošću mogu reći da sam 
od prvog dana osnivanja Općine s posebnom 

pažnjom i radošću doživljavao preobražaj Molva. 
Svaka nova investicija, program, projekt ili 

društveni događaj ispunjavali su me radošću i 
davali snage za dalje, više, bolje.
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više, bolje.
Sigurno sam strepio, kao i mnogi da ne 

pogriješim, nešto krivo napravim i ne doživim 
negodovanje mještana Općine. Unatoč tome što je 
puno materijalno napravljeno, ja sam najzahvalniji 
stanovnicima Općine što su prepoznavali da je to 
njihova Općina i da su se praktično svi uključili 
u društveni život. Radostan sam da u malo kojoj 
sredini kao kod nas dolazi do izražaja zajedništvo 

i želja za doprinosom općem dobru.
Povukli ste se i iz aktivnijeg angažmana na 

državnoj političkoj sceni – znači li to da ćete se 
potpuno povući iz politike, dakle i lokalne, ili 
ste to napravili iz suprotnog razloga, kako biste 
se mogli više posvetiti lokalnoj politici? Ili nešto 
treće?

Ovo je momentalno najteže pitanje za mene. 
Isplanirao sam povlačiti se i sa političke i ine 
scene postupno. To sam djelomično i uspio što 
se tiče državne scene. U svojoj stranci, HSS-u, 
sam u Predsjedništvu i Glavnom odboru i tamo 
doprinosim koliko mogu. Od novog saziva Vlade 
posebni sam savjetnik ministra poljoprivrede 
i mogu reći da sam i tamo prilično angažiran. 
Namjeravao sam nakon 16 godina obnašanja 
načelničke dužnosti ne ići dalje i s tim, već prepustiti 
tu dužnost drugim – mlađim – školovanijim 
ljudima. No, Općinska organizacija HSS-a Molve 
misli drugačije. Stav je da i dalje trebam stranci i 
da još mogu doprinijeti radu i obnašati odgovorne

dužnosti. Prihvatio sam i ovaj put stav stranke 
i bit ću kandidat za načelnika Općine Molve na 
predstojećim izborima. No, toj odluci pridonio 
je i vlastiti stav da još mogu Molvama dati dosta 
toga. Ukoliko načelnička funkcija bude potvrđena 
predstoji mi druga faza povlačenja iz drugih 

odgovornih funkcija kako bih se mogao potpuno 
posvetiti lokalnoj politici.

Što još Ivan Kolar može dati Molvama, 
odnosno kako vidite razvoj Molva u budućnosti?

Već sam u više navrata izjavio da sam 
uglavnom dosta svojih ideja realizirao. Sudionik 
sam vrlo intenzivnog razvoja općine i tu moramo 
biti zadovoljni i stanovnici i ja na učinjenom. No, 
ne treba stati na tome. Zagovornik sam ideje da 
svaki stanovnik mora imati iste uvjete za život i 
to bez obzira na to gdje stanuje i radi, mora mu 
pod istim uvjetima biti na raspolaganju sve što je 
potrebno glede zadovoljenja životnih potreba. Svi 
ti preduvjeti su uglavnom tu i možemo se s tim 
dosezima ponositi. Cijelo vrijeme govorim da u 
gospodarstvu ne napredujemo usporedo sa svim 
pretpostavkama koje imamo. Više je tome razloga. 

Teško se odričemo tradicije, skeptično smo prema 
novom i malo tko riskira. 

Kad bih imao prilike da obnašam dužnost 
načelnika i u novom mandatu sigurno bih učinio 
bitniji zaokret prema gospodarstvu, s naglaskom 
na male obrtničke radionice sa dobro opremljenim 
i specijaliziranim servisom što se tiče logistike. Te 
pretpostavke pomalo postaju stvarnost jer sve više 
mladih se školuje i vjerujem da će oni prepoznati 
svoju šansu za samozapošljavanjem, a u konačnici 
i sami biti poduzetnici. To bi u značajnoj mjeri 
trebalo razbiti stereotipe kao što je zaposliti se kod 
nekog i vječito biti radnik. 

Radostan sam da u malo kojoj sredini kao 
kod nas dolazi do izražaja zajedništvo i želja za 

doprinosom općem dobru.

Zagovornik sam ideje da svaki stanovnik mora 
imati iste uvjete za život i to bez obzira na to 

gdje stanuje i radi, mora mu pod istim uvjetima 
biti na raspolaganju sve što je potrebno glede 

zadovoljenja životnih potreba.

Općina Molve će u narednom razdoblju 
učiniti bitniji zaokret prema gospodarstvu, s 

naglaskom na male obrtničke radionice sa dobro 
opremljenim i specijaliziranim servisom što se 

tiče logistike.
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U razdoblju listopad 2008. – ožujak 2009. odr-
žano je 10 sjednica Općinskog poglavarstva Opći-
ne Molve. 

Program Pomoć u kući starijim osobama
Na 59. sjednici održanoj 3. listopada 2008. utvr-

đeni su prijedlozi izmjena i dopuna Programa jav-
nih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i na-
obrazbi, socijalnoj skrbi, športu, osnovnom škol-
stvu, Programa unapređenja stočarstva i zaštite 
zdravlja pučanstva i Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godi-
nu. Zaključen je Ugovor s tvrtkom “Dvocut-Ecro” 
Zagreb za izradu Plana gospodarenja otpadom 
na području Općine, a cijena izrade je 32.000,00 
kuna plus PDV. Također je prihvaćen Sporazum 
o provođenju programa “Pomoć u kući starijim 
osobama” u razdoblju studeni-prosinac 2008. i 
utvrđen prijedlog Odluke o mjestima gdje se može 
prodavati roba na otvorenom.

Preko milijun kuna za gradnju nogostupa i kanaliza-
cije u Đurđevačkoj

Na 60. sjednici održanoj 22. listopada 2008. 
razmotren je Godišnji plan i program rada Dječ-
jeg vrtića “Pčelica” Molve za ped. god. 2008/2009. 
i Sigurnosno-zaštitni i preventivni program za 
unapređenje sigurnosti i zaštite djece u Dječjem 
vrtiću “Pčelica” Molve, razmotren i podržan pri-
jedlog za nadogradnju vrtića, razmotren Godišnji 

plan i program Osnovne škole Molve za šk. god. 
2008./2009., i odabrana tvrtka “Bistra” d.o.o. Đur-
đevac za izvođača radova na gradnji nogostupa i 
sekundarne kanalizacije u Đurđevačkoj ulici u 

Molvama. Cijena radova je 1.232.929,50 kuna plus 
PDV.

Na 61. sjednici održanoj 12. studenoga razmo-
treno je 25 planova i programa rada i financijskih 
planova udruga i drugih pravnih osoba koje se 
sufinanciraju iz Proračuna Općine Molve, razmo-
tren je prijedlog Proračuna Općine za 2009. go-
dinu, razmotren je izvještaj o stanju kredita koje 

je fizičkim i pravnim osobama odobrila Općina 
Molve, prihvaćen je Sporazum o nabavi čamca i 
vanbrodskog motora za potrebe civilne zaštite, te 
predložen kandidat za suca porotnika Županij-
skog suda u Koprivnici.

Poklon-paketi i darovi za Božić
Na 62. sjednici 3. prosinca razmotreno je 5 

planova i programa rada i financijskih planova 
udruga koje se sufinanciraju iz Proračuna Općine, 

donijeta odluka o sredstvima za po-
klon-pakete za Božić osobama koje 
se nalaze u stanju socijalne potrebe i 
sredstvima za božičnice umirovlje-
nicima, te osnovano povjerenstvo za 
nabavu darova djeci za blagdan sv. 
Nikole.

Na 63. sjednici održanoj 23. pro-
sinca utvrđeni su prijedlozi progra-
ma javnih potreba za 2009. godinu u 
predškolskom odgoju, osnovnom i 
srednjem školstvu, kulturi, športu, so-
cijalnoj skrbi, Programa gradnje obje-
kata i uređaja komunalne infrastruk-
ture, održavanja komunalne infrask-
trukture, i unapređenja stočarstva i 
zaštite zdravlja pučanstva. Utvrđen 

Iz rada Općinskog poglavarstva Općine Molve

Prihvaćen Program „Pomoć u kući starijim 
osobama“

Donesen Plan gospodarenja otpadom na 
području Općine Molve

Gradnja nogostupa i sekundarne kanalizacije u Đurđevačkoj
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je prijedlog Proračuna za 2009. 
godinu, prijedlog Kosolidira-
nog proračuna, prijedlog Od-
luke o izvršavanju Proračuna 
Općine Molve za 2009. godinu 
i prijedlog Odluke o radnom 
vremenu prodavaonica i dru-
gih oblika trgovine. 

Preko milijun kuna za gradnju 
mosta preko potoka Bistre

Na 64. sjednici održanoj 29. 
prosinca razmotren je prijed-
log izmjene i dopune Statuta 
Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve i 
prijedlog izmjene i dopune Go-
dišnjeg plana i programa rada 
Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve. 
Donijeta je odluka o odabiru 
tvrtke “Bistra” d.o.o. Đurđevac 
za radove na gradnji mosta na 
lokalnoj cesti preko vodotoka Bistra Koprivnič-

ka, a cijena radova je 1.130.464,02 kuna plus PDV. 
Razmotren je prijedlog izmjene i dopune Proraču-
na Općine Molve za 2008. godinu i izmjene i do-
pune Programa javnih potreba za 2008. godinu.

Na 65. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godi-
ne donijet je Plan nabave Općine Molve za 2009. 
godinu, prihvaćena ponuda tvrtke “Otis” d.o.o. 
Zagreb za održavanje dizala u društvenom domu 
u Molvama, donijeta odluka o zaključenju ugo-
vora o poslovnoj suradnji s Radio Đurđevcom, i 
odluka o stručnom nadzoru na gradnji mosta na 
vodotoku “Bistra Koprivnička”. Stručni nadzor 
obavljat će tvrtka “Prostor” d.o.o. Bjelovar.

Održavanje zelenih površina
Na 66. sjednici održanoj 13. veljače prihvaćen je 

Sporazum o provođenju programa Pomoć u kući 
starijim osobama u razdoblju 1.1. - 31.12.2009., pri-
hvaćen je Izvještaj o događajima iz oblasti zaštite 
od požara i eksplozija na području Koprivničko-
križevačke županije tijekom 2008. godine i ponu-
da “Komunalca” d.o.o. Koprivnica za održavanje 
zelenih površina u Molvama za ovu godinu.

Na 67. sjednici održanoj 5. ožujka razmotreni 

su izvještaji o radu udruga koje se sufinanciraju 
iz sredstava Proračuna Općine Molve, prihvaće-
na ponuda “Cesta” d.o.o. Bjelovar za uređenje i 

asfaltiranje prilazne ceste u Molve Ledinama, 
donijeta odluka o uređenju okoliša Osnovne ško-
le Molve, i osnovan Odbor za provedbu organi-
zacijskih i promidžbenih priprema za nagradu 
“Zlatni cvijet Europe 2009.”

Na 68. sjednici održanoj 17. ožujka 2009. raz-
motren je izvještaj o radu za 2008. godinu Jedin-
stvenog upravnog odjela Općine Molve i udruga 
koje se sufinanciraju iz sredstava Proračuna Op-
ćine Molve, razmotren je prijedlog Pravilnika o 

kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja služ-
benika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Molve i prihvaćen zapisnik sa 6. 
sjednice Općinskog savjeta mladih Općine Molve. 

Na sjednicma Općinskog poglavarstva u nave-
denom razdoblju riješena je 91 zamolba fizičkih i 
pravnih osoba.

Marta Puškaš

Preko milijun kuna za gradnju nogostupa i 
kanalizacije u Đurđevačkoj ulici

Preko milijun kuna za gradnju nogostupa i 
kanalizacije u Đurđevačkoj ulici

Promidžbene aktivnost za natječaj za 
„Zlatni cvijet Europe 2009.“

Dječji vrtić Pčelica ide u nadogradnju
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U razdoblju listopad 2008. - ožujak 2009. godine 
održane su četiri sjednice Općinskog vijeća Općine 
Molve.

Nadogradnja dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve
Na 41. sjednici održanoj 24. listopada 2008. Općinsko 

vijeće je dalo suglasnost na Godišnji plan i program 
rada Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve, na Sigurnosno-
zaštitni i preventivni program za unapređenje i zaštitu 
djece u Dječjem vrtiću “Pčelica” Molve, prihvatilo 
prijedlog za nadogradnju zgrade Dječjeg vrtića 
“Pčelica” u Molvama, prihvatilo Izvješće o obavljenom 
uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine 
Molve za 2007. godinu, donijelo Odluku o mjestima 
gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica na 
području Općine. Donijeti su programi o izmjenama 
i dopunama Programa javnih potreba u športu, 
kulturi, predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva, te 
u socijalnoj skrbi, za 2008. godinu.

