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RIJEČ UREDNICE

DRAGI NAŠI ČITATELJI!
Razmišljanje o prolaznosti vremena već je 

pomalo bespredmetno, jer ste ga vi vjerojatno svjesni 
kao i ja, a posebno se pokazuje svaki puta kad 
ispisujem ovaj uvodni tekst. Naime, razmak između 
dvaju brojeva MIL-a čini se tako kratak – poprilici tri 
mjeseca – a toliko toga se u međuvremenu promijeni 
da je teško nabrojiti i samo ono najvažnije.

  Eto, i ovaj broj je  opet mali jubilejić – 
dvadeset pet – mala zaokružena brojka koja govori o 
našoj upornosti da zabilježimo ono što smo napravili i 
što se ovdje, na našem prostoru, događalo. A događalo 
se zaista mnogo toga. Dok se u nekim drugim 
sredinama jadaju kako se kod njih tijekom ljeta ne 
zbiva ništa – mi se na to ne možemo žaliti. Zapravo, 
ljeto je naše najaktivnije razdoblje. U svakom pogledu. 
I nikom ne mora biti dosadno. Uzmemo li samo javne 
radove, onda se tijekom ljeta napravilo najviše. A radi 
se još uvijek. Od puštanja u probni rad sustava za 

pročišćavanje otpadnih voda, sređivanja električnih 
priključaka, javne rasvjete, popločivanja ulica, uređenja 
prilaza kapelici na groblju, pa do izvanrednih radova 
na nogometnom igralištu, jer su nogometaši «krivi» što 
su ušli u viši rang natjecanja, a time su se promijenili 
i kriteriji što ih mora zadovoljavati igralište. Samo da 
ne uđu u prvu ligu, jer će im tada trebati pravi pravcat 
stadion! Malo se šalim, dakako. 

 Ljeto sa sobom uvijek donosi i mnogobrojne 
manifestacije vezane uz proslavu Dana općine, pa smo 
tako i ove godine odradili veliki dio posla. Posebno bili 
su aktivni članovi i članice mnogobrojnih udruga, a što 
smo, također, nastojali predano zabilježiti.

 No, to je sada za nama. Već se okrećemo 
drugim aktivnostima. Započela je i nova školska 
godina, a naše osnovce na klupama su dočekale 
besplatne školske knjige, što je, vjerujemo posebno 
razveselilo njihove roditelje, jer su tako morali manje 
izdvojiti iz kućnog proračuna. 

 I, rekli bismo, život ide dalje. Meni preostaje 
poželjeti vam uspješnu jesen s puno zdravih plodova, 
radost življenja i uživanje u svakom trenutku dok 
budete čitali ove stranice.

     Vaša urednica
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M O L V E  P O N O V N O  N A J L J E P Š E  M J E S T O
U sklopu akcije Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice ‘’Volim Hrvatsku - više cvijeća manje smeća’’, 

već oko pet godina organizira se projekt ‘’zeleni cvijet’’. Cilj projekta je nagrađivanje najuspješnijih mjesta i 
pojedinačnih objekata u kategorijama uređenosti. Turistička zajednica Općine Molve od 2002. aktivno sudjeluje 
u natječaju, što je rezultiralo 1. nagradom 2002. i 2. nagradom 2004. godine. Ove godine Molve su kandidirane 
u kategoriji manjih mjesta kontinentalne Hrvatske i osvojile titulu najljepšeg mjesta kontinentalne Hrvatske, tzv. 
‘’zeleni cvijet sa zlatnim znakom’’. U istoj kategoriji Marij Bistrica osvojila je 2. mjesto, a Sveti Martin na Muri 3. 
mjesto. Dodjela nagrada održat će se na završnoj svećanosti Dana hrvatskog turizma u Cavtatu krajem listopada. 
Čestitamo svim stanovnicima Molva na ovom priznanju, jer ova nagrada pripada svakom Molvarcu koji je svojim 
radom i trudom pridonio osvajanju laskave titule. 

v.š.

BESPLATAN PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU
«Za priključenje na sustav javne odvodnje individualnih stambenih građevina, stanova kao posebnih dijelova 

zgrade, građevinskog zemljišta, poslovnih i ostalih građevina, u naselju Molve, koje se priključe u roku iz članka 24. 
stavak 1. točka 2. navedene odluke, vlasnici građevina ne plaćaju naknadu.»
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ULICE DOBILE NOVO LICE
Radovi na uređenju ulica poprimaju završni šlif. 

Virofska je osvanula s novim, potpuno osvježenim, 
licem. Javna rasvjeta, odvodnja, novi priključci za struju, 
vodu i kanalizaciju, pješačke staze... samo su neki od 
zahvata što su tijekom godina ovdje napravljeni. I nekom 
tko bi ovamo došao nakon što ga duže vrijeme nije 
bilo, vjerojatno bi  se teško snašao. Baš kao i ova roda 
što se čudom čudi što su to ljudi napravili ispod njezina 
balkona.      

V.P.

RADOVI U DRAVSKOJ
Svoj konačni izgled dobiva i Dravska ulica. 

I u njoj su izvedeni svi radovi na javnoj rasvjeti, 
odvodnji, električnim priključcima, priključcima za 
vodu i kanalizaciju, te se upravo sređuju pješačke 
staze. Tako je i ova ulica došla na listu potpuno 
dotjeranih, na ponos i diku njezinih žitelja. 

      V.P.

