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Obraćanje načelnika Zdravka Ivančana

Poštovani mještani Općine Molve,

veliko mi je zadovoljstvo obratiti Vam se u novom izdanju našeg MIL-a. 
Privilegija je i čast biti načelnikom ovakve općine, općine vrijednih ljudi i velikog gospodarskog potenci-

jala, te Vam se ovom prilikom želim zahvaliti što ste na održanim lokalnim izborima za načelnika i Općinsko 
vijeće općine Molve velikom većinom svoj glas dali Hrvatskoj seljačkoj stranci. 

Ukazano povjerenje nama je prije svega obaveza da u narednim vremenima čvrsto i ustrajno zastupamo 
interese općine, imajući u vidu, prije svega, čovjeka kao pojedinca. Hvala svim našim članovima, simpati-
zerima, volonterima, svim vrijednim i poštenim ljudima, koji su u nama prepoznali ljude koji će i ubuduće 
činiti najviše za dobrobit i daljnji razvitak općine Molve.

Uz Vašu pomoć i povjerenje radit ćemo na unaprijeđenju svih aspekata života u našoj zajednici te stva-
rati još bolje uvjete za gospodarski razvoj i ostanak mladih u našoj općini.

Vaš načelnik, Zdravko Ivančan, mag. ing. agr.

Pozivamo institucije, udruge i pojedince 
koji žele objavljivati u MIL-u 

da svoje radove za novi broj do 15.11. 2013. 
pošalju na adresu: mil@molve.hr

Najnovije vijesti, najave, javne pozive, natječaje i sve 
ostale aktivnosti i podatke o Općini Molve možete 

pronaći na novoj internetskoj stranici www.molve.hr 
i na Facebook stranici Općine Molve
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NOVO VODSTVO OPĆINE MOLVE
Nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2013. 
godine, Općina Molve dobila je novog načelnika, 
zamjenika načelnika i članove Općinskog vijeća.
 
Načelnik: Zdravko Ivančan, mag.ing. agr. (HSS)
Zamjenik načelnika: Mirko Paša (HSS)

Vijećnici Općine Molve:
1. Mijo Kovaček, ing. - predsjednik (HSS)
2. Spomenka Žufika - zamjenica predsjednika (HSS)
3. Siniša Frančić (HSS)
4. Zlatko Senjan (HSS)
5. Marina Ivančan  (HSS)
6. Zlatko Popec (HSS)
7. Marijan Jaković (HDZ)
8. Stjepan Fosić (HDZ)
9. Ivan Molnar (HDZ)
10. Dražen Kolarić (HDZ)
11. Ivan Tuba (HDZ)

O načelniku:
Zdravko Ivančan rođen 
je 27.11.1978. u Molve 
Gredama. Magistrirao je 
na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Vlasnik je Obiteljskog 
poljoprivrednog
gospodarstva i bavi se 
proizvodnjom bobičastog voća.

O zamjeniku načelnika:
Mirko Paša rođen je 
26.3.1972. Po zanimanju 
je majstor elektro- i vodo-
instalater. Vlasnik je elektro- 
i vodo-instalaterskog obrta.

Izbori 2013.
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Nakon što su Vam birači Općine Molve ukazali veli-
ko povjerenje na lokalnim izborima, dužnost načelnika 
preuzeli ste 10. lipnja ove godine. Kakvo ste stanje za-
tekli?

Kakvo je bilo stanje u Općini Molve na dan mojeg 
preuzimanja dužnosti načelnika možda najbolje ilustrira 
činjenica da je na općinskom računu bilo 15 tisuća kn, a 
trenutne obveze su iznosile gotovo 3 milijuna kuna. Od 
toga oko 400 tisuća kn za plaće djelatnika koja prima-
ju plaću iz općinskog proračuna. Osim toga, „naslijedio“ 
sam i dug iz 2012. godine koji je iznosio 825.726,00 kn. 

Sve to posebno začuđuje kada imamo na umu da 
je općinski proračun za 2012. godinu bio među 
najvećima u općinskoj novijoj povijesti, konkretno 
oko 23 milijuna kuna. Dakle, s jedne strane velik 
priliv novca, a s druge veliki dugovi - izgleda malo 
čudno, zar ne? Pogotovo jer mi baš nije jasno na 
što je bivša vlast utrošila novac budući da nisu 
ostvarili nikakve velike projekte!? No, kako bilo da 
bilo, da bismo došli na nulu, morali smo ove godi-
ne odustati od nekih projekata, koje smo odgodili 
za sljedeću godinu.

Jeste li ipak stigli što do sada i ostvariti?
Jesmo, naravno. Asfaltirane su Miškinina i Pre-

radovićeva ulica u Molvama (doduše s kašnjenjem 
jer nije bilo - ne našom krivnjom - napravljeno je-
danaest priključaka na plin), nakon tri godine po-
novno su zavoženi poljski putovi mljevenim šljun-
kom, što je koštalo oko 120 tisuća kn. Iznajmljen 

je i stroj za malčiranje raslinja te planiramo urediti i sve 
bankine poljskih i općinskih puteva. Donijeli smo i ne-
koliko odluka koje bi trebale pomoći mještanima Molva, 
prije svega onima koji se bave privrednim granama. Tako 
dajemo subvencije za osnivanje gospodarskih subjeka-
ta s 20 tisuća kuna nepovratno, sufinanciramo redovne 
kamate i troškove obrade namjenskih kredita fizičkih 
i pravnih osoba, dali smo potpore za proljetnu sjetvu 
poljoprivrednicima s područja općine Molve, uveli smo 
subvencije besplatne usluge umjetnog osjemenjivanja 
plotkinja i pregleda mesa na trihinelu, povećali smo  fi-

nancijske potpore srednjoškolci-
ma i studentima s područja Op-
ćine Molve, ukinuli smo naknadu 
za geronto usluge koje su sada 
besplatne, uveli smo besplatnu 
kuhinju za osnovoškolce itd.

Što planirate dalje?
Prvo planiramo riješiti pitanja 

nekretnina koje je možda i nepo-
trebno kupila bivša vlast. Bivši je 
načelnik - i to obmanuvši općin-
sko vijeće - za 980 tisuća kn kupio 
pekaru Poljoprivredne zadruge 
Virje u zgradi Doma kulture u 
Molvama, koja je, inače, bila u 
derutnom stanju. Zašto kažem 
obmanuo vijeće - jer je rekao da 
će PZ Virje zauzvrat ako Općina 
kupi pekaru vratiti joj prostor du-

Prvih 100 dana vođenja Općine Molve
Intervju - Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve

Asfaltiranje Miškinine



5Facebook: Općina Molve

Intervju

Prvih 100 dana vođenja Općine Molve
ćana u Repašu, što se nije dogodilo i što nije stavljeno 
u ugovor ili bilo koji drugi službeni dokument. Isto tako, 
mještani ne znaju da općina kupnjom pekare nije dobila i 
vanjski prostor oko pekare, dvorište. To je još jedan velik 
propust kod kupnje tog objekta. Dok se ne nađe drugo 
rješenje, pekaru ćemo iznajmiti najboljem ponuđaču 
preko javnog natječaja.

Taj je problem, dakle, donekle riješen?
Da, no ima ih još. Bivši je načelnik, ovaj put bez pret-

hodnog odobrenja vijeća, dao ponudu i 
za kupnju hale Poler na Krbuljinu, koja 
je kasnije i kupljena za nevjerojatnih 
1.350.000 kn. Taj iznos ne bi zvučao 
čudno da izgradnja te hale svojevreme-
no nije koštala oko 100.000 DM. Hala je 
trenutno pregrađena te se dvije trećine 
njezinog prostora preko javnog natječaja 
planira iznajmiti najpovoljnijem ponudi-
telju najma firmi Erdec d.o.o. te je uskoro 
pred realizacijom potpis ugovora s istom 
firmom i zapošljavanje pet osoba s po-
dručja općine. Preostala trećina hale će 
također biti ponuđena na iznajmljivanje 
na javnom natječaju.

Jedna od nekretnina koju je kupila 
bivša vlast je i zgrada u Novom Vinodo-
lskom.

Niti ta investicija, čini se, nije bila baš najbolja. Na-
ime, zona u kojoj se nalazi ta bivša upravna zgrada vo-
dovoda (to nije, dakle, nikakvo odmaralište ili bilo kakav 
turistički objekt) nije predviđena za odmarališta pa ju 
nije moguće prenamijeniti u tu svrhu. Možemo ju even-
tualno prenamijeniti u hostel ili nešto slično, mora biti 
strogo pod vođenjem određene firme, mora se prijaviti 
smještaj, platiti pristojbe..., no to automatski podiže ci-
jenu i smještaja za korisnike i održavanja za općinu, što 
si možda niti mještani općine niti sama općina ne mogu 
priuštiti. Ove smo godine svim udrugama omogućili da 
besplatno posjete Novi Vinodolski, da vide što to tamo 
imamo, te ćemo temeljem tih njihovih iskustava i opće-
nito razmišljanja mještana o tome objektu sljedeće go-
dine odlučiti što s tom zgradom. Trenutno se radi i pro-
cjena njezine vrijednosti i elaborat uređenja koji će nam 
također pomoći da donesemo pravu odluku.