Na 42. sjednici održanoj 14. studenoga prihvaćeno 
je 27 programa rada i financijskih planova udruga i 
drugih pravnih osoba koje se sufinanciraju iz Proračuna 
Općine Molve, donijeta je nova Odluka o pomoći za 
novorođeno dijete. Razmotreni su prijedlog Proračuna 
Općine Molve za 2009. godinu, Izvještaj o stanju 
kredita Općine Molve, i utvrđen prijedlog kandidata 
za suca porotnika Županijskog suda u Koprivnici.

Program javnih potreba za 2009.
Na 43. sjednici održanoj 30. prosinca donijeti su 

programi javnih potreba za 2009. godinu u predškolskom 
odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, kulturi, športu, 
socijalnoj skrbi, Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, održavanja komunalne 
infrastrukture, i unapređenja stočarstva i zaštite 
zdravlja pučanstva, Proračun Općine Molve, Odluka 
o izvršavanju proračuna Općine Molve za 2009. 
godinu, Konsolidirani proračun, Izmjena i dopuna 
proračuna Općine Molve za 2008. godinu i Odluka o 
radnom vremenu prodavaonica. Općinsko vijeće dalo 
je suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana, 
Statuta i Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 
vrtića “Pčelica” Molve. Općinsko vijeće donijelo je 
i izmjene i dopune programa javnih potreba u 2008. 
godini i drugih programa.

Na 44. sjednici održanoj 25. ožujka Općinsko vijeće 
prihvatilo je Izvještaj o radu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Molve, 14 izvještaja o radu i financijskih 
izvještaja za 2008. godinu udruga i drugih pravnih 
osoba koje se sufinanciraju iz Proračuna Općine Molve, 
te donijelo Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja 
ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Molve.

Marta Puškaš

Iz rada Općinskog vijeća Općine Molve

Od zadnjeg broja MIL-a Savjet mladih Općine 
Molve održao je tri sjednice. Na petoj po redu 
sjednici Savjet se najviše bavio već u prošlom broju 
spomenutim istraživanjem zainteresiranosti mladih u 
općini za poduzetništvo koje smo proveli na način da 
smo sastavili anketu s pitanjima o zainteresiranosti 
mladih za pokretanje vlastitog posla, te koji bi im 
to uvjeti bili najvažniji da ga pokrenu. Nažalost, na 
poslanih 150 anketa došlo je samo par odgovora pa su 
članovi Savjeta sami prionuli anketiranju i za sljedeću 
6. po redu sjednicu prikupili pedesetak anketa iz 
kojih smo izvukli dosta zanimljive podatke. Anketa 
je pokazala da kad bi svi uvjeti od navedenih u anketi 
bili zadovoljeni, 80% ispitanih bilo bi zainteresirano 
za pokretanje vlastitog posla. Općinsko poglavarstvo 
je prihvatilo naš prijedlog i od ove godine svaki mladi 
poduzetnik može prilikom pokretanja vlastitog 
posla dobiti financijsku, stručnu i savjetničku pomoć 

besplatno. Više o ovome pitanju možete dobiti u 
prostorijama Općine. Na spomenutoj petoj sjednici 
donesen je također i Godišnji plan rada Savjeta za 
2009. godinu koji je također prihvaćen od strane 
Općinskog poglavarstva, a njegov sadržaj također 
možete dobiti od članova Savjeta ili u Općini.

Na šestoj sjednici bavili smo se pitanjima vezanim 
za subvencioniranje kamata na stambene kredite 
mladim obiteljima koje žive na području općine, a 
o iznosu te subvencije odlučivat će se pojedinačno 
ovisno o iznosu plaćene kamate za prošlu godinu, a 
primjenjivat će se od 2010. za 2009. godinu, o tome 
također više detalja možete dobiti u Općini. Također 
je donesen prijedlog da se subvencioniraju troškovi 
skupocjenih cjepiva, kao što je npr. cjepivo protiv 
HPV virusa, što je prihvaćeno i o ostvarivanju tog 
prava također se možete javiti u Općinu.

Josip Kolar

Iz rada Savjeta mladih Općine Molve

br. 37    2009.
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Dragi  čitatelji i čitateljice, dragi župljani, 
izvještaj za prošli broj MIL-a zaključili smo 
informacijom o susretu mladih Varaždinske 
biskupije i Festivalu duhovne glazbe Marija festu 
2008., te smo najavili listopadske pobožnosti, 
proslavu sv. Cecilije, obilježavanje 10. obljetnice 
smrti pokojnog biskupa dr. Đure Kokše i najave 
za zornice. Što se sve dogodilo u ovih 6. mjeseci 
otada u našoj Župi pročitajte u ovoj našoj stalnoj 
rubrici Iz vjerskog života.

Mjesec listopad bio je u znaku pobožnosti 
Majci Božjoj. Svakim danom molili smo u župnoj 
crkvi krunicu i pjevali litanije, a zatim slavili sv. 
Misu.  Moram pohvaliti više od stotinjak djece 
koja su redovito dolazila na ovu lijepu pobožnost 
i tako pokazala kako su pravi i istinski štovatelji 
naše Nebeske Zaštitnice. 

1. studenog – proslavili smo blagdan Svih 
Svetih, a sutradan, 2. studenog, na Dušni dan 
prisjetili smo se svojih dragih i milih pokojnika. 
Blagoslov groblja kao i svake godine bio je u 14 
sati, a po prvi puta prije samog blagoslova bila je 
sveta Misa kod kapelice čudotvorne Majke Božje 
Molvarske.

21. studenoga – dan uoči svete mučenice 
Cecilije, zaštitnice pjevača, proslavili smo dan 
našeg crkvenog zbora koji redovito pjevanjem 
sudjeluje na našim liturgijskim slavljima. Svečanu 
svetu Misu u 18. sati služio je domaći župnik, a iza 
svete Mise bila je večera za sve pjevače.

23. studenoga – na blagdan Krista Kralja 
u našoj crkvi 6. parova proslavilo je svoju 50. 
obljetnicu braka. Svečanu svetu Misu služio je 
domaći župnik u koncelebraciji s fr. Miljenkom 
Hontićem, generalnim asistentom našeg Reda. I 
ovom prilikom čestitamo našim svečarima: Jelena 
i Mijo Cesarić, Ana i Ivan Hontić, Marta i Martin 
Žagar, Dora i Ivan Pošta, Anka i Martin  Kerečin, 
te Ljubica i Martin Toth. Pozivamo sve one koji 
ove 2009. godine slave svoje obljetnice (25, 50 ili 
70 godina braka) da se jave. 

26. studenoga – obilježili smo 10. godišnjicu 
smrti biskupa mons. Đure Kokše (1922-1998.), 
više o tome možete vidjeti u posebnom članku.

U mjesecu prosincu svakim danom služili smo 
svete Mise zornice od 6 sati ujutro i s radošću 
napominjemo kako su ove godine zornice bile 
dosta posjećene, a posebno je bio lijep broj djece 

Iz vjerskog života

S polnoćke



br. 37    2009.

10

župa molve
ŽUPA MOLVE

kojoj i ovim putem zahvaljujem. Dolaskom na 
zornice pripremali smo se za proslavu Božića. Uz 
mise zornice djeca su se i ove godine uključila u 
projekt UNICEF-a pod nazivom Škole za Afriku. 
Hrvatska se opredijelila za Ruandu, zemlju gdje 
je svaka četvrta odrasla osoba zaražena HIV-om i 
gdje je smrtnost velika, te djeca u ranom djetinjstvu 
ostaju bez roditelja. Stoga su naša župa i škola ove 

godine zajednički prikupljali novčana sredstva 
za djecu Ruande, izrađujući s vjeroučiteljicom 
Dijanom prigodne Božićne čestitke koje su 
nedjeljom nakon svetih misa prodavali i tako 
prikupljali novac za Ruandu. 

 Na blagdan sv. Stjepana, prvomučenika,  26.  
prosinca 2008. nakon sv. Mise  pjevački sastav, 
folklorna, tamburaška i dramska sekcija KUD-a 
Molve priredili su  Božićni koncert. Uz glazbu 
tamburaša, Božićne pjesme pjevačkog sastava, 
božićne prikaze darivanja malog Isusa  folklorne 
sekcije i prikaze božićnih običaja dramske sekcije, 
u zajedništvu je proslavljen rođendan malog Isusa 
– malog Boga – Božića. 

U subotu 24.  siječnja 2009.  znatan broj 
hodočasnika iz cijele Podravine i drugih krajeva 
Hrvatske okupio se u crkvi Majke Božje Molvarske 
u Molvama, o čemu također možete čitati u 
posebnom članku.

Korizmena duhovna obnova u Molvama od 16. do 22. 
ožujka 2009. 

Prvog dana duhovne obnove u našoj Župi 
svečano je dočekan križ iz crkvice sv. Damjana iz 
Asiza (križ s kojeg je Krist progovorio sv. Franji) 
povodom 800. obljetnice utemeljenja franjevaca. 
Križ su u župnu crkvu unijela djeca (predstavnici 

svih razreda osnovne škole) te su vjernici 
prigodnom prezentacijom upoznati s nastankom 
i simbolikom križa, ali  i životom sv. Franje čiji 
je životopis scenski prikazan. Nakon uvodnog 
programa slavljena je sv. Misa koju je prvog dana 
služio domaći župnik. Nakon sv. Mise bilo je 
klanjanje križu.

 Drugog dana u popodnevnim satima održan 

je križni put oko župne crkve i tom prigodom 
postavljene su privremene postaje (14. drvenih 
križeva s brojem postaje). Križni put animirala 
su djeca 3. i 4. razreda. Nakon križnog puta u 
crkvi je na prvi utorak započela pobožnost 13. 
utoraka pred blagdan svetog Antuna.  Nakon 
pobožnosti služena je sv. Misa koju je služio vlč. 
Mario Filipovć, župnik u Donjim Mostima. Nakon 
sv. Mise upriličen je prigodni program klanjanja 
križu.

Trećeg dana, u srijedu 18. ožujka, križni put 
oko župne crkve animirala su djeca 5. razreda. U 
18. sati služena je sv. Misa koju je služio vlč. Ivan 
Herega, župnik iz Gole. Nakon sv. Mise djeca su 
uz domaćeg župnika imala prigodni program.

Četvrtog dana, u četvrtak na blagdan sv. Josipa, 
zaštitnika naše Domovine,  križni put oko župne 
crkve animirala su djeca 6. razreda. U 18. sati 
služena je sv. Misa koju je služio vlč. Ivan Peter, 
župnik iz Miholjanca.  Nakon sv. Mise bilo je 
klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Petoga dana u petak u popodnevnim satima 
križ sv. Damjana je prevezen u Repaš gdje su 
vjernici Prekodravlja iskazali počast križu. Nakon 
križnog puta služena je sv. Misa koju je služio fr. 
Filip Musa. U večernjim satima križ je vraćen u 
Molve u župnu crkvu gdje su djeca 7. razreda 

Procesija s križem sv. Damjana oko crkve Pobožnost ispred križa sv. Damjana
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Hodočašće sv. Filomeni u Italiju
Od 16. do 20. travnja Bratovština sv. Filomene organizira 1. nacionalno hodočašće u svetičino 

svetište Mugnano del’ Cardinele gdje se čuvaju njezini zemni ostaci. Cijena hodočašća je 350 eura. Za 
Molve i Podravinu prijave se primaju  u župnom uredu Molve. Ovim hodočašćem će se obići i mnoga 
druga svetišta poznata ne samo u Italiji već i cijelom svijetu. 

Molve - Zagreb - Split-Ancona - Osimo-Loreto 
Isola Gran Sasso - Mugnano del Cardinale 

Montevergine - Caposele-Pagani 
Pompei - Napulj - Gargano - San Giovani Rotondo 

Lanciano - Ancona - Split - Zagreb - Molve

animirala križni put nakon kojeg je služena sv. 
Misa koju je služio virovski dekan preč. Josip 
Brgles, župnik u Novigradu Podravskom. Nakon 
sv. Mise održan je prigodni program.

Šestoga dana korizmene duhovne obnove 
uz križ sv. Damjana iz Asiza križni put oko 
župne crkve animirala su djeca 8. razreda. U 18. 
sati služena je sv. Misa koju je služio vlč. Milan 
Lončarić, župnik iz Virja. Nakon svete Mise djeca 
su uz domaćeg župnika imala prigodni program.

Sedmoga dana, u nedjelju 22. ožujka, križni put 
u popodnevnim satima animirala je franjevačka 
mladež i FSR. U 18. sati u župnoj crkvi služena je 
sv. Misa koju je služio fr. Đuro Hontić, provincijal 
franjevaca konventualca. Nakon sv. Mise bio je 
ispraćaj križa koji je prevezen u župu sv. Benedikta 

u Kloštar Podravski. Tom prigodom mladi iz 
župe sv. Benedikta došli su sa svojim župnikom i 
priključili se u završnom programu i tada preuzeli 
križ od naših mladih i prevezli ga u svoju župu u 
kojoj će također biti duhovna obnova.