PRORADIO PROČISTAČ
 
 U Molvama pušten je u probni rad biološki 

pročistač otpadnih voda čime se Općina Molve 
pridružila onima izuzetno rijetkima u nas koje takav 
sustav imaju. Nesumnjivo je to povijesni korak za 
naš kraj, a pogotovo za našu općinu, jer je ona zasad 
jedina na području cijele županije koja već danas 
može postati dio Europe i po najstrožim kriterijima 
zaštite okoliša. Ovih dana počinje izgradnja drugog 
dijela sustava za grad Koprivnicu, a o izgradnji 
sličnih sustava upravo je u pregovorima još nekoliko 
podravskih općina. Zasad, u probnom radu, sustav 
se pokazao vrlo zadovoljavajućim, ali njegova prava 
primjena ostvarit će se u skoroj budućnosti kad se 
na sustav kanalizacije priključi veći dio kućanstava. 
Na slici: Igor Šestak, elektroničar-mehaničar, 
zasad jedini zaposlen na održavanju i nadziranju 
postrojenja pročistača.

      V.P.

N O R I J A D A
I ove godine, u sklopu Dana općine Molve, 

održana je peta po redu «ženska norijada». Na njoj su 
uz članice udruga žena «Naprednih domaćica» iz Molvi, 
Molvi Greda i Repaša, sudjelovale i članice «hrvatskog 
srca». Uz brojnu publiku i veselog voditelja ženama nije 
bilo teško pokazati svoja umijeća i sposobnosti na terenu. 
Vrtnja koluta umalo da nije  potrajala duboko u noć, 
a vožnja romobila više je podsjećala na utrke formule 
jedan. Srećom da nismo imali niti jedan sudar, osim što je 
nekoliko šamija platilo danak tim vratolomnim brzinama. 
Uspjelo je i kuglanje glavama zelja. Kako i ne bi kad su 
kao čunjevi poslužile velike boce piva. Ove godine se 
malo uštedjelo na glazbi. Umjesto pravih svirača svirale 
su predsjednice udruga. Instrumenti su bili priručni ali 
je izvedba bila virtuozna. Malo smo se «svečom iskale», 
malo razmjenjivale sukače i na kraju smo završile na 
užetu. Izostao je najavljeni vatromet, ali  nadamo mu se 
druge godine.

     Sanja Vargić
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Udruga vinogradara i voćara Molve

DEGUSTACIJA VINA
 
Šezdesetak članova 

molvarske Udruge 
vinogradara i voćara sastalo 
se i ove godine na degustaciji 
vlastitih proizvoda. Na 
druženju u vinogradu 
poznatog majstora dobre 
kapljice Slavka Cenkovčana, 
na Molvarskom bregu u 
Šemovcima, sakupilo se 

stotinjak muškaraca, žena i djece. Konac srpnja kao da je htio 
popraviti sav loš dojam što je ove godine ostavio svojim čestim 
kišnim danima. Vinogradari su toga 30. srpnja 2005. godine bili 
izvrsno raspoloženi, jer je kvaliteta vina evidentno svake godine 
sve bolja. Otkako je osnovana udruga česta su predavanja na 
različite teme s područja uzgoja i  zaštite  vinove loze, ali i  prerade 
grožđa u kvalitetno vino. Kako nam je rekao Martin Kovačić, 
predsjednik udruge, porast kvaliteta primijetio je i takav autoritet 
kao što je  prof. Šubert. Inače, za ovu degustaciju prijavljeno je 
tridesetak uzoraka uglavnom miješanih sorata. Bilo je nekoliko 
sortnih vina graševine, kraljevine i frankovke. Ocjenjivala ih je 
interna komisija. Članovi udruge bili su na stručnoj ekskurziji 
u Kutjevu i kod poznatog hrvatskog vinogradara Ive Enjingija. 
Kod ovakvih druženja razmjenjuju se iskustva, a nevažno nije niti 
međusobno nadmetanje proizvođača  dobre kapljice.

V. P.

Lovačko društvo «Fazan» Molve 

GAĐANJE LETEĆIH META
 
U nedjelju, 7. kolovoza 2005. godine, pod 

pokroviteljstvom Općine Molve, održano je međudruštveno 
natjecanje u gađanju letećih meta discipline TRAP. Gađanju 
je prisustvovalo 28 ekipa s područja naše županije. Prvo 
mjesto osvojila je momčad «Lisice» iz Hlebina, drugo 
«Zeca» iz Koprivničkih Brega, a treće «Vepra» iz Rasinje. 
Natjecalo se je i u gađanju zeca u trku, kao i u disciplini 
zračne puške. U obje discipline prvo mjesto osvojio je 
Zvonko Dangubić iz Hlebina. U FER PLEJ gađanju  prvo 
mjesto pripalo je Josipu Filipcu. I domaći strijelci postigli su 
dobre rezultate, ali po propozicijama nisu ušli i sveukupni 
poredak. Unatoč lošijem vremenu odazvalo se tristotinjak  
gostiju, a posebno zadovoljstvo iskazali su gastronomskom 
ponudom za koju su se pobrinule supruge naših lovaca.

Desetoga rujna članovi našega lovačkog društva bili 
su domaćini županijskog  natjecanja pasa ptičara na kojem 
je izabrana ekipa koja će predstavljati našu županiju na 
državnom prvenstvu.

Vrijedi napomenuti da je momčad našeg lovačkog 
društva na TRAP natjecanju u Virju, 4. rujna 2005. godine, 
osvojila prvo mjesto. 

Veliko zadovoljstvo  pričinjava nam što smo, uz 
pomoć Općine Molve i vlastitim odricanjem, uspjeli prekriti 
i dovršiti naš lovački dom, a službeno ćemo ga otvoriti 
tijekom rujna.