Ostalo je neriješeno i pitanje pročistača otpadnih 
voda?

To ustvari i nije bilo neko posebno pitanje, više je to 

bivša vlast koristila za obmanjivanje mještana općine. 
Naime, u suradnji s Komunalijama d.o.o. iz Đurđevca pri-
onuli smo uređenju kanalizacije i prepumpnih stanica na 
području općine i nisu pronađene nikakve velike nepra-
vilnosti o kojima je govorila bivša vlast. Njemački firma 
Bio-gest trenutno izrađuje elaborat i troškovnik za sana-
ciju i remont pročistača te se nadam da će nagodinu on 
ponovno i proraditi. Drugim riječima, pročistač je četiri 
godine nepotrebno bio isključen i od toga je nepotrebno 
napravljena velika fama.

Kad smo kod velikih projekata, kako napreduje pro-
jekt izgradnje novog pastoralnog centra kod molvarske 
crkve?

Taj je projekt trenutno, nažalost, zaustavljen. Naža-
lost zbog smanjenja proračuna za oko 4 milijuna kuna 
za 2013. godinu i zbog dugova iz 2012. godine, kao što 
su naknade za sušu u iznosu od 850 tisuća kuna, te 826 
tisuća kuna napravljenog minusa, ali i tekućih obveza 
koje sam spominjao, morali smo ove godine smanjiti 
financijsku potporu izgradnji pastoralnog centra, ali to 
vrijedi samo za ovu godinu. Osobno i kao načelnik podr-
žavam tu ideju te smo predvidjeli da znatnija sredstva za 
taj projekt osiguramo za iduću godinu. Inače, što se tiče 
župe, povećali smo joj sredstva za asfaltiranje parkirali-
šta u Repašu, dodijelili smo joj i sredstva za postavljanje 
video nadzora u crkvi da se ponovno ne bi dogodila kra-
đa, a financijski smo potpomogli i postavljanje putokaza 
za molvarsku crkvu i svetište diljem Podravine. Potpoma-
žemo i u manjim prigodama vrlo često - ipak su Majka 
Božja Molvarska, crkva i ostali sakralni objekti nešto naj-
vrednije što imamo.
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Iz rada Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
Prva sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine 

Molve održana je 13. lipnja 2013. Budući da je to bila 
konstituirajuća sjednica, na njoj su potvrđeni članovi 
Općinskog vijeća za novi četverogodišnji mandat, koji 
su zatim i položili svečanu prigesu koja glasi: Prisežem, 
svojom čašću, da ću prava i dužnosti člana Općinskog vi-
jeća obnašati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i 
socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da će se 
u obnašanju dužnosti člana pridržavati Ustava, Zakona i 
Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske”. Zatim je za predsjednika Općinskog vijeća iza-
bran Mijo Kovaček, a za potpredsjednicu Spomenka Žu-
fika.

Radne sjednice Općinskog vijeća
Prva radna sjednica Općinskog vijeća održana je 21. 

lipnja 2013. Između ostalog, na toj je sjednici donijeta 
Odluka o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja 
i pregleda mesa na trihinelu u 2013. godini. Načelnik 
Zdravko Ivančan je pod tom točkom ukratko objasnio 
vijeću da se do sada raspisivao javni natječaj za prijavu 
umjetnog osjemenjivanja junica, krava i krmača kojim 
se davalo 200,00 kuna poljoprivrednicima. Načelnik je 
predložio, a vijeće prihvatilo da bi od sada to iznosilo 
250,00 kuna sa javnim natječajem za prvih šest mjeseci, 
a od sedmog mjeseca ići će plaćanje direktno Veterinar-
skoj stanici.

IZDVOJENO - Naknada za novorođeno dijete ro-
ditelja s područja Općine Molve od kolovoza iznosi 
20.000 kn, što je jedna od najvećih jednokratnih na-
knada za novorođenčad u Republici Hrvatskoj. Cilj je 
odluke, pojašnjava načelnik Zdravko Ivančan, pomoći 
roditeljima u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta.

Na drugoj radnoj sjednici održanoj 22. srpnja 2013. 
donijeta je Odluka o sufinanciranju redovne kamate i troš-
kova obrade namjenskih kredita fizičkih i pravnih osoba s 
područja Općine Molve. Odluka se odnosi na kredite ve-
zane uz obavljanje registriranih djelatnosti, odnosno radi 
se o kreditima za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, 
za nabavljanje osnovnih ili obrtnih sredstava, kupnju ili 
izgradnju, uređenje i proširenje gospodarskih objekata, 
te za ozakonjenje bezpravno izgrađenih objekata. Krediti 
mogu iznositi maksimalno 1.000.000,00 kn na razdoblje 
sklapanja do 7 godina. 

Kao pomoć mještanima Općine Molve donijeta je i 
Odluka o sufinanciranju redovne kamate i troškova obra-
de kredita podignutih za podmirenje obveza prema dr-
žavnom proračunu ili proračunu Općine Molve. 

Vijeće je donijelo i Odluku o potpori proljetne sjetve 

poljoprivrednicima s područja Općine Molve, kojom se 
odobrava subvencija od 250.000,00 kn za proljetnu sje-
tvu ratarskih i povrtlarskih kultura poljoprivrednicima 
koji imaju prebivalište na području Općine Molve te mo-
raju biti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
za čestice koje su prijavljene za izravna plaćanja u poljo-
privredi, bez obzira na katastarsku općinu na kojoj se na-
laze zasađene površine. Sredstva se odobravaju za ječam, 
zob, kukuruz, soju, suncokret, šećernu repicu, stočni gra-
šak, grah, lucernu, krumpir, kupus, papriku i krastavce.

S obzirom na sve teže prirodne i klimatske uvjete koji 
pogađaju naše poljoprivrednike, na prijedlog načelnika 
Zdravka Ivančana donijeta je Odluka o isplati naknade 
štete na usjevima nastaloj uslijed elementarne nepogo-
de – suše u 2012. godini, poljoprivrednicima isplaćeno 
850.000,00 kn.

Svečana sjednica Općinskog vijeća
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća 11. kolovo-

za započelo obilježavanje Dana Općine. Uoči svečano-
sti održana je i Sveta misa u župnoj crkvi Uznesenja 
Blažene Djevice Marije u Molvama kojoj su prisustvo-
vali brojni mještani Molva i uzvanici. Svečanoj sjedni-
ci, između ostalih, odazvali su se saborski zastupnik 
Stjepan Milinković, predsjednik Županijske skupštine 
Damir Felak, župan Darko Koren, te mnogi načelnici i 
drugi dužnosnici iz okolnih općina. Općinski načelnik 
Zdravko Ivančan predstavio je rad općinske uprave od 
izbora do sada, te plan rada za ovu godinu.
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Radne sjednice
Prije zaključenja ovog broja MIL-a, zapisnički je ovjere-

na i 5. sjednica Općinskog vijeća, održana 13. rujna 2013. 
Od odluka donesenih na sjednici, valja izdvojiti Odluku o 
subvencijama za osnivanje gospodarskih subjekata. Kako 
je obrazložio načelnik Zdravko Ivančan, to je još jedna 
od odluka kojom se nastoji pomoći razvoj gospodarstva. 
Ovom mjerom će se pomoći ljudima da se odluče zapo-
četi obavljati vlastitu djelatnost u Općini Molve. Načelnik 
je predložio da se jednokratno isplati 20.000,00 kn sva-
kom gospodarskom subjektu: obrtu, trgovačkom društvu 
te OPG-u ili zadruzi u sustavu PDV-a. Ograničenja su ta-
kva da se ne pomaže otvaranje subjekata koji će se brzo 
i zatvoriti. Isto će se poticati i oni koji će preseliti svoje 
poslovanje na područje Općine Molve, ali s 5.000,00 kn. 
Za zaposlene djelatnike koji su zaposleni 6 mjeseci dat će 
se stimulacija od 2.000,00 kn, čime bi se potakli ljudi da 
ne mijenjaju i ne daju otkaze radnicima.

