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RIJEČ UREDNICE

POŠTOVANI ČITATELJI!
Broj MIL-a prije ovoga što ga upravo držite u 

rukama izišao je  još gotovo u zimi, a sada smo, evo, 
usred ljeta. Za nama su lokalni izbori i već je oform-
ljeno i novo Općinsko vijeće. Bez obzira na izvjesne 
promjene što su se dogodile u njegovom sastavu, svi 
zadaci koje treba obaviti u slijedećem četverogodišnjem 
mandatu ostali su manje-više isti. Naime, oni su još ra-
nije zacrtani, oko njih je postignut javni konsenzus i 
treba samo uznastojati da se ostvaruju po onoj dinamici 
što je za njih predviđena. Dovršetak započetih projeka-
ta u javnom standardu, poticanje obrazovanja, sporta, 
društvenog života, događanja u kulturi... već se samo 
po sebi razumije. Dostignutu razinu treba održavati, 
pa i povećavati u razumnoj mjeri i koliko nam to 
mogućnosti budu dopuštale.

 No, u slijedećem razdoblju ima nešto čemu 
će se zasigurno posvetiti najveća pažnja, a to je razvoj 
gospodarstva i poljoprivrede. Posebna pažnja posvetit 
će se svakako stvaranju svih potrebnih uvjeta kako bi 
ove grane, koje su sam temelj života, imale najbolje 
mogućnosti za razvoj. Iz njihovog napredovanja 
stvarati će se nove vrijednosti, a s novim vrijednostima 
otvaraju se široke perspektive. Jedna od pretpostavki 
intenzivnog razvoja je i znanje. Mladim generacijama 
mora se omogućiti da što lakše dođu do novih znanja, 
jer tako osiguravamo svoju i njihovu budućnost.

 U svim nabrojenim nastojanjima i MIL će 
svakako nastojati dati svoj doprinos. Ako ništa drugo, 
bit će svjedok koji će pažljivo zabilježiti sva ova nasto-
janja, kako bi danas-sutra novi stanovnici našega kraja 
mogli o njima čitati zapisano i dokumentirano.

       
                              Vaša urednica

     
Marta Puškaš
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P R O S P E K T  O  K U D - u
 Nedavno je u Molvama izdan simpatičan prospekt s 

osnovnim podacima o Kulturno-umjetničkom društvu  Molve. 
Napravljen je u boji, a naslovnu stranicu krasi narodna nošnja i 
grb društva. Unutarnji sadržaj čine podaci o samom društvu, 
Folklornoj sekciji, Tamburaškom orkestru, Tamburaškom sastavu, 
Ženskom pjevačkom zboru i Dramskoj sekciji. Tu su i «radne» 
fotografije, kao  i imena voditelja pojedinih sekcija s telefonskim 
imenima za kontakte. Na poleđini su karakteristične fotografije 
iz Općine Molvi (crkva BDM, maketa vodenice i «rascvjetana» 
kola) s adresom. Koristan i funkcionalan prospekt koji pruža os-
novne podatke o KUD-u, ali i o općini. Prava mala posjetnica što 
stane u svaki džep onoga tko će se zanimati za ovaj vid djelatnosti 
u našemu kraju.

B E S P L A T N I   U D Ž B E N I C I !
 Općinsko vijeće donijelo je odluku kojom su osigurana sredstva iz općinskog proračuna za 
nabavku udžbenika za sve učenike Osnovne škole Molve ( od 1. do 8. razreda). Prvog dana nove školske 
godine svaki učenik dobit će svoj komplet na klupu s jednom jedinom napomenom – knjige treba što 
bolje čuvati, jer će većinu njih koristiti svaka slijedeća generacija  osnovaca. 

N O V O  S T E P E N I Š T E
 Pristupno stubište prema  kapelici na groblju us-

koro će biti posve novo. Naime, upravo su u tijeku radovi 
koji će, kad budu završeni, ovom dijelu naselja Molve 
dati posve nov izgled. Prošetali smo našim fotoaparatom i 
uhvatili sadašnji trenutak radova. Ali,  već danas, dok ovo 
gledate, stanje je  posve drugačije. 

UREĐUJE SE MARIJANSKA
     
Radovi na uređenju Marijanske, najduže ulice u 

Molvama, u punom su intenzitetu. Sređuju se pješačke 
staze, odvodnja, kolni pristupi kućama. Stoljetno lice ove 
ulice preobražava se u posve drugačije – suvremeno. Kad 
bi se, kojim slučajem, vratili stari Molvarci, vjerojatno 
bi je teško prepoznali. No, svakako bi se njome i te kako 
ponosili.  

PREDSTAVLJANJE KNJIGA

“SJEĆANJA I SNATRENJA” U KOPRIVNICI I MOLVAMA
 Autobiografija dr. Ivana Ivančana «sjećanja i snatrenja» predstavljena je javnosti u Koprivnici i u Molvama. 

Koprivnička promocija održana je  u četvrtak, 7. travnja 2005. godine u Domoljubu, a molvarska u subotu, 9. travnja 2005. 
godine. Obje priredbe pobudile su značajnu pažnju i dobile zasluženi publicitet. Naime, dr. Ivančan značajno je i široj publici 
dobro poznato prezime kad se spomene folklor, narodni običaji i kulturno-umjetničko blago našeg naroda uopće. 

 Pokrovitelj jedne i druge promocije bila je Koprivničko-križevačka županija, a u programu su gostovali članovi 
Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana. Svi oni koji su prisustvovali jednoj ili drugoj priredbi otišli su 
razgaljenih srdaca, jer su mogli uživati u plesu sjajnih plesača. 

 Samu knjigu predstavili su u Koprivnici župan Josip Friščić, saborski zastupnik Ivan Kolar, urednik knjige Vjeko-
slav Prvčić i umjetnički voditelj Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana, sin autora, Andrija Ivančan. U Molva-
ma ponovio se gotovo isti scenarij, no, ovaj puta bez župana. Knjigu «Sjećanja i snatrenja» izdali su zajedno Općina Molve i 
poduzeće Mali Princ iz Koprivnice. Njezine visoke dosege pohvalio je osobno ministar kulture RH g. Božo Biškupić. Inače, 
spomenuta knjige kruna je Ivančanova opusa i zadnja od njegovih dvadesetak stručnih knjiga u kojima se bavi temom narod-
nog folklora, etnografije i koreografiranja, po čemu je i postao poznat najširoj našoj i svjetskoj javnosti. 

V.P. 
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1. ožujka 2005. godine održana je 64. sjednica 
Općinskog vijeća Općine Molve na kojoj je razmotrena 
cjelokupna problematika vezana uz gradnju sekundarne 
kanalizacije i gradnju nogostupa u naselju Molve. U vezi 
toga donijeta je odluka da Općina kao investitor izgradi 
kanalizacijske priključke za spajanje stambenih i poslovnih 
objekata na sustav javne odvodnje, a prioritet na izgrad-
nji priključaka imaju ulice u kojima su u toku radovi na 
gradnji nogostupa i sekundarne kanalizacije. Kanalizaci-
jske priključke će izvesti izvođač koji nakon provedenog 
postupka prikupljanja ponuda za radove dade  najpovoljniju 
ponudu. Na istoj sjednici prihvaćeno je i idejno rješenje za 
postavljanje betonskih elemenata nogostupa.

22. ožujka 2005. godine održana je 65. sjednica 
Općinskog vijeća sa 20 točki dnevnog reda.

Donijet je godišnji obračun proračuna Općine Molve 
za 2004. godinu, razmotreni i prihvaćeni financijski izvještaji 
Općine i dječjeg vrtića “Pčelica” Molve, te  izmjena i dopu-
na proračuna  Općine Molve za 2005. godinu.

 Donijeta je odluka o priključenju na komunalnu 
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju ot-
padnih i oborinskih voda na području općine. Odlukom je 
utvrđena obveza priključenja građevina na sustav javne vo-
doopskrbe i sustav javne odvodnje, postupak priključenja, 
tehničko-tehnološki uvjeti priključenja , rokovi , naknada za 
priključenje i nadzor.

 Vlasnici trebaju svoje građevine priključiti na sustav 
javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje u roku od dvije 
godine od dana stupanja na snagu spomenute odluke .

Naknada za priključenje na sustav javne vodoopskrbe 
u svim naseljima na području Općine Molve je 1.900 kuna, a 
vlasnici koji građevine priključe na sustav javne odvodnje u 
naselju Molve u roku od dvije godine  ne plaćaju naknadu za 
priključenje na sustav javne odvodnje.

Naknada se uplaćuje u proračun općine prije 
priključenja, a može se platiti odjednom ili u najviše pet ob-
roka.

 Donijeta je i odluka da se izgradi potporni zid oko 
crkve u Molvama, a radovi su povjereni zidaru  Stjepanu 
Vinceku iz Molvi.

  Dopunjen je plan nabave roba, radova i usluga za 
2005. godinu i zaključen ugovor o održavanju objekata i 
uređaja javne rasvjete s “Elektrom” Koprivnica prema cje-
niku koji je sastavni dio ugovora.

  Odobrena su sredstva za poklon-pakete socijalno 
ugroženim osobama za Uskrs u vrijednosti od 250 kuna po 
jednom paketu, a ovu pomoć primile su dvadeset i dvije os-
obe.

 Prihvaćeni su izvještaji o radu i financijski izvještaji 
gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, udruge “Napre-
dne domaćice” Molve, ŠRK “Amur” Molve Grede, Udruge 
slijepih Koprivničko- križevačke županije, ŠRK “Šaran” 
Molve i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve.

  Nakon provedenog javnog natječaja , na prijed-
log Odbora za kreditiranje i stipendiranje učenika i stude-
nata, odobreno je 35 učeničkih i studentskih kredita za 

Iz rada Općinskog vijeća

ODRAĐEN OPSEŽAN DNEVNI RED

šk.god.2004/2005 i za tu namjenu odobrena sredstva u 
iznosu od 197.000 kuna. Učenički kredit iznosi 500 kuna 
mjesečno, a studentski 700 kuna mjesečno. Na istoj sjednici 
riješeno je nekoliko zamolbi.

6.travnja 2005. godine održana je 66. sjednica 
Općinskog vijeća na kojoj je donijeto rješenje o potvrđivanju 
imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatro-
gasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Općine Molve. Istim 
je potvrđeno imenovanje:

1. Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Molve,  Dražena Kolara iz Molvi i

    zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Molve, Đure Jaković iz Molvi.

2. Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Gornja Šuma Vlade Popeca iz Gornje Šume i zamjenika za-
povjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Šuma, 
Vlade Crnjaka iz Gornje Šume.

3. Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Molve Grede, Dražena Gašparića iz Molvi Greda i zamje-
nika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Molve 
Grede, Slavka Lukića iz Molvi Greda.

4. Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Repaš Budimira Lozanova iz Repaša i

 zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Repaš, Zlatka Ištvana iz Repaša,   koje je imenovala 
Vatrogasna zajednica Općine Molve.

 Općinsko vijeće dalo je suglasnost na izmjene i 
dopune financijskog plana dječjeg vrtića “Pčelica” Molve i 
riješilo nekoliko zamolbi.

Marta Puškaš

Izbori za članove Općinskog vijeća Općine Molve prove-
deni su 15. svibnja 2005. godine temeljem odluke vlade Republike 
Hrvatske  o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedi-
nica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 7. travnja 2005. 
godine, koja je objavljena u “Narodnim novinama “ broj 46/05 od 9. 
travnja 2005. godine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Molve službeno je ob-
javilo rezultate provedenih izbora 15. svibnja  u 22:30 sati u sjedištu , 
na Trgu kralja Tomislava 32, u Molvama.

Na postupak kandidiranja i izbora članova Općinskog vijeća 
od strane ovlaštenih podnositelja iz članka 56. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave 
nije bilo  prigovora.