Krajem mjeseca ožujka nekoliko naših mladih 
s vjeroučiteljicom sudjelovali su na križnom putu 
mladih Varaždinske biskupije. Ovogodišnji križni 
put pod geslom „Dosta ti je moja milost“ trajao 
je dva dana u župama Margečan-Novi Marof i 
Varaždinske Toplice.  

Svako dobro i obilje Božjeg blagoslova za 
ovogodišnje uskrsne blagdane

svima želi vaš župnik fr. Ivan Poleto

Ministranti u Varaždinskim toplicama
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Najave vjerskih događanja
3. travnja na 
žalosni petak 

u našoj župi je uskrsna ispovijed. U 10.30 započinje dopodnevni termin ispovijedanja, a sv. 
Misa je u 11.00 sati. Popodnevni termin je u 18.30 sati, a u 19.00 sati je sv. Misa.

5. travnja na 
Cvjetnicu

obredi započinju ispred crkve u 10.00 sati,  nakon uvodnog obreda služimo sv. Misu u župnoj 
crkvi koju će služiti fr. Ivan Bradarić, glavni urednik Veritasa i magistar sjemeništaraca, koji 
će toga dana i pjevati s našim zborom Muku. Nakon sv. Mise bit će predstavljanje knjiga 
duhovne tematike u izdanju Veritasa.

6. travnja od 9.00 sati obići ćemo sve naše bolesnike koji se prijave za uskrsnu ispovijed i pričest.

9. travnja na Veliki četvrtak obredi Mise večere Gospodnje započinju u 19.00 sati. Obredi  Velikog 
četvrtka u  Repašu započinju također u 19.00 sati.

10. travnja  na Veliki petak obredi klanjanja križu započinju u župnoj crkvi u 19.00 sati, a u Repašu u 
15.00 sati.

11. travnja na Veliku subotu obredi Vazmenog bdijenja započinju u župnoj crkvi u 20.00, u isto vrijeme 
započinju i u Repašu.

12. travnja na 
Uskrs

sv. Mise su ujutro u 7.00 sati, kada će nakon Mise biti i blagoslov jela, u 10.30 sati i navečer 
u 19.00 sati.

13. travnja 
na Uskrsni 
ponedjeljak 

u našoj Župi je proštenje te ona toga dana predstavlja Emaus za cijelu Podravinu. Slavlja sv. 
Misa su ujutro u 7.00 u župnoj crkvi, u 9.00 kod kapelice Majke Božje Molvarske, u 11.00 i 
19.00 sati u župnoj crkvi. Toga dana ćemo se prisjetiti i 100. obljetnice od mlade mise mons. 
Jurja Magjerca. 

Početkom 
mjeseca svibnja

započinju i svibanjske pobožnosti u čast Majci Božjoj. Svakim danom u 18.30 sati molit ćemo 
s djecom naše župe sv. krunicu, pjevati litanije i u 19.00 sati služiti sv. Misu.

10. svibnja u 10.00 sati u župnoj crkvi u Molvama je Prva Sveta pričest

17. svibnja u 10.00 sati u filijalnoj crkvi u Repašu  je Prva Sveta pričest

1. lipnja na Duhovski ponedjeljak je proštenje u našoj župi. Slavlja sv. Misa su ujutro u 7.00 u župnoj 
crkvi, u 9.00 kod kapelice Majke Božje Molvarske, u 11.00 i 19.00 sati u župnoj crkvi.

7. lipnja u 10.00 sati u našoj Župi je podjeljivanje sakramenta Svete potvrde za naše ovogodišnje 
krizmanike.

19. lipnja u 11.00 – na blagdan Presvetog Srca Isusova u filijalnoj crkvi u Repašu je proštenje.

29. lipnja u 11.00 – na blagdan svetih Petra i Pavla je proštenje u filijalnoj crkvi u Repašu i završetak 
Pavlove godine.

Uskrsna čestitka svim župljanima i čitateljima MIL-a
Uskrsnuće Gospodinovo nas nadasve ispunja nadom. Dok mnogi očajavaju ne videći kraja 

patnjama, neimaštini i raznim zloporabama, kao vjernici Uskrsloga Krista moramo imati snage za 
njih i za sebe, da svijet ne zaglibi u beznađe. Svaki od nas pozvan je osvrnuti se oko sebe i požrtvovno 
činiti sve što je moguće za obnovu naših obitelji, našeg sela, naše župe i našega zajedništva na svim 
razinama. Želim svim našim župljanima – djeci, mladima, svim obiteljima, starima, bolesnima i 
nemoćnima – zaželjeti Kristov mir, posebno svim ljudima koji trpe te su povrijeđeni u svome ljudskom 
dostojanstvu. Sretan Uskrs želim svima Vama dragi čitatelji MIL-a.

Fr. Ivan Poleto,
župnik i gvardijan u Molvama
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Ovako bismo mogli nazvati djelovanje 
Molvarskog likovnog kruga u proteklom 
razdoblju. Počelo je s otvorenjem izložbe 
„Molvarski slikopis sjećanja“ 31. listopada 2008. 
kojim je MLK odao priznanje svojim pokojnim 
članovima priredivši skupnu izložbu. Na izložbi 

je predstavljeno ukupno 37 radova sedmorice 
pokojnih članova MLK-a: Ane Gregurić, Branka 
Ivančana, Martina Kovačeka, Ivana Popca, 
Rudolfa Špoljara, Drage Štefana i Martina Žufike. 
Uz prigodni katalog izložbu je otvorio poznati 
slikar Martin Kopričanec, a o slikarima i njihovim 
radovima  govorila je književnica Božica Jelušić, 
koja je i napisala predgovor katalogu izložbe. 

U prigodnom programu sudjelovale su članice 
ženskog pjevačkog sastava KUD-a Molve.

Godišnjom smotrom stvaralaštva u galeriji 
MLK-a u Molvama 21. studenog 2008. likovnoj 
javnosti su se predstavili članovi likovne sekcije 
„Podravka 72“ pod nazivom Smotra 2008. Sam  
naziv izložbe govori o tome da se ovdje radi o 
ponajboljim radovima koje su četrdeset i dva 
autora predstavila, a koji su nastali tijekom 2008. 
godine. O izloženim radovima govorio je prof. 
Pero Markić, koji je i napisao predgovor katalogu 
izložbe. Riječima zahvale za gostoprimstvo u 
molvarskoj galeriji i o KUD-u Podravka govorila 
je predsjednica Jadranka Lakuš. O likovnoj sekciji 
govorio je njen predsjednik Zlatko Štrfiček, a 
izložbu je otvorio načelnik Općine Molve Ivan 
Kolar. Događaj su svojim recitacijama upotpunili 
članovi literarne sekcije KUD-a Podravka.

U subotu 20. prosinca 2008. godine otvorena 
je izložba članova MLK-a u galeriji u Molvama 
pod nazivom „Molvarska zima“. Na izložbi 
su predstavljeni radovi devetnaestero članova 
MLK-a: Blažeković Slava, Cenkovčan Marina, 
Fosić Stjepan, Gregurić Josip, Ištvan Marta, 
Ivančan Vladimir, Jaković Đuro, Jaković Ivan, 

Kopričanec Martin, Kovačić Drago, Krznarić 
Vedran, Lončar Petar, Peti-Božić Marija, Rušak 
Marta, Stipan Marija, Tot Josip, Tuba Ivan, Žagar 
Josip i Žufika Drago. Izložbu je otvorio zamjenik 
župana Koprivničko-križevačke županije 
Vladimir Šadek, a u kulturnom dijelu svojim 
skladbama predstavile su se članice ženskog 

Bogata jesen

S otvorenja Smotre 2008. 
(J. Lakuš, Z. Strfiček, I. Kolar, P. Markić)

S otvorenja izložbe Molvarska zima
(I. Kolar, Z. Ištvan, V. Šadek)

Detalj s otvorenja Molvarskog slikopisa sjećanja 
(M. Kopričanec, Z. Ištvan i B. Jelušić)
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pjevačkog sastava KUD-a Molve.
U organizaciji i pod pokroviteljstvom Turističke 

zajednice Koprivničko-križevačke županije, 
članovi MLK-a oslikali su četiri velika uskrsna 
jajeta koja će krasiti trgove Budimpešte, Bratislave, 
Varaždina i Dubrovnika. Prvo jaje oslikali su Đuro 
Jaković, Vladimir Ivančan, Josip Gregurić, Josip Tot 
i Drago Žufika, a sa slikanjem su počeli 23. siječnja 
2009., dok su drugo jaje oslikali Martin Đukin, 
Stjepan Đukin, Drago Kovačić, Martin Kopričanec 
i Marija Stipan, koji su oslikavati počeli 30. siječnja. 
Ista ekipa oslikala je i jaja za Varaždin (8. ožujka) 
i Dubrovnik (13. ožujka). Jaja su napravljena od 
plastike i zavidnih su dimenzija, oko dva metra 
visine i metar i pol u promjeru. Jedno jaje članovi 
će oslikati i za Općinu Molve.

Zimsko vrijeme članovi MLK-a iskoristili 
su i za pripreme desete, jubilarne izložbe 
minijatura. Na izlaganje je pozvano 46 autora 
koji su i do sada bili učesnici izložbi minijatura, a 
predgovor katalogu izložbe napisat će književnica 

Božica Jelušić. Otvorenje je predviđeno na  Uskrs 
i s obzirom na to da se radi o malenom jubileju, 
očekujemo puno izlagača, ali i posjetitelja.

U lovačkom domu Čambina održana je 14. 
ožujka 2009. izborna godišnja skupština MLK-a 
na kojoj je izabrano novo rukovodstvo udruge. 
Tako je za predsjednika izabran Zvonimir Ištvan, 
za dopredsjednika Josip Žagar, a za tajnicu 
Marija Stipan. Predsjednik Nadzornog odbora je 
Mirko Vedriš, a predsjednik umjetničke komisije 
Martin Kopričanec. Pred novim rukovodstvom je 
velika zadaća u narednim godinama organizirati 
proslavu 40-godišnjice od prvog predstavljanja 
likovnoj javnosti molvarskih slikara, realizacija 
izložbe u Karlovcu u Zorin domu, završetak 
radova na monografiji i njen izlazak iz tiska te 
mnogo drugih aktivnosti.   

Zvonimir Ištvan, 
predsjednik MLK-a 

Oslikana jaja za Turističku zajednicu Koprivničko-križevačke županije
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Poštovane mještanke i mještani Općine Molve,

u njemačkog gradu Dusseldorfu na Europskom 
samitu krajobraza, održivog razvoja, cvijeća, 
turizma i kulture, pod zajedničkim nazivom „S 
cvijećem u zajedničku Europu“, u nazočnosti 
predstavnika svih 12 zemalja članica Europske 
asocijacije za cvijeće i krajobraz (AEFP) – Austrija, 
Belgija, Češka, Hrvatska, Francuska, Italija, Irska, 
Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Slovenija, 
Velika Britanija – predsjednik skupštine dr. Jaap 
Spros (Nizozemska) među preko 5.700 prijavljenih 
natjecatelja za 2009. godinu potvrdio je službenu 
nominaciju 12 gradova (među kojima je hrvatski 
kandidat Mali Lošinj) i 12 mjesta (među kojima 
je hrvatski kandidat MOLVE) kao službene 
kandidate za „Zlatni cvijet Europe 2009.“ – 
„Entente Florale Europe 2009.“ (EFE 2009).

Grad Cardiff u Velikoj Britaniji izabran je za 
domaćina završne svečanosti EFE 2009. koja će se 
održati od 25. do 27. rujna 2009. i na kojoj će se od 
24 nominirana grada i mjesta najboljima uručiti 
brončani, srebrni ili zlatni cvijet Europe 2009.

Molve se intenzivno pripremaju da osvoje 
što bolje mjesto u tako značajnom natjecanju 
i da sva naša inventivnost bude prepoznata. 
Već od prije poznata marljivost domaćica oko 
uređenja okoliša oko kuća, uređivanja cvijeća, 
održavanja urednosti balkona i prozora, sada 
dobiva posebno značenje. Ove godine treba 
svatko na svoj način pridonijeti da svaka 
obiteljska kuća bude sama za sebe izvrsna, a 
kao niz da budu lijepa harmonija za oko i dušu. 
Svi prostori, od najmanjeg do najvećeg dijela 
javne površine, trebaju se urediti na primjeren 
način tako da zelene površine budu uređene na 
vrijeme, košene i čiste, cvjetne gredice zasađene 
i njegovane cvijećem primjerenim za godišnje 
doba, drvoredi primjereno održavani itd. kako 
bi sve to doprinijelo općem ugođaju. 
 
Sve ove aktivnosti bit će popraćene i posebnim 
detaljima. Tako će za Uskrs u centru Molva biti 

postavljeno hiperdimenzionalno „Uskrsno jaje“ 
koje su oslikali članovi Molvarskog likovnog 
kruga. Na Cvjetnicu, 4. travnja 2009. godine, 
Udruga žena HSS-a Hrvatsko srce Molve u suradnji 
s Osnovnom školom Molve priprema izložbu 
pisanica i ručnih radova, dok Molvarski likovni 
krug na sam Uskrs, 12. travnja, upriličuje izložbu 
minijatura u svojoj galeriji. Jednako tako pozivamo 
sve one koji svojim idejama i prijedlozima mogu 
pomoći da se jave u Općinu Molve, Trg kralja 
Tomislava 32, da sama kandidatura za ovu 
prestižnu nagradu bude što uspješnija, a na koncu, 
možda rezultira i prestižnom nagradom EFE 2009.  