Na sjednici su izmijenjene i uvjeti za subvencije po-

moći za školovanje redovnim učenicima i studentima s 
područja Općine Molve za školsku godinu 2012/2013. 
Glavna promjena se tiče činjenica da sada pravo na pomć 
imaju i izvanredni, a ne samo redovni učenici i studenti. 
Za studente je bilo predviđeno 500 kn mjesečno, odno-
sno 5.000 kn za 10 mjeseci, uvećano za 1.000 ili 2.000 kn 
ovisno o vrlo dobrom ili izvrsnom uspjehu, a sada se ovaj 
osnovni iznos mijenja na 8.000 kn. Dodaje se novi sta-
vak vezan za završnu godinu studija u kome se navodi da 
će studenti biti dužni donijeti diplomu, odnosno potvrdu 
o završenom studiju, jer se u protivnom ne može znati 
prosjek. Novina je za one koji završe diplomski studij, tj. 
studij u trajanju od najmanje 5 godina (koji završava ma-
gistrom struke ili dr.med.), dakle ne odnosi se na prvostu-
pnike, te će oni dobiti također iznos od 8.000 kn. Načel-
nik Zdravko Ivančan smatra da će se na ovaj način pomoći 
studentima i nagraditi ih da se lakše školuju te očekuje da 
će u konačnici i Općina Molve imati korist od obrazovanih 
ljudi te da se jedino znanjem može napredovati.

Općinsko vijeće
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Priprava i proslava Velike Gospe
Tri dana prije samog blagdana Velike Gospe, mol-

varski župljani i hodočasnici pripravljali su se duhov-
no za taj blagdan. Prva dva dana duhovnu obnovu 
predvodili su o. Đuro Hontić, ispovjednik u Bazilici sv. 
Petra u Rimu, i o. Miljenko Hontić, generalni asistent 
Reda franjevaca konventualaca za Srednju i Zapadnu 
Europu. 

Treći dan i misu uoči blagdana Velike Gospe kod 
Zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske predvodio 
je mons. Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački bi-
skup. U koncelebraciji bili su o. Miljenko Hontić, o. 
Đuro Hontić, o. Stjepan Lončar i o. Tomislav Glavnik, 
župnik. Prije i za vrijeme svete mise ispovijedali su 
svećenici Virovskoga dekanata. Nakon svete mise 
bila je procesija sa svijećama i Čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske. Unatoč lošem vremenu i kiši, sveta misa 

i procesija su prošle u lijepom molitvenom ozračju. Pri-
stigao je lijepi broj hodočasnika iz Virovskog i Đurđe-
vačkog dekanata, ali i skupine hodočasnika pješaka iz 
Đurđevca, Virja, Gole i Bjelovara.

Na svetkovinu Velike Gospe, u četvrtak 15. kolovoza, 
središnje misno slavlje u župnoj crkvi Uznesenja BDM 
u Molvama, koju vjernici nazivaju i podravskom kate-
dralom, predvodio je provincijalni ministar Hrvatske 
provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca o. Lju-
devit Maračić. Misi je prethodila velika zavjetna proce-
sija u kojoj je iz kapele Majke Božje Molvarske ulicama 
mjesta pronesen kip do župne crkve gdje će ostati do 
blagdana Male Gospe. 

Hodočašće ministranata
u Ludbreg
U četvrtak 29. kolovoza 2013. održano je Biskupijsko 

hodočašće ministranata u Svetište Predragocjene Krvi 
Kristove u Ludbreg. Devetorica ministranata iz Molva i 
Repaša praćenih svojim župnikom pridružili su se ostalim 
ministrantima Virovskoga dekanata.

Nova prometna i turistička signalizacija
Nakon trogodišnjeg nastojanja Župe Molve, početkom rujna postavljena je nova 

prometna i turistička signalizacija, koja će od sada hodočasnicima olakšavati dolazak 
u Molve. Novi smjerokazi prema svetištu Majke Božje Molvarske nalaze se u Šemov-
cima, Virju, Peterancu, te na državnim cestama (Koprivnica - Đurđevac, te Bjelovar 
- Đurđevac). U posljednjem koraku pred realizaciju i postavljanje pomogli su Cestarija 
Đurđevac i g. Stjepan Dragica, Općina Virje, Općina Molve i Gratit d.o.o. iz Virja.

Iz Župe Molve
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O. Stjepan Lončar 
proslavio 25 godina svećeništva
O. Stjepan Lončar, franjevac konventualac, župnik u Garyju (Sjedinjene Američke Drža-

ve), proslavio je 25. kolovoza 2013. u župnoj crkvi u Molvama svoj 25. svećenički jubilej. O. 
Stjepan Lončar proslavio je svoju mladu misu 21. kolovoza 1988. godine u Molvama. Župnik 
o. Tomislav Glavnik je u ime župe o. Stjepanu poklonio srebrnim nitima svečano izvezenu 
štolu, znak svećeničke službe, ali i podsjetnik na njegovu rodnu župu Molve.

Proslavljen blagdan Uzvišenja Svetog Križa
Dana 14. rujna 2013. proslavili smo blagdan Uzvišenja Svetoga Križa. Misno slavlje bilo je kao i svake godine u 

kapelici Svetoga Križa u Molve Ledinama, a predvodio ga je o. Tomislav Glavnik, župnik. Vrijedno je napomenuti da 
smo se ove godine sjetili i 90. obljetnice od izgradnje istoimene kapelice Svetoga Križa, koju je kao zavjet izgradio 
Petar Ištvan iz Molvi Ledina. Kako je 2013. godina jubilarna godina od izgradnje kapelice, župa je financirala njenu 
obnovu promijenivši krov, cjelokupnu limariju, te je obojana i osvježena fasada. Obitelj Vargić brine o kapeli i njezi-
noj urednosti, te ovom prilikom zahvaljujemo svima, a osobito baki Barbari Vargić.

Iz Župe Molve

Apostolski nuncij u Molvama na Blagdan Male Gospe
Svečanim euharistijskim slavljem u Molvama na Blagdan 

Male Gospe zaključena je hodočasnička godina Majci Bož-
joj Molvarskoj. Ove godine na poseban način bilo je sveča-
no jer je svetu misu predvodio mons. Alessandro D’Errico, 
apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj. Za vrijeme svete 
mise bio je i zaziv Duha Svetoga u povodu započete školske 
i vjeronaučne godine. Koncelebrirali su o. Ivica Hadraš D.I., 
suradnik u nuncijaturi i prevoditelj, o. Tomislav Glavnik, žu-
pnik i gvardijan u Molvama, o. Filip Musa, vikar samostana 
i o. Zdravko Tuba, creski gvardijan. Za vrijeme svete mise 
pjevao je župni zbor pod ravnanjem s. Lidije Mahovlić.
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Iako je već započela nova školska godina (2013./2014.), u ovom broju MIL-a dat ćemo kratak osvrt na prošlu škol-
sku godinu (2013./2014.), a o novim događajima izvještavat ćemo u narednim brojevima.

Prije ljetnih praznika, točnije 28. lipnja 2013. godine izvršena je svečana podjela đačkih svjedodžbi, pohvalnica i 
nagrada učenicima OŠ Molve. Učenici su došli po rezultate rada koji su ulagali kroz cijelu školsku godinu 2012./13. 
Ovisno o trudu primili su pohvale i nagrade. Nagrade su bile u obliku vrijednih knjiga i medalja, a uručio ih je ravna-
telj OŠ Molve Ivan Jaković. Podjeli je prisustvovao i zamjenik načelnika Općine Molve g. Mirko Paša. Svim nagrađe-
nim učenicima i njihovim mentorima ravnatelj je zahvalio za nesebičan trud koji su uložili tijekom godine jer su na taj 
način najbolje promovirali našu školu kako na školskim, županijskim tako i na državnim natjecanjima.

OŠ Molve

1. NAJUČENICA ŠKOLSKE GODINE 2012./13. 
Ivana Kolarić

2. NAJSPORTAŠ ŠKOLSKE GODINE 2012./13
Nikola Tuba

3. UČENICI S ODLIČNIM USPJEHOM 
OD 5. DO 8. RAZREDA
Ivana Kolarić
Klaudija Jelinek
Lana Prečko

4. UČENICI S ODLIČNIM USPJEHOM 
OD 1. DO 8. RAZREDA
Veronika Crnjaković
Branimir Balogović
Tihana Đukin
Elena Tuba

Sandra Krznarić
Ivana Kolarić

5. DRŽAVNO NATJECANJE KOŠARKA 
ŠKOLSKE GODINE 2012./13.
Ivan Paša
Lovro Molnar
Dubravko Kolarić
Nikola Tuba
Domagoj Krznarić
Mihael Huđek
David Halaček
Zvonimir Cesarić
Matej Molnar
Goran Paša
Manuel Ereiz
Benjamin Lončar

Mentor: Stanko Molnar

Zasluge za promociju škole školske godine 2012./13.
Marija Magdalena Kapitanić - Volim Hrvatsku - likovni izričaj 2. mjesto
Katarina Jelinek - Volim Hrvatsku - literarni izričaj - 1. mjesto
Jelena Kokša- šah, Klokan bez granica, Most od riječi hrvatskih, Moja prva knjiga
Ivan Trnski - Sigurno u prometu
Elena Tuba - Imaš Fejs

Nagrađeni učenici u školskoj godini 2012./13.