        
Predsjednik. Nevenko Jakopović

KOŠNJA NA STARINSKI NAČIN

Ovogodišnja proslava Dana općine Molve započela je u 
subotu, 2. srpnja neobično zanimljivom demonstracijom košnje 
na starinski način. Na livadi «Nova» našlo se desetak kosaca koji 
su se prisjetili kako je to bilo u vrijeme njihovih djedova, očeva, 
pa i u vrijeme njihovog djetinjstva. Ručna košnja, klepanje kose, 
rastepanje trave, kao i sve ono što je moralo biti obavljeno da 
bi se spremilo kvalitetno sijeno za stoku, zahtijevalo je mnogo 
znanja, spretnosti i vještine. Danas se većina ovih poslovima 
obavi strojevima i sve je manje onih koji znaju baratati već 
pomalo zaboravljenim alatima. No, nije rečeno da, nastavi li se 
sadašnja naftna kriza, neće ponovno zatrebati stara znanja. Stoga 
se nekolicina entuzijasta iz Turističke zajednice i   lovačke udruge 
«Sveti Hubert» prisjetilo već zaboravljenih radova i zgodno ih 
povezalo s gastronomijom. Naime, u Podravini su kosci uvijek 
dobivali jak i obilan doručak da bi mogli obavljati ovaj naporan 
posao. Cijela manifestacija zgodno se uklopila u cjelokupna 
događanja oko proslave Dana Općine, a u budućnosti  iz njih bi 
se mogao napraviti i zanimljiv turistički program. Nesmijemo 
zaboraviti da su danas najpoznatije manifestacije sličnih sadržaja u 
Hrvatskoj započele upravo ovako – željom pojedinaca da se dobra 
tradicija otme zaboravu. Zato je svako nastojanje za pohvalu.

      V.P.     
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Napredne domaćice Repaš

PROSLJAVLJENA 30. OBLJETNICA
U nedjelju, 10. srpnja 2005. godine, svečano je u Repašu 

proslavljena 30. obljetnica rada udruge «Napredne domaćice 
Repaš». Tom prigodom je pročitan referat iz kojeg prenosimo 
važnije dijelove: «Danas slavimo 30. obljetnicu  postojanja našeg 
društva i moramo se pohvaliti da su  mnoge naše članice ovdje od 
samog početka kad je osnovano društvo 23. veljače1975. godine. 
Osnivači su mu bili Josip Gazdek, tadašnji predsjednik mjesnog 
DVD-a, i tajnik  Stjepan Kolarića. U trenutku osnivanja društvu 
su pristupile dvadeset i tri žene. U početku rad društva bio je vrlo 
težak, pogotovo s financijske strane. No, uz dobru volju članica i 
njihovo zalaganje društvo je u kratkom vremenu napredovalo. 
Prva sjednica društva održana je 16. ožujka 1975. godine. Na toj 
sjednici izabrana je  predsjednica, gospođa Ana Gazdek, koja je na 
tom mjestu ostala svih ovih 30 godina, te je održala na okupu to 
malo društvo, a za to joj danas možemo reći jedno veliko - hvala. 

Dugi niz godina veliku potporu našem društvu davala je  
gospođa Dorica Grobenski. Ona je redovito dolazila na godišnje 
skupštine i svojim savjetima doprinijela je boljem radu društva. 
S vremenom i trudom naših članica izborile smo se 1980. godine 
za svoju prostoriju u Društvenom domu. Potporu smo dobile u 
Poljoprivrednoj zadruzi Virje i  Mjesnoj zajednici Repaš. Novčana 
sredstva ostvarivala su se organizacijom zabava i od članarine. 
Već prve godine kupljeno je posuđe za sto osoba. Organizirani su 
sistematski liječnički pregledi članica i ispomoć drugim sličnim 
udrugama kod organizacije i održavanja njihovih proslava. 
Također, odlazile smo na proslave u susjedna mjesta, sadile cvijeće 
i uređivale javne površine u našem selu, čistile mjesnu crkvu za sve 
blagdane, sakupljale priloge za Crveni križ, organizirale izlete u 
neka mjesta u Lijepoj našoj, od Vukovara pa do Jadranskog mora, 
organizirale različite izložbe od kolača, cvijeća, ručnih radova do 
onih slikarskih... Kuhale smo u svečanim prigodama za potrebe 
pojedinih manifestacija. Primjerice: otvorenje nove škole 2002. 
godine, otvorenje  vodovoda i mrtvačnice, 2004. godine. Naše 
članice sudjeluju u «ženskoj norijadi» i drugim manifestacijama 
povodom Dana općine Molve.

Natjecanje orača

MIJO LONČAR DRUGI NA ŽUPANIJI
 

 Na županijskom 
natjecanju orača ove 
godine drugo mjesto 
osvojio je Mijo Lončar 
iz Gornje Šume. Bio je 
to dobar povod da ga 
posjetimo u njegovom 
domu, Sa svojom obitelji 
tamo Mijo živi još od 1958. 
godine kad se rodio. Inače, 
njegovi su 1937. doselili iz 
Repaša, a danas ih je u kući 
desetoro. Lončari imaju 
šestero djece i sedmo je na 
putu. Od toga su četiri sina 
i dvije kćeri. Uz suprugu 
Jasnu tu je još i Mijina 
sedamdesetpetogodišnja 
majka za koju se moraju 
brinuti, jer je nepokretna 
u krevetu i otac od 
osamdesetdvije koji još 
obavlja različite poslove na 
gospodarstvu. 

Od kada je formirana Općina Molve naše financijsko 
stanje se popravilo, jer primamo financijsku potporu, pa smo tako 
povećale svoj inventar u posuđu na 300 osoba i kupile električni 
štednjak za potrebe kuhanja.

Danas društvo ima 33 članice i sve su one  vrijedne i 
marljive domaćice koje su se uvijek  spremne odazvati  na svaku 
akciju. Stoga se zahvaljujemo svima na dugogodišnjem radu. 
Pogotovo vama koje ste u društvu tijekom svih proteklih 30 
godina, a mlađim članicama predlažemo da nastavimo istim putom 
dalje. 