Aktivnosti Općine Molve u svrhu kandidature 
 
Povjerenstvo za izradu uspješne kandidature 
Molva za EFE 2009. već je krenulo s provedbom 
nekih akcija: izrađen je projekt hortikulturnog 
uređenja javnih površina, drvoreda, i parkova, te 
pojedinih detalja. Priprema se vodič za građane, 
turiste i sve dobronamjernike, dvojezična brošura 
o Općini Molve te veliki plakati s obavijestima 
na našim City Light panoima na ulazu u Molve 
i u samom centru. Već smo do sada snimili kratki 
film, te priredili CD s fotografijama, a s tim 
aktivnostima nastavljamo i dalje.

Nakon što je potvrđena kandidatura Molva za EFE 
2009. u Dusselsdorfu, Molve su 19. i 20. ožujka 

Molve – hrvatski kandidat za 
Zlatni cvijet Europe za 2009. godinu
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posjetili predstavnici AEFP/EFE za Hrvatsku, i to 
sam predsjednik g. Vojko Pleština, te predsjednik 
hrvatskog žirija za EFE g. Petar Hržić, i član 
Direktorija asocijacije g. Šime Strikoman, koji 
su izrazili zadovoljstvo viđenim u Molvama te 
tijekom priprema za dolazak međunarodnog 
žirija EFE u Molve. Naime, dvanaest članova 
međunarodnog žirija „Zlatni cvijet Europe 2009.“ 
u lipnju dolazi u Molve kako bi ih uživo vidjeli i 
omjerili s drugim kandidatima za nagradu. 
 
Radi boljeg razumijevanja, te da se ne izgubimo 
u različitostima koje nudi naš kraj, odredili smo 
četiri teme (područja života) koja dominiraju 
Molvama: 1. prirodni okoliš (krajobraz) 2. vjerski 
turizam, 3. naivna umjetnost i 4. gastronomska 
ponuda.

1. Prirodni okoliš

Jedna smo od rijetkih sredina gdje je proizvodnja 
energije u suživotu s prirodom. Sačuvan 
krajobraz – i unatoč zahvatima u prostoru – 
velika je ostavština za generacije koje dolaze, ali i 
ogroman napor onih koji sada vrše eksploataciju. 
Nalazišta plina, koja nas okružuju, dokazuju da 
jednom nadasve brižnom politikom, svaki zahvat 
u prostoru ne mora nužno biti na štetu okoliša, 
prirode i ljudi. Dokaz da se mora ulagati u zaštitu 
i sustavna briga, pa i veliko ulaganje, predstavljaju 
monitoring i tehnologija koja služi čovjeku i štiti 

ga do najveće mjere. Naša rijeka Drava, biser u 
prostoru sa svojim rukavcima, govori o darovitosti 
prirode i vječnoj čovjekovoj inspiraciji. Eko 

udruge koje su stalno tu kao svjedoci svih mijena 
bore se za svaki njen korak i pomno prate i biljni 
i životinjski svijet u njoj i oko nje. Najbjelodaniji 
primjer je jedna od najugroženijih europskih 
životinjskih vrsta mala čigra čije su jedno od 
rijetkih staništa u cijeloj Europi sprudovi rijeke 
Drave na molvarskom području. Posebno značenje 
imaju i golemi kompleksi šuma hrasta lužnjaka 
u molvarskom prekodravlju, među kojima se 
nalaze i četiri stabla stara preko 350 godina koja 

su u kategoriji spomenika prirode. Kao prirodni 
fenomen na molvarskom području nalaze se i 
ostaci „Hrvatske sahare“, tj. ostaci nekadašnjih 

pjeskovitih kompleksa. Prirodnu zanimljivost čine 
i brojna jezera nastala nekadašnjim iskopavanjem 
mineralnih sirovina, među kojima se zbog ljepote 
krajobraza ističe jezero i lovački dom Čambina, 
zbog ribolovne i rekreativne ponude jezero i 
ljetnikovac Sekuline, a zbog mogućnosti kupanja 
jezero-kupalište Čingi-Lingi.

Rijeka Drava prirodni je dragulj Podravine

Repaške šume su pluća Podravine

Ostaci Hrvatske Sahare europski su prirodni 
fenomen
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2. Vjerski turizam

Molve kao općinsko središte nadaleko su poznate 
po svojoj velebnoj crkvi Uznesenja Blažene 
Djevice Marije. Zbog te crkve, ali i Čudotvornog 
kipa Majke Božje Molvarske, tisuće hodočasnika 
svake godine dolaze u Molve, poneki obići 
crkvu, poneki u potrazi za određenom 
utjehom, ili pak radi izricanja zahvale, ili opet 
radi utjecanja milosti Majke Božje Molvarske.  

Čudotvorni kip Majke Božje Molvarske potječe 
vjerojatno iz ranog srednjeg vijeka. Prema 

legendi, kip je tijekom osmanskih pustošenja 
ovim krajevima (16. i 17. stoljeće) 100 godina bio 
zakopan u zemlji kako ne bi bio uništen, da bi 
ga nakon odlaska Osmanlija čudesno iz zemlje 
iskopao bik. Otada mu se dolaze pokloniti brojni 
hodočasnici, od kojih neki svjedoče i o čudesnim 
ozdravljenjima i ostalim milostima. Za blagdan 
Velike Gospe, 15. kolovoza, u Molvama se okupe 
tisuće hodočasnika. 
 

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice 
Marije u Molvama jedna od najznačajnijih i 
najvećih građevina na širem području središnje 
Podravine. Crkva osim vjerskog turizma ima 
značenje i kao jedan od najznačajnijih primjera 
sakralnog graditeljstva romantizma u Hrvatskoj. 

Zbog romantičarske mješavine stilova njezine 
arhitekture, bogate opreme unutrašnjeg prostora, 
te impozantne veličine i brojnih hodočasnika 
zovu ju i „podravskom katedralom“. Projektirao 
ju je poznati arhitekt Franjo Klein, a sagrađena je 
1862. godine zahvaljujući inicijatoru pukovniku 
Ignazu Čiviću pl. Rohrskom te radnoj i financijskoj 
pomoći samih mještana Molva. Crkvu je iznutra 
oko 1900. na inicijativu župnika Blaža Tomašića 
oslikao Marko Antonini.

3. Kultura

Dok živite u jednoj sredini gdje je priroda 
inspiracija, gdje Vam vjera život znači, a uglavnom 
samouki slikari bilježe svijet oko sebe, ali i svijet 
u sebi, na način samo njima svojstven, morate 
priznati da ste sretan stanovnik, ovaj puta Molva.

Čudotvornoj Majci Božjoj Molvarskoj dolaze se 
pokloniti hodočasnici iz cijele Hrvatske

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 
svojom ljepotom i veličinom 
nadvisuje Podravinu
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Molve su jedno od mjesta u kojima se rodilo, te se 
i danas njeguje hrvatsko naivno slikarstvo. Radi 
se o slikarskom pokretu samoukih umjetnika 

koji predstavlja poseban segment suvremene 
umjetnosti priznat i poznat osim u nas i u svijetu. 
Molvarski slikari pripadaju tzv. hlebinskoj 
slikarskoj školi (K. Hegedušić, I. Generalić) koja 
njeguje slikanje na staklu, otvoreni kolorit, seoske 
motive i dr. Najznačajniji naivni slikar iz Molva 
je Mijo Kovačić koji spada i među najznačajnije 
naivne slikare uopće u Hrvatskoj. Do danas je 
izlagao na brojnim izložbama diljem zemlje i 
svijeta, a neka od svojih najboljih djela i danas 
čuva u privatnoj galeriji u Molvama. Molvarski 
umjetnici okupljeni su oko Galerije Molvarskog 
likovnog kruga u kojoj nekoliko puta na godinu 
održavaju jedinstvene izložbe, a nerijetko gostuju 
i u drugim mjestima i gradovima postavši 
tako jednima od najboljih ambasadora Molva.  
No, osim slikarskog, Molvarci njeguju i pisani izraz 
o čemu svjedoči dvadesetak knjiga molvarskih 
autora koje je Općina Molve izdala u posljednjih 
20-ak godina. Bitno je spomenuti i kulturno-
umjetničko društvo Molve i druge udruge, poput 
spomenute udruge Hrvatsko srce, ili Društva za 
povjesnicu i starine Molve, koje brinu o pojedinim 
aspektima molvarske narodne i povijesne tradicije 
(pjesma, ples, običaji, kulturna baština).

4. Gastronomska ponuda

Gastronomska ponuda, kako god to zvučalo, ima 
duboko značenje u životu svakog stanovnika 
Molva. Koliko god se društvo trudilo svojim 
napretkom nametnuti nov način života, selo 

i njegovi stanovnici tome se opiru selektivno 
prihvaćajući samo provjerene vrijednosti. 
Vjerujem da tradicionalno, koliko god to sada 
zvučalo nazadnjački u ovom vremenu, baš sada 
dobiva na pravoj vrijednosti. Pokušavajući, makar 
svaki na svom domaćinstvu, zadržati dio običaja, 
seljaci sami za sebe pripremaju hranu ne odričući 
se na taj način svojih iskonskih korijena, a sve 
radi čuvanja različitosti te pomoći preživljavanju 
tradicije, odnosno nepovjerenja prema novom. 
Ponosni smo na svoje stanovnike radi, u velikom 

dijelu, proizvodnje za samodostatnost bilo u 
mesnim proizvodima, mliječnoj proizvodnji, u 
vlastitom vrtu ili voćnjaku. Onaj tko nije osjetio 
koje je zadovoljstvo sam proizvesti, spremiti, 
doraditi i na koncu konzumirati takav proizvod 
uskraćen je za blagoslov koji na njivi, štali i u kući 
daje vječiti Bog koji nad nama bdije. Imati kravu u 
staji, musti mlijeko, prokuhati ga i popiti, ugođaj 
je za sladokusce, a posebna radost za djecu. Kad se 
pripremi vrhnje i sir, a ako je uspjelo i spremanje 
domaćeg špeka (slanine), šunke ili kobasice, još 
k tome i domaći luk, i nastupa pravi praznik za 
gurmane, da i ne spominjemo ugođaj. Spominjem 
to ne bez razloga i ne srameći se naših korijena, ali 
ostavljajući to generacijama u nasljeđe.

načelnik Općine Molve
IVAN KOLAR

Dobitnica Molvarske Jalže 2008. (Štefica Žufika)

Slikarstvo Mije Kovačića je svjetske vrijednosti
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Nakon marljivog i uspješnog rada u 2008. 
godini, 7. veljače 2009. održana je 44. godišnja 
(izborna) skupština. Na njoj je iznesen pregled 
rada društva i aktivnosti tijekom prošle godine 
te plan rada i financijski plan za 2009. godinu. 
Skupština je bila izborna i birao se novi predsjednik 
i tajnik KUD-a Molve. Za predsjednicu društva 
izabrana je Mirela Paša, a za tajnicu Ružica Tuba. 
Gosti, članovi i predstavnik Općine Molve, g. Ivan 
Kolar, pohvalili su rad društva i njegovo vodstvo. 
Naznačili su da je rad KUD-a Molve važan i 
potreban te je za svaku pohvalu. 

Prošla 2008. godina za KUD Molve je, kao 
i dosadašnje godine, veoma aktivno razdoblje 
djelovanja koje obiluje značajnim manifestacijama, 
projektima te odličnim nastupima i pohvalama. 
Tijekom prošle godine održana su trideset i četiri 
nastupa i jedanaest sjednica Upravnog odbora 
KUD-a.

Godinu smo započeli godišnjom priredbom 
KUD Molve Molvama u dvije večeri, 8. i  9.veljače 
2008. Na njoj su sve sekcije s osamdesetak članova 
nastupile pred otprilike 350-ak poklonika plesa, 
glazbe, pjesme i smijeha. Dana 16. veljače 2008. 
godine održana je 43. redovna godišnja skupština. 
Nakon godišnje skupštine zaredalo je mnoštvo 
nastupa na kojima su sudjelovale sve sekcije 
društva. Predstavljali smo se u svom zavičaju i 

šire te time, nadamo se, opravdali povjerenje koje 
nam daje publika, ali i Općina Molve koja nas u 
svemu podupire i pomaže.

Najvažnije događanje u proljeće 2008. godine u 
KUD-u Molve je snimanje promotivnog nosača 
zvuka našeg društva. Na njemu se u cijelosti 
prezentira pet koreografija molvarske i podravske 
baštine i tradicije. Vrijedni članovi folklora, 
ženskog pjevačkog zbora i tamburaškog sastava 
intenzivno su radili tijekom veljače, ožujka i travnja 
na snimanju materijala. Time je ovjekovječen rad 
društva te za budućnost ostavljen trag prošlosti. 
Ujedno je dobiven i materijal za promidžbu kako 
društva tako i Molva, ali i Podravine.