U Općinskom vijeću Općine Molve pojedine kandidacijske 
liste dobile su  sljedeći broj mjesta:

1.DEMOKRATSKI CENTAR - DC  1 MJESTO
2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ   3 MJESTA
3.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS  7 MJESTA 
4.NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA   1 MJESTO
5.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP I HRVATS-
KA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA-HSLS  1 MJESTO

S kandidacijskih lista za članove Općinskog vijeća izabrani su sljedeći 
kandidati:

1. JASMINA KOPRIČANEC IZ MOLVI, DRAVSKA 10A (DC)
2. STJEPAN FOSIĆ IZ MOLVI, ĐURĐEVAČKA 29 (HDZ)
3. MARIJAN JAKOVIĆ, IZ MOLVI, KONAČKA 14 (HDZ)
4. FRANJO ANDRAŠIĆ, IZ MOLVI, TRG KRALJA TOMISLAVA 30 (HDZ)
5. IVAN KOLAR, IZ  MOLVI, VIROVSKA 7 (HSS)
6. JOSIP PETI IZ MOLVI, MEDVRTI 7 (HSS)
7. MIJO KOVAČEK  IZ MOLVI, MARIJANSKA 57 (HSS)
8. JOSIP CENKOVČAN IZ MOLVI, MARIJANSKA 61 (HSS)
9. JOSIP HONTIĆ IZ REPAŠA, REPAŠ 59 (HSS)
10. ZDRAVKO IVANČAN IZ MOLVI GREDA, MOLVE GREDE 44 (HSS)
11. MILICA BOGAT-IVANČAN  IZ MOLVI, MARIJANSKA 87 (HSS)
12. VLADIMIR IVANČAN IZ MOLVI, DRAVSKA 8  (NEZAVISNI)
13. IVAN GREGURIĆ IZ MOLVI, MARIJANSKA 80 (HSLS)

Konstituirajuća  sjednica Općinskog vijeća održana je 14. lipnja 
2005. godina, a istu je sazvala predstojnica Ureda državne uprave 
u Koprivničko-križevačkoj županiji, Marija Šteković sa sljedećim 
dnevnim redom:
1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova 
Općinskog vijeća
4. Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti 
predsjedanje  sjednicom 
5. Polaganje prisege članova Općinskog vijeća
6. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
7. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća
8.Izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik

 Sjednici su bili nazočni svi izabrani članovi Općinskog 
vijeća.U Mandatnu komisiju izabrani su Milica Bogat-Ivančan za 
predsjednicu, a Josip Hontić i Marijan Jaković za   članove. Man-
datna komisija podnijela je Općinskom vijeću Izvještaj o proveden-
im izborima 15.svibnja 2005. godine i imenima izabranih članova 
Općinskog vijeća, te predložila da  verifikaciju mandata izabranih 
članova Općinskog vijeća. Nakon što su verificirani mandati, članovi 
Općinskog vijeća dali su prisegu, a predsjedavajući Ivan Kolar 
predložio je da se izabere Odbor za izbor i imenovanje. 

 U odbor za izbor i imenovanje izabrani su: Mijo Kovaček 
za predsjednika, te Zdravko Ivančan i Ivan Gregurić za članove. Od-
bor za izbor i imenovanje predložio je  za predsjednika Općinskog 
vijeća Kolar Ivana, a za  potpredsjednike Općinskog vijeća , Kovaček 
Miju i Cenkovčan Josipa. Općinsko vijeće većinom glasova donijelo 
je rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća  
prema prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje.

 U Odbor za statut i poslovnik izabrani su Ivan Kolar za 
predsjednika, a Josip Cenkovčan i Stjepan Fosić za članove.

Čestitke na verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća 
i izabranom predsjedniku i potpredsjednicima, kao i članovima dru-
gih izabranih tijela  uputila je predstojnica Ureda državne uprave u 
Koprivničko-križevačkoj županiji gospođa Marija Šteković i zaželjela 
da se na području Općine ostvare svi zacrtani planovi kako oni koji se 
nastavljaju u kontinuitetu, tako i novi.

 Čestitke članovima Općinskog vijeća uputio je  predsjednik 
Općinskog vijeća Ivan Kolar i iznio da su vijećnici dali prisegu, te da 
će temeljem toga raditi u interesu Općine i  svaki na svoj način dopri-
nositi  Općini Molve.

                                                                                                          
Marta Puškaš

Izbori za članove  Općinskog vijeća 
Općine Molve i konstituirajuća sjednica

35 GODINA Molvarskog likovnog kruga

BOGATSTVO ZAJEDNIŠTVA
 Pod nazivom «Podravski naivni krug Molve», 

sada već daleke 1970. godin, u karlovačkom «Zorin-
domu» predstavili su svoje radove javnosti slikari: 
Mijo Kovačić, Martin Kopričanec, Josip Kovačić, Bar-
bara Percač, Ivan Popec i Martin Žufika. Bilo je to prvo 
službeno predstavljanje, danas «Molvarskog likovnog 
kruga», likovnoj javnosti.

Od tada pa do danas, dakle, punih 35 godina, 
uslijedile su mnogobrojne izložbe u zemlji, ali i u ino-
zemstvu.

 U jednom periodu došlo je do stagnacije u 
izlaganju i radu Kruga da bi 1992. godine oživjela ak-
tivnost i to u sklopu KUD-a Molve, a 1998. godine 
Molvarski likovni krug je i službeno registriran kao 
udruga građana i kao takova djeluje i danas.

 Udruga okuplja dvadesetak članova koji su ove 
godine u ožujku izabrali novo rukovodstvo na izbornoj 
Skupštini s kojim planira realizirati niz zadataka, a to 
je, u prvom, organizacija centralne izložbe za Veliku 
Gospu, proslava, odnosno, obilježavanje 35 godina 
rada, preuređenje galerije, monografija, …

 U ožujku su članovi posjetili dvije izložbe u 
Zagrebu i to: u Etnografskom muzeju izložbu «Stani uz 
Križ» - gdje su bili izloženi radovi i naših slikara, te 
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MIL: Gospodine Kolar, iz-
bori za lokalnu vlast su iza nas pa je 
logično pitanje: kako ste zadovoljni 
rezultatima?

KOLAR: Manje je važno 
jesam li zadovoljan ili nezadovol-
jan ja osobno, već je puno važnije 
da smo nakon izbora svi zajedno 
odlučni  u nastojanju  da Molve 
postanu poželjno mjesto za ostanak 
mladih, da se u njima obavlja djelat-
nost, da su ispunjeni svi uvjeti za 
primjeran standard, te da jedan 
drugome budemo oslonac u tom nas-

tojanju, a ne prepreka. Nadam se da su naši mještani o tome vodili 
računa prigodom izlaska na izbore i dali svoje povjerenje baš takvim 
osobama. ukoliko se sve to ostvari i ja ću biti, također, zadovoljan.

MIL: Budući da ste vi, kao nositelj liste, dobili ponovno povjeren-
je biračkog tijela vaše općine vjerujem da je ovo zgodna prigoda da, u gen-
eralnim crtama, označite trasu kojom će se u slijedeće četiri godine kretati 
razvoj Općine Molve.

KOLAR: Sam rezultat izbora (apsolutna većina HSS-a)  daje 
naslutiti da će ovo vijeće i njegov četverogodišnji  mandat biti nas-
tavak započete izgradnje  komunalne infrastrukture, izgradnje potreb-
nih sadržaja  za društveni standard (Društvenog doma s vatrogasnim 
dijelom), izgradnje sanitarnog odlagališta komunalnog otpada, reno-
viranja društvenih  domova u naseljima Molve Grede i Repaš, te puno 
manjih radova na uređenju cijele općine. Treba biti realan te stupanj 
društvenog života  u općini nastojati zadržati na dosadašnjem nivou, 
pa i još poboljšati. To je veliki zadatak sviju nas članova Općinskog 
vijeća, a možemo ga obaviti samo uz pomoć cjelokupnog stanovništva. 
Jednom riječju, čeka nas  puno posla na svim područjima uz moj 
poziv svima skupa na dobru suradnju.

MIL: U nekim modelima sufinanciranja i kreditiranja gospodar-
skog razvoja vaša općina je pozitivan primjer i u okvirima Hrvatske. Što 
planirate u slijedećem razdoblju kako biste još jače pokrenuli gospodarstvo 
i poljoprivredu?

KOLAR: Naši programi sufinanciranja u poljoprivredi i gos-
podarstvu ostaju i nadalje. Kreditiranje učenika i studenata, također. 
No, u gospodarskom smislu najvažnije je da poslovnu zonu osposo-
bimo  za potencijalne ulagače a u konačnici rezultat mora biti novo 
zapošljavanje naših stanovnika. Dakle, čekaju nas veća ulaganja u 
poslovnu zonu, sve dok u njoj neće biti izgrađena sva potrebna  in-
frastruktura. I dalje nam ostaje briga oko pomaganja  domaćim po-
duzetnicima kojima ćemo kroz javne radove omogućiti siguran posao.

 Poljoprivreda  mora sve više biti okrenuta robnoj proizvodnji 
s naglaskom na okrupnjavanju posjeda, a za one male poljoprivred-
nike preporučivat ćemo da se nastoje  baviti  radno intenzivnom 
proizvodnjom sukladno zemljišnim površinama kojima raspolažu. Tu 
je i veliki problem organiziranja poljoprivrednih proizvođača, bilo u 
zadruge ili neki drugi vid zajedništva radi bolje organizacije proizvod-
nje, boljeg plasmana gotovih proizvoda i, konačno, bolje naplate.

MIL: Dosad ste vodili računa o harmoničnom razvoju svih gra-
na, pa tako i tzv. nadgradnje. Štio ćete u budućnosti poduzimati na planu 
obrazovanja, kulture, športa, socijalne i zdravstvene skrbi? Kako će rasti 
društveni standard na području vaše općine?

KOLAR: Briga za mlade pokazuje  se  već kod rođenja  djeteta 
gdje malom stimulacijom pomažemo svako novorođenče. Brinemo se 
i kod smještaja u vrtić, te minimalnim plaćanjem osiguravamo svim 
roditeljima boravak djece u vrtiću. U osnovnoj školi nastojimo pomoći 
roditeljima sudjelovanjem kod plaćanja kuhinje, izleta i drugih ak-
tivnosti što ih škola organizira. Financiranjem iz proračuna općine 
brinemo se da škola primjereno izgleda, da djeca nastavu pohađaju 
u jednom turnusu (prijepodne), da su učionice primjereno uređene 
(kabinetska nastava) i drugo. Kod izlaska iz osnovne škole i upisom 
na školovanje u srednje škole, svako dijete može ostvariti kredit  za 
školovanje, ukoliko završi s pozitivnom ocjenom. Isto takve kredite 
ostvaruju i studenti. Vraćanje kredita vezano je za uspjeh ili eventu-
alno zaposlenje u Općini Molve. Već sam spomenuo brigu oko daljnje 
društvene  nadgradnje, a odvijat će se i dalje kontinuirano.  Osigurat 
ćemo osnovne uvjete radi nastavka aktivnosti sportskih, društvenih i 
kulturnih događanja, primjerenog i dostojnog zastupanja općine na 
razini naše županije, a i diljem domovine.

 Spomenut ću  naš NK «Mladost», klub koji  svojim plas-
manom u II. ligu na razini države svjedoči da se kontinuiranim radom 
dolazi i do rezultata. Isto tako dramska sekcija KUD-a Molve natječe se 
na državnoj razini u Karlovcu, pa tamburaški orkestar KUD-a, također, 
se natječe na razini države. Molvarski likovni krug prezentira nas put-
om izložbi  na svakoj razini, kao i dio naše izdavačke djelatnosti. Mogu 
slobodno reći da su to sve dosezi kojima  se ponosimo, a isto tako da oni 
pokazuju put  kojim trebamo dalje ići. Dakle, treba zadržati te relativno 
visoke standarde i tempo  što smo si  ih sami postavili.

MIL: Govori se da na mladima svijet ostaje. Što ćete napraviti 
da život mladih na selu postane privlačan? Kako ćete osigurati ostanak 
mladih u naseljima vaše općine?

KOLAR: To je najveći izazov, a ujedno i najteži zadatak. 
Činjenica je da na mladima svijet opstaje. Kako njima osigurati op-
stanak i što učiniti da oni ostanu na području Općine Molve? Sama 
činjenica da sam ja najstariji vijećnik u Općinskom vijeću sa svojih 
55 godina, govori dovoljno sama za sebe. Sastav vijeća daje mi snagu 
da vjerujem u ideje za bolje sutra. Da te ideje mogu ostvariti mladi 
uz uvjet da oni moraju biti  njihovi autori i nositelji, te vjerovati da 
su pozvani da ih ostvare. To je možda idealizam, ali sam siguran da je 
ostvarivo. Ja sam uvjeren da je svatko kovač svoje sreće. Naša stara 
poslovica kaže: «Ne pleti kotec kak tvoj jotec». Ona, na tako sažet 
način. govori što mladi trebaju  učiniti. Naobrazba koja nam neće 
nedostajati mora probuditi inat mladih, potaknuti one koji su spremni 
riskirati i u konačnici, samoinicijativom nametnuti programe što će 
nositi razvoj, duh poduzetništva i zadovoljstvo postignutim. Puno je 
tu izazove za mlade, i za nas starije dovoljno poslova da im u njihovim 
nastojanjima pomognemo. Ono što je u moći same općine, a to su uv-
jeti, klima i opći standard, pri kraju su realizacije.  Sve drugo je na 
svakom pojedincu.

MIL: Kako ćete u razdoblju što je pred vama pomiriti svoje ob-
veze u Saboru i na čelu općine? Što će imati prioritet?