Velika hvala Općini Molve, a najviše predsjedniku 
Općinskoga vijeća, gospodinu Ivanu Kolaru, čija vrata za nas 
nikad nisu bila zatvorena, uvijek je našao vremena i pokazao 
veliko razumijevanje za žene. Hvala svim vijećnicima, našim 
svećenicima i časnim sestrama na svakoj pomoći. Hvala svim 
našim sponzorima, udrugama iz našeg i ostalih mjesta što su 
njihovi članovi i članice uveličale ovo naše slavlje. Posebno 
zahvaljujemo našem Dobrovoljnom vatrogasnom društvu iz 
Repaša  na svoj pomoći i podršci što nam je uvijek pružaju. Na 
kraju dozvolite  da se zahvalim, u ime svih članica udruge, kumi 
naše zastave, gospođi Dorici Kolar.»

  Lončarima je glavna djelatnost svinjogojstvo. U tovu je 
pedeset bekona, a tu je još i deset prasnih krmača. U štali je pet 
muznih krava, ali mlijeko proizvode, kako kaže Mijo, uglavnom za 
vlastite potrebe. Ukupno obrađuju 40 jutara zemlje, od čega je 35 
njihovo vlasništvo, a pet jutara imaju u zakupu. Svu hranu za stoku 
proizvedu sami, a višak zasad prodaju. Uvijek ima viška sijena, 
slame i kukuruza, a nađe se ponešto i drugih ratarskih kultura. 
Godišnje se – onako usput – ishrane i tri-četiri bika. 

 Mijo spada u red onih razumnih, strpljivih i vrijednih 
seoskih gazda na čijem imanju su stvari posložene i primjeran 
red. Dok obilazimo gazdinstvo s ponosom pokazuje novi traktor, 
svinjce i štale, ali i uredno složena drva za nekoliko godina 
unaprijed. Pokazuje mi i plug za koji je dao 52.000 kuna i uz koji 
je vezana ova naša priča. Pa moglo bi se reći i njegovo razočaranje 
uz ovogodišnje državno natjecanje orača. Osvojivši drugo mjesto 
na županijskom natjecanju išao je na državno natjecanje, ali tamo 
mu nisu dozvolili da ore svojim plugom, pa i rezultat nije bio 
onakav kakvom se on nadao. 

 - Uz vještinu na državnom natjecanju važna je i sreća. 
Mislim da je sudac u mojem slučaju pogriješio, ali žalim što 
mi nisu dozvolili da se natječem svojim plugom. No, nisam baš 
previše razočaran. Mislim da će drugi puta biti bolje, jer ovo je za 
mene jedno sasvim novo iskustvo i svjestan sam činjenice da sam 
došao na nepoznat teren i nepoznate ljude. Želim se ipak mjeriti s 
najboljima u državi jer samo tako mogu potvrditi svoje vrijednosti, 
rekao nam je na kraju Mijo Lončarić, skroman i vrijedan 
poljoprivrednik iz Gornje Šume.

V.P.    
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Proslava Dana općine Molve

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA
Povodom Dana Općine Molve 15. kolovoza-Velike 

Gospe , 14. kolovoza nakon sv.mise   u crkvi Uznesenja 
Bl.Dj. Marije , u Domu kulture u Molvama   održana je 
svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Molve.Nakon 
himne koju su otpjevale članice KUD-a Molve i odavanja 
počasti poginulim hrvatskim braniteljima, sjednicu je 
otvorio predsjednik Općinskog vijeća Ivan Kolar i uputio 
pozdrave svima prisutnima.

Nakon toga uz video zapis dao je informaciju o 
radu Općine “Od leta do leta” .

Javna priznanja Općine Molve “Zahvalnicu Općine 
Molve” uručio je: 

1. KUD-u Molve, za 40.godina uspješnog rada 
i doprinos u očuvanju kulturne baštine i promicanju 
kulture

2. Udruzi “Molvarski likovni krug” Molve, za 35. 
godina uspješnog rada i doprinos u razvoju i promicanju 
likovne umjetnosti 

3. Udruzi”Napredne domaćice” Repaš za 30 
godina uspješnog rada i doprinos u očuvanju i promicanju 
narodnih običaja

4. Nogometnom klubu “Mladost” Molve , za 
izuzetan doprinos u promicanju športa i ostvarena 
športska dostignuća (ulazak u II nogometnu ligu-Sjever)

5. Petrinić Ivanu iz Molvi za dugogodišnji 
humanitarni rad-74 dobrovoljna darivanja krvi.

Dvadesetosam Priznanja i Pohvala Turističke 
zajednice Općine Molve u pet ocijenjivanih  kategorija 
uređenja okoliša, nakon prigodnog govora , uručio je 
nagrađenima predsjednik Turističke zajednice Općine 
Molve, Vladimir Šadek.

Nakon toga nazočnima su se obratili: Općinski 
načelnik Općine Gola koji je u svoje ime i u ime svih 
prisutnih Općinskih načelnika i predsjednika općinskih 
vijeća čestitao  molvarcima Dan Općine i zaželio svako 
dobro, zatim predsjednik Hrvatskog Crvenog križa dr. 
Jadranko Crnić koji je Dan Općine čestitao u svoje ime i 
u ime 450 000 predivnih ljudi Crvenog križa koji za sebe 
ne traže ništa , a voljni su dati sve jer daju dio sebe- svoju 
krv, zatim Zvonko Kučka koji je čestitajući Dan Općine 
Molve, zaželio molvarcima dobar sport i bolje sutra.

Želimir Hrvatić-predsjednik Općinskog suda 
Đurđevac čestitao je svima Dan općine Molve i dao 
je informaciju o digitalizaciji zemljišnih knjiga za 
katastarsku općinu Molve koju je Općinski sud Đurđevac 
izvršio uz pomoć Općine Molve .