Podmladak folklora ovog je proljeća bio vrlo 
aktivan. Mali folklor s tamburašima 23. ožujka 
2008. nastupa na izložbi povodom Uskrsa u 
Osnovnoj školi Molve i u Galeriji molvarskog 
likovnog kruga u Molvama. Ubrzo nakon Uskrsa, 
6. travnja 2008., članovi našeg KUD-a u molvarskim 
nošnjama sudjelovali su na nedjeljnoj svetoj misi 
koju je snimala i direktno prenosila Hrvatska 
televizija. Nakon toga mali folklor s tamburašima 
marljivo se i užurbano priprema za Županijsku 
smotru dječjeg folklora Koprivničko-križevačke 
županije koja se održala 20. travnja 2008. u 
Križevcima. Naš pomladak, kojeg uvježbava Nada 
Kokša, i tamburaši pod vodstvom Petra Kovačića, 

O radu KUD-a Molve u 2008. godini

S 11. susreta folklora u Molvama
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ove su godine zablistali. Stručni žiri zasluženo ih je 
uputio na Međunarodnu smotru dječjeg folklora 
koja se održala u Koncertnoj dvorani „Vatroslav 
Lisinski“ u Zagrebu. Male folklorašice i tamburaši 
promovirali su naše društvo i mjesto i na 6. 
dječjim igrama, 4. svibnja 2008., u Buševcu pokraj 
Zagreba. Čestitamo i njima značajan uspjeh.

Dok je podmladak užurbano napredovao, 
nije mirovao ni veliki folklor. Folkloraši i 
tamburaški sastav nastupaju 3. svibnja 2008. u 
Otrovancu na njihovim 3. susretima folklora. I 
ove godine sudjelovali su i na Danima travnjaka 
u Koprivnici s prikazom starih običaja (košnje 
trave, zobatanja, delanja kupcov , pjevanja...), 
a nakon toga pripremali su se za Županijsku 
smotru folklora u Koprivnici koja se održala 
24. svibnja 2008. Osnovnu školu Molve posjetili 
su predstavnici Olimpijskog odbora, a njihov 
doček svečanijim je učinio naš ženski pjevački 
sastav. U Zaprešiću je 14. svibnja 2008. pjevački 
sastav uveličao otvorenje izložbe slika Martina 
Kopričanca povodom proslave njegove 40. 
godine umjetničkog djelovanja. Isto tako pjesmom 
pjevačkog sastava 23. svibnja 2008. otvorena je 
izložba slika i crteža Ivana Jakovića u Osnovnoj 
školi Ferdinandovac. U Koprivnici je 21. lipnja 
2008. pjevački sastav sudjelovao na Županijskoj 
smotri zborova i postigao odličan rezultat te se 
plasirao na Državnu smotru. Izvrsne su bile i 
djevojčice našeg malog folklora s voditeljicom 

Nadom Kokša na Međunarodnoj smotri dječjeg 
folklora u Zagrebu 27. lipnja 2008. 

Nastupali smo se i ove godine na Podravskim 
motivima u Koprivnici 5. i 6. srpnja 2008. 
Predstavljale su nas obje folklorne sekcije u 
pratnji tamburaškog sastava kojeg sada uvježbava 
Petar Kovačić. Sljedećeg vikenda 13. srpnja 2008. 
aktivni sastav folklora s tamburašima gostovao 
je u Mikloušu na manifestaciji „Zapovijed pod 
lipom“ koja se održava pod pokroviteljstvom 
Repulike Hrvatske. Dana 27. srpnja 2008. pjevački 
je sastav gostovao i bio odlično prihvaćen na 
susretu zborova pod nazivom „Večer s pjesmom“ 
u Bistričkom Lazu. Potom su naše pjevačice 
svojim nastupom, 9. kolovoza 2008. svečanijim 
učinile otvorenje izložbe molvarskog likovnog 
kruga u Galeriji u Molvama povodom Dana 
Općine Molve, kao i 10. kolovoza 2008. kad su 
svoj program izvele na svečanoj sjednici Općine 
Molve. Tada je pjevačkom sastavu dodijeljeno 
priznanje Općine Molve za promicanje kulture. 

I u rujnu pjevački sastav niže brojne nastupe. 
Svoj program članice zbora izvele su

6. rujna 2008. na promociji Zbornika o mons. 
dr. Jurju Magjercu, kao i na promociji knjige 
Molvarska Podravina Vladimira Šadeka 13. rujna 
2008. Tjedan dana nakon tih nastupa pridonose 
svečanosti otvaranja izložbe molvarskog 
likovnog kruga u Knjižnici grada Zagreba, 19. 
rujna 2008..

S državnog susreta malih  vokalnih sastava u Petrinji
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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 zainteresiranom publikom uz 
domaćine pomladak i seniorski 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, 
KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec. Oko 260 
raspoloženih sudionika programa nakon otvorenja 
susreta, koje je otvorio g. Milivoj Androlić, 
predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije, pjesmom i plesom izazvalo 
je buran pljesak i zadovoljstvo publike. I mi 
domaćini također smo zablistali. Podmladak 
folklora izvrsno se predstavio Igrama i plesovima 
Podravine. Veliki folkloraši zablistali su odličnim 
novim prikazom Pjesme i plesovi Međimurja te 
koreografijom Podravski venci. Prikazane pjesme i 
plesove odabrale su i priredile Dubravka Jaković 
i Katica Ištvan. Njih je kao i podmladak pratio 
tamburaški sastav. Za razliku od ranijih godina 
među gostima bile i dvije grupe dječjeg folklora. 
I ovogodišnji susreti bili su iznimno uspješni što 
su pokazale i reakcije gostiju koji su oduševljeni 
organizacijom, podvorbom, druženjem i onime 
što su vidjeli u Molvma.

Folklorna sekcija s tamburašima predstavila 
je našu tradiciju i baštinu i 27. rujna 2008. na 

znanstvenom skupu kojim je obilježena 350. 
obljetnica postojanja Molva i 15. godišnjica Općine 
Molve. Proslavu povodom znamenitih obljetnica 
Crvenog križa u Đurđevcu 25. listopada 2008. 
uveličao je naš pjevački sastav. Sutradan, u nedjelju 
26. listopada 2008. u 19.30 sati u sportskoj dvorani 
u Molvama, održana je svečana promocija našeg 
ovogodišnjeg velikog projekta – nosača zvuka 
„Usred molvarske ravnice“ Kulturno umjetničkog 
društva Molve. Pod pokroviteljstvom Općine 
Molve ostvarili su ga ženski pjevački sastav pod 
voditeljstvom Katice Ištvan, folklorna sekcija pod 
vodstvom Dubravke Jaković i tamburaška sekcija 
koju je pripremao Petar Kovačić. Iskrene čestitke 
na veoma uspješno odrađenom poslu svim 
voditeljima i članovima. Promotivni nosač zvuka 
„Usred molvarske ravnice“ plod je višegodišnjeg 
rada društva, a rodio se kao ideja da za budućnost 
ostane trag prošlosti s obzirom na to da u tom 
obliku nemamo sačuvanu našu tradiciju i kulturnu 
baštinu. Odlučili smo je zabilježiti i koristiti je 
promotivno za naše društvo, mjesto, ali i zavičaj. 
Našu svečanost održali smo povodom 130. 
obljetnice Hrvatskog crvenog križa, 15. obljetnice 
međunarodnog priznanja i 55. obljetnice darivanja 
krvi. Odlučili smo humanitarno djelovati pa smo 
nakon promocije naš uradak prodavali smo po 
simboličnoj cijeni od 10 kuna. Novac sakupljen od 
prodaje odlučili smo dati u humanitarne svrhe, 
Gradskom Crvenom križu Đurđevac. Tako su i 

S Božićnog koncerta u crkvi
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posjetitelji mogli doprinijeti našoj humanitarnoj 
akciji Humano za humane. A kako je herojski dati 
krv-život pokazali smo da cijenimo darujući svim 
dobrovoljnim davateljima krvi nosač zvuka na 
poklon. Tada je izveden dvosatni program koji je 
bio izbor pjesama s nosača zvuka, a zanimljivost je 
bila i revija molvarskih narodnih nošnji.

Nadalje, 31. listopada 2008. pjevački sastav 
uveličava izložbu Molvarski slikopis sjećanja. 
Poseban je bio još jedan dan, 22. studeni 2008., kada 
je naš pjevački sastav sudjelovao na državnom 
susretu-5. susretu hrvatskih malih vokalnih 
sastava u Petrinji. Naše članice i voditeljica sastava 
odradile su odličan nastup i veoma uspješno se 
predstavile. Folklorna sekcija i tamburaši gostuju 
kao predstavnici naše županije na Večeri folklora 
u Daruvaru 6. prosinca 2008. Članice pjevačkog 
sastava 13. prosinca 2008. gostuju na Festivalu 
Žgančevih zapisa u Vratišincu. U najljepše dane 
godine – dane Božića – pjevački sastav otvara 
Božićnu izložbu MLK-a u Molvama 20. prosinca 
2008., a već sutradan, 21. prosinca, gostuje 
na Božićnom koncertu u Pitomači. U Crkvi 
Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama 
26. prosinca 2008. nakon svete Mise pjevački 
sastav, folklorna, tamburaška i dramska sekcija 
KUD-a Molve priredili su poseban i veoma lijepi 
božićni koncert. Već slijedećeg dana, 27. prosinca 
2008., dramska sekcija sudjeluje u Ivanjskoj na 
dramskim radionicama gdje su predstavili svoj 
rad. 

Tim događajima završili smo rad u 2008. godini. 
Vidljivo je da su članovi KUD-a Molve i njihovi 
voditelji i u 2008. godini veoma aktivni i marljivi 
kao i uvijek. Stoga i ovim putem javno pohvaljujem 
i zahvaljujem svim članovima i voditeljima sekcija: 
Katici Ištvan, Dubravki Jaković, Nadi Kokša, 
Mateju Ištvanu, Petru Kovačiću, garderobijerki 
Spomenki Žufika, blagajnici Kati Crnjak i Ivanu 
Poletu, te voditelju dramske sekcije i dosadašnjem 
predsjedniku Ivanu Jakoviću na onome što 
čine za tradiciju, društvo i mjesto, ali i zavičaj. 
Zahvaljujem im na angažmanu i trudu i čestitam 
im na radu i uspjesima. Svojim sudjelovanjem 
u radu društva svi zajedno, članovi i voditelji, 
omogućujemo da se za našu baštinu i tradiciju zna 
te da se na nju ne zaboravi i sve smo odlučniji pri 
toj zamisli što dokazujemo djelima. Nastavit ćemo 
tako dalje marljivo i s voljom, naravno uz podršku 
naše Općine Molve koja nas u svemu neumorno 
podupire i financira, kao i podršku cijenjene 
publike kojoj također zahvaljujemo. Rad članova 
i voditelja opravdava sva ulaganja u KUD Molve 
i veoma smo ponosni na postignute rezultate. 
Društvo će s voljom i marljivim radom pokušati i 
u ovoj godini biti još aktivnije i bolje te opravdati 
dano povjerenje.

Mirela Paša, 
predsjednica KUD-a Molve

S promocije CD-a Usred molvarske ravnice
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Na skroman, ali dostojanstven način, u srijedu 26. 
studenog 2008. obilježena je u Molvama 10. obljetni-
ca od smrti biskupa dr. Đure Kokša. Obljetnici su pri-
sustvovali visoki crkveni dužnosnici iz Rima, Zagre-
ba, Varaždina te okolnih mjesta. Prije sv. Mise člano-
vi Društva za povjesnicu i starine Molve položili su 
ispred Biskupove biste pokraj molvarske crkve cvijeće 
i zapalili svijeću, kao i obitelj Lukačin. Sv. Misu u crkvi 
Marijina Uznesenja predslavio je pomoćni biskup za-
grebački Valentin Pozaić, uz suslavlje oca provincijala 
franjevaca konventualaca Đure Hontića i generalnog 
vikara Varaždinske biskupije mons. Ivana Godinu. 
Sv. Misu suslavili su i generalni definitor franjevaca 
konventualaca iz Rima o. Miljenko Hontić, kanonik 
prvostolnog Kaptola zagrebačkog mons. Vladimir 
Stanković, arhivar Varaždinske biskupije vlč. Damir 
Bobovec, gvardijan samostana na sv. Duhu u Zagrebu 
o. Zdravko Tuba, dekan virovskog dekanata vlč. Josip 
Brgles, te golski župnik Ivan Herega. Na početku sv. 
Mise domaći župnik fra Ivan Poleto pročitao je kratak 
životopis pokojnog biskupa Kokše, a na samom kraju 
sv. Mise i mons. Stanković je iznio nekoliko detalja iz 
njegovog života. U prigodnoj homiliji biskup Pozaić je 
između ostalog rekao „Da ćemo se u molitvi najbolje 
sjećati tog velikog čovjeka što ga je imala Hrvatska, Po-
dravina i njegove rodne Molve. Bio je ambasador Hr-
vatske u Rimu. U Vatikanu njegovom zaslugom našla 
su se djela nekolicine hrvatskih slikara.“

Nije čest slučaj da jedno neveliko mjesto poput Mol-
va u Podravini ima tako znamenite osobe kao što je bio 
biskup Kokša, a prije njega i mons. dr. Juraj Mađerec. 
Njih dvojica, mons. Mađerec 30, a biskup Kokša 20 go-
dina, bili su na čelu Papinskog hrvatskog zavoda sv. 
Jeronima u Rimu. 