KOLAR: Mislim da je već svima vidljivo da sam ja svoju ak-
tivnost u Saboru RH, a i u nekim drugim vidovima, primjetno sman-
jio. Trošio sam vrijeme a i sebe na opće stvari, a da od toga nije bilo 
adekvatnih rezultata. Shvatio sam da su moje Molve iznad svega i 
odlučio ovaj mandat posvetiti lokalnom angažmanu, te  završiti ovu 
najtežu fazu u izgradnji Molvi na dobrobit svih stanovnika i zado-
voljstvo svih nas. dakle, vidljivo je iz prethodnih mojih stavova da će 
prioritet imati općina, a zatim sve drugo. U Saboru mi preostaje borba 
za dobrobit sela i seljaka.

Razgovor obavio: V. Prvčić

I N T E R V J U – IVAN KOLAR; predsjednik Općinskog vijeća

MOLVE PRIJE SVEGA
KUD MOLVE

PROLJETNA UŽURBANOST 
 Kao što je  proljeće bilo užurbano tako je i  u 

KUD-u Molve ovog proljetnog perioda bilo vrlo aktivno 
i zanimljivo. Radilo se marljivo koliko god je tko mogao. 
Posla je bilo mnogo, no volje i truda  isto tako nije 
nedostajalo. Probe su bile česte, a nastupi su se neprekid-
no redali. 

 I ovog se proljeća možemo pohvaliti marljivim 
radom i rezultatima.  

 Od veljače pa do sredine lipnja održali smo tri-
naest nastupa. Statistički bi to bilo otprilike jedan nas-
tup svakih desetak dana. Ovakvom aktivnošću smijemo 
se i moramo pohvaliti. Bilo je naporno vježbati, te svaki 
čas putovati i nastupati uz sve osobne obaveze koje ima 
svaki član. Mnogo je napora uloženo, ali se isplatilo  vrlo 
uspješno izvedenim nastupima,  plasmanima i nagradama 
koje su pojedine sekcije osvojile. 

 Aktivno smo započeli odmah nakon 40. izborne 
skupštine. Nastupi su se samo nizali.

12. veljače 2005. godine folklorna sekcija nastupa-
la je u Novigradu Podravskom. 

5. ožujka 2005. u Virju je dramska sekcija izvela 
dramski komad “ Tko će kome, ako ne svoj svome” .

27. ožujka 2005. održani su nastupi vezani uz 
manifestaciju “Vuzem na Molvaj”, a nastupali su ženski 
pjevački zbor i folklor  na otvorenju izložbe pisani-
ca i ručnih radova u Osnovnoj školi, te pjevački zbor u 
Galeriji povodom otvorenja izložbe slika.

15. travnja 2005. dramska sekcija sudjelovala je na  
Županijskom natjecanju u Koprivnici i osvojila plasman, 
kao najbolja predstava u cjelini, na Državno natjecanje 
dramskih amaterskih sekcija  koje će se održati u Karlo-
vcu. Na tom natjecanju g. Ivan Jaković osvojio je prvo 
mjesto i priznanje za najbolju režiju, a  Marina Žufika  
priznanje za najbolju žensku ulogu.  Iskrene čestitke 
na velikom i zaista zasluženom uspjehu glumcima i nji-
hovom voditelju, najboljem režiseru amateru u našoj 
županiji, te mnogo sreće na Državnom  natjecanju. 

 16. travnja 2005. održano je  tradicionalno gos-
tovanje KUD Molve u Novom Virju. Sudjelovale su sve 
sekcije društva s cjelovečernjim programom. 

23. travnja 2005.  u Đurđevcu  nastupa folklorna 
sekcija.

24. travnja. 2005. u Križevcima  na Županijskoj 
smotri dječjeg folklora sudjeluje podmladak Folklorne 
sekcije, mlađa folklorna grupa.

30. travnja 2005.  Ženski pjevački zbor sudjeluje 
na 1. susretima folklora  KUD-a “Širine” u Novom Virju.

7. svibnja 2005. održana je u Molvama, vrlo 
uspješna,  “Glazbena večer” –  kvalifikacijski koncert 
našeg Tambutraškog orkestra za nastup na Državnom fes-
tivalu tamburaške glazbe u Osijeku.

8. svibnja 2005. u Đurđevcu  je na Županijskoj 
smotri  nastupala  folklorna sekcija i imala je vrlo 
uspješan nastup kojim se plasirala za sudjelovanje na 
manifestaciji “Brodsko kolo” koja se održava u Slavon-
skom Brodu.

25.  svibnja 2005.  naši do sada “brončani”  
tamburaši postaju “ srebrni” osvojivši  u Belom Man-
astiru, na Državnom festivalu tamburaške glazbe, srebrnu 
plaketu u rangu dječjih tamburaških orkestara. Čestitamo 
i njima na izuzetnom uspjehu.

 11. lipnja 2005. folklorna sekcija nastupala je u 
Slavonskom Brodu na  državnom susretu folklora  pod 
nazivom “Brodsko kolo” .  

 I na kraju naša dramska sekcija sudjelovala je na 
trodnevnom državnom natjecanju 

45. festivalu  amaterskih dramskih kazališta od 17. 
do 19. lipnja 2005. u Karlovcu.

 Uz sve navedene nastupe i uspjehe  naši voditelji 
i neki članovi sudjelovali su na stručnim seminarima . Na 
seminaru za voditelje i koreografe folklornih družina  11. 
i 12. ožujka 2005. sudjelovali su  gđa. Dubravka Jaković 
i g. Željko Popec. A na seminaru za voditelje tamburaških  
sastava  18. i 19. ožujka 2005. sudjelovao je g. Dražen 
Štefan.

 Ovako burno, zanimljivo i vrlo plodno  privodi-
mo kraju proljetni period.

Naše želje su tako nastaviti i dalje. Kroz ljetni pe-
riod ne pripremamo neke velike nastupe, no to ne znači 
da nećemo biti aktivni, a kako se kaže, nikad se ne zna, 
možda nastavimo ovako burno. 

 Za jesen pripremamo, uz tradicionalne Molvarske 
susrete folklora i proslavu četrdesete obljetnice djelovanja 
KUD Molve. A do tada nastavljamo samozatajno i mar-
ljivo raditi.

 Na kraju još jednom velike pohvale članovima i 
voditeljima na ustrajnom radu i angažmanu. Čestitke na  
uspjesima i mnogo sreće u daljnjem radu. Ovakav rad i 
postignuti rezultati govore sami za sebe dovoljno. Ulagati 
u mladost, rad, kulturu i  umjetnost  je višestruko  ispla-
tivo. Našim radom i uspjesima čuva se i njeguje zavičajna 
tradicija i baština, pronosi glas o našem mjestu, a što je 
najvažnije naša “mladost”  napreduje  okružena pozi-
tivnim vrijednostima. Nadamo se  da to u nama prepozna-
jete i zato Vam veliko hvala.

 Tajnica KUD:
                                                                                  

          Mirela Paša  
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Strojobravarska radionica Ivana Tube smještena je 
na lijepo uređenoj parceli u naselju Molve Ledine, odmah 
do roditeljske kuće u kojoj je i sam rođen 1959. godine. 
Kako to kod nas često biva, svoj, sada vrlo razgranat pos-
ao, započeo je u obiteljskoj kući gdje žive on, njegova su-
pruga Josipa i četvoro djece: najstariji sin Davor koji ima 
20 godina, Igor 18, kćer Lidija od 11 i najmlađi, Lovro 
kojemu je tek godina i pol. Davor je izučio strojobravar-
ski zanat i već radi s ocem, a Igor još naukuje. Tako se 
poduzetništvo obitelji Tuba proširuje. No, na početku nije 
bilo baš lako. Dok sjedimo u maloj potkrovnoj kancelari-
ji, a telefon svaki čas zvoni, Ivan se prisjeća vremena kad 
je krenuo u ove neizvjesne poduzetničke vode.

 -Zanat sam izučio u brodogradilištu «3. maj» u 
Rijeci i postao brodomonter. Kasnije sam se prekvali-
ficirao da bih postao strojobravar. Desetak godina ra-
dio sam po vani u poduzeću «Montmontaža», a onda 
sam shvatio da je došlo vrijeme odluke – nastaviti s 
tim poslom i ostati zauvijek terenac ili se vratiti doma 
i započeti nešto drugo. I tako sam 1992. godine počeo s 
vlastitim obrtom. U svemu bilo je i malo sreće. Ubrzo 
sam zadobio povjerenje nekoliko građevinskih tvrtki s 
kojima sam započeo plodnu suradnju. Danas najviše 
radimo čelične konstrukcije, ali možemo gotovo sve. 
Ne biramo previše poslove. Važno je održavati kvalitet 
radova, poštivati rokove i biti konkurentan s cijenama 
– pripovijeda Ivan. 

 Tubina strojobravarija zapošljava danas sedam 
radnika, a zatvoreni proizvodni prostori imaju oko 700 
metara kvadratnih. Tu je još nekoliko puta  veći dvorišni 
prostor što se, po potrebi, također, koristi za pripreme 
konstrukcija. Kao i svaki naš uspješni poduzetnik, Ivan 
Tuba sam vodi poslove. On je menedžer i financijaš, 
rukovatelj kamiona s velikom dizalicom što služi za 
montažu, tehničar koji razrađuje izvedbene nacrte i 
izrađuje kalkulacije. I još mnogo toga, i još mnogo toga... 

Svaki dan donese nešto novo. U prostranom dvorištu rad-
nici građevinske firme pripremaju temelje za novu po-
slovnu zgradu 8 x 16 metara, gdje će, kaže kroz smijeh, 
biti i prostranija kancelarija od ove u kojoj razgovaramo. 
Pitam ga gdje najviše rade i kako su konkurentni?

 - Najviše radimo u Zagrebu i njegovoj okoli-
ci. To je ujedno i određeni hendikep, jer mi  kad pu-
tujemo odavde do Zagreba imamo odmah na startu 
određene troškove, što naša konkurencija koja živi 
u Zagrebu – nema. Ali, snalazimo se, a očito smo 
konkurentni kad uvijek imamo dovoljno posla. Htio 
bih nešto reći da ne zaboravim: možete slobodno napi-
sati da nam je Općina pomogla kod dobivanja kredita 
iz kreditne linije Poduzetnik 2. Brzo su sazvali potreb-
nu komisiju i sve su pomaknuli s mrtve točke.

 - A slobodno vrijeme? Kad ste s obitelji?
 - A čujte, tu smo svi u istoj kući. I kad sam na 

terenu sin je samnom. Nekad i obadvojica. Dosta smo 
skupa. A uz sve moje poslove nađe se vremena i za vi-
nograd u Šemovcima, kao i za lov. Volim prirodu. Vo-
lim se družiti s prijateljima, a to me, na neki način, 
odmara od ovoga što proživljavamo u poslu. Važno da 
je čovjek zdrav i da mu je obitelj dobro. To je sreća. 

 
 Dok napuštamo obiteljsko imanje, kuću s 

uređenim prednjim dvorištem i velikim radioničkim pro-
storima, ova Ivanova životna filozofija  čini nam se tako 
jednostavna. Iskustvo nas ipak uči da je iza nje izuzetan 
napor i svakodnevno žrtvovanje. I to je vrlo vjerojatno 
formula svakog uspješnog pothvata, pa i onoga koji nazi-
vamo općenito – život, zar ne?!

        
  Vjekoslav Prvčić

Dani travnjaka
TZ Općine Molve sudjelovala je 7. i 8 svibnja na Danima travnjaka 

u Koprivnici. Kao krovni organizator TZ je, zajedno s udrugama koje su prisust-
vovale promociji, dostojno predstavila Molve i ostala mjesta u općini. Predstava je 
zamišljena tako da je na izložbenom prostoru, tj. štandu, predstavljen ugostiteljski, 
turistički, kulturni i gastronomski asortiman područja. Promidžba je obavljena i na 
sajamskom radiju, kao i u službenom materijalu manifestacije, za koji mnogi gov-
ore da je bio najjednostavniji, odisao lakoćom i preglednošću, te u najvećoj mjeri 
bio dostupan običnom građaninu  koji samim pogledom odmah prepoznaje ljepotu 
prirode, kulturno raznolikost i bogatstvo područja kojim se svi ponosimo. Dio radi-
jske prezentacije govori:

“Općina Molve zauzima sjeveroistočni dio Koprivničko-križevačke 
županije uz samo korito rijeke Drave. Smještene na manjem brežuljku, Molve 
dominiraju svojom visinom iznad okolnog nizinskog područja, a naročito crkva 
Uznesenja Blažene Djevice Marije u nebo, koja se uzdiže iznad naselja i pred-
stavlja znamenitost cijelog kraja, a i šireg područja. Za posjetitelje Općine Molve 
preporučamo posjet i razgledavanje Župne crkve, te kipa Čudotvorne Majke Božje 
Molvarske iz gotičkog razdoblja koji se čuva u kapeli u Marijanskoj ulici.

Oko tridesetak Molvarskih umjetnika slikara i kipara organizirano je 
u udruzi Molvarski likovni krug. Posjet Galeriji Molvarskog likovnog kruga, te 
galeriji Mije Kovačića,  također su atraktivna destinacija prilikom dolaska turista 
u Općinu Molve. 