Na kraju nazočnima se je obratio Župan 
Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić koji 
je svima uputio čestitke za Dan Općine Molve - 
Veliku Gospu  i zaželio puno radosti, zadovoljstva i 
razumijevanja.

Marta Puškaš
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Govor Ivana Kolara, predsjednika 
Općinskog vijeća na svečanoj 

sjednici za Dan Općine
Cijenjene dame i gospodo, poštovani gosti!

Dopustite mi da vam se obratim s nekoliko 
riječi i da vas podsjetim: Općina Molve zauzima 
41 kilometar kvadratni, broji oko 2360 stanovnika i 
većina njih bavi se poljoprivredom, a nekolicina je 
zaposlena u različitim drugim djelatnostima. Dakle, 
osnovna djelatnost je poljoprivreda na vlastitom 
obiteljskom domaćinstvu, uz ponekog zaposlenog člana 
domaćinstva u gospodarstvu. Ovaj spoj pokazao se 
kao dobar izbor u teškim vremenima i takva mješovita 
domaćinstva dobro žive.

Općina raspolaže solidnim proračunom, a 
za tekuću godinu predviđen je u iznosu od oko 19 
milijuna kuna. Polugodišnje izvršenje pokazuje da 
smo bili prilično realni u planiranju, jer je u prvih šest 
mjeseci dinamika punjenja i trošenja  otprilike 50 posto 
od planiranog.  Osnovna smjernica  Općinskog vijeća 
je da se troši onoliko koliko se ostvaruje prihoda i u 
tome zasad uspijevamo.

Najveće investicije su i ove godine u području 
izgradnje infrastrukture. Izgradnja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda za naselje Molve 
(mehanički i biološki),a čije postrojenje je pušteno u 
probni rad. Zatim, izgradnja sekundarne kanalizacije 
i kućnih priključaka za domaćinstva, izgradnja javne 
rasvjete u ulicama: Virovska, Marijanska, Trg kralja 
Tomislava i Dravska, te preuređenje kućnih priključaka 
niskonaponske mreže na podzemni kabel u istim 
ulicama. Oko nogometnog igrališta izgrađena je visoka 
ograda kako prilići stupnju u kojem će se ove godine 
NK «Mladost» natjecati (II. hrvatska nogometna liga), 
a oko parka kod kapelice izgrađen je potporni zid i 
ograda.

Veliki dio sredstava odlazi na kredite obiteljima 
s područja Općine Molve za  podmirenje duga 
zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Već su uhodani 
i krediti za stipendiranje  učenika i studenata s područja 
naše općine. Veliki su izdaci iz općinskog proračuna 
i za provedbu unapređivanja stočarstva, kao i zaštite 
stanovništva od zaraznih bolesti (krpeljni meningitis, 
trihineloza), redovite deratizacije, osiguravanja usjeva 
od elementarnih nepogoda, a vodimo brigu i o smještaju 
djece u dječji vrtić kroz sufinanciranje. Redovita je 
briga i o  osnovnoj školi. Tako osiguravamo sredstva 
za prehranu siromašnijih učenika u školskoj kuhinji i 
njihov odlazak na školske izlete s ostalom djecom, 
kako se ne bi osjetili zapostavljeni. Osiguravamo 
besplatne udžbenike za svu djecu. Nastojimo, također, 
povisiti zdravstveni standard.

Posebnu brigu Općina Molve vodi o  sakralnim 
objektima, izgledu i  uređenju naselja za koja u 
općinskom proračunu osigurava velik dio sredstava. 
Stalna briga Općinskog vijeća su i udruge s područja 
Općine Molve, a financirajući njihov rad, očekujemo 

bogat društveni život i zadovoljstvo svakog našeg 
stanovnika, osjećaj pripadnosti zajednici, većoj 
toleranciji i snošljivosti, kao i većem razumijevanju 
među ljudima, na dobrobit cjelokupne naše zajednice.

 Takvom raspoloženju doprinose i sve ove 
manifestacije što se održavaju praktički kroz cijelu 
godinu: likovne izložbe, vulična nogometna prvenstva, 
ženske norijade, stočarske izložbe... U njima izravno 
sudjeluje velik broj pojedinaca s  jedinstvenom 
željom da one uspiju. Posebno na tome treba zahvaliti 
voditeljima svih udruga.

 I na kraju ovog obraćanja, molim vas da mi 
dopustite da pokušam dati nekoliko naznaka vezanih 
uz daljnje aktivnosti naše općine:

 - izgradnja tribina na nogometnom igralištu NK 
«Mladost» Molve,

 - rekonstrukcija i izgradnja društvenog doma,
 - izgradnja odlagališta komunalnog otpada,
 - uređenje poslovne zone za koju je već 

otkupljeno zemljište i početak gradnje.

Pred nama su, kao što vidite, veliki investicijski 
poslovi, ali ja vjerujem da ih je moguće ostvariti uz 
puno zajedništva i zalaganja u nerednoj godini.

 Veliko hvala svima koji su na bilo koji način 
sudjelovali u dosadašnjim aktivnostima općine i na 
realizaciji zacrtanih planova uz poziv da i u narednoj 
godini budemo zajedno. Hvala poštovanim gostima 
koji su svojim prisustvom uveličali našu proslavu Dana 
općine, te vas sve skupa pozivam u našu Osnovnu 
školu gdje ćemo uz objed nastaviti druženje.



8 MIL

IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

O D R Ž A N E 
ČETIRI SJEDNICE

24. lipnja održana je 2. sjednica Općinskog vijeća na 
kojoj je donijeto izvješće o stanju u prostoru i program mjera 
za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje od 2005. do 
2008. godine. Programom mjera predviđa se potreba uređenja 
građevinskog zemljišta, određuje razina uređenja, planira 
izrada osnova za detaljne planove uređenja i Urbanistički plan 
uređenja centra naselja Molve, predviđaju potrebna sredstva, 
izvori financiranja i rokovi u kojima se predviđa uređenje 
pojedinog zemljišta.