Iz rada OŠ Molve u prošloj šk. god.
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OŠ Molve

Na sjednici Učiteljskog vijeća 
OŠ Molve održanoj 18. lipnja jed-
noglasnom odlukom za NAJUČE-
NICU ove školske godine izabra-
na je Ivana Kolarić, učenica 8a. 
razreda. Ivana se tijekom osnov-
noškolskog obrazovanja isticala 
iznimnim obrazovnim uspjehom. 

Sve razrede završila je odličnim uspjehom.
Školski uspjeh nije jedini kriterij kojim se rukovodi 

Učiteljsko vijeće prilikom odabira NAJUČENIKA/ICE. U 
obzir se uzimaju i: rad i postignuća u izvannastavnim 
aktivnostima, sudjelovanje i rezultati u izvanškolskim ak-
tivnostima, vladanje učenika, odnos prema učiteljima i 
ostalim djelatnicima škole, odnos prema ostalim učeni-
cima. Svojim odnosom prema radu tijekom školovanja 
u OŠ Molve plijenila je pozornost učitelja. Nesebično je 

pružala pomoć drugim učenica. Uzornim vladanjem slu-
žila je kao primjer drugim učenicima.

Ukratko ćemo pokušati navesti sva natjecanja u ko-
jima je Ivana sudjelovala te je na taj način promovirala 
školu na najljepši mogući način.

Samo ove školske godine sudjelovala je na natjeca-
njima iz:

- Lidrano- županijsko natjecanje
- županijsko natjecanje iz Fizike
- županijsko natjecanje iz Povijesti
- natječaj ‘’Čitanjem do zvijezda’’
- nacionalni Kviz za poticanje čitanja
- članica je Novinarske družine OŠ Molve
Ovaj članak je prigoda da Ivani zaželimo puno uspje-

ha u nastavku školovanja kao i puno sreće, zdravlja i ve-
selja u privatnom životu.

Ivana Kolarić - najučenica

Nikola Tuba je učenik 8.a razreda i najsportaš škole. U školi je vrlo dobar učenik i izvrstan 
je nogometaš. Ne zapostavlja svoje učeničke obaveze unatoč svakodnevnim treninzima. Tre-
nira sedam dana u tjednu po 1.45 minuta. Igra i trenira za Nogometni klub ‘’Slaven Belupo’’ 
u Koprivnici u kategoriji starijih pionira kao glavni stoper ili zadnji vezni igrač.

Izabran je 2012. godine u Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, grupu U-15 (do petnaest 
godina). Ove godine u siječnju bio je s reprezentacijom u kampu u Umagu. Do sada je za re-
prezentaciju igrao u Njemačkoj. U svojoj nogometnoj karijeri dva puta je proglašen  igračem 
turnira. U slobodno vrijeme, kojega je vrlo malo, trenira još i košarku u Košarkaškom klubu 

‘’Bistra’’ u Molvama.
Želja mu je postati profesionalnim nogometašem. Planira upisati srednju školu za fizioterapeuta ili sportsku gi-

mnaziju. Navija za Milano, a uzor mu je Gerard Piqe iz Barcelone. Želimo mu puno uspjeha, a posebno u sportskim 
nastojanjima pa da i njega jednom gledamo u Barceloni ili Milanu.

Nikola Tuba - najsportaš



MOLVARSKO 
LETO

Koncert tamburaškog sastava “Gazde”

Svečana sjednica Općinskog vijeća 
Općine Molve



MOLVARSKO 
LETO

Nakon četiri godine 
ponovno je organizirana Ženska norijada

Natjecanje ribiča

Natjecanje vatrogasaca

Natjecanje lovaca
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Svijet dječjeg radosnog življenja u dječjem vrtiću 
“Pčelica” i prošle pedagoške godine (2012./2013.) sa-
držajno je bio bogat događanjima, igrom i aktivnostima 
djece i njihovih odgojitelja. 

Cjelokupni odgojno-obrazovni rad provođen je su-
kladno Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja 
predškolske djece te Koncepciji razvoja predškolskog od-
goja u koji je uključeno 74-ero djece raspoređene u tri 
odgojne skupine: jasličku, mlađu i stariju.

Polazišta u strukturiranju i planiranju vrtićkog kuriku-
luma su svakako razvojne karakteristike svakog pojedi-
nog djeteta, razvojni zadaci, specifičnosti odgojne sku-
pine, sredina u kojoj dijete živi i fleksibilna organizacija 
prostora i vremena.

U odgojno-obrazovnom radu prošle radne godine 
planirani su i ostvareni dječji projekti u svim skupinama. 
U mješovitoj jasličkoj skupini provodio se projekt “Pro-
stor kao poticaj za razvoj igre” sa zadaćom osmišljavanja 
prostorno materijalnog okruženja koji je bio podloga za 
razvoj kurikuluma. U mlađoj mješovitoj skupini djeca i 
odgojitelji radili su na projektu “Čuvajmo Zemlju na dla-
nu”, tj. poticali su razvoj ekološke svijesti i usvajanju po-
zitivnih stavova prema prirodi i svijetu koji nas okružuje. 
Starija mješovita skupina provodila je projekt “Rijeka 

Drava i vode našeg kraja” s bitnim zadacima uočavanja 
potreba za očuvanjem pitke vode koja predstavlja jedin-
stveno bogatstvo za našu domovinu, kao i važnost rijeke 
Drave po kojoj cijeli naš kraj nosi ime - Podravina.

Kreiranje vrtićkog kurikuluma proizlazi iz promišljanja 
odgojitelja o potrebama i interesima djece kao i cjeloku-
pnog okruženja. Dječja igra, istraživanje i učenje glavne 
su aktivnosti djeteta rane i predškolske dobi. Od iznimne 
važnosti je naša podrška i ohrabrivanje djeteta koje kroz 

igru samostalno uči na prirodan način. Na tom putu drži-
mo se ideja da je dijete vrijednost samo po sebi, a dobro-

bit djeteta naša temeljna briga i da vrtić 
treba biti mjesto istinskog življenja, igre i 
učenja djece. Dječji svijet svakodnevno 
nastojimo obogatiti slušanjem priča, baj-
ki, stihova, pjevanjem dječjih pjesmica, 
plesom, likovnim izričajem, šetnjom, po-
sjetom, sportskim aktivnostima…

Naša uloga je stvaranje uvjeta za cjelo-
vit djetetov razvoj koji je u skladu s indivi-
dualnim razvojnim sposobnostima, potre-
bama i interesima. Svaki dan donosi nešto 
novo stoga želimo i dalje svako uspješno, 
sadržajno i zajedničko stvaranje u našem 
vrtiću punom radosti i dječjeg smijeha.

Mira Molnar, odg.Izlet na jezero Čingi Lingi

Konstruktivne igre u jaslicama

Olimpijski festival

Završna svečanost - Sretno školarci!

Dječji vrtić “Pčelica”

Prošla godina u dječjem vrtiću “Pčelica” Molve



15Facebook: Općina Molve

Prošle pedagoške godine (2012./2013.) u okvirima 
Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije u 
Molvama je organizirana Mala sportska škola za djecu 
predškolske dobi. Plan i program tjelesne i zdravstvene 
kulture za djecu sportske škole je organizacijski oblik 
rada s ciljevima i zadaćama koji su u skladu s razvojnim 
karakteristikama djece predškolske dobi.

Programski sadržaji koje obuhvaća plan i program 
obrađivani su kroz sate tjelesne i zdravstvene kulture i 
podijeljeni su u tri cjeline. Prva cjelina su osnovni oblici 
kretanja koji obuhvaćaju aktivnosti prirodnih oblika kre-
tanja-hodanje, trčanje, puzanje, penjanje, skokovi, po-
skoci, bacanje, hvatanje, kineziološke aktivnosti na klu-
picama, ljestvama, vježbe s obručima, vijačama i različite 
aktivnosti s loptama. Tehnike sportskih disciplina kao 
druga cjelina obuhvaćaju pripremne i metodske vježbe iz 
niza sportskih disciplina: sportska i ritmička gimnastika, 
nogomet, košarka, rukomet, odbojka i druge. Igre kao 
treći dio programskih sadržaja smisleno su pripremljene 
i po strukturi slične sportskim aktivnostima.