Molve su poznate kao cvijetni raj, prvenstveno zahvaljujući marljivim 
molvarskim domačicama koje njegujući tradiciju uvelike pridonose promociji mjes-
ta. Dokaz tome je osvajanje najviših priznanja na danima Hrvatskog turizma: zeleni 
cvijet sa zlatnim znakom osvojen je u kategoriji najljepše uređenih manjih mjesta 
kontinentalne Hrvatske u Varaždinu 2002., a srebrni cvijet u istoj kategoriji osvojen 
je u Cavtatu 2004. 

Osim cvijetnih ljepota samog mjesta, posjetioci Molvi svakako će uživati i 
u ljepotama rijeke Drava i njene okolice.

Pregršt turističkih i kulturnih događanja tokom cijele godine, a naročito u 
vrijeme Dana Općine Molve, posjetiocima garantira odličnu zabavu. 

Posjetite sajamski prostor Turističke zajednice Općine Molve, na kojem 
možete dobiti više informacija o destinacijama i događanjima na području Općine 
Molve.”

Na Danima travnjaka, zajedno s TZ, sudjelovale su sljedeće udruge: 
• Hrvatsko srce – koje je predstavilo umijeće molvarskih domaćica u spremanju sta-
rinskih kolača
• Seljačka udruga Molve Grede – prezentacija starinskih oruđa za obradu zemlje
• Seosko domačinstvo Jakopović – prezentacija ugostiteljske i gastronomske po-
nude

Valje spomenuti kako je izložbeni prostor bio uređen u reprezentativnom 
stilu i pokupio je najbolje kritike organizatora, kao i pripadnika državne i lokalne 
vlasti. Između ostalih treba izdvojiti da su sajamski prostor TZ Molve posjetili Josip 
Friščić Župan KC-KŽ županije, Damir Polančec – potpredsjednik vlade RH, Zvoni-
mir Mršić - gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik i ostali. Naravno naš sa-
borski zastupnik i načelnik Ivan Kolar također je cijelo vrijeme bio u blizini štanda. 

Razmišljanja o budućnosti kroz perspektivu turizma
Šteta je da se pozivu za sudjelovanje prezentaciji nisu odazvale još neke 

udruge, kako bi ponuda i prezentacija Općine Molve bila raznovrsnija. Prezenti-
rani su pomidžbeni materijali, knjige i razglednice svih kutova Molvi i Repaša koji 
daju odličan dojam o cijelome kraju, no mišljenja sam da bi ponuda bila izdašnija 
kad bi na sličnim manifestacijama sudjelovali u punom sastavu. Treba prebroditi 
sve nesuglasice i nerazumijevanja te se na vanjskim prezentacijama pokazivati u 
najboljem svijetlu jer to može donijeti samo napredak našem kraju, koji donajposlije 
svi želimo. Sljedeća priredba na koju sigurno idemo je u Križevcima u listopadu, pa 

bi bilo dobro da se ovaj puta udruge odazovu pozivu i zajedno s TZ sudjeluju. Pers-
pektiva turističke ponude u Molvama ima ima budućnosti, naročito s približavanjem 
Europskoj uniji. Prije svega mislim da ovaj kraj ima prednost pred drugima zbog 
spoja vjerskog turizma, naivne umjetnosti i prekrasnog krajolika rijeke Drave. Po-
nuda lova i ribolova koji su u nas dobro razvijeni može također privući svoju kli-
jentelu. Vrhunac pak tradicije mogu predstavljati vinske ceste, naš etno, zajedno s 
gastro specijalitetima. Upornim prezentiranjem na sva zvona i veličanjem svega što 
imamo može nam pomoći u privlačenju strane klijentele željne opuštanja i uživanja 
u prirodi. Uz sve to i blagodati našeg podzemlja, tj. izvori tople vode, mogu promi-
jeniti mnogo toga te jednog dana od Molvi učiniti turistički raj, liječilište ili nešto 
slično. Zamislimo si samo što može donijeti sljedeći spoj: svetište - toplice - koli-
jevka naivnog slikarstva - lov - ribolov - vinske ceste - nova ulaganja, ugostiteljski 
objekti, nova ponuda, nova radna mjesta. 

Akcija Volim Hrvatsku
Akcija Volim Hrvatsku krenula je od veljače 2005. i traje do početka 

studenog, kad se na nivou Republike Rrvatske dodjeljuju priznanja najuspješnijima. 
TZ Molve se u akciju prvotno uključila kroz  natječaje za najbolji dječji likovni i 
literarni rad na temu Volim Hrvatsku – kultura i turizam. Natječaji su proslijeđeni 
OŠ Molve i Dječjem vrtiću Pčelica, koji su se, vjerujem, bacilli na posao i odab-
rali najbolje dječje radove koje su proslijedili na natječaj, te samim time prezentirali 
Općinu Molve.

Udruzi MLK proslijeđen je natječaj za najfotografiju onečišćenja, te su i 
oni svoj radove poslali na natječaj. Autorima prva tri nagrađena rada predviđene su 
i novčane nagrade. 

Sljedeća je na redu akcija Zeleni cvijet u koju je TZ Molve ulazila svake 
godine i imala velikih uspjeha na nivou države (sjetimo se Varaždina 2002. i Cavta-
ta 2004.). U sklopu te akcije TZ organizira ocjenjivanje uređenosti kuća i okućnica 
na području Općine Molve, za koje se nagrade dodjeljuju na svećanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Molve, pred Veliku Mešu. Uskoro će komisija krenuti na 
teren pa pozivam sve domaćice da u pozitivnoj atmosferi pridonesu konkurenciji 
i natjeću se. Mislim da je priznanje u Cavtatu najbolja nagrada cijelome mjestu, 
svima koji su se potrudili bez obzira jesu li dobili priznanje ili ne. 

Dan male čigre
Mala čigra je ptica koja se gnjezdi na nekoliko mjesta u Europi i vrlo je 

ugrožena. Jedno od mjesta na kojima se gnjezdi nalazi se upravo kod repaškog mo-
sta. Da bi pridonijeli promoviranju male čigre kao ugrožene vrste, te tako ukazali na 
potrebu za očuvanjem prirodnog okoliša i autohtone kulture, odlučili smo, zajedno 
s Dravskom ligom iz Koprivnice i udrugama ukopljenima u mreži spasimo Dravu, 
organizirati okupljanje uz Dravu i na Sekulinama. Sudjelovat će gosti iz regije i 
inozemstva, oldtajmeri iz Čakovca, biciklisti iz Koprivnice, likovna kolonija, kao 
i brojne udruge iz Molvi. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da nam se 
pridruže na Sekulinama 16. srpnja. 

Vladimir Šadek 

REPORTAŽA

Važan je kvalitet rada
Iz rada Turističke zajednice
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VJERSKI KUTAK

POLA VJERNIČKE GODINE
Božićne blagdane smo proveli svečano i dostojanstveno. Služili smo 

svete mise polnoćke u Molvama i Repašu, odigrali Božićne tombole za minis-
trante, čitače i mlade i u Molvama i u Repašu. Prikazali Božićnu priredbu i u 
Molvama i u Repašu, koju je pripremila časna sestra Lidija s našom djecom. 
Obavili smo posjet i blagoslov obitelji. Služili svete mise Zahvalnice i u Mol-
vama i u Repašu. 

 Od mnogobrojnih događanja u ovoj godini želim najprije izdvo-
jiti tradicionalni događaj susreta Općinskih vijećnika i Crkvenih odbornika u 
športskoj dvorani Osnovne škole Molve. Odigrana je nogometna utakmica 6. 
veljače 2005. godine između Crkvenog odbora i Općinskog vijeća. Utakmica 
je završila prijateljski, a druženje je nastavljeno u prostorijama Osnovne škole 
Molve uz zajedničku večeru.

 9. veljače 2005. godine je počela Korizma. Kao i svake godine kroz 
Korizmeno vrijeme pripremali smo se za naš najveći blagdan Uskrs moleći 
pobožnost Križnog puta. U Molvama smo Križni put molili petkom i nedjeljom, 
a u Repašu samo petkom.

 Sredinom veljače započeli smo radove kod župnog ureda. Od stare 
prostorije koja je nekada bila štala namjeravamo načiniti jednu veliku pastoralnu 
dvoranu za pastoralne susrete i razna događanja. Želimo postati Svetište, a ovak-
va dvorana nam je neophodna u toj namjeri. Zato smo krenuli s obnovom.

 5. ožujka 2005. godine smo u našoj župi ugostili Pastoralno vijeće i 
liturgijsku zajednicu župe Svetog Maksimilijana Kolbea s Bijenika iz Zagreba, i 
njihovog župnika fra Martina Jakovića. U prostorijama našega župnog ureda oni 
su imali radni sastanak toga dana koji je vodio fra Miljenko Hontić.

 6. ožujka 2005. godine prikazali smo u Domu Kulture film o Isusu 
Kristu iz Evanđelja po Luki. Film je sinhrioniziran na Hrvatski jezik tako su ga 
lako mogli pratiti i stari i mladi. Ulaz je bio besplatan. Dvorana je bila skoro 
puna.

 13. ožujka 2005. godine u našoj župi, i u Molvama i u Repašu, 
održana je Korizmeno - Uskrsna ispovijed.

Veliki tjedan smo započeli nedjeljom Cvjetnicom 20. ožujka 2005. 
godine. I ove godine smo pjevali svečano Muku Isusovu, a pomogao nam je u 
pjevanju vlč. Slavko Raič, vojni kapelan na službi u Puli. U Vazmenom trodnev-
lju ( Veliki četvrtak, petak i subota  24., 25., i 26. ožujka 2005. godine ) mnoštvo 
vjernika sudjelovalo je u svetim obredima, a na sam dan USKRSNUĆA GOS-
PODNJEG, 27. ožujka 2005. godine, obje crkve i u Molvama i u Repašu bile su 
skoro pune.

Na Uskrsni ponedjeljak 28. ožujka 2005. godine bilo je prvo ovogodišnje 
proštenje u našoj župi. Svete mise i propovijedi u 9  i 11 sati, u župnoj crkvi, vo-
dio je vlč. Nikola Samodol, Protojerej Stavrofor, i župnik u župi Nedelišće. Vlč. 
Nikola je bio dugo župnik u Molvama. Ove godine na našu veliku žalost nismo 
imali svetu misu kod kapele Majke Božje Molvarske jer je kiša padala.  

 9. travnja 2005. godine kod nas u župi održan je Dekanatski  susret 
ministranata našega Virovskog dekanata. Na susretu su sudjelovali ministranti iz 
Župa: Donji Mosti, Miholjanec, Virje, Gola, Ždala, te naši domaći ministranti iz 
Molva i Repaša. Skupilo se oko 70 ministranata, a  susret je održan u župnoj 
crkvi i prostorijama Osnovne škole Molve. Okupljanje i uvodno predavanje je 
održano u župnoj crkvi, rad po grupama u školi, rekreacijski program poslije ob-
jeda u Športskoj dvorani, ministrantski kviz u školi, a cjelodnevni program smo 
završili svetom misom u župnoj crkvi. Voditelj susreta bio je vlč. Toni Štefan, 
povjerenik za pastoral duhovnih zvanja Varaždinske biskupije, koji je predvodio 
svetu misu.

18. travnja 2005. godine proveli smo akciju prikupljanja kukuruza za 
naša sjemeništa. Akciju su proveli kao i svake godine crkveni odbornici i zvonari, 
te ministranti. U akciji je sudjelovao veliki broj djece. Skupilo se 5550 kilograma 
kukuruza i 3222,10 kuna. U Molvama se skupilo 3650 kilograma kukuruza i 
1862,10 kune, a u Repašu se skupilo 1900 kilograma kukuruza i 1360,00 kuna. 
Velika hvala svima, i onima koji su sakupljali i onima koji su darovali.

24. travnja 2005. su naši ministranti iz Molva i Repaša putovali u 
Galdovo kod Siska. U Galdovu je održan provincijski susret ministranata, pro-
vincije Franjevaca Konventualaca. Svečanu svetu misu je predvodio fra Tomis-
lav Glavnik, tajnik naše provincije, a koncelebrirali su svećenici koji su došli 
sa ministrantima. Održano je natjecanje u kvizu iz poznavanja ministrantske 
službe i nogometu. Naši ministranti u kvizu, i na pismenom i usmenom djelu, 
bili su najbolji – osvojili su prvo mjesto, a u nogometu su ispali u prvom kolu. 
Pobjedničku ekipu ministranata predvodili su Matej Ištvan, Juraj Bogat, Tomis-
lav Kolar, Tomislav Kopričanec i Matija Mujkić. Voditelj ministranata je i ove 
godine bio fra Ivan Poleto, župni vikar.

U našu župu dolaze mnogi hodočasnici iz svih dijelova lijepe naše 
domovine. Dolaze posjetiti nas, obići i vidjeti našu prekrasnu crkvu, a neki traže 
i žele da im se služi i sveta misa. Tako  nas je 24. travnja 2005. godine posjetila 
“UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN” iz Varaždina i Varaždinskih Toplica.