Prihvaćeni su Financijski izvještaji Općine i Dječjeg 
vrtića “Pčelica” Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
ožujka 2005. godine te donijeta izmjena i dopuna proračuna 
Općine Molve za 2005. godinu. Izmjenom i dopunom 
proračuna osigurana su sredstva u iznosu od 210.000 kuna 
za nabavu udžbenika učenicima Osnovne škole Molve od 
prvog do osmog razreda, osigurana sredstva za gradnju 
kabelske javne rasvjete u iznosu od 455.000 kuna, smanjena 
sredstva za gradnju društvenog doma u iznosu od 500.000 
kuna, povećana sredstva za gradnju ograde oko nogometnog 
igrališta za 8.000 kuna, povećana sredstva za sakralne objekte 
za 100.000 kuna, smanjena sredstva za gradnju deponija za 
400.000 kuna, smanjena sredstva za asfaltiranje ceste u Repašu 
za 250.000 kuna, smanjena sredstva za izgradnju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 200.000 kuna, sredstva za 
poticanje razvoja gospodarstva povećana za 180.000 i drugo.

Donijet je plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina 
i otvorenih prostora tijekom žetvene sezone u 2005. godini, 
kojim je Vatrogasna zajednica Općine Molve zadužena da 
s predstavnicima DVD-a utvrdi stanje vatrogasne opreme i 
vozila, te broj aktivnih vatrogasaca. Članovi Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava bili su u pripravnosti od 1. do 20. srpnja 
na motrenju i ophodnji građevina i žetvenih površina, prema 
rasporedu koji je utvrdila Vatrogasna zajednica.

Prihvaćen je izvještaj o provedenoj sustavnoj deratizaciji 
u domaćinstvima i javnim površinama na području Općine 
Molve i donijeta odluka o naknadi troškova izborne promidžbe 
za izbor članova Općinskog vijeća Općine Molve. Naknada 
iznosi 3.000 po izabranom članu Općinskog vijeća, a isplaćuje 
se političkim strankama iz kojih su izabrani članovi Općinskog 
vijeća i nositelju Nezavisne općinske liste.

Za potpisivanje naloga za plaćanje za sredstva proračuna 
Općine Molve ovlašteni su predsjednik Općinskog vijeća Ivan 
Kolar i potpredsjednici Općinskog vijeća Josip Cenkovčan i 
Mijo Kovaček.

Naknada troškova članovima Općinskog vijeća i 
članovima njegovih radnih tijela za prisustvovanje sjednicama 
određena je u iznosu od 600 kuna bruto, a za regres za godišnji 
odmor službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Molve odobreno je 2.000 kuna.

Donijet je Zaključak o zaključivanju ugovora o otvaranju 
i poslovnog računa Općine Molve kod Podravske banke d.d. 
Koprivnica. Osnovano je Stručno povjerenstvo za pripremu i 
provedbu postupka nabave javne rasvjete u Marijanskoj ulici, 
dopunjen Plan nabave za 2005. godinu i riješeno desetak 
zamolbi.

12. srpnja 2005. godine održana je 3. sjednica 
Općinskog vijeća na kojoj je prihvaćeno izvješće o obavljenoj 
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja proračuna Općine 

Molve za 2004. godinu i odlučeno o zaključivanju ugovora o 
sufinanciranju rada Stočarske službe na temelju kojeg Općina 
sufinancira rad te službe sa 60.000 kuna godišnje.

Koncesija za održavanje čistoće koje se odnosi na 
skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada dodijeljena je 
tvrtki “VV Prizma” d.o.o. iz Malog Otoka - Legrad, na vrijeme 
od 5 godina.

Općinsko vijeće dalo je suglasnost na odluku o upisu 
djece u Dječji vrtić “Pčelica” Molve, u koji će se upisati 
dvadesettroje djece u mlađu mješovitu vrtićku grupu, trideset 
djece u stariju mješovitu vrtićku grupu i šesnaestero djece u 
jaslice.

Donijeta su rješenja o oslobađanju vraćanja 
učeničkog kredita za šk. god. 2003./2004. kojima se devetero 
učenika i studenata zbog odličnog uspjeha oslobađa obaveze 
vraćanja kredita u cijelosti, a šesnaest učenika i studenata 
oslobađa se djelomično, ovisno o uspjehu u školovanju. 
Odabrana je najpovoljnija ponuda za nabavu školskih 
udžbenika, te će udžbenike nabaviti i isporučiti učenicima 
knjižara i parfumerija, vl. Matovina Ljubica iz Molvi.

Osnovano je stručno povjerenstvo za pripremu i 
povedbu postupka za radove na preuređenju postojećeg 
kućnog priključka električne mreže za podzemni ulaz kabla u 
Marijanskoj ulici, i stručno povjerenstvo za provedbu postupka 
za ustupanje radova na izgradnji odlagališta otpada.

Donijet je program proslave Dana općine Molve i 
upućen javni poziv za podnošenje prijedloga za dodijelu javnih 
priznanja. Riješene su dvadesetdvije zamolbe.

4. kolovoza 2005. godine održana je 4. sjednica 
Općinskog vijeća Općine Molve na kojoj je prihvaćen 
polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine i financijski 
izvještaji Općine Molve i Dječjeg vrtića “Pčelica” Molve za 
isto razdoblje.