Tjelesna i zdravstvena kultura za djecu predškolske 
dobi je sustavan proces djelovanja na dijete koji ga razli-
čitim sredstvima, a osobito tjelesnim vježbama izgrađu-
je i svestrano razvija, utječe na transformaciju njegovih 
antropoloških obilježja, formiranje motoričkih znanja, 
usavršavanje motoričkih postignuća, ali i sudjeluje u for-

miranju njegove ličnosti. Tjelesna i zdravstvena kultura 
naglašava biološke, zdravstvene, kulturne i pedagoške 
vrijednosti.

Očuvanje i unapređivanje tjelesnog i mentalnog 
zdravlja postaje imperativ vremena jer tjelesno vježba-
nje učinkovito je i nezamjenjivo sredstvo unapređivanja 
rasta, razvoja i zaštite zdravlja.

Program Male sportske škole provodio se tijekom ci-
jele pedagoške godine dva puta tjedno u školskoj sport-
skoj dvorani, a u realizaciji sudjeluju dvije voditeljice. U 
radu s djecom koristimo primjerene metode rada ali i 
frontalne, grupne i individualne oblike rada. U radu se 
služimo sportskim rekvizitima koji su primjereni djeci 
ove kronološke dobi, a koje nam je omogućila Zajednica 
sportova naše županije.

Cjelovit program Male sportske škole financirala je 
općina Molve kojoj se ovim putem zahvaljujemo.

Važno je istaći da ove programske sadržaje i aktivno-
sti djece provodimo kroz igru kao najstariji oblik tjelesne 
i zdravstvene kulture. Igra je djetetov život, ona je spon-
tana i slobodna i prati je osjećaj zadovoljstva djeteta, a 
pri tome kod djece potičemo razvoj motoričkih funkcija 
i sposobnosti, intelektualni, psihološki i emocionalni ra-
zvoj, tj. razvoj djeteta u cjelini.

Mira Molnar,odg.

Mala sportska škola

Mala sportska škola

Mala sportska škola Molve
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Retrospetkiva 1953 - 2013 - Sto djela majstora hrvat-
ske naivne umjetnosti

28.06.2013. – 18.08.2013., Galerija naivne umjetno-
sti Hlebine, Galerija Koprivnica, Atelier Mijo Kovačić Gor-
nja Šuma, Galerija Mijo Kovačić Zagreb

Velikom retrospektivnom izložbom Muzej grada Ko-
privnice obilježio je 60. godišnjicu (1953.-2013.) umjet-
ničkog stvaranja jednog od najvećih slikara naivne 
umjetnosti, Mije Kovačića. Na izložbi je bilo izloženo sto 
Kovačićevih djela, i to u četirima različitim izložbenim 

prostorima u razdoblju od 28.6. do 18.8.: u Galeriji naiv-
ne umjetnosti u Hlebinama, Galeriji Koprivnica, Atelieru 
Mijo Kovačić u Gornjoj Šumi i Galeriji Mijo Kovačić u Za-
grebu. Otvorenju izložbe u Galeriji Koprivnica prisustvo-
vao je i predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović.

Ovom velikom retrospektivom ljubitelji naive podsje-
tili su se nekih Kovačićevih „antologijskih„slika na staklu 
na kojima su panorame Podravine s dubokim perspek-
tivama i podravski motivi ispunjeni epskim prizorima i 
iskonskom ljepotom krajolika. Bogatstvo pripovijedanja 
i bliskost s ljudima i prostorom na granici između satire i 
fantastičnog dio su svijeta Mije Kovačića u kojem simbo-
liku, intuiciju i dramu pučkog kroničara određuje Drava 

kao okosnica duhovnog razumijevanja“ (http://www.mi-
jokovacic.com/retrospektiva/). 

Mijo Kovačić rođen je 5. kolovoza 1935. kao najmla-
đe od petero djece, 
u podravskom zase-
oku Gornjoj Šumi, 
nekoliko kilometara 
udaljenom od Molva 
i Hlebina. Dok je bio 
dijete, Mijo je dane 
provodio uz kravu na 
paši. Četiri razreda 
osnovne škole Mijo je 
pohađao u Molvama. 

Svoju je mnogo-
stranu darovitost oči-
tovao vrlo rano. Želio je nastaviti školovanje, no u tegob-
noj seljačkoj stvarnosti to je morao ostati nedosanjan 
san. Presudne 1953. osamnaestogodišnji seljak iz Gornje 
Šume prvi se put susreće s imenima Krste Hegedušića i 
Ivana Generalića. Hegedušić je u dalekom Zagrebu nedo-
stižan, ali Ivan Generalić živi u susjednim Hlebinama. Su-
sret s njim nije bio presudan toliko kao "školska poduka" 
koliko kao ohrabrujući primjer: pred njim je stajao neš-
kolovan seljak koji je postao poznat i proslavljen slikar u 
svijetu! Mijinoj mudrosti nije ni bilo potrebno više od te 
spoznaje. I tako je započeo njegov dugogodišnji studij u 
"akademiji" seoskog 
dvorišta u Gornjoj 
Šumi. To je bio stvar-
ni studij u kojem je 
samouki slikar ste-
kao najviše zvanje, 
najviši stupanj maj-
storstva.

Godine 1954. 
mladi slikar izlaže 
prvi put u Koprivnici 
s Gažijem, Filipovi-
ćem i Večenajem. 
Među važnijim Mi-
jinim susretima svakako je susret s Grgom Gamulinom 
(1964.), koji je prvi u Hrvatskoj bez predrasuda prišao 
teoriji naivne umjetnosti. Rezultirao je najiscrpnijim mo-
nografskim djelom o Mijinu slikarstvu (Kovačić, 1976.). 
Više od jednog desetljeća poslije, objavljeno je drugo 
monografsko djelo iz pera Vladimira Malekovića, (Mijo 
Kovačić, 1989.), a 1999. i treće, u izdanju Kovačićeva 
bečkog prijatelja i mecene Petera Infelda. Ta su tri djela 
ugradila slikarstvo Mije Kovačića u hrvatsku i europsku 
umjetnost naših dana. (http://www.mijokovacic.com/
biography/)

Mijo Kovačić s katalogom izložbe

Na otvorenju izložbe bio je i 
predsjednik RH dr. Ivo Josipović

Svaki čovjek nosi svoj križ, 
Ulje na staklu, 1975, 117 x 143 cm

Život zvun vremena, 
Ulje na staklu, 1992, 75 x 60 cm

Obljetnica - Mijo Kovačić

Velika retrospektivna izložba Mije Kovačića
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Dva nova doktora znanosti iz Molva

O. dr. sc. Željko Paša, SJ
Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 7. lipnja, na fakultetu Orijentalnih crkvenih 

znanosti Papinskog orijentalnog instituta u Rimu doktorat iz patrističke teologije obra-
nio je o. Željko Paša, svećenik Družbe Isusove. Doktorsku disertaciju je napisao na en-
gleskom i arapskom jeziku pod naslovom “Knjiga korisnog biserja: o temeljima vjere i 
dogmi”, pod vodstvom moderatora prof. dr. Samira Khalila, isusovca iz Bejruta.

Željko Paša rođen je 1971. u Molvama. Studirao je medicinu na Medicinskom fa-
kultetu u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupio je 1992. U ljeto 1996. stekao je diplomu iz 
filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a iz teologije na Filozofsko-
teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu u ljeto 2002. U jesen 2004. započinje svoj 
prvi specijalistički studij u Egiptu, u Kairu, gdje u ljeto 2006. završava studij arapskog 

jezika i književnosti, te islamskih znanosti. U jesen 2008. počinje magistarski studij iz grčko-patrističke teologije na 
Papinskom orijentalnom institutu u Rimu gdje je magistrirao u ljeto 2010. Svoja istraživanja iz doktorskog rada dr. 
Paša ove godine predstavit će na Hebrew University iz Jeruzalema te na Sveučilištu Oxford.

Dr. sc. Mario Kolar
Titulu doktora znanosti, također iz humanističkih znanosti, ali iz područja filologije, 

grane kroatistika (hrvatski jezik i književnost), ove godine stekao je i profesor i knjižničar 
Mario Kolar. Doktorski rad Časopis Kaj i kajkavsko pismo hrvatske postmoderne, pisan 
pod mentorstvom prof. dr. sc. Vinka Brešića, obranio je na Filozofskom fakultetu Sveuči-
lišta u Zagrebu 17. srpnja 2013. godine.