Mjesec svibanj je Marijin mjesec. I ove godine smo kroz mjesec svibanj 
imali pobožnost Majci Božjoj. Molili smo krunicu, pjevali litanije i slavili svetu 
misu. Ove godine je na pobožnostima sudjelovao veliki broj djece.

1. svibnja 2005. godine smo sa našim vatrogascima slavili svetoga Flo-
rijana, zaštitnika vatrogasaca. Svetu misu je predvodio fra Ivan Poleto, župni vi-
kar.

7. svibnja 2005. godine iz Zagreba su nas posjetili hodočasnici Vojske 
Bezgrešne sa njihovim duhovnim asistentom fra Ivanom Bradarićem. U našoj 
župnoj crkvi su slavili svetu misu i imali pobožnosti Majci Božjoj.

8. svibnja 2005. godine smo slavili svetu misu u Molve Gredama. Svetu 
misu je predvodio fra Marko Vrdoljak, župnik.

 S velikom radošću javljam cijeloj župskoj zajednici da su 15. svib-
nja 2005. godine , na blagdan Duhova, u Repašu šestero djevojčica i dječaka po 
prvi put prisustvovali stolu Gospodnjem - imali svoju Prvu Svetu Pričest. Bilo je 
svečano i lijepo u crkvi Srca Isusova. Isti događaj se dogodio u Molvama tjedan 
dana kasnije, 22. svibnja 2005. godine. U crkvi u Molvama je održana Prva Sveta 
Pričest za dvadeset i troje djevojčica i dječaka. Svečano je bilo u crkvi, a vese-
lo na farofu poslije Euharistijskog slavlja. Fra Marko Vrdoljak, župnik, je ove 
godine pripremao prvopričesnike i u Molvama i u Repašu, a časna sestra Lidija 
Mahovlić mu je pomogla u pripremi da prvopričesnicima njihov prvopričesnički 
dan bude njihov najljepši dan u životu.

Hvala dragom Bogu, lijepo smo i dostojanstveno proslavili i naše 
proštenje na Duhovski ponedjeljak, 16.svibnja 2005. godine, kada slavimo svet-
kovinu Marija Majka Crkve. Svete mise i propovijedi u 9 sati, kod kapelice Ma-
jke Božje Molvarske u Marijanskoj ulici, i 11 sati u župnoj crkvi predvodio je fra 
Martin Jaković, domaći sin župe Molve trenutno župnik župe sveti Maksimilijan 
Kolbe na Bijeniku u Zagrebu.

 25. svibnja 2005. godine smo nabavili nove stolice - sedese za prez-
biterij naše crkve.

Na blagdan Tijelova 26. svibnja 2005. godine je i ove godine bilo 
svečano. Slavili smo svetu misu u 11 sati, a poslije mise smo imali procesiju s 
Presvetim Oltraskim Sakramentom. U ovoj svečanosti je sudjelovalo veliko 
mnoštvo naših vjernika. Svetu misu je služio fra Ivan Poleto, župni vikar, a u 
procesiji mu se pridružio i fra Marko Vrdoljak, župnik,  koji je slavio svetu misu 
u Repašu. Na četiri mjesta su bile pripremljene sjenice - postaje, na kojima se 
molilo da Bog blagoslovi mjesto, polja i drugo i da nas očuva od raznih pogibli 
i nepogoda.

 27. svibnja 2005. godine je održan susret s našim krizmanicima, 
njihovim roditeljima i kumovima koji je predvodio generalni vikar Varaždinske 
biskupije monsinjor Ivan Godina.

 29. svibnja 2005. godine u našoj župi podijeljena je Sveta potvrda 
( krizma ) našim krizmanicima. Šezdeset i četvero krizmanika je primilo svetu 
krizmu po rukama biskupovog delegata monsinjora Ivana Godine, generalnog vi-
kara Varaždinske biskupije.

 U Repašu smo 3. lipnja 2005. godine proslavili glavno proštenje Srce 
Isusovo. Svetu misu je predvidio i propovijedao fra Mijo Jozanović, gvardijan 
samostana svetog Antuna u Vinkovcima. Fra Mijo je bio dugo u Molvama vršeći 
razne službe od župnog vikara do župnika. Sve svećenike poslije svete mise je 
ugostila obitelj Bratec pa im i ovim putem zahvaljujemo.

 U Molvama, u kapelici Konačke ulice je 4. lipnja 2005. godine pro-
slavljen blagdan Presvetog Srca Marijinoga. Svetu misu je predvodio fra Marko 
Vrdoljak, župnik.

 5. lipnja 2005. godine smo imali u Gornjoj Šumi svetu misu koju je  
predvodio fra Marko Vrdoljak, župnik.

 6. lipnja 2005. godine smo započeli izmjene stare i dotrajale ograde 
na dvorištu kod kapele Majke Božje Molvarske.

 12. lipnja 2005. godine smo svetom misom zahvalnicom zahvalili 
Bogu i Majci Božjoj Molvarskoj na završetku školske i vjeronaučne godine, te na 
darovima i milostima koje su nam udijelili tijekom godine. Na kraju svete mise 
smo pjevali TEBE BOGA HVALIMO!.

 A i ja završavam s ovim riječima  zahvalne pjesme javljanje u ovom 
MIL-u. Pozdrav svim župljanima i čitateljima MIL-a.

  župnik: fra Marko Vrdoljak 

Nakon što je 2. travnja svijet obišla tužna vijest o 
smrti jednog od najvećih ljudi 20. stoljeća, Svetog Oca 
Ivana Pavla II, mnogi su se s iskrenom poniznošću neko-
liko dana kasnije uputili prema Vatikanu odati posljed-
nju počast tom nadasve iznimnom i voljenom čovjeku. 
Zahvaljujući Jutarnjem listu i Caritasu pružila mi se pri-
lika da odem u Vatikan zahvaliti tom velikom čovjeku za 
sve što je učinio za svijet ali i za našu Hrvatsku.

 Na put smo krenuli u četvrtak u prijepodnevnim 
satima i nakon 14 sati putovanja stigli u predgrađe Rima, 
u Campus Tor Vergata, gdje su u šatorima bili smješteni 
ljudi iz svih dijelova svijeta. Iako nam se tamo pružala 
prilika da posljednji ispraćaj pratimo putem video prijen-
osa na video zidovima odlučili smo, kad smo već toliko 
putovali, otići do Vatikana te pokušati prići što bliže Trgu 
Sv. Petra i tako iskazati posljednje hvala našem papi. 

 Prema Rimu smo krenuli gradskim autobusima i 
došavši do Rima iznenadile su nas prazne ulice jer su na-
jave bile da je  u Rimu već nekoliko tisuća ljudi. Došavši 
pred zidine Vatikana, bliže nego što smo očekivali, počeli 
smo nailaziti na prve vjernike. Policijski koridor nas je 
odveo do bočnog ulaza prema trgu i tu smo se zaustavi-
li kao i nekoliko stotina ljudi ispred nas. Mnogi iz naše 
grupe su klonuli duhom i odustali od čekanja, no mi se 
nismo dali zbuniti. Nakon četverosatnog čekanja trud 
se isplatio. Gomila ispred nas se počela kretati i u nama 
je raslo uzbuđenje koje je bilo sve veće kako smo se 
približavali vratima trga.

 I tada se dogodilo nešto što nikad neću zaborav-
iti: uspio sam, sa još nekolicinom kolega iz autobusa, ući 
na Trg Sv. Petra. Bujica osjećaja i emocija počela izlaziti 
iz mene, sav umor, iscrpljenost, hladnoća i neispavanost 
nestali su u trenu. Prišli smo bliže nego što smo mogli i 
zamisliti. No, to nije bio kraj. Zahvaljujući časnoj sestri iz 
Splita, koja nas je odvela do prostora rezerviranog za kler, 
uspjeli smo doći bliže oltaru nego što smo sanjali (po mo-
joj procjeni na svega sto do dvjesto metara od 
oltara).

 Kada su trg ispunili vjernici atmos-
fera nije bila nimalo tužna, brojni povici pap-
inog imena uz epitet »sveti« i pljesak dolazili 
su iz svih kutova trga.

Atmosfera se smirila i utišala tek kad 
je iznesen odar sa tijelom pokojnog pape. 
Odjednom se prolomim gromoglasan plje-
sak koji je iskazivao zahvalnost. Pljesak je u  
nekoliko navrata prekidao i misu, a najviše 
homiliju, u kojoj je Joseph Ratzinger (sadašnji 
papa Benedikt XVI. op.a.) govorio o životu i 
djelu pape Ivana Pavla II.

  Ljudi su bez obzira na godine, rasu 
i jezik molili i klicali. Svi smo se razumje-
li i bili sjedinjeni u jednom cilju – ispratiti 
voljenog papu. Ono što sam tada doživio i os-
jetio ne može se opisati riječima, to je nešto 
što te cijelog obuzme.

 Kad su odnosili lijes s oltara, vjerujem da nije 
bilo osobe koja nije zaplakala i u svome srcu izrekla ve-
liko HVALA papi.

 Želio bih pohvaliti rimske organizatore koji 
su u kratkom roku izorganizirali nešto što se činilo 
nemogućim. Vode je bilo na svakom koraku i u ni jednom 
trenutku se nije stvorila veća gužva i nisam imao osjećaj 
da je  u Rimu nekoliko stotina tisuća ljudi.

 Povratak u Zagreb je bio manje iscrpljujući jer 
smo svi klonuli od umora k i veći dio puta prespavali.

Zahvalan sam Bogu što mi je dao snage i što me 
vodio do cilja i pružio šansu da odam posljednju počast i 
zahvalim se ovom velikom papi.

 Ivan Pavao II je otišao, ali kako ljudi žive dok 
god živi sjećanje na njih, vjerujem da će naš papa živjeti 
među nama zauvijek.

Hrvoje Kolar  

OPROŠTAJ OD VELIKOGA PAPE
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Nk “MLADOST MOLVE” Molve

POVRATAK  U  “ DANE  PONOSA  I  

Za  Molvarske  ljubitelje  nogometa,  nezaboravna  
će  ostati  nedjelja  12. lipnja  2005.  godine,  kada  su  
igrači  MLADOSTI  MOLVE  na  svojem   KRBULJINU, 
u  zadnjem  kolu  prvenstva  2004. / 05.,   u  III  HNL 
– sjever  ostvarili  pobjedu  protiv  NEDELIŠĆA. 

Ta  pobjeda  značila  je  osvajanje  1.  mjesta i  
plasman  u  II  HNL – sjever,  među  izabrane  klubove  
Hrvatske ( Koprivnica, Vukovar, Belišće, Bjelovar, Mar-

sonia, Čakovec, Dilj, Metalac, Grafičar, Slavonija,).  
Povratak je to u ligu  koju  smo  uspješno   igrali  prije  tri  
sezone,  no, iz  nje   je  tada  ispalo šest  klubova,  među  
njima  smo  bili  i  mi.

 Eksplozija  veselja  i  emocija  toga  nedjeljnog  
predvečerja bila je neopisiva,  pjevalo  se  je  i  slavilo  do  
kasno  u  noć  sve  dok  nisu  popucale  žice  na  “ bajzu  i  
tamburi “.

 Ovoj  pobjedi  nazočilo  je  i  davalo  podršku  
bučnim  navijanjem  preko  300  navijača  za  koje  je  na-
kon  utakmice  organizirano  veselje  na  našoj  terasi.

 Slavlje  je  bilo  tim  veće  jer  je  prvo  mjesto  
osvojeno  zasluženo  i  plod  je    dobrog  rada  trenera  i  
igrača  kao  i  vođenja  zdrave  sportske  politike  kluba  
od  strane  uprave.

 Prije  prvenstva  zacrtali  smo  si  za  cilj  plas-
man  u  vrh  tablice,  no  o  1.  mjestu  je  malo  tko  
ozbiljno  razmišljao. Prioritet  nam  je  bio  pružiti  pri-
liku  mladim  domaćim  igračima  da  se  bez  opterećenja  
dokažu  u  prvenstvenim  utakmicama  III  HNL,  kako  
bi  za  narednu  sezonu  dobili   dobru  mladu  momčad.

 Pripreme  za  proljetni  dio  prvenstva  provedene  
su  prema  planu.  Momčad  je  bila  dobro  pripremljena,  
te  je  iskoristila  pruženu  priliku  i  zasluženo  osvojila  
prvenstvo.

 MLADOST  MOLVE  u  svojim  redovima  ima  
i  najboljeg  strijelca  Bojana  Bakšaja  s  postignutih  19  
pogodaka.  Isti  igrač    proglašen je  i  najboljim  igračem  
po  ocjenama  novinara  koji  prate  utakmice  III  HNL.