Donijeta je odluka o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. Odluka se 
odnosi na djelatnosti koje se financiraju isključivo iz sredstava 
općinskog proračuna, a to su: održavanje nerazvrstanih cesta, 
odvodnja atmosferskih voda, javna rasvjeta i preventivna 
deratizacija i dezinsekcija. Ugovor će se moći zaključiti s 
fizičkim i pravnim osobama nakon provedenog postupka 
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja i odabira najpovoljnijih 
ponuda, na vrijeme od jedne do četiri godine.

Prihvaćen je izvještaj o radu Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve za proteklu pedagošku godinu i donijete odluke o 
zaključivanju ugovora za izradu betonskih temelja stupova 
za javnu rasvjetu u Marijanskoj ulici, za izradu stupova javne 
rasvjete, nabavu reflektora i preuređenju kućnog priključka 
niskonaponske mreže za podzemni ulaz kabla u Marijanskoj 
ulici u Molvama.

Betonske temelje za stupove javne rasvjete izraditi će 
građevinski obrt “Fides II”, vlasnika Josipa Lončara iz Molvi, 
stupove za javnu rasvjetu strojobravar Ivan Tuba iz Molvi 
Ledina, a reflektore će nabaviti i kućne priključke preurediti 
elektroinstalaterski obrt “Elektroinstalacije MP”, vl. Mirka 
Paše iz Gornje Šume.

Zaključen je ugovor o subvencioniranju kamata na 
kredite za kupnju junica na X. stočarskoj izložbi u Molvama 
s Podravskom bankom, tako da Općina Molve subvencionira 
kamatu na kredite u iznosu od 3% kupcima s područja Općine 
Molve, a ostalim kupcima kamatu subvencioniura Županija. 
Odobrena su sredstva za troškove X. stočarske izložbe za 
isplatu nagrada izlagačima i druge troškove.

Donijet je i zaključak o zaključivanju sporazuma o 
zajedničkim ulaganjima na osiguranju željezničko-cestovnog 
prijelaza na pruzi Dalj-Varaždin u Virju. Sporazum su zaključile 
Hrvatske željeznice, Koprivničko-križevačka županija i općine 
Virje i Molve. Riješeno je sedam zamolbi.

                                                   Marta Puškaš
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10. STOČARSKA IZLOŽBA
U povodu Dana općine Molve, pod 

pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva 
i vodnog gospodarstva, Hrvatski stočarski centar – 
Stočarska služba Đurđevac i Općina Molve, organizirali 
su, 12. kolovoza 2005. godine u Molvama, desetu - 
jubilarnu  - stočarsku izložbu s aukcijskom prodajom 
rasplodnih junica. Usprkos najavi lošeg vremena što se 
polovicom priredbe i ostvarila, na molvarskom sajmištu 
kod igrališta NK «Mladost» skupio se veliki broj 
poljoprivrednika-stočara, ali i oni koji ovamo dolaze 
iz godine u godinu da bi osvježili stara prijateljstva i 
poznanstva. Za izložbu je prijavljeno 77 rasplodnih junica 
i krava prvotelki. Prodano je čak 57 grla po prosječnoj 
cijeni od 9.992,98 kuna. Zanimljivost ovogodišnje 
kupoprodaje bila je kreditna linija koju je za ovaj 
posao otvorila Podravska banka uz kamatnu stopu od 5 
posto, bez jamaca. Općina Molve je svojim stočarima 
subvencionirala s još 3 posto, pa će seljaci tako plaćati 
kamatu od svega 2 posto. Na to je reagirala županija, pa 
je ušla sa istom subvencijom za stočare koji nisu žitelji 
Općine Molve, tako da su svi kupci bili u jednakom 
položaju.

 Ono u čemu su se svi govornici na otvorenju 
izložbe složili, a bili su tu predstavnici ministarstva, 
stočarskih službi, banke, općine i župan Josip Friščić, 
je konstatacija da ovakve izložbe, na kojima se može 
vidjeti ponajbolje od stočnog fonda, a koji se u našoj 
županiji popeo na preko  60 tisuća grla i ovakve kreditne 
linije mogu pomoći u razvoju stočarstva, pa i cijele 
poljoprivrede.

 Šampionkom izložbe proglašena je  petogodišnja 
krava simentalske pasmine Ljubica, vlasnika Mate 
Vargića iz Molvi, Marijanska 12. 

Među steonim junicama simentalske pasmine bio 
je slijedeći poredak:

I. Lasta, uzgajivača Ivana Ivančana iz Molvi, 
Marijanska 51

II. Vidra, uzgajivača Željka Kokše iz Molve Ledina 2
III. Jelenka, uzgajivača Zdravka Popeca iz Molvi, P. 

Miškine 20

U kolekciji simentalskih prvotelki poredak je bio 
slijedeći:
 
I.  Cveta, uzgajivača Vlade Mičurina iz Molvi, 

Marijanska 107
II.  Gita, uzgajivača Vlade Šadeka iz Repaša 96
III. Mica, uzgajivača Vlade Ivančana iz Molvi, 

Marijanska 51

 U kolekciji ostalih krava:

I. Širli, uzgajivača Josipa Hontića iz Repaša 59
II. Mica, uzgajivača Željka Kokše iz Molve Ledina 2
IV. Cveta, uzgajivača Matije Tube iz Molve Ledina 16

  V.P.
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IZ RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE

OCJENJIVANJE UREĐENOSTI
TZ Općine Molve i ove je godine organizirala 

ocjenjivanje uređenosti kuća okućnica i okoliša u 
sklopu projekta glavnog ureda TZ Hrvatske ''Volim 
Hrvatsku'' i akcije ''Zeleni cvijet 2005'', u kojoj se 
provodi ocjenjivanje uređenosti mjesta, objekata i okoliša 
kontinentalne Hrvatske, s namjerom podizanja razine 
kvalitete životnog prostora, unapređivanja turističke 
ponude i zaštite okoliša. Prema naputku Glavnog ureda 
TZ Hrvatske prilikom ocjenjivanja potrebno je kod 
određenih kategorija bilo obratiti pozornost na cvijetnost 
i hortikulturno uređenje, utjecaj na izgled ulice, cjelovito 
uređenje, autohtonost, arhitektonsko rješenje i izgled 
fasade.