Životni put biskupa Kokše, rođenog 17. svibnja 
1922.., nije bio nimalo lak, pogotovo u njegovim poče-
cima jer je vrlo rano, već s 9 godina, ostao bez oca Pe-
tra. U vrijeme rata i poraća ostaje i bez svoja dva rođe-
na brata Ive i Mate. Po primjeru svog strica, svećenika 
Ivana Kokše, nakon školovanja u Molvama i gimnazije 
u Zagrebu 1941. upisuje se na Bogoslovni fakultet. Po 
završetku prve godine odlazi u Rim i na sam Badnjak 
stiže na tlo vječnog grada u kojem će ostati gotovo 40 
godina. Redovito školovanje nastavlja na Gregoriani 
kao pitomac Germansko-ugarskog zavoda. Za sveće-
nika je zaređen 26. listopada 1947. da bi nakon toga na-
stavio svoje daljnje školovanje. Doktorat iz bogoslovlja 
postiže 1951. te magisterij iz crkvene povijesti 1953. i 
crkvenog prava 1962. godine. Govorio je više europ-
skih jezika: talijanski, njemački, engleski, francuski i 
španjolski, a služio se i mađarskim i turskim. 

Nakon smrti svojeg zemljaka mons. Mađerca, na-

slijedio ga je na čelu 
Zavoda sv. Jeronima, 
prvo dvije godine kao 
doravnatelj, a od 1959. 
u svojstvu ravnatelja. 
Njegovim nastojanjem 
1971. Zavod sv. Jeroni-
ma umjesto pridjevka 
Ilirski, dobiva pridje-
vak Papinski hrvatski 
zavod sv. Jeronima. 
Tih rimskih godina 
stječe brojne prijatelje i utjecajne osobe, a među njima 
i tajnika pape Pavla VI. s kojim je surađivao na ure-
đenju Vatikanske galerije religiozne umjetnosti. Iz tog 
razdoblja nekoliko naših slikara imaju svoje mjesto u 
vatikanskim muzejima. Za vrijeme svoje ravnateljske 
službe u Rimu biskup Kokša objavio je tri knjige: Hr-
vatsku duhovnu liriku 1968., a 1970. i Zapadnu duhovnu 
liriku, te knjigu o crkvi sv. Jeronima u Rimu godinu 
dana poslije. 

Za pomoćnog biskupa zagrebačkog, nadbiskup Fra-
njo Kuharić imenovao ga je 20. travnja 1978. od strane 
Pape Pavla VI. Biskupsko ređenje primio je 23. srpnja 
1978. u Zagrebu. U ožujku 1980. imenovan je general-
nim vikarom u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Bio je član 
ili predsjednik mnogih komisija, vijeća i povjerenstava 
Biskupske konferencije. U siječnju 1984. ustoličen je za 
Kanonika Prvostolnog Kaptola zagrebačkog, a godinu 
dana kasnije izabran je za velikog predstojnika Prvo-
stolnog Kaptola zagrebačkog. Svojim ugledom i ra-
znim poznanstvima biskup Kokša priskrbio je mnoga 
novčana sredstva za obnovu zagrebačke prvostolnice. 
Upravo na njezinim vratima dočekao je papu Ivana 
Pavla II. kod njegovog prvog posjeta Hrvatskoj 1994. 
g. Po umirovljenju u ožujku 1998. biskup Kokša imao 
je još dosta toga „napraviti“, no Božji planovi bili su 
drugačiji i krajem studenog te iste godine u 77. godini 
svog života iznenada umire u svom domu na Kaptolu. 
Nekoliko dana poslije, 2. prosinca, dobrotvor hrvat-
skog naroda i Katoličke crkve biva pokopan na vječni 
počinak u mirogojskim arkadama. Za života je nagra-
đivan i odlikovan brojnim priznanjima, nagradama i 
zahvalnicama. Kao strastveni (ali netipični) kolekcio-
nar i poklonik umjetnosti ostavio je u svojoj ostavštini 
brojna umjetnička i druga djela, kao i knjiga. Obaveza 
je svih nas da ta njegova ostavština bude jednog dana 
izložena i dostupna svekolikoj hrvatskoj javnosti. San 
o galeriji „Metropolitani“ u kojoj bi ta djela bila izlože-
na za života mu nije ostvaren. No, deset godina poslije 
možda je i vrijeme da mu se i ostvari.

Drago Kokša

Obilježena 10. obljetnica od smrti biskupa Kokše

Biskup Kokša
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Kao i u prethodnim brojevima MIL-a tako vas i u 
ovom informiramo o događanjima u Osnovnoj školi 
Molve. Školska godina je sada već prilično odmakla 
i sve bliže je njezin kraj, a naši učenici i učitelji su sve 
aktivniji i uspješniji. Od prošlog javljanja u OŠ Molve 
se dogodilo zaista mnogo toga. Već tradicionalno za 
Božić su održane Božićne predstave. U područnim 
školama Medvedička i Repaš održane su 17. prosinca 
2008., a u OŠ Molve dva dana kasnije. Za predstavu 
u Molvama prodavale su se ulaznice po cijeni od 10 
kuna, a sav prihod namijenjen je školama u Africi. 

Nakon zimskih praznika uslijedile su nove obveze 
i aktivnosti. Početkom veljače našu školu posjetila je 
poznata književnica Sanja Pilić. Učenici i učitelji se 
često u nastavi susreću s njezinim radovima, a svi rado 
čitaju njezina djela i u slobodno vrijeme. Književnica 
se predstavila djeci, upoznala ih detaljnije sa svojim 
radom, a nakon toga učenici su imali priliku pitati ju 
sve što ih zanima. Uslijedilo je dijeljenje autograma te 
kupnja knjiga. 

Veljača je mjesec prožet ljubavlju i svi s velikim 
nestrpljenjem iščekuju blagdan sv. Valentina. Učenici 
su imali priliku da svoje osjećaje prenesu na papir i 
stave ih u sandučić za Valentino poštu, a knjižničarke, 
koje su imale ulogu poštara, podijelile su poštu 16. 
veljače dok smo u školi obilježavali Dan zaljubljenih. 
Učenici su bili vrlo vrijedni i zaljubljeni te su napisali 
čak 786 ljubavnih čestitki i pisama. Istovremeno je 
knjižničarska grupa raspisala natječaj za najorginalniju 
Valentino čestitku. Nije bilo lako odabrati tri najbolje. 
Knjiga Sumrak je bila prva nagrada, druga nagrada je 
bio glazbeni CD Toše Proeskog, a treća nagrada film 
Spiderman 3. Izabrano je i novo vodstvo Školskog 

odbora te je sada predsjednik Stanko Molnar, a 
Danijela Večenaj je potpredsjednica. 

Turistička zajednica Općine Molve i OŠ Molve 
organizirale su 5. Fašenjek v Molvaj u nedjelju 
22.veljače 2009. Program je počeo povorkom maškara 
po Trgu kralja Tomislava uz pratnju limene glazbe 
DVD-a Virje. U prekrasnoj povorci sudjelovale su 
različite maškare, od najmlađih vrtićaraca, učenika iz 
OŠ, ali i mještana Molva i okolice. Program se nastavio u 
školsko-športskoj dvorani gdje se birala najorginalnija 
maska, najpar, najmlađi i najstariji sudionik povorke te 
Fašenjek 2009. godine. Sve maškare, ali i ostali koji su 
samo htjeli uživati u njihovim kreativnim maskama, 
okrjepu su mogli pronaći u dvorani uz besplatne 
fanke, kuhano vino i čaj. 

U ponedjeljak 23.veljače 2009. u OŠ Molve 
održano je županijsko natjecanje iz matematike. 
Na natjecanju je sudjelovalo 60 učenika iz osnovnih 
škola od 4. do 8. razreda u pratnji 40 mentora, te 40 
učenika srednjih škola u pratnji 15 mentora. Prije 
samog početka natjecanja učenici su priredili kratki 
program dobrodošlice. U slobodnom vremenu nakon 
pisanja ispita i čekanja rezultata za učenike i učitelje 
bilo je organizirano razgledavanje i upoznavanje 
Molva: posjetili su Galeriju Molvarskog likovnog 
kruga gdje su poslušali kratko predavanje Zvonimira 
Ištvana, predsjednika MLK-a o djelovanju Galerije 
i umjetnika, a potom su posjetili župnu crkvu 
Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje ih je župnik 
fra Ivan Poleto upoznao sa najbitnijim detaljima 
iz povijesti crkve i župe. OŠ Molve je također bila 
domaćin međuopćinskom i županijskom turniru u 
košarci za dječake te međuopćinskom rukometnom 
turniru za djevojčice. 

Učenici su u pratnji svojih učitelja-mentora 

Događanja u OŠ Molve

Nakon susreta s molvarskom djecom poznata 
književnica Sanja Pilić potpisivala je svoje knjige

Djeca iz OŠ Molve sudjelovala su na 
Fašenjku v Molvaj
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sudjelovali na brojnim natjecanjima diljem naše 
županije. Nisu svi ostvarili jednako uspješne rezultate, 
ali već i samo sudjelovanje na natjecanju je velik uspjeh. 
Od većih uspjeha valja spomenuti 2. mjesto djevojčica 
u Kalinovcu na šahovskom turniru, te treće mjesto 
dječaka. Učenica 7. razreda Petra Crnjak predstavljat 
će našu školu na državnom Lidranu u Puli s pjesmom 
Kiššššš…a! Njoj i njezinoj mentorici Mariji Halaček 
želimo puno uspjeha! U veljači je također izašao i novi 
broj školskog lista Osnovac koji je na županijskom 

Lidranu bio predložen za državno natjecanje. 
Puno uspjeha i sreće želimo i svim ostalim učenicima, 

učiteljima, roditeljima, bakama, djedovima i svima 
onima koji na bilo koji način sudjeluju u odgojno-
obrazovnom procesu te da što lakšim i spretnijim 
korakom dođu do samog kraja školske godine, a isto 
tako, dragi čitatelji, vama i vašim obiteljima sretan i 
blagoslovljen Uskrs žele učenici i djelatnici OŠ Molve.

Barbara Šignjar,
školska knjižničarka

Odgojiti čovjeka nikada nije bilo lako, a danas je 
to posebno zahtjevan, težak i odgovoran posao. Biti 
roditelj spada među najteže poslove na svijetu, ali i 
među one u kojima je najlakše pogriješiti. 

Tri koraka prema učinkovitom roditeljstvu
1. Kontroliranje djetetovog nepodnošljivog 

ponašanja 
U svojoj knjizi 1-2-3 Uspjeh: učinkovita disciplina za 

djecu od 2 do 12 godina Dr. Phelan predlaže roditeljima 
jednostavnu metodu „odbrojavanja“ nepodnošljivog 
ponašanja. “Odbrojavanje” je jednostavno, blago 
i učinkovito, a roditelj se, što je najvažnije, osjeća 
smireno i odlučno te zato ne upada u sindrom “pričaj-
uvjeravaj-svađaj se-viči-udari”. Dok nabrojim do tri 
- da si prestao s... počinje odbrojavanje  podizanjem 
prsta “ovo je jedan”, “ovo je dva”, “ovo je tri” sa 
stankom od pet sekundi između svakog broja. 
Ako dijete propušta prilike i nastavlja s ispadom, 
svađanjem ili dr. slijede trenutačne posljedice u obliku 
time outa (povlačenje u svoju sobu bez mogućnosti 
igre, na posebnu stolicu) ili privremenog gubitka 
određenih privilegija (npr. 15 minuta raniji odlazak 
u krevet i sl.). U kratkom vremenu dijete će shvatiti 
nova pravila i počet će prihvaćati ponuđenu priliku 
prije nego ga zadese posljedice, jer o autoritetu 
roditelja se ne raspravlja, a ne utječe loše na dječje 
samopoštovanje.