Mario Kolar rođen je 1981. u Molvama. Nakon završene opće gimnazije u Đurđev-
cu, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je kroatistiku i slavistiku 
(2008.), a zatim i dodatni studij bibliotekarstva (2011.). Poslijediplomski doktorski studij 

kroatistike upisao je na istom fakultetu 2008. godine, a završio ga spominjanog datuma. Do danas je objavio pede-
setak znanstvenih i stručnih radova te eseja i kritika iz područja filologije i bibliotekarstva u različitim književnim i 
znanstvenim zbornicima i časopisima. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2006.) te Književne na-
grade “Ivan vitez Trnski” Podravsko-prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika (2013.). Kao učitelj hrvatskog 
jezika i knjižničar radio je u više škola u Podravini (OŠ “Đuro Ester” Koprivnica, OŠ Ferdinandovac, COOR “Podravsko 
sunce” Koprivnica), a danas radi kao knjižničar u OŠ Gola i OŠ “Ivan Lacković Croata” Kalinovac.

Naši mještani

Tijekom ljetnih mjeseci dvojica Molvaraca stekli su najviši akademski status, zvanje doktora znanosti. Do sada 
su to zvanje od Molvaraca bili stekli mons. dr. Juraj Magjerec (1885.-1957.), svećenik i rektor Papinskog hrvatskog 
zavoda sv. Jeronima u Rimu; o. Juraj Paša (1907.-1977.), spisatelj i prevoditelj; mons. dr. Đuro Kokša (1922.-1998.), 
pomoćni biskup zagrebački; te dr. sc. Ivan Ivančan (1927.-2006.), etnolog i koreograf.

Mons. dr. Juraj Magjerec Dr. sc. Juraj Paša Mons. dr. Đuro Kokša Dr. sc. Ivan Ivančan
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Kudovci su, kao i uvijek, bili vrlo aktivni  u prvoj polo-
vici ove godine. U veljači je održana 48. izborna  godiš-
nja skupština na kojoj se birao predsjednik udruge. Za 
predsjednicu je ponovno izabrana Mirela Paša. Izneseno 
je izvješće o radu i financijsko izvješće te plan i program 
rada u ovoj godini. Iz izvješća je vidljiva velika aktivnost 
društva. Prošle godine održana je 261 proba i 48 nastu-
pa, što je znak velikog truda i marljivog rada, kao i velike 
promocije tradicije i mjesta.

Nakon godišnje skupštine u prvoj polovini ove godi-
ne KUD Molve imao je 18 nastupa. Treba istaknuti da je 
dramska skupina, nakon dvogodišnje stanke, nastavila 
s radom i održala osam nastupa. Osim u Molvama, hu-
mornom dramom “Jedinec” predstavili su se u Medve-
dički, Repašu, Kalinovcu i Strukovnoj školi u Đurđevcu. 

Sudjelovali su i na Županijskoj smotri kazališnih amatera 
u Đurđevcu, gdje je Ivan Jaković dobio  nagradu za naj-
bolju režiju, a Katica Vedriš za najbolju sporednu ulogu. 
Naša dramska skupina zanimljivim isječcima iz drame 
sudjelovala je i u emisiji Radio Koprivnice. Cjelovečernju 
priredbu poklonili smo i mještanima Repaša, a na njoj su 

se predstavile sve sekcije društva u kojima ima članova i 
iz Repaša.

Ženski pjevački zbor s tamburaškim sastavom na-
stavio je suradnju s Udrugom vinogradara i uveličao je 
Izložbu vina u Molvama. Gostovali su i u Starom Gradecu 
na njihovim susretima folklora i zborova. Zborašice su 
se revijalno predstavile i na Županijskoj smotri zborova 
i malih vokalnih sastava u Križevcima.

Folklorna sekcija u pratnji tamburaša gostovala je u 
Dubravici (Zaprešić), na folklornim susretima u Ludbre-
gu, na Picokijadi u Đurđevcu, a predstavila se i na 15. 
županijskoj smotri folklora u Novigradu Podravskom.

Osim naše Godišnje priredbe, KUD Molve Molvama, 
imali smo još dva nastupa u našem mjestu. Na Uskrsni 
ponedjeljak nakon svečane mise povodom proslave 150. 
obljetnice gradnje crkve folklor i tamburaški sastav izveli 
su Vuzmeno kolo ispred crkve i tako uveličali proslavu. 
Dva dana kasnije svoju kulturnu baštinu i tradiciju, ple-
som, pjesmom i glazbom te sudjelujući u  uređenju sce-
ne, predstavili smo prilikom snimanja emisije Lijepom 
našom koja je emitirana na Hrvatskoj televiziji.

Dječja folklorna sekcija također je bila marljiva. U Mo-
lvama su održani 1. dječji susreti folklora na kojima smo 
s Molvama upoznali Hrastelnicu kraj Siska, Jalžabet kraj 
Varaždina i društvo iz Delova. Mali folklor s tamburašima 
također je sudjelovao na 10. županijskoj smotri folklora 
i svojom izvedbom zaslužio  predstavljati  Koprivničko-
križevačku županiju na 10. međunarodnom folklornom 
festivalu djece i mladih u Zagrebu. 

Festival se održao pod pokroviteljstvom predsjednika 
RH dr. Ive Josipovića, Ministarstva kulture RH i gradona-
čelnika grada Zagreba g. Milana Bandića.

Ove godine bio je i dio manifestacije vezane uz ulazak 

Međunarodni folklorni festival, Zagreb 2013.

Županijska smotra kazališnih amatera, Đurđevac 2013.

Udruge i društva

O radu KUD-a Molve u prvoj polovici godine
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Hrvatske u Europsku uniju.
Mali folkloraši i tamburaši sudjelovali su u  mimoho-

du središtem grada. Kraćim nastupom predstavili su se 
u paviljonu na  Zrinjevcu, a poslije podne susreli su se s 

gradonačelnikom g. Milanom Bandićem. Navečer je odr-
žan završni svečani koncert u Koncertnoj dvorani Vatro-
slava Lisinskog na kojem se svojim nastupom predstavio 
i dječji folklor i tamburaški sastav KUD-a Molve. Nakon 
svečanog koncerta molvarski kudaši završili su uživajući u 
veličanstvenom vatrometu na Bundeku gdje se održavao 
Međunarodni (natjecateljski) festival vatrometa - Pyro 
Art. Tako će zasigurno najmlađi sudionici molvarskog 
KUD-a pamtiti svoje sudjelovanje na  prestižnoj među-

narodnoj kulturnoj manifestaciji na kojoj su promovirali 
svoje mjesto i zavičaj.

Mali folkloraši s tamburašima zatvorili su polugodiš-
nju sezonu nastupa predstavljanjem na Šlinganim dani-
ma u Jalžabetu kraj Varaždina.

Ovim putem koristimo priliku i pozivamo Vas da se 
priključite našem radu. Sretni smo što se broj aktivnih 
članova stalno pomalo povećava i radujemo se svakom 
pristiglom ljubitelju i pronositelju tradicije. Svaki nastup 
i rad u KUD-u Molve nije samo promocija kulturne ba-
štine, nego je ujedno i promocija našeg mjesta, ljudi i 
općine. Rad u KUD-u je višestruko korisno ispunjavanje 
slobodnog vremena i druženje, ali i ozbiljan posao pre-
nošenja tradicije, očuvanja povijesti i promoviranje svo-
jeg nasljeđa i mjesta. Stoga Vas pozivamo da budete dio 
toga.

Preostaje mi još samo da zahvalim na trudu svim čla-
novima društva koji su vrijedni i uspješni u prezentaciji 
svojeg nasljeđa i mjesta, a isto tako i svim voditeljima 
koji nastoje s članovima odraditi zahtijevan i opsežan po-
sao. Hvala i svima vama koji na bilo koji način podržavate 
i pomažete rad našeg KUD-a, a posebno hvala i Općini 
Molve koja nas prati i uvijek podupire u radu.

Mirela Paša, predsjednica KUD-a Molve

Županijska smotra folklora, Novigrad Podravski 2013.

Udruge i društva

Aktivnosti Udruge vinogradara i voćara u 2013. go-
dini počele su Godišnjom skupštinom koja je održana 
u veljači. Predsjednik Darko Ivančan izložio je plan koji 
nas očekuje u 2013. godini, tajnik Drago Kapić izvije-
stio nas je o događajima uz koje je bila vezana udruga 
u 2012. godini, a blagajnica Marijana Franjo podnije-
la je financijski izvještaj za 2012 godinu. Uz godišnju 
skupštinu imali smo i predstavnike firme “BASF” koji 
su nam održali stručno predavanje na temu “Zaštita vi-
nove loze i voćaka” te upoznali vinogradare sa novim 
sredstvima na tržištu i njihovoj primjeni.

U veljači smo organizirali i 8. izložbu mladih vina za 
koju je predano 107 uzoraka. Nakon ocjenjivanja komi-
sije koju je vodila Blaženka Mozer, komisija je dodijelila 
14 zlatnih diploma, 52 srebrne diplome, 16 brončanih 

i 16 priznanja. Molvarski vinogradari su bili zadovoljni kvalitetom svojih vina, a još zadovoljniji visokim ocjenama 
koje su dobili na izložbi.