 Teško  i  nemoguće  je  poimence  dalje  isticati  
zaslužne  pojedince.  Naš  klub  se  ponosi  zajedništvom  
u  svim  strukturama:  od  trenera,  igrača  do  članova  
Upravnog  i  

Nadzornog  odbora,  koji  kvalitetno  prate  potrebe  
momčadi.

 Nakon  dana  koji  će  dugo  ostati  upamćen   
nije  bilo  puno  vremena  za  slavlje.  Izvršni  odbor  je  
sazvao  sjednicu   na  kojoj  se  je  analizirala  protekla  
sezona  i  donio  odluku  da  se  podržava  igranje  u  II  
HNL.  Tog  visokog  stupnja  se  ne  bojimo  i  spremni  
smo  za  velike  utakmice  na  našem  KRBULJINU.

 Sadašnju  momčad  ćemo  pojačati  s  nekoliko  
kvalitetnih  mladih  igrača i  to  će  nam  biti  dovolj-
no  da,  uz  ambicioznog  trenera  Bukvića  i  njegov-
og  pomoćnika  Cenkovčana,   pripremimo  igrače  za  
drugoligaška  iskušenja.

 Pred  upravom  kluba  je  zadatak  da  se  pri-
preme  što  bolji  uvjeti;  što  znači  dobra  priprema  ter-
ena,  izgradnja  tribina  i  uređenje  okoliša.  Neki  od  tih  
radova  su  već  u  tijeku,  a  neki  se  očekuju  uskoro.

 Za  narednu  sezonu  će  nam  biti  od  neopisivo  
velike  važnosti  dobiti  podršku  prijatelja  kluba  koje  
očekujemo  u  velikom  broju  na  svim  našim  utakmi-
cama,  kako  u  Molvama  tako  i  na  gostovanjima.

 Predlažemo   ponovno  oživljavanje  navijačke  
skupine  “KRBULJIN  BOYSI“  te  nudimo  suradnju  u   
aktiviranju  iste.

 Nova  sezona  u II  HNL  najvjerojatnije  počinje  
20.  kolovoza,  a  prvo  okupljanje  igrača  trener  Bukvić  
je  zakazao  za 17. srpanja, a do  tada su  igrači  na  
zasluženom  odmoru.

SLAVE  “  IZ  2000. I 2001. GODINE
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ODRŽANO  ZAVRŠNO  OKUPLJANJE  SENIORA
Predsjednik  MLADOSTI  MOLVE  Ivan  Kolar  

je  na  završnom  okupljanju  nakon  završetka  sezone  
pozdravio  sve  igrače, trenere  kao  i  svoje  suradnike  u  
Izvršnom  i  Upravnom  odboru,  te  im  zahvalio  na  su-
radnji  i  čestitao  na  postignutim  rezultatima.

Okupljanju  je  bilo  nazočno  i  nekoliko  pred-
stavnika  medija.

Napomenuo  je  da  su  ovo  rezultat  dobrog  rada i  
ostvareni  su  požrtvovanom  igrom  na  terenu.

Za  narednu drugoligašku  sezonu  pojačati  ćemo  
se  na  mjestima  za  koja  nemamo  

kvalitetna  rješenja  u  svojem kadru. Igrači  koji  
dođu  moraju  biti  mladi  i  kvalitetni.

Trener  Spomenko  Bukvić  je  u vrlo  emotivnom  
govoru  zahvalio  Upravi  kluba  što  mu  je  kao  mladom  
još  nedokazanom  treneru  ukazala  povjerenje  koje  je  
on  u  potpunosti  opravdao. Zahvalio  je  također  svojem  
pomoćniku Ivici  Cenkovčanu  te  svim  igračima  koje  je  
podsjetio  na  tijek  priprema  i  sezone.

Za  igrače, trenere  i  članove  Uprave  kao  i  za  
predstavnike  medija, nakon  kratkog  sastanka,  orga-
niziran  je  zajednički  domjenak.

ZAVRŠENE  AKTIVNOSTI  U  ŠKOLI  
NOGOMETA  “ MLADOST  MOLVE “

Zavjesa  je  spuštena  i  na  prvenstva  pionira,  ka-
deta  i  juniora  tu  se  još  analiziraju razni pokazatelji 
koji su potrebni  za  sveukupnu  ocjenu  uspješnosti  se-
zone.

Kod  djece  nije  najvažniji  plasman  na  tablici  
već  tu  ima  puno  ostalih  puno  važnijih  čimbenika  
koji  se  moraju  dobro  proučiti  i  ocijeniti.

Vidan  je  veliki  pomak  u  radu  pa  i  samim  re-
zultatima  ostvarenim  u  visokim  ligama  u  kojima  se  
djeca  natječu.

Pioniri  uzrasta: U-10, U-12 i U-14 ( do 10, 12 i 
14 godina ) natjecali  su  se  u  1. HNL – pionira skupina  
sjever,  dakle  istu  ligu  igraju i  njihovi  vršnjaci  Dina-
ma,  Hajduka, Osijeka i Rijeke,  samo  u  svojim  sku-
pinama. Tu  smo  se  natjecali  sa  momčadima: Varteksa, 
Čakovca, Bjelovara, Slaven Belupa...  Tko  god  je  gled-
ao  te  utakmice  mora  biti  zadovoljan  igrama, a uz  još  
veći  broj  treninga  te  igre  i  rezultati  će  biti  još  bolji.

Kadeti i juniori igrali su  u  konkurenciji  klubova  
II  i  III  HNL – sjever, skupina “B”.

Kadeti  su  bili  uspješni,  a  nekoliko  kola  držali  
su  i  vodeću  poziciju  na  tablici.  Juniori  pak  imaju  
teškoća  sa  treninzima  jer  su  tijekom  tjedna  zauzeti   
školskim  obvezama  izvan  mjesta  prebivališta. 

 Da  se  u  klubu  s  mladima  dobro i  planski 
radi  već  pet-šest  godina,  svjedoči  i  podatak  da  u  
današnjoj  seniorskoj  momčadi  imamo  nekoliko  stan-
dardnih  igraća  proizašlih  upravo  iz  toga  rada: Tihomir  
Krznarić, Alen Mujkić, Danijel  Bednaić, Ivan  Lukanec,  
na  dobrom  putu  su  i  Mario  Matanović  i  Nikola  Crn-
jak.

 U  perspektivi  vidimo  još  dosta  dobrih  igrača  
godišta  1989., 1990.,  i  mlađih,  naravno,  uvjet  je  da  
oni  nastave  kvalitetno  i  redovito  raditi  na  svojem  
razvoju.

 Uz  navedene  uzraste  koji  su  u  redovnom  
natjecanju  imamo  i  uzraste  koji  se  ne  natječu  ali  se  
s  njima  radi.  To  su  uzrasti  do 7  godina ( vrtićarski  
uzrast )  te  uzrast  1. i 2.  razreda,  koji  se  priprema  za  
ulazak  u  natjecatelje  U-10.  

 Sa  svim  ovim  uzrastima  uspješno rade  domaći  
treneri: Ivica  Cenkovčan  koji  je  ujedno  i  voditelj  
Škole  nogometa te Stanko  i Drago  Kokša.

 Sve  ove  momčadi  imaju  dobar  servis  od  
strane  vodstva  Škole  nogometa,  dva  puta  godišnje  
djecu  pregleda  liječnik Stjepan Milinković,  koji  nam  je  
stalno  na  raspolaganju  u  slučaju  bilo  kakvih  potreba.

 Od  roditelja  očekujemo  da  se  još  više  uključe  
u  svakodnevnicu  u  kojoj  su  njihova  djeca. Samo tako  
ćemo  još  kvalitetnije  raditi  i  ostvarivati  postavljene  
ciljeve.

 Treneri  su dali  svojim  igračima  odmor  do  po-
lovine  srpnja  kada  počinju  pripreme  za  novu  sezonu, 
ovaj  odmor  svi  smo  zaslužili  i  dobro  će  nam  doći  
da  se  odmorimo  za  nove  zadatke.

I  OVE  GODINE  SMO  BILI  U  FRANCUSKOJ
 Zahvaljujući  ponajprije  svojem  primjerenom  

ponašanju  za  vrijeme  prošlogodišnjeg  međunarodnog  
turnira  EUROPFOOT  2004., koji  se  je  održavao  u 
NANTESU (Francuska ) i  ove  godine  smo  dobili  
pozivnicu  za  isti  turnir.

 Uprava  MLADOST  MOLVE  je  također  pre-
poznala  da  je  dobro  nagraditi  igrače  i  ovogodišnjim  
putovanjem  na  navedeni  turnir  koji  se  je  ove  godine  
organizirao  za  uzraste  godišta  1991.  i 1992.  

 U  Francusku  smo  putovali  zajedno  s  momčadi  
susjednog  nam  PODRAVCA  iz  Virja.  Suprotno  
prošlogodišnjim,  nešto  slabijim  rezultatima,  ove  go-
dine  smo  zauzeli  11.  mjesto  u  konkurenciji  24  kluba  
iz  više  zemalja  Evrope ( Španjolska, Danska, Italija, 
Portugal, Engleska, Mađarska, Švicarska, Belgija ).

 Naša  momčad  je  postigla  dobre  rezultate  s  
momčadima  s  kojima  je  igrala.  Od  rezultata  važnije  
nam  je  to  što  smo  dobro  igrali,  imali  smo  i  dobro  
prateće  vodstvo  od  članova  uprave  kluba.

 Najviše  nas  raduje  to  što  su  se  naši  igrači  
tijekom  cijelog  šestodnevnog  druženja  ponašali  iz-
vanredno,  nije  bilo  niti  najmanjeg  problema,  a  to  
nam  je  dokaz  da  svi  zajedno  dobro  i  uspješno  radi-
mo  na  stvaranju  dobrih  i  odgovornih  osoba  koje  će  
kada  porastu  biti  spremne  za  životne izazove.

 U  Nantesu  smo  bili  smješteni  kod  obitelji  
gdje  su  se   djeca  dobro  snalazila. Na  povratku  smo  
obišli  znamenitosti  Pariza( Eifelov toranj, Slavoluk  po-
bjede, Elizejske  poljane).

 Doma  smo  se  vratili  puni  prelijepih  dojmova  
i  motivirani  za  daljnji  rad,  kako  u  izvršavanju  klup-
skih  obveza,  tako  i  u  uspješnom  privođenju  kraju  
školske  godine.

 Samo  dobar  učenik  može  biti  dobar  čovjek  u  
budućnosti,  a  rezultati  na  igralištu  će  doći  ukoliko  se  

obvezama  prilazi  odgovorno  i  redovno.  Većina  naših  
igrača  ima  upravo  takve  pozitivne  odlike,  a  najbolji  i  
najvrjedniji  za  nagradu  dobivaju  ovakva  i  slična  put-
ovanja  kojih  će  i  ubuduće  biti.

Navedimo  i  imena  igrača  koji  su  bili  na  turniru  
EUROP”FOOT 2005.:

Ivan  Balogović, Mario  Cenkovčan, Filip  Zlatar, 
Dino  Slivar, Domagoj  Olujić, Marko  Cestar, Josip  
Zvonar, Tomislav  Hudak, Tomislav  Cikuš, Vjekoslav  
Kolar, Kristijan  Janći, Andrija  Premac, Valentino  Mesa-
rov, Milan  Horvat, Matija  Mujkić, Josip  Gazdek.

Vodio  ih  je  trener  Stanko  Kokša,  a  uz  njega  
su  u  vodstvu  bili: 

dopredsjednik  Marijan  Kolar, tajnik  Vlado  Ko-
lar, članov  odbora  Škole  nogometa  Krešo  Cestar i 
Dražen  Kolar.

 Svi  skupa  zahvaljujemo  sponzorima  koji  
su  nam  pomogli  u  organizaciji  putovanja  a  to  su  
: ŠPORT  ŽAGAR,  odnosno,  Martin  i  Đuro  Žagar, 
STUDENAC, Općina  Hlebine  i  Fugaplast  Gola.

VETERANI MLADOSTI  MOLVE  
PROPUSTILI  OSVAJANJE  1.  MJESTA

 Veteranska  momčad  MLADOSTI  MOLVE 
natjecala  se  je  ove  sezone    u  2.  Županijskoj  veteran-
skoj  ligi.

 Ostvaren  je  niz  od  ukupno  14  uzastopnih  po-
bjeda  i  do  drugog  kola  prije  kraja  činilo  se   da  nam  
ne  može  promaknuti  osvajanje  prvog  mjesta.

 No, u  posljednja  dva  kola  izgubili  smo  dah,  
te  na  kraju  završili  na  2.  mjestu.

Razloge  ovoga  takoreći “neuspjeha “  vidimo  u  
“zamoru materijala“, naime,  zadnja  tri  kola  smo  igrali  
u  ritmu koji  bi  teško  podnijeli  i  igrači  koji  redovno  
treniraju;  igrali  smo  četvrtak - ponedjeljak – četvrtak,   
a  to  je  za  10 – 12  istih  igrača  bilo  previše.