2. Poticanje dobrog ponašanja
Tu ulazi pospremanje, odlazak na spavanje, 

pristojnost, pisanje zadaće i sl. Dr. Thomas W. 
Phelan predlaže sedam jednostavnih taktika za 
poticanje djece na pozitivne radnje: 1. pohvala (s 
pohvalama treba krenuti rano i dijeliti ih često); 2. 
jednostavan zahtjev (ovisno o tonu glasa i načinu na 
koji formuliramo zahtjeve); 3. alarmni satovi (npr. “U 
kuhinji se nalaze tri stvari za koje želim da ih odneseš 
u svoju sobu. Namjestit ću alarm na deset minuta i 
kladim se da ćeš ga pobijediti!); 4. “sustav nadnica” 

(Ja ću napraviti umjesto tebe, a ti moraš platiti meni); 
5. prirodne posljedice; 6. bilježenje u tablicu (na vrhu 
tablice dan u tjednu, a lijevo popis zadataka koje 
dijete mora obaviti – proizlazi prirodno potkrepljenje, 
roditeljske pohvale i unutarnje zadovoljstvo zbog 
dobro obavljenog posla, no to često neće biti 
dovoljno za motivaciju pa treba primijeniti umjetna 
potkrepljenja – nagrade/male stvari koje ne moraju 
biti materijalne); 7. odbrojavanje 1-2-3 (za aktivnosti 
koje ne traju dulje od dvije minute – podigni kaput, 
operi zube, pospremi cipele i sl.). 

3. Održavanja zdravog odnosa s vlastitim 
djetetom 

Jača dječje samopoštovanje i donosi u obitelj 
više radosti, zabave i topline.  Samopoštovanje 
treba biti realno i pozitivno, a roditelji ga izgrađuju 
primjenjujući prvi i drugi opisani postupak. Poticaji 
za izgradnju samopoštovanja kod djece su izražavanje 
naklonosti i pohvale; zabava udvoje – da biste uistinu 
voljeli djecu morate se s njima redovito zabavljati, 
ona će pozitivno reagirati na disciplinske metode ako 
vas vole i ako im je s vama zabavno; aktivno slušanje 
– dajte djeci do znanja da ste voljni slušati ono o čemu 
pričaju; provjera zapažanja – na vrijeme provjerite 
jeste li dobro shvatili što vam dijete govori.

Mnogi roditelji koji su izgubili kontrolu nad dječjim 
ponašanjem osjećaju da ih djeca uglavnom izluđuju. 
Zatočeni su u učestalim, ali uzaludnim pokušajima 
“discipliniranja”. Nemojte više ni dana provesti 
zatočeni u beskorisnoj ljutnji. Preuzmite glavnu riječ 
u svojoj kući i disciplina će tada postati rutinskim, 
usputnim poslom, a najveći udio će ponovno zauzeti 
naklonost, nježnost, pohvala i radost. 

Ružica Tuba

Literatura: 
Thomas W. Phelan: 1-2-3 Uspjeh: Učinkovita disciplina 
za djecu od 2 do 12 godina, Zagreb 2005.

Učinkovita disciplina
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Dolazi nam proljeće, a s njegovim dolaskom živnula 
su i djeca u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve, baš kao 
i pčele koje se bude iz zimskog sna. Ove pedagoške 
godine upisano je 75-ero djece tako da u našem vrtiću 
„vrvi“ kao u košnici. Osim redovitih aktivnosti, s 
djecom smo obilježili Valentinovo, dan zaljubljenih. 
Djeca su upoznala pjesme i stihove o Valentinovu, 
izrađivala su srca iz papira i bojila ih, te je cijeli vrtić 
bio ukrašen u znaku Valentinova.

Ono čemu su se djeca posebno radovala bilo je 
obilježavanje Fašnika. Ove godine je ideja za stariju 
skupinu bila da se djeca maskiraju u sladolede, koji su 
simbolizirali dolazak proljeća i ljeta. I njihove su se tete 
maskirale u sladoled i slastičarnu. Ovoj veseloj grupi 
pridružilo se i nekoliko mama. U suradnji s OŠ Molve 
prošetali smo mjestom, a na kraju je organiziran izbor 
najljepših maski u sportskoj dvorani.

Kako nam se bliži Uskrs pripremamo se obilježiti 
i ovaj vjerski blagdan na razne načine i putem raznih 
aktivnosti. Djeca će raditi i ukrašavati pisanice iz 
raznih materijala, te ćemo sudjelovati na zajedničkoj 
izložbi u novom Društvenom domu.

I ove godine ćemo s djecom sudjelovati na 
Dječjem olimpijskom festivalu u Koprivnici. Već sada 

smo počeli s pripremama oko treniranja sportskih 
disciplina: trčanje, skok u dalj s mjesta, bacanje loptice, 
štafetno trčanje te nogomet za dječake i djevojčice. 
Potrudit ćemo se da se i ove godine vratimo bar s 
nekom medaljom, kao i prijašnjih godina. Ako se 
dobro potrudimo, rezultati neće izostati.

Mirjana Tomec,
ravnateljica vrtića 

Pčelice se bude

Košarkaški klub „Bistra“ Molve osnovan je u svibnju 
2008. godine. Klub se od 2005. godine pripremao za 
natjecanje kroz rad s djecom godišta 2000-1995. Klub se 
natječe u dvije selekcije: M12 (dječaci rođeni do 1997.) 
i M14 (dječaci rođeni 1995. i 1996. godine). U selekciji 
M14 imamo 16 dječaka koji se natječu u regionalnoj ligi. 
U toj ligi su ekipe iz Koprivnice, Križevaca, Bjelovara, 
Virovitice, Ludbrega, Đurđevca i Virja. Treninzi se 
održavaju tri puta tjedno, a za vikend su utakmice. 
U selekciji M12 imamo 16 dječaka koji su uključeni u 
sustav ligaškog natjecanja. Ekipe su uglavnom iz većih 
središta (gradova) kao što su Koprivnica, Križevci, 
Bjelovar i Virovitica, i u toj ligi smo trenutno drugi iza 
Bjelovara, što je odličan uspjeh za tako mlade igrače. 
U ovako kratkom vremenu uspjeli smo sve igrače uz 
pomoć Općine Molve opremiti trenirkama i sportskim 
torbama, a uz svesrdnu pomoć jednog roditelja uspjeli 
smo im nabaviti i košarkaške tenisice. Trenutno imamo 
nekoliko igrača koji odskaču kvalitetom i zalaganjem na 
treninzima i utakmicama. U planu nam je organizacija 
turnira za mlađe dječake u travnju na kojemu će 
sudjelovati ekipe iz Bjelovara, Koprivnice, Đurđevca i 
Molva. Općina Molve nas u potpunosti podržava i ovim 
putem im se zahvaljujemo.

Stanko Molnar,
predsjednik KK „Bistra“ Molve 

Košarkaški klub „Bistra“ Molve

Mali fašenjki

Sekcija M12

Sekcija M14
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Svi pogoni u natjecateljskom ritmu
Proljetni nastavak prvenstva za molvarske 

nogometaše u punom je zamahu. Iza nas 
su odrađene pripreme te tri odigrana kola. 
Momčad je u tijeku zimske stanke posložena 
tako da se utakmice u proljetnom dijelu očekuju 
s optimizmom. Novi kormilar „plavog broda“ je 
iskusni trener Ranko Celiščak – vodstvo kluba 
izabralo je provjerenog stručnjaka kojega uz 
dosadašnji rad i rezultate u drugim klubovima 
prati glas da je dobar trener motivator. Između 
ostalih vrlina, takav trener i vođa nam je potreban 
kako bi razdrmao našu momčad koja, kako smo 
nekoliko puta konstatirali, ima kvalitetu samo 
je treba znati izvući na vidjelo. U trenerove 
sposobnosti uvjeravamo se iz dana u dan, posložio 
je momčad tako da u svlačionici dišu složno, jer 
samo tako se postižu dobri rezultati.

Uz trenera tijekom prijelaznog roka u klub su 
došli mladi golman Vlah, koji nam je bio potreban 
zbog odustajanja dotadašnjeg golmana Željka 
Gazdeka. U klub je došao i mladi i perspektivni 
Kučanda te provjereni Bojan Šimek. S momčadi i 
nadalje radi i 6-7 naših juniora te smo zadovoljni 
što rad ide po planu. 

U odigrane tri utakmice nastavka prvenstva 
postigli smo u neku ruku zadovoljavajuće 
rezultate. Pobijedili smo Papuk na domaćem 
terenu s 5:0, zatim nadigrali Pitomaču no nismo 
bili efikasni tako da je utakmica završila 0:0, 

jednako kao i derbi protiv Podravca u Virju. 
Pred nama je još niz utakmica u kojima tražimo 
pomak na tablici prema gornjem dijelu. Teško će 
biti ugurati se u taj dio jer je ujesen ostvaren veliki 
zaostatak. Također svoju priliku za popravak 
dojma vidimo i u KUP natjecanju – u 1/8 finala 
dočekujemo Mladost iz Koprivničkih Bregi, tu ne 
bi smjelo biti iznenađenja.

Škola nogometa također je u punom pogonu, 
cijelu zimu se radilo u dvorani a došli su i prvi 
ovogodišnji uspjesi. Na tradicionalnom Gratitovu 
turniru u Virju momčadi U-10 i U-14 osvojile su 
prva mjesta ispred vršnjaka iz Slaven Belupa, 
Koprivnice, Križevaca i dr., dok je uzrast U-12 
osvojio drugo mjesto.

Međunarodna utakmica ženskih nogometnih 
reprezentacija u Molvama

Nastavak sezone obilježili su i radovi na sanaciji 
glavnog terena – podsijana, odnosno podsađena 
je trava sa specijalnim strojevima te se nadamo da 
je  napravljen kvalitetan tretman terena. Sada se 
očekuje toplije vrijeme, a s njim i početak vegetacije 
i nicanje mlade trave.  

Pred nama je ozbiljan projekt, na Uskrsni 
ponedjeljak, dakle 12. travnja, bit ćemo domaćini 
službene međunarodne nogometne utakmice 
ženskih reprezentacija Hrvatske i Litve. Utakmica 
se igra u sklopu turnira na kojem sudjeluju 
i Farski Otoci i Bosna i Hercegovina. Ostale 
utakmice turnira igraju se u Virju, Đurđevcu, 
Pitomači, Križevcima i Koprivnici. Oko svih 
detalja oko te utakmice biti ćete izviješteni putem 
pisanih i elektroničkih medija kada se približi 
termin odigravanja. Spomenuti turnir je za nas 
veliko priznanje jer smo dobili pohvale za uvjete 
koje smo napravili u proteklih nekoliko godina. 
Ovo je vjerojatno i prvi korak ka dobivanju i 
neke utakmice muških selekcija u budućnosti. 
Smatramo da je ovo lijepi Uskrsni poklon našim 
mještanima, sigurni smo da ćemo gostima 
koji na taj dan prvog ovogodišnjeg Proštenja 
posjete Molve imati puno toga pokazati. Sa tim 
optimizmom idemo u daljnje pobijede.

Svim našim članovima, navijačima te ostalim 
mještanima želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.

Tajnik: Vlado Kolar

Spremni za „plavo proljeće“

Radovi na sanaciji terena
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Na staru godinu, 31. prosinca 2008. godine, okončana 
je jednomjesečna humanitarna akcija Organizacije 
mladih HSS-a Molve, u kojoj je podijeljeno ukupno 
osam kompleta osobnih računala osnovnoškolcima s 
područja općine Molve.

Tijekom prosinca sakupljane su računalne 
komponente, a mogli su ih predati svi kojima su one 
bile suvišne ili nekorisne. Sakupljene komponente 

su testirane, sastavljane i konfigurirane u računala 
spremna za osobnu upotrebu. Osposobljena računala 
darovana su na staru godinu osnovnoškolcima s 
područja općine Molve koje je odredilo Učiteljsko 
vijeće OŠ Molve prema socijalnom kriteriju, vladanju 
te uspjehu u školi. U Molvama su tako „ostale“ 4 
konfiguracije, u Molve Grede su „otišle“ dvije, a u 
Repaš i Levaču po jedna konfiguracija.

Kao predsjednik OM HSS Molve veliku zahvalu 
upućujem Podravskoj banci d.d. Koprivnica koja je 
prepoznala ovu akciju kao pozitivnu i donirala pet 
kompleta računala. Uz njihovu donaciju i samostalno 
sakupljena i sastavljena tri računala uspjeli smo 
uljepšati blagdane osmero molvarske djece i njihovim 
obiteljima! Posebno bih zahvalio našim mladim 
informatičarima, Mariju Cesariću, Vjekoslavu Žufiki 
i Petru Kovačiću, bez čijeg izuzetnog angažmana i 
informatičkog znanja ova akcija ne bi uspjela. Akciju 
su medijski pratili Podravski list, Radio Đurđevac, 
Radio Koprivnica i Glas Podravine. Istaknuo bih i to 
da je ova akcija isključivo plod rada OM HSS-a Molve 
od njezinog zamišljanja do organiziranja, provedbe i 
samog završetka. 