U travnju smo bili domaćini sastanku upravnog odbora Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Kopriv-
ničko-križevačke županije koji je održan u klijeti predsjednika Ivančana.

Za početak rujna planiramo edukativni izlet u Primorsku županiju, te posjet krčkim i novovinodloskim vinari-
ma. Za studeni planiramo organizirati martinjsko krštenje mošta.

U 2012. godini udruga je kupila hidrauličnu prešu zapremnine 100 litara za talog koji ostane nakon taloženja 
mošta, pa je svi članovi udruge koji spravljaju vino na ovaj način mogu koristiti već od ove berbe. 

Gorice su zasad zdrave, grozdja ima dosta,
pak se nadamo da bode dosta i dobre kapljice.

Srdačno Vaši molvarski vinogradari i voćari

Udruga molvarskih vinogradara i voćara
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Državno prvenstvo u košarci - najveći uspjeh kolektivnog 
školskog sporta u Molvama do danas
Dječaci košarkaškog kluba sudjelovali su na državnom natjecanju u košarci u Poreču od 28.4. do 30.4.2013., gdje 

su ostvarili izvanredan uspjeh osvajanjem 5. mjesta. Put do Državnog natjecanja bio je izuzetno težak jer su trebali 
osvajati prva mjesta na svim natjecanjima. Međuopćinsko natjecanje je bilo u Molvama, gdje su više nego uvjerljivo 
pobijedili ekipe Virja  (40:10) i Đurđevca (47:22). Županijsko natjecanje se održavalo u Virju, gdje su pobijedili Kopriv-
nicu (68:35) i Križevce (49:43). Poluzavršnica se igrala u Virovitici, gdje su dječaci deklasirali ekipu Čakovca (65:25) i 
u finalu ekipu Virovitice (40:37). U Poreču im ždrijeb 
nije bio naklonjen jer su dvije prvoplasirane ekipe na 
državnom iz Pule i Zagreba bile u njihovoj skupini. 

Sve u svemu, dječaci su pokazali da unatoč tome 
što su iz malog mjesta mogu košarkaškim znanjem i 
vještinama parirati ekipama iz gradova kao što su Za-
greb, Pula, Osijek, Zadar i Sisak. Čestitamo!

Dječaci koji su ostvarili ovaj povijesni uspjeh su: 
Lovro Molnar, Nikola Tuba, Matej Molnar, Domagoj 
Krznarić, Dubravko Kolarić, David Halaček, Mihael Hu-
djek, Ivan Paša, Zvonimir Cesarić, Manuel Ereiz, Goran 
Paša i Benjamin Lončar.

Natjecateljski dio
U klubu treniramo dječake i djevojčice, trenutno 

je više od 60-ero djece uključeno u treninge. Treninzi 
se održavaju svakodnevno i to više puta, a ove sezone 
smo odigrali 70-tak službenih utakmica, 10-tak uta-
kmica na turnirima i 10-tak prijateljskih utakmica. 

Dječaci su osvojili četvrto mjesto u ligi dječaka, a 
da su imali malo sportske sreće mogli su biti i dru-
gi (dva puta su tijesno izgubili od Bjelovara 53:52 i 
72:70). Dječaci koji su nastupali za naš klub su: Mateo 
Cenkovčan, Filip Vincek, Leo Popec, Ivan Trnski, Josip 
Kolarić, Matija Vindić, Manuel Ereiz, Benjamin Lončar, 
Krešimir Hontić, Richard Peti i Stjepan Molnar.

Mlađi kadeti su osvojili izvrsno treće mjesto, a 
kadeti su osvojili sedmo mjesto, iako su nastupali sa 
uvjerljivo najmlađom ekipom.

Mlađi kadeti su na turniru u Čakovcu osvojili če-
tvrto mjesto, što je rezultat vrijedan spomena ako 
znamo da na tom turniru nastupaju ekipe iz Zagreba, 
Zadra, Čakovca, Mađarske i dr.

Djevojčice su se ove sezone prvi puta službeno 
natjecale u sustavu natjecanja. U ligi djevojčica su 
uvjerljivo osvojile prvo mjesto s devet pobjeda i jed-
nim porazom, ali su nastupale izvan konkurencije jer 
su nastupale s godinu starijim igračicama. Djevojčice 
koje su igrale su: Sara Kopričanec, Matea Bencek, Lji-
ljana Cenkovčan, Petra Piskor, Antonija Đuraj, Veroni-
ka Balogović, Ana Kokša, Jelena Molnar, Mateja Lon-
čar, Petra Kolarić, Lucija Posavec, Ana Marija Jaković, 
Renata Horvat, Maja Molnar i Ivana Cenkovčan. Mladi kadeti 2013.

Djevojčice 2013.

Državno 2013.

Udruge i društva

O radu košarkaškog kluba “Bistra” Molve
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Dio tih djevojčica nastupio je na međunarodnom turniru “Vrapčić” u Koprivnici gdje su među osam ekipa osvojile 
izvrsno 3. mjesto, iza ekipa Zaprešića i Mađarica. 

Ove godine u klubu postoji i škola košarke za djevojčice koja je okupila mnogo djevojčica koje su ustrajnim treni-
ranjem i vježbanjem zaslužile da ih se spomene. To su sljedeće djevojčice: Ena Halaček, Marta Kopričanec, Mateja 
Đuraj, Sabrina Ivančan, Arijana Jaković, Lea Vršić, Antonela Ormanec, Helena Vincek, Veronika Vrčak, Petra Vincek, 
Barbara Vujković, Valerija i Laura Šanjić i Ana Lončar.

Turnir mladih nada 2013.
Košarkaški klub “Bistra” Molve organizira već 5. godinu zaredom turnir mladih nada na kojemu sudjeluju ekipe 

iz Zagreba, Čakovca, Koprivnice, Križevaca, Virovitice, Đurđevca, Virja i Molvi. Na turniru su nastupali dječaci koji 
su rođeni 2002. i mlađi. Ove godine bila je izuzetno jaka konkurencija jer je nastupila ekipa Dubrave iz Zagreba 
koja je osvojila 1. mjesto. Naši mladi košarkaši osvojili su odlično 4. mjesto, iako su pobijedili ekipu Križevaca koja 
je na kraju igrala u finalu turnira. Turnir je promocija košarke u našem mjestu, a s igračima koji nastupaju dođe 
i mnogo roditelja koji su zadivljeni našim mjestom. Na turniru su igrali sljedeći naši igrači: Leo Popec, Krešimir 
Hontić, Richard Peti, Stjepan Molnar, Andrija Lončar, Ivan Kokša, Gabrijel Vindić i Tomislav Fusić.

Košarkaški kamp Virovitica 2013.
U Virovitici od 24. do 29.6.2013. održan je kamp 

za dječake i djevojčice rođene od 1997. do 2001. 
godine. U kampu se treniralo dva puta dnevno pod 
vodstvom reprezentativnog trenera Ivana Matanči-
ća, a sudjelovalo je oko 70-tak dječaka i djevojčica. 
Najbolja igračica kampa bila je naša igračica Jelena 
Molnar (r. 2000.) i uz Petru Piskor i Mateu Bencek 
igračica najbolje petorke kampa, a najnadareniji 
igrač i član najbolje petorke kampa bio je Matej 
Molnar (r.2000.). Kamp se održavao pod sloganom 
“Droga je varka, život = košarka”.

Uspjeh naših igračica i igrača u dosadašnjem 
natjecateljskom dijelu, turnirima i košarkaškom 
kampu daje nam za pravo da još više i ustrajnije 
treniramo sa djecom sa područja općine Molve.

Stanko Molnar Kamp 2013.

Turnir mladih nada 2013.

Udruge i društva
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Vatrogasna zajednica općine Molve osnovana je 1993. godine pa je tako ove godine proslavila 20-tu obljetnicu 
svoga rada. Osnovana je s ciljem razvijanja i unapređenja rada vatrogasnih društava na području općine Molve su-
kladno tehničkom razvoju tehnologije te razvoju zaštite od požara i vatrogastva. Provodi cjeloživotno stručno obra-
zovanje članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanju opće razine znanja članstva. Razvija pozitivnu ljud-
sku vrijednost poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva. Uključivanju što većeg broja građana, a 
posebno mladeži u rad svojih članica radi zaštite ljudi i njihove imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda. 
Također provodi djelatnosti vezane za provedbu drugih poslova u interesu za svoje članice te razvoj i promidžbu 
vatrogastva i zaštite od požara u Republici Hrvatskoj. Osnivači i prvi članovi upravnog odbora bili su: Ivan Gregurić, 
Stjepan Bogat, Drago Tomec, Matej Lodeta, Mijo Senjan, Ivan Lovašin, Đuro Bezjak i Ivan Krznarić, a zapovjedništvo 
su sačinjavali Matija Tuba, Josip Litvić, Jakob Vincek, Ivan Gazdek, Mirko Đurić i Marijan Kranjec.