 No,   kako  bilo  sezona  je  završila i  pred  nama   
je  odmor  do  predstojećeg  VULIČNOG  PRVENSTVA 
koje  ćemo  iskoristiti   kao  pripreme  za  nadolazeću  se-
zonu.

 Tijekom  sezone  ugostili  smo  veterane  iz  Oro-
savja  a  druženje  je  bilo  nezaboravno  i  nadamo  se  da  
će  se  takvi  susreti  i  nadalje  održavati.

 U  završnici  prvenstva  smo  odigrali  i  utak-
micu  s  veteranima  iz  Ivankova  koji  su  u  Molve  
došli  pod  vodstvom  našeg  nekadašnjeg  člana  fra. Mije  
Jozanovića.  

 Utakmica  je  iskorištena  za  “brisanje  nelijepih  
uspomena iz  bliske prošlosti“  koje  su  se  dogodile  na  
utakmicama  seniora  NK  MLADOSTI  MOLVE  i  NK  
BEDEM  Ivankovo  u  Molvama i  Ivankovu.

 Sve je zaboravljeno  uz  dobru  kapljicu i bogat  
stol  te  neizbježne  “domaće mužikaše “ 

Sada  je  pred  nama  organiziranje  uzvrata  u  
Ivankovu  koje  će  biti   u  narednih  nekoliko  dana.

GAZDEK I KOLAR NA SLAVENOVOM TURNIRU
Dobar  rad  sa  mladim  uzrastima  ne  promiče  

trenerskom  oku  ni  izvan  trećeligaških  okvira.
Tako  su  treneri  pionira  U-12  iz  SLAVEN  BE-

LUPA  pozvali  Josipa  Gazdeka  i  Vjekoslava  Kolara  
da  im  se  pridruže  u  seriji  turnira  koji  se  organiziraju  
tijekom  posezonskih  dana.

Već  prvi  turnir  ova  dva  igrača  su  iskoristila  
u  potpunosti.  Ovih  dana  su  igrali  na  turniru  KO-
PRIVNICA  KUP  2005. na kojem su   uz  SLAVEN  BE-
LUPO  još    sudjelovali: RIJEKA, VARTEKS, DRAVA  
Ptuj, KAPOSVAR.

J. Gazdek  je  proglašen  najboljim  golmanom  za  
što  je  nagrađen  lijepom  statuom  golmana.  U  utakmici  
s  NK  RIJEKA  obranio  je  dva  jedanaesterca,  te  se  je  
istaknuo  sa  još  nekoliko  dobrih  obrana.  V. Kolar  je  
također  ostavio  dobar  dojam -  domaći  igrači  su  ih  
prihvatili  kao  da  su  odrasli  sa  njima.

U   narednim   danima  J. Gazdek  i  V. Kolar  idu  
na  turnir  U  Pitomaču,  te  u  Domžale ( Slovenija ),  a  u  
planu  je  i  šestodnevni  kamp  preko  dvije tisuće  djece  
koji  se   održava  u  okolici  Balatona ( Mađarska ), a  na  
koji  ide  SLAVEN  BELUPO  s  uzrastom  U-12.

    Poticaj  je  to  za  sve  perspektivne  igrače  da  
još  više  rade  jer  se  taj  njihov  rad  promatra  sa  svih  
strana.

      Tajnik
NK Mladost:  
Vlado Kolar        
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DJEČJI VRTIĆ “PČELICA” MOLVE

Završetak pedagoške godine u Dječjem vrtiću 
“Pčelica” Molve bio je pun razni aktivnosti. Između osta-
lih aktivnosti najvažnije  za spomenuti je završna prired-
ba mlađe grupe, što je održana 14. svibnja 2005. godine 
u Sekulinama. Djeca su izvela kraći program, održana 
su mnoga natjecanja, a zatim je nastavljeno druženje s 
roditeljima uz roštilj.

Starija grupa, djece sudjelovala je na Olimpi-
jskom festivalu što je održan 21. svibnja 2005. u Ko-
privnici. Djeca su se natjecala u pet sportskih disciplina i 
to: trčanje, štafetno trčanje, skok u dalj, bacanje loptice i 
nogomet. Možemo biti zadovoljni rezultatima natjecanja, 
jer su i dječaci i djevojčice osvojili 1. mjesta u nogometu, 
Monika Žufika osvojila je 1. mjesto u bacanju loptice, 
Nikola Tuba osvojio je 3. mjesto u bacanju loptice, te 
djevojčice koje su trčale štafetu (Elenana Tuba, Mihaela 
Senjan, Ana - Marija Jaković i Mateja Lončar), također,  
osvojile su 3. mjesto.

Djeca su se posebno radovala cjelodnevnom izl-
etu u Zagreb koji je ostvaren 24. svibnja 2005. godine. 
Posjetili smo zračnu luku, te zoološki vrt gdje su djeca 
uživala promatrajući razne životinje,

Najvažnija svečanost održana je 5. lipnja 2005. go-
dine, kada su se nasi predškolci, na svečan način, oprosti-
li od svojih mladih prijatelja i od Dječjeg vrtića. Program 
je izvela starija grupa djece u Domu kulture s mnogo 
pjesme, dramatizacija i plesa. Nakon programa održano 
je druženje u Dječjem vrtiću s roditeljima, na kojem su 
djeca - predškolci dobila i prigodne poklone. 

Nakon mnogih događanja djeca će se malo od-
moriti, a predškolci će se pomalo pripremali za polazak 
u školu.

Ravnateljica:  Mirjana Tomec

STIŽE NAM KRAJ
   Od Uskrsa  su se u našoj školi odvijali mnogi 

susreti, obilježavale se razne obljetnice, učenici su se 
natjecali i postizali zapažene rezultate. Krenimo redom.

   Na Dan obitelji i Dan športa 25. svibnja 2005. 
u OŠ Molve održano je još jedno zajedničko druženje 
učenika i njihovih mama i tata, baka i djedova te ostalih 
članova obitelji. Druženje je započelo u 9.00 sati sports-
kim susretima, raznim društvenim igrama te glazbom i 
plesom, a završilo je zajedničkim objedom oko podneva. 
Taj su se dan mogli i kupiti razni predmeti poput torbica, 
ukrsnih vaza, nakita i drugog koje su izradili na kreativnoj 
radionici tijekom godine učenici uz pomoć učiteljice 
Kristine Dominis. Na taj smo način željeli bolje povezati 
dvije učenikove obitelji – dom i školu te u pravom smislu 
ostvarivati zadaću škole «otvorenih vratiju». 

Dan poslije, na blagdan Tijelova 26. svibnja 2005. 
djelatnici naše škole proveli su na izletu u sklopu kojeg 
su obišli Rastoke te posjetili Nacionalni park Plitvička 
jezera.

   U petak 3. lipnja 2005. učenici i djelatnici OŠ 
Molve obilježili su Dan škole. Ujutro su na mjesnom gro-
blju položeni vijenci za pokojne djelatnike naše škole. Za-
tim je održana svečana sjednica kojoj su nazočili i gosti, a 
na kojoj su predstavljeni rezultati rada postignuti tijekom 
godine te je predstavljena i brošura o školi koja je izašla 
povodom 40 godina od izgradnje sadašnje školske zgrade 
u Molvama. Nakon sjednice mogla se pogledati izložba 
starih knjiga i časopisa vezanih uz povijest školstva 

NOVA IZDANJA

BROŠURA OSNOVNE ŠKOLE
 Pred kraj školske godine u ediciji Osnovne škole Molve izišla je 

iz tiska zanimljiva brošura, a u povodu 40. obljetnice od kako je u Mol-
vama sagrađena nova škola na  sadašnjoj  lokaciji. Ovo je svakako hva-
levrijedan napor učitelja da se na jednom mjestu napravi malen presjek 
onoga što danas sačinjava život suvremene škole. Pogotovo valja  uka-
zati  na vezu lokalne zajednice i same škole, jer je upravo Osnovna škola 
u Molvama, sa svojim vrijednim djelatnicima, dobar primjer integrirane 
škole koja je u mnogim segmentima društvenog, sportskog, kulturnog, a 
napose onog prosvjetiteljskog, žarište i pokretač u svojoj sredini. Ovaj 
puta autori su tek ukazali na sve segmente ispreplitanja života i rada u 
naseljima matične općine, ali već se pokazuje da bi se tu našlo materijala 
i za jedan opsežniji monografski pristup. Spomenuta materija to svakako 
zaslužuje, jer su seoski učitelji uvijek bili lučonoše znanja i odgoja. I ne 
samo svojih učenika. Dapače, svih naraštaja svojih sredina.

        V.P.

u Hrvatskoj te izložba likovnih radova učenika škole. 
Djelatnicima škole koji su ove godine jubilarci, uručeni 
su pokloni, a zajedničko druženje nastavilo se uz razne 
igre i ručak.

    Završna školska priredba održana je  4. lipnja 
2005. u Domu kulture u Molvama s početkom u 20.00 
sati. Učenici su predstavili svoj rad i uspjehe koje su 
postigli tijekom školske godine. Bilo je tu pjesme i plesa, 
recitacija, dramskih komada, tamburaša i zborova te ma-
log folklora.Tako smo uz glazbu i ples polako došli i do 
kraja još jedne školske godine.

    Učenici 4. razreda matične škole te učenici iz PŠ 
Medvedička bili su od 11. do 16. svibnja u školi u prirodi 
u Selcu u pratnji učiteljica Ružice Tuba i Stanke Oreč. 
Zadatak im je bio upoznati svekolika obilježja i značajke 
i drugih dijelova Hrvatske osim užeg zavičaja kroz razne 
oblike rada u prirodi. Svoj su zadatak i izvršili upoznavši 
se s karakteristikama primorskog kraja, posjetivši otok 
Krk te se družeći s učenicima iz tog mjesta.

    Da nam ova školska godina ostane bolje u 
sjećanju potrudili su se naši vrijedni učenici koji su posti-
gli zapažene rezultate čak i na državnim natjecanjima. 
Tako je Vjekoslav Kolar, učenik 6.b razreda naše škole 
pod mentorstvom učitelja Darka Pintara na državnom 
natjecanju Mladih tehničara u Kraljevici osvojio treće 
mjesto u kategoriji vožnja robotskih kolica. Ivan Hontić, 
također učenik 6.b razreda pod mentorstvom učitelja 
Darka Pintara sudjelovao je na državnom natjecanju 
«Sigurno u prometu 2005.» koje je održano od 10. do 
13. lipnja 2005. u Čakovcu. Zapažen je i naš školski list 
«Osnovac» koji stvaraju članovi novinarske grupe uz 
pomoć učiteljice Mirele Paša, a koji je bio predložen na 
državnu smotru «Lidrano 2005.». Velik uspjeh postigli 
su i naši ministranti osvojivši prvo mjesto na natjecanju 
održanom u Galdovu te se plasirali na međuprovincijsko i 
međudržavno natjecanje koje će se održati u Rami u sus-
jednoj BIH. 

     Martina Kolarić
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DOŠLO JE I TO  VRIJEME
Evo, došlo je vrijeme kad smo se moja cijela gener-

acija i ja našli pred velikim raskrižjem koje će svakoga od nas 
odvesti na različite puteve. Cijela moja generacija zajedno sa 
mnom činila je jednu veliku obitelj koja se sada nakon četiri 
razreda mora na neki način rastati. To raskrižje nam je jedno od 
najvažnijih u životu, jer što sada odaberemo to ćemo biti do kra-
ja života. Neki će si odabrati posao strojovođe, neki posao pro-
fesora, inženjera ili pak neka druga zanimanja. Znam da ćemo 
se  svi skupa još puno puta vidjeti, ali to neće biti isto kao  kad 
smo išli zajedno u školu. Kad se sjetim kako nam je bilo lijepo 
kad smo se mogli svi zajedno razgovarati, smijati pa čak se svi 
zajedno i buniti protiv učitelja, uostalom uvijek smo bili složni. 
I evo baš sada kad smo se najbolje upoznali moralo se pojaviti 
to raskrižje koje će svakoga od nas odvesti na različit put. I na 
kraju htio bih se zahvaliti svim svojim prijateljima  iz razreda što 
su me podržavali u teškim trenucima i što su me znali razveseliti 
kad sam bio tužan . Još jedanput HVALA im za sve!