Ivan Hontić
Predsjednik Organizacije mladih HSS-a Molve

Humanitarna akcija Organizacije mladih HSS-a Molve

U Društvenom domu u Molvama 20. veljače 
2009. pod pokroviteljstvom Općine Molve 
održana je 4. izložba vina i rakija “Molve 2009” 
koju organizira Udruga vinogradara i voćara 
Molve. Zahvaljujući iznimnim uspjesima vinara u 
podizanju novih nasada, te promjeni sortimenta 
vinove leze, investicijama u preradi grožđa i njezina 
vina, prema riječima predsjednika udruge Martina 
Kovačića, na ovoj se izložbi okupio velik broj vinara 
kvalitetnih iz naše županije, ali i šire. Pristigla je 
198 uzoraka koji su postigli vrhunske, pa i one 
malo manje vrijedne rezultate. Četrnaesteročlana 
komisija za ocjenu vina, čiji je predsjednik Zdravko 
Mlinarić, imala je pune ruke posla s obzirom na 
kvalitetu zaprimljenih uzoraka i nije im bilo nimalo 
lako odrediti najbolja vina, no najboljim je vinom 
ocijenilo rakiju šljivovicu Želimira Hrvatića iz 
Đurđevca, a zlatne diplome dobilo je još 13 uzoraka, 
srebrnu medalju dobilo su 83 uzorka, brončanu 54 
uzorka, a priznanja je dobilo 20 uzoraka.

(mil)

Izložba mladih vina i rakija

Neki od dobitnika računala s organizatorima - 
Mario Cesarić (lijevo) i Ivan Hontić (desno)
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Vatrogasna zajednica Općine Molve okuplja 
četiri DVD-a (Molve, Molve Grede, Gornja Šuma 
i Repaš) i broji više od 200 članova. Redovnu 
(izbornu) skupštinu održala je 24. ožujka 2009. Na 
skupštini je za predsjednika izabran Tihomir Žufika, 
za zamjenika predsjednika Marijan Kranjec, za 
tajnika Petar Petrinić, za blagajnik Ivan Krznarić, te 
za članove Upravnog odbora Matija Tuba, Miljenko 
Gazdek i Jakob Vincek. Za zapovjednika je izabran 
Dražen Kolar, za dozapovjednika Đuro Jaković, 
a za članove zapovjedništva Budimir Lozanov, 

Dražen Gašparić i Vlado Popec. Nadzorni odbor će 
činiti Ivan Gregurić, Željko Vincek i Mijo Hontić. 
Uz izbor novog vodstva na godišnjoj skupštini 
sumiran je prošlogodišnji te su određeni planovi 
rada za ovu godinu. Na skupštini je predloženo 
da dosadašnji čelnik Ivan Gregurić bude počasni 
doživotni predsjednik Vatrogasne zajednice općine 
Molve, kao i da za počasnog potpredsjednika bude 
proglašen Josip Litvić. 

 (mil)

Izborna skupština Vatrogasne zajednice Općine Molve

U nedjelju 8. ožujka 2009. u prostorijama društvenog 
doma u Gornjoj Šumi održana je 49. izborna skupština 
DVD-a Gornja Šuma. Nakon pozdravnog govora 
predsjednika Matije Tube, podnesena su izvješća 
o radu DVD-a u proteklom razdoblju te su ista i 
usvojena. Članovi skupštine jednoglasno su razriješili 
dosadašnje članove radnih tijela DVD-a te su izabrali 
novo rukovodstvo za naredne četiri godine. Tako 
je za novog predsjednika izabran Matija Tuba, za 

zamjenika predsjednika Franjo Andrašić, a za tajnika 
Mario Tuba. Zapovjednik DVD-a je Vlado Popec, 
a njegov zamjenik Vlado Crnjak. Novi predsjednik 
Nadzornog odbora je Josip Litvić. Pred novim 
rukovodstvom veliki je zadatak organizacije 50-te 
obljetnice od osnutka DVD-a iduće godine.

Zvonimir Ištvan

Godišnja skupština DVD-a Gornja Šuma

Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve održalo je 
22. veljače 2009. godine svoju 118. skupštinu. Nakon 
intoniranja državne i vatrogasne himne, te odavanja 
počasti palim hrvatskim braniteljima, vatrogascima 
poginulim na Kornatim i ostalim preminulim 
vatrogascima, prisutnima je pozdravnu riječ uputio 
tajnik Društva Ivan Gregurić, koji je kao predsjednik 
radnog predsjedništva, u kojem su osim njega bili i 
Ivan Gregurić mlađi i Zvonimir Krznarić, i vodio cijelu 
skupštinu. Izvještaj o radu Društva u prošloj godina 
da je tajnik, blagajnički izvještaj dao je blagajnik 
Ivan Krznarić, a izvještaj Nadzornog odbora dao je 
Zdravko Krznarić. Kako je skupština bila izborna, 
starim članovima Upravnog i Nadzornog odbora dana 
je razrješnica, a izabrani su novi. Za članove Upravnog 
odbora izabrani su: Tihomir Žufika, za predsjednika, 
Dražen Tuba za zamjenika predsjednika, Ivan Gregurić 
za tajnika, Ivan Krznarić za blagajnika, Dražen Kolar 
za zapovjednika te Đuro Jaković za njegova zamjenika. 
Marijan Kranjec i Martin Sušenj bit će spremištari, a za 
preostale članove Upravnog odbora izabrani su Ivica 
Krznarić, Antonijo Lukunić i Petar Petrinić. U Nadzorni 
odbor izabrani su: Zdravko Krznarić za predsjednika, 

te Ivan Gašparić i Ivan Petrinić za članove. Skupština je 
završena u dobroj atmosferi, a svi gosti koji su se javili 
za riječ pohvalili su rad Društva i zaželjeli mu jednako 
uspješan rad i u budućnosti. Skupštini je prisustvovalo 
80-ak članova Društva i njihovih gostiju koji su svi 
zajedno poslije skupštine sudjelovali i na domjenku u 
Društvenom domu.

Ivan Krznarić

Novo rukovodstvo DVD-a Molve

Članovi radnog predsjedništva na skupštini - 
(s lijeva na desno) Ivan Gregurić mlađi, 
Ivan Gregur
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Povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite 
(1. ožujka) i Dana zaštite i spašavanja Koprivničko-
križevačke županije na lokaciji Ribičkog doma 
Sekuline kod Molva 2. ožujka 2009. održana je 

svečana sjednica Županijskog stožera Zaštite i 
spašavanja i Županijskog zapovjedništva Civilne 

zaštite. Tom je prilikom prikazana i oprema Civilne 
zaštite za obranu od poplava, među kojom su bili 
i aluminijski motorni čamac  dužine pet metara 
s motorom Yamaha od 25 KS, te gumeni čamac 
kojim je krajem prošle godine opremljena postaja 
granične policije, a njegovih 60 konja snažan 
pogon služit će za nadzor državne granice te za 
traganje i spašavanje osoba na 60-tak kilometara 
Drave, njezinim pritocima i jezerima. Oprema je 
kupljena sredstvima Županije i deset općina uz 
rijeku Dravu. 

Među prisutnima, osim domaćina Ivana Kolara, 
načelnika Općine Molve, bili su Darko Koren, 
župan, te Vjekoslav Flamaceta, zamjenik župana 
Koprivničko-križevačke županije, načelnici i 
predstavnici općina uz rijeku Dravu, predstavnici 
Javnih vatrogasnih postrojbi gradova Koprivnice, 
Đurđevca i Križevaca, predsjednik Vatrogasne 
zajednice naše županije Marijan Kicivoj, županijski 
zapovjednik Slavko Tucaković sa suradnicima, 
predstavnici Hrvatskih voda, gradonačelnik 
Đurđevca Mladen Roštan, predstavnici Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica i drugi.

(mil)

Dan civilne zaštite obilježen na Sekulinama

Više od stotinu proizvođača mlijeka iz sedam 
županija sjeverozapadne Hrvatske odazvalo 
se pozivu organizatora, Hrvatskog zavoda za 
poljoprivrednu savjetodavnu službu i Hrvatske 
mljekarske udruge, za sudjelovanje na 1. 
regionalnom savjetovanju u Molvama. 

Nakon pozdravnih riječi domaćina, 
molvarskog načelnika Ivana Kolara, i župana 
Koprivničko-križevačke županije Darka Korena, 
skup kojim se željelo podržati provedbu državnog 
Operativnog programa razvoja govedarstva i 
pomoći pripremu proizvodnje mlijeka uvjetima 
Europske unije, otvorio je državni tajnik u 
Ministarstvu poljoprivrede Krešimir Kuterovac 
koji je istaknuo kako država u sektor mljekarstva 
godišnje ulaže oko 800 milijuna kuna, no da bi 
ta proizvodnja bila spremna za europske uvjete 
potrebno je dovršiti vani davno obavljene poslove, 

poput pitanja zemljišne politike, educiranosti 
proizvođača za konkurentnu proizvodnju itd. 
Na tom tragu donesen je novi Zakon o zemljištu 
kojim će se osigurati površine gospodarstvima, 
a stočarska će imati prednost. Zatim, država 
pokriva kapitalna ulaganja farmerima do 3,5 
milijuna kuna ili do 50% uloženih sredstava. A 
za dobar primjer što se čini na edukaciji naveo je 
upravo regionalno savjetovanje u Molvama.

Zatim je održano 10-ak predavanja o 
gospodarenju zemljištem, strukturi sjetve, o 
većoj i jeftinijoj proizvodnji voluminozne krme i 
mlijeka, i to istaknutih stručnjaka Poljoprivredne 
savjetodavne službe, zagrebačkog Agronomskog 
fakulteta i Veterinarskog instituta, kao i samih 
farmera.

(mil)

U Molvama održano 1. regionalno savjetovanje 
proizvođača mlijeka

Čamac za spašavanje odmah je i isproban
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U Školsko-sportskoj dvorani u Molvama 13. 
prosinca 2008. održan je 5. Božićni malonogometni 
turnir UHDDR-a na kojem je nastupilo osam 
ekipa iz svih krajeva Lijepe naše. Nakon odigranih 
utakmica po skupinama, u skupini A prvo mjesto 
osvojila je ekipa Koprivničko-križevačke županije, 
dok je drugo mjesto osvojila ekipa Osijeka. U 
skupini B prvo mjesto osvojila je ekipa Molva, dok 
je drugo mjesto osvojila ekipa Lipovljana. Dvije 
prvoplasirane ekipe iz svake skupine plasirale su 
se u poluzavršnicu.

U prvoj polufinalnoj utakmici ekipa 
Koprivničko-križevačke županije rezultatom 5:2 
pobijedila je ekipu Kutine, dok je ekipa Molva 
rezultatom 3:2 pobijedila ekipu Osijeka. U utakmici 
za treće mjesto ekipa Osijeka pobijedila je Kutinu 
rezultatom 3:2 nakon izvođenja sedmeraca jer je 
u regularnom dijelu utakmica završila nerješeno 
1:1.

Ekipa Molva u finalnoj utakmici uvjerljivo 
je pobijedila ekipu Koprivničko-križevačke 

županije rezultatom 3:0. Zgoditke su postigli 
Zlatko Popec u 7. i  16. minuti, te Stanko Kokša 
u 13. munuti utakmice. Najbolji golgeter turnira 
je Nenad Kokša iz ekipe Molva s 11 postignutih 
golova, najbolji igrač turnira je Ignac Lončarek iz 
ekipe Koprivničko-križevačke županije, a najbolji 
golman turnira je Marijan Golubić iz ekipe Molve.

Za pobjedničku ekipu Molva, pod vodstvom 
Krešimira Cestara, nastupili su: Marijan Golubić, 
Josip Cenkovčan, Zoran Tuba, Ivan Jaković, 
Marijan Kolar, Nenad Kokša, Stanko Kokša, 
Zlatko Popec i Josip Bencek. Sve utakmice turnira 
sudio je sudački par Josip Peti – Vlado Kolar, koji 
su na opće zadovoljstvo svih sudionika vrlo dobro 
odradili svoj posao.

Nakon turnira nastavljeno je druženje u 
društvenom domu u Molvama, gdje je za sve 
sudionike priređena večera i druženje za što je 
troškove sponzorirala Općina Molve.

(mil)

Molvarski dragovoljci prvi na Božićnom 
malonogometnom turniru

Na 12. stranici MIL-a br. 36 objavljena 
je kriva informacija i slijedom toga i kriva 
fotografija pobjedničke ekipe 14. Vuličnog 
prvenstva Općine Molve. Uredništvo MIL-a 
nažalost nije u mogućnosti 
provjeravati svaku informaciju u 
svakom članku koji se objavljuje u 
MIL-u, već svaki autor odgovara 
za ono što napiše u svojem 
članku pa tako treba biti i u ovom 
primjeru. Sukladno uobičajenoj 
praksi u sličnim slučajevima, 
uredništvo u prvom sljedećem 
broju MIL-a, a to je ovaj, objavljuje 
ispravak netočnih podataka, a u 
ovom slučaju i fotografiju stvarne 
pobjedničke ekipe 14. Vuličnog 
prvenstva, te ovim putem, zajedno 
s autorom spomenutog članka, 
upućuje i javnu ispriku prije svega 

pobjedničkoj ekipi 14. Vuličnog prvenstva, ali i 
svim čitateljima MIL-a.

Uredništvo MIL-a 

ISPRAVAK

Pobjednici 14. Vuličnog prvenstva 
Općine Molve - Đurđevačka