Novo vodstvo
Na izbornoj i jubilarnoj skupštini ove godine izabran je novi upravni i nadzorni odbor. Za predsjednika je iza-

bran Petar Gregurić, dopredsjednik je Tihomir Žufika, zapovjednik Ivica Krznarić, zamjenik zapovjednika Ivan Beče-
ić, tajnik Zvonimir Krznarić, blagajnik Ivan Krznarić. Čla-
novi upravnog odbora su Marijan Kranjec,Vlado Popec, 
Marijan Aušperger, Dražen Gašparić i Miljenko Gazdek. 
Predsjednik nadzornog odbora je Đuro Bukovčan, a čla-
novi nadzornog odbora su Ivan Matanović, Željko Vincek 
i Mihajlo Hontić. Delegati skupštine VZŽ Kc-Kž su Petar 
Gregurić, Ivica Krznarić i Tihomir Žufika.

Jedan od osnivača VZO Molve Ivan Gregurić ove godi-
ne je primio prestižno odlikovanje povelju sa likom Mirka 
Kolarića, koja je najveće vatrogasno odlikovanje za rad 
i požrtovnost u Republici Hrvatskoj, te do sada najveće 
odlikovanje u VZO Molve.

Vatrogasna zajednica općine Molve sada broji 233 
člana. Od toga su po činovima: 10 članova bez ispita, 61 
vatrogasac, 38 vatrogasaca I. klase, 18 dočasnika, 9 do-
časnika I. klase, 10 časnika, 6 časnika I. klase, 1 počasni 
časnik I. klase, 2 počasna viša vatrogasna časnika i 78 čla-
nova vatrogasne mladeži. 

Aktivnosti
Vatrogasna zajednica organizira i održava vatrogasna 

natjecanja i šalje svoje ekipe na županijska i državna na-
tjecanja. U tih 20 godina dvije ekipe iz zajednice su bile 
na državnom natjecanju, i to ekipa seniori B iz DVD-a 
Gornja Šuma u Rijeci i ženska ekipa mladeži od 12 do 16 
godina DVD-a Molve u Šibeniku. Na županijskim takmi-
čenjima ekipe imaju više prvih, drugih i trećih mjesta u 
svim kategorijama.

Vatrogasna zajednica svake godine organizira prosla-
vu Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Tom prigo-
dom stotinjak vatrogasaca prisustvuje na Svetoj misi.

Zbog preventivnih mjera svake godine su se održava-
le javne pokazne vatrogasne vježbe, ali zbog financijskih 
sredstava u proteklih nekoliko godina se nije imalo mo-
gućnosti. No ove je godine vježba održana 28.7. na igra-
lištu u Gornjoj Šumi.

Ove godine održano je i vatrogasno natjecanje, koje 
je ujedno i kvalifikacija za županijsko natjecanje. Na na-

Udruge i društva

Vatrogasna zajednica općine Molve
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tjecanju je sudjelovalo 9 ekipa. Prvo mjesto u kategoriji 
Seniori A osvojio je DVD Gornja Šuma, drugo mjesto DVD 
Molve, treće mjesto DVD Repaš, četvrto mjesto DVD Mo-
lve Grede. U kategoriji mladeži 12-16 godina muški, prvo 
mjesto osvojio je DVD Repaš, drugo DVD Molve Grede. U 
kategoriji djeca 6-12 godina muški prvo mjesto osvojio je 
DVD Molve, a drugo mjesto DVD Repaš.

Moramo napomenut da je 18.8.2013. održana pro-
slava 60 godina rada DVD-a Molve Grede, koji je u sasta-
vu VZO Molve, pa im čestitamo na jubileju te im želimo 
još puno godina rada.

Zvonimir Krznarić

Udruge i društva

Lovačko društvo “Fazan” Molve, osnovano 1954. godine, 
trenutno broji 30 aktivnih članova i 2 pripravnika, koji se bave 
lovnim turizmom, odnosno lovnim streljaštvom i lovnom kino-
logijom. LD “Fazan” Molve posebice se zalaže za sprječavanje 
šteta od divljih svinja na poljoprivrednim kulturama u grani-
cama našeg lovišta, dok na štete van granica (Repaš, Sekulina 
okolica M. Greda, Jasenovec, Torčanova i Pavlova) ne možemo utjecati pošto su ta područja van granica našeg 
lovišta. Zalažemo se i aktivno vršimo odstrel predatora (lisica,vrana i čavki), ali i tu nailazimo na probleme pošto to 
susjedna Državna lovišta ne rade, a i zakonom je zabranjeno vršenje odstrela unutar 300 m od naseljenog mjesta.

LD “Fazan” Molve sudjeluje u proslavi dana Općine Molve organizirajući međudruštveno TRAP natjecanje, 
koje je ove godine održano 7. srpnja na streljani Beljevine. Na natjecanju je sudjelovalo 25 ekipa s područja naše 
županije te po jedna ekipa iz Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Varaždinske županije. 

Postignuti su sljedeći rezultati:
EKIPNO: POJEDINAČNO: DESETKE:

1. Lisica - Hlebine 1. Hat 1. Mehkek
2. Bilogora - Kapela 2. Marijančić 2. Mihaljdinec
3. Jelen - P.Sesvete 3. Vlašić 3. Puhar

Prvo mjesto zec u trku - Vlado Jaković
Prvo mjesto zračna puška - Ivan Šanjić
Prvo mjesto Fair play - Zdravko Ritoša

Zahvaljujemo mještanima Općine na odazivu te ih i sljedeće godine očekujemo uz lovački gulaš i vrtnu zabavu, 
a posebno zahvaljujemo pokrovitelju Općini Molve, kao i svim sponzorima na pomoći u organizaciji ovog našeg 
natjecanja.

Dobra kob!                                                                                                                                             Nevenko Jakopović

LD “Fazan” Molve
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7. nacionalno hodočašće Hrvatskog Srca u Molve
Organizacija žena HSS-a “Hrvatsko srce” organi-

zirala je 7. nacionalno hodočašće u svetište Uznese-
nja Blažene Djevice Marije, koje je održano u nedje-
lju 7. srpnja 2013. godine u Molvama. Hodočašćem 
na nedjelju “Srpnicu” obilježava se događaj iz 1901. 
godine kada je kip Čudotvorne Majke Božje Molvar-
ske svečano prenesen u zavjetnu kapelicu iz župne 
crkve.

Ovogodišnje hodočašće žena HSS-a okupilo je 
blizu 2.000 vjernika iz cijele Hrvatske koji su sudje-
lovali u procesiji od zavjetne kapelice Čudotvorne 
Majke Božje Molvarske na groblju do župne crkve, 
gdje je održana i Sveta misa koju je predvodio žu-
pnik o. Tomislav Glavnik. Posebno treba istaknuti 
veliki broj hodočasnika odjevenih u svoje narodne 
nošnje, što je procesiji i samom hodočašću dalo po-
sebno svečanu notu i još jednom pokazalo koliko se 
pažnje posvećuje narodnoj baštini i tradiciji.

Među brojnim dužnosnicima na hodočašću su 
bili predsjednik HSS-a Branko Hrg, potpredsjednice 
HSS-a Marijana Petir i Marina Kolaković, glavni taj-
nik HSS-a Ilija Ćorić, predsjednica “Hrvatskog srca”'' 
na državnoj razini Marija Ledinski Anić, župan Ko-
privničko-križevačke županije Darko Koren, župan 
Zagrebačke županije Stjepan Kožić, predsjednik 
Nadzornog odbora HSS-a  Ivan Vuk, načelnik opći-
ne Molve Zdravko Ivančan, predsjednica Županijske 
organizacije HSS-a Virovitičko-podravske županije 
Ana Marija Petin, predsjednik Županijske organiza-
cije HSS-a Varaždinske županije Zvonimir Sabati te 
predsjednik Gradskog odbora HSS-a Grada Zagreba 
Nenad Matić.

Za članice i članove HSS-a to je prigoda zajednič-
ke molitve zagovora za obitelji, stranku i domovinu.

Nakon Svete mise uslijedilo je druženje vjerni-
ka koji su mogli uživati u prikazu narodnih običaja, 
stvaralaštva i ručnih radova kako našeg tako i kraje-
va naše županije što su kroz izložbeni prostor prire-
dile vrijedne članice Hrvatskog srca. 

Ružica Tuba