                        TOMISLAV KOLAR, 8.b                
                              

KAROL WOJTYLA
         Nepoznato ime!? Nikako. To je ime koje će cijeli svijet, a pogotovo 

hrvatski narod pamtiti zauvijek. Što je sve Karol Wojtyla učinio za Hrvatsku? Bio je 
tu kada nam je najviše trebao. Volio je Hrvatsku i to nam je dokazao priznavši je prvi 
kao NEOVISNU DRŽAVU. Papa je promijenio gotovo sve pa čak i nas ljude. Cilj mu 
je bio, a i uspio ga je ostvariti, da u svijetu zavlada mir te  da se ljudi i njihove vjere 
udruže i postanu što jači. Otac je za svoj 100. apostolski pohod izabrao njemu dragu Re-
publiku Hrvatsku, a ujedno bio je to njegov 3. pastoralni posjet Hrvatima. Svetog Oca 
vidjela sam 2 puta, ali najviše me radovao 3. Papin posjet. Iščekivala sam ga u Osijeku 
među 220 tisuća hodočasnika.U onome mnoštvu osjećala se radost i uzbuđenje. I evo ga 
pred nama, neopisiv je to osjećaj. Kao da gleda u tebe i daje ti blagoslov, na oči ti naviru 
suze, a kroz tijelo prolaze čudesni trnci. Papa je obožavao mlade. Nije mogao proći niti 
jedan pohod, niti jedan susret, a da se on nije obratio mladeži pa su tako i sada u po-
sljednim trenucima njegovog života jedne od posljednjih riječi bile upućene mladima: 
«TRAŽIO SAM VAS I VI STE DOŠLI K MENI. ZATO VAM ZAHVALJUJEM!» Zais-
ta, bio je to čovjek u čije je srce stalo milijarde ljudi. Za mene je PAPA IVAN PAVAO 
II. bio čovjek koji će ostati u srcima i mislima svih ljudi do kraja života i nitko ga nikad 
neće moći zamijeniti niti nadmašiti.

                Nikolina Posavec, 8.a 

OPROŠTAJ OD VELIKOGA PAPE
     Nakon što je 2. travnja svijet obišla tužna vijest o smrti jednog od 

najvećih ljudi 20. stoljeća, Svetog Oca Ivana Pavla II, mnogi su se s iskrenom 
poniznošću nekoliko dana kasnije uputili prema Vatikanu odati posljednju počast 
tom nadasve iznimnom i voljenom čovjeku. Zahvaljujući Jutarnjem listu i Caritasu 
pružila mi se prilika da odem u Vatikan zahvaliti tom velikom čovjeku za sve što je 
učinio za svijet ali i za našu Hrvatsku.

 Na put smo krenuli u četvrtak u prijepodnevnim satima i nakon 14 sati 
putovanja stigli u predgrađe Rima u Campus Tor Vergata gdje su u šatorima bili 
smješteni ljudi iz svih dijelova svijeta. Iako nam se tamo pružala prilika da posljed-
nji ispraćaj pratimo putem video prijenosa na video zidovima odlučili smo, pošto 
smo već toliko putovali, otići do Vatikana te pokušati prići što bliže Trgu Sv. Pe-
tra i tako kazati posljednje hvala našem papi. Prema Rimu smo krenuli gradskim 
autobusima i došavši do Rima iznenadile su nas prazne ulice pošto su najave bile 
da je već u Rimu nekoliko tisuća ljudi. Došavši pred zidine Vatikana, bliže nego 
što smo očekivali, počeli smo nailaziti na prve vjernike. Policijski koridor nas je 
odveo do bočnog ulaza prema trgu i tu smo se zaustavili kao i nekoliko stotina ljudi 
ispred nas. Mnogi iz naše grupe su klonuli duhom i odustali od čekanja no mi se 
nismo dali zbuniti. Nakon četverosatnog čekanja trud se isplatio. Gomila ispred nas 
se počela kretati i u nama je raslo uzbuđenje koje je bilo sve veće kako smo se 
približavali vratima trga. I tada se dogodilo nešto što nikad neću zaboraviti, uspio 
sam, sa još nekolicinom kolega iz autobusa, ući na Trg Sv. Petra. Bujica osjećaja 
i emocija počela izlaziti iz mene, sav umor, iscrpljenost, hladnoća i neispavanost 
nestali su u trenu, prišli smo bliže nego što smo mogli i zamisliti. No to nije bio 
kraj. Zahvaljujući časnoj sestri iz Splita, koja nas je odvela do prostora rezerviranog 
za kler, uspjeli smo doći bliže oltaru nego što smo sanjali (po mojoj procjeni na 
100-200 m od oltara).

Kada se trg napunio atmosfera nije bila nimalo tužna, brojni povici pap-
inog imena uz epitet »sveti« te pljesak dolazili su iz svih kutova trga.

Atmosfera se smirila i utišala tek kad je iznesen odar sa tijelom pokojnog 
pape. Odjednom se prolomim gromoglasan pljesak koji je iskazivao zahvalnost. 
Pljesak je i nekoliko puta prekidao misu a najviše homiliju u kojoj je Joseph Ratz-
inger (sadašnji papa Benedikt XVI. Op.a.) govorio o životu i djelu pape Ivana Pavla 
II. Ljudi su bez obzira na godine, rasu i jezik molili i klicali, svi smo se razumjeli i 
bili sjedinjeni s jednim ciljem – ispratiti voljenog papu. Ono što sam tada doživio i 
osjetio ne može se opisati riječima, to je nešto što te cijelog obuzme.

Kad su odnosili lijes sa oltara, vjerujem da nije bilo osobe koja 
Hrvoje Kolar  

TRAŽIO SAM VAS I VI STE DOŠLI 
K MENI. I ZATO VAM HVALA.

   
Sveti Otac papa Ivan Pavao II. najviše je volio 

mlade jer zna da o mladima ovisi budućnost svijeta. On 
je bio drag običnim «malim ljudima» zato što ih je os-
lobodio rata, patnji, mučenja i drugih stvari. Mladi vole 
Papu zato što oni razumiju da Papa želi mir u svijetu. Da 
nije bilo Svetoga Oca i dalje bi bio komunizam u svijetu, 
možda bi čak izbio III. svjetski rat, ali nije zato što nam je 
Bog poslao tako divnog čovjeka i to je dokaz da nas Bog 
voli i da ne želi da se ratuje i da ne vlada zakon «jačega». 
Treba moliti Boga da nam pošalje još jednog Papu koji 
bi dovršio posao Ivana Pavla II. i izmjenio svijet. Taj bi 
Papa trebao rat pretvoriti u mir, mržnju u ljubav, psovke u 
pohvale… Da se dogodi to, to bi bio najjači dokaz da nas 
Bog voli, da voli najviše «male» ljude, a i da želi mir u 
svijetu. Ako ne dođe «bolji» Papa, onda to moraju učiniti 
mladi jer je Papa znao da ako ne dođe drugi dobar Papa 
da zadatak mira i ljubavi moraju obaviti mladi. Na kraju 
krajeva o mladima ovisi svijet.

Miroslav Bačić, 6a

P O S L A N I K
     Ivan Pavao II. bio je veliki papa, živući svetac. 

Svojom dobrotom, jednostavnošću i ljubavlju privlačio je i 
očaravao milijune ljude, osobito mlade koje je jako volio. Nje-
gov široki topli zagrljaj primao je svakoga kome je pomoć bila 
potrebna - obespravljene, jadne i ostavljene. U očima mu je zr-
calila dobrota, a usta su imala riječi utjehe za svakoga. Njegov

pogled i riječi nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Uvijek 
dosljedan i ustrajan u vjeri, pokazao nam je snagu opraštanja i 
ljubavi koje nemaju granica. Na svojim putovanjima tumačio 
je, navještao i propovijedao Božju riječ s istim onim žarom koji 
mu je žario srce. Svuda je bio poslanik mira, poslanik Božji. 
Izgarao je u svom svetom pozivu. Svoju svetu dužnost obavl-
jao je besprijekorno, a svojim brodom, Crkvom, uvijek je ko-
rmilario u pravom smjeru. Mir, čiji je zagovornik uvijek bio, 
prenio je na sve ljude koje je dotakla njegova riječ. Usprkos 
poodmakloj dobi i bolesti koja je polako uzimala svoj danak, 
bio je nasmiješen, šalio se i borio se. Kao Kristov glasnogov-
ornik borio se za one vrijednosti koje je Isus isticao. Mlade, ali 
i sve ostale uputio je na pravi put. Put Krista, a to je put istine 
i ljubavi. Njegovim odlaskom k Kristu, koji mu je zasigurno 
širom otvorio vrata

svog vječnog doma, izgubili smo jednog zaista velikog, 
pouzdanog i pravog prijatelja, na kojeg smo se uvijek mogli 
ugledati. Svojim životom i djelovanjem zadužio je mnoge i 
iako više nije s nama da nas vodi, njegove riječi i djela živjet 
će dugo i poput onih Kristovih, osvjetljavat će nam sve staze 
kojima ćemo kročiti.

 
 Mirela Halaček, 8.a                                          

POTRČAO SAM NA LIVADU
Potrčao sam na livadu i vidio sam

prekrasno cvijeće, a oko glave su mi
letjele pčele i leptiri.

Prekrasno sunce je obasjalo travu
kao zlato, a više tih šarenih leptirića

su sletjeli na cvjetove.
Vjetar je raznio moju kosu kao maslačkove

latice. Kad sam se vraćao doma
za Majčin dan sam poklonio mami

cvijeće.

  Lovro Ciganek, 2. raz.

Voljeni Sveti Oče
 
Dragi Sveti Oče, Tebe smo mi mladi  i svi ljudi diljem cijelog 

svijeta voljeli i poštovali, a i danas Te još uvijek volimo. Tvoja neizm-
jerna ljubav prema ljudima iz cijelog svijeta pokazala je Tvoju do-
brotu. Nikad nisam čula da postoji tako dobar i drag Sveti Otac. Ti si 
sada s Isusom Kristom u Njegovom velikom boravištu na nebu i moliš 
se za nas. Imao si tako veliko srce i u tome velikom srcu postojalo 
je posebno mjesto za svakog čovjeka: bogatog, siromašnog, zdravog, 
bolesnog ..., a to srce postoji još i danas, postojati će zauvijek jer Ti 
nisi umro svom svojom dušom, samo tijelom. Ti si živ u mome srcu i 
u srcu svakog dobrog čovjeka. Ta Tvoja neizmjerna  ljubav sve ljude 
dirnula je u srce, a i mene. Suze mi padaju kad ovo pišem, ali nastavit 
ću dalje da shvatiš koliko si mi važan. Tebe su voljeli i mladi i stari. 
Svi su molili za Tebe, a ja još i danas molim. Zavidim ljudima koji su 
Te vidjeli i upoznali i koji su Te toliko voljeli da su došli k Tebi iz dru-
gih država i kontinenata. Ja nisam imala te sreće da bih Te vidjela ili 
upoznala, ali sam Te vidjela na televiziji, u svom srcu i snovima. Više 
puta sam sanjala kako Te upoznajem. To su mi bili jedni od najljepših 
snova. Ja Te više ne mogu vidjeti jer si sada s Isusom Kristom, ali ću 
Te sigurno opet sanjati. Razgovarat ćemo u mojim mislima, u mojoj 
molitvi. Dragi Sveti Oče, ne znam kako da Ti zahvalim na tolikoj 
ljubavi. Toliko si dobrih djela učinio za čitav svijet. Svima si opraštao, 
pa čak i čovjeku koji te pokušao ubiti. Volio si sve ljude, odlazio si u 
sve države, a u našu Hrvatsku došao si čak tri puta. Imam osjećaj da 
si posebno volio Hrvatsku. Bio si najbolji Papa dosad. Nijedan drugi 
papa Te ne može zamijeniti u dobroti i uvijek ćeš ostati u mome srcu 
koje je uvijek otvoreno za Tebe. Hvali Ti na neizmjernoj ljubavi i na 
svemu što si učinio za nas.

Tvoja Zvjezdana !  
Zvjezdana Balogović, 6.a r.

Vrijeme je da se krene, svatko ide za svojom zvijezdom
Polako stižem laganim koracima do početka ovog prvog 

velikog i važnog raskršća u svom životu. Bliži se onaj tren za 
koji sam uvijek mislila da je daleko. Ali zapravo nije. To mi 
ukazuje i ovo vrijeme koje sve brže nezaustavljivo juri i tek 
sam nedavno toga zapravo postala svjesna. Voljela bih ga za-
ustaviti ili bar malo usporiti jer još želim uživati ovdje u ovoj 
zgradi koja mi je osam godina bila drugi dom. Želim se još 
dugo smijati i prilično bezbrižno svakog jutra iznova uzimati 
torbu na leđa jer znam da me čekaju poznata lica. Ali opet, 
znam da je to nerealno i nemoguće. Eno već iza slijedećeg za-
voja čekaju me druga lica, neki drugi dom. Čekaju me četiri go-
dine truda, učenja i napora koje će mi otvoriti neke nove vidike 
i omogućiti mi ili me bar pripremiti da postanem ono što želim. 
Da ostvarim svoje životne ciljeve da pođem za svojom zvi-
jezdom koja me svojim sjajem svakim danom sve više mami. 
Hoću li ja to uspjeti? Vjerujem da hoću ako to zbilja želim i 
vjerujem. Novi početak će zasigurno biti težak, ali moram trčati 
za svojom zvijezdom i rasti jer ne želim koračati malena ispod 
nje. 

MIRELA HALAČEK, 8. b

U Č E N I Č K I  R A D O V I U Č E N I Č K I  R A D O V I
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