Komisija za ocjenjivanje uređenosti kuća, okućnica 
i okoliša na području Općine Molve ove godine: 

• Sanja Vargić – predsjednica udruge Napredne domačice
• Milica Bogat-Ivančan – predsjednica Hrvatskog srca
• Marija Jelačić – turistički djelatnik
• Zvonimir Ištvan – umjetnik fotograf

DOBITNICI NAGRADA

Najljepši oblok - sklad, uređenost Najljepša gredica - raznolikost, originalnost 
1. Mara Huđek, Marijanska 40 1. Slava Kovačić, Trg K. Tomislava 1
2. Marta Halaček, Virovska 42 2. Josipa Tuba, Molve Ledine 16a
3. Katarina Paša, Marijanska 17 3. Anka Kolarić, Marijanska 26
4. Marija Popec, Marijanska 127 4. Katica Gazdek, Repaš 7
5. Dubravka Žufika, Dravska 3 5. Vera Posavec, Marijanska 6
5. Sanja Kovačić, P. Preradovića 9

Najljepši balkon - uređenost, raznolikost, opremljenost kuće Najljepši detalj - orginalnost, domišljatost
1. Janja Kosanović, Đurđevačka 74 1. Ankica Mihaljić, M.Grede 18
2. Barica Vincek, Trg K. Tomislava 15 2. Davorka Jagar, M.P. Miškine 9
3. Ljubica Matovina, Trg K.Tomislava 13 3. Mijo Jaković, Đurđevačka 56
4. Nadica Peić, Marijanska 123 4. Jela Cesarić, Marijanska 14
5. Petar Petrinić, Virovska 62 4. Ljubica Žufika, Marijanska 69

4. Štefica Hontić, Repaš 59

Opći dojam - fasada, gredica, balkon, sklad, uređenost, autohtone sorte, opremljenost kuće
1. Slava Drljanovčan, Marijanska 16
2. Doroteja Pošta, Dravska 17
3. Ljubica Kovačić, Marijanska 113
4. Marta Čelik, Marijanska 29
5. Štefica Senjan, M. Grede 29a

''Molvarska jalža'' – Dragica Gregurić, Virovska 37 – kontinuiran višegodišnji rad, među najboljima u 3 posljednja 
ocjenjivanja za uređenost.

v.š.
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U protekla tri mjeseca koliko je prošlo od 
našeg zadnjeg javljanja imali smo mnogo važnih 
događaja za našu župu jer smo u tom razdoblju pored 
ostalih događanja proslavili i Svetkovinu Velike 
Gospe. No, pođimo redom.

17. 6. - Počeli smo uređenje stepenica i 
željezne ograde kod kapele Majke Božje Molvarske. 
Radove su vodili domaći majstori g. Stjepan Vincek 
i g. Ivan Lukić.

19. 6. - Naši ministranti koji su i ove godine 
osvojili prvo mjesto na provincijskom susretu 
ministranata otputovali u Ramu na međunarodni i 
međuprovncijski susret ministranata. U natjecanju su 
osvojili izvrsno treće mjesto a nastupali su: JURAJ 
BOGAT, MATEJ IŠTVAN, TOMISLAV KOLAR, 
MATIJA MUJKIĆ I TOMISLAV KOPRIČANEC. 
Voditelj ministranata je bio fra Ivan Poleto. 

VJERSKI KUTAK

PREGLED DOGAĐANJA NAŠOJ ŽUPI

26. 6. - U Gornjem Repašu smo slavili svetu 
misu u 11.00 sati koju je predvodio i propovijedao 
župnik, fra Marko Vrdoljak. Časne sestre Lidija 
i Valentina su predvodile pjevanje i svirale pod 
svetom misom.

29. 6. - U Repašu smo proslavili blagdan Sv. 
Petra i Pavla. Svetu misu u 11 sati je predvodio i 
propovijedao vlč. Ozren Bizek, župnik u Ždali.

3. 7. - Kod kapele Majke Božje Molvarske 
smo proslavili Nedjelju Srpnjicu. Svetu misu u 9.00 
sati je predvodio i propovijedao p. Željko Paša, 
domaći sin, a koncelebrirao je župnik fra Marko 
Vrdoljak.

10. 7. - Udruga Napredne domaćice iz Repaša 
je slavila 30. godina osnutka i rada. Svetu misu u 
11.00 sati u Repašu je predvodio fra Ivan Poleto, 
župni vikar, a propovijedao je fra Marko Vrdoljak, 
župnik.

24. 7. - I ove smo godine organizirali zajednički 
duhovno-rekreativni odmor na Cresu za ministrante 
iz Molvi i Repaša. Bilo ih je 30. ministranata. S 
njima na Cres je išao fra Ivan Poleto, župni vikar 
i duhovni asistent ministranata. Zajedničke dane 
odmora smo uz igru, kupanje i duhovni dio proveli 
do 31.07. Ministranti su se zadovoljni i veseli vratili 
svojim kućama.

Ministranti kod ramskog križa i kod kipa Dive 
Grabovčeve, ramske mučenice.
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6. 8. - Konačno je dovršena obnova ograde kod 
kapele Majke Božje Molvarske. Stepenice i zidarski 
radovi su završeni u roku, a čekalo se na željeznu 
ogradu koja je trebala biti pocinčana.

11., 12. i 13. 8. Smo imali uređenje dvorišta 
kod kapele Majke Božje Molvarske. Okupio se veliki  
broj Framaša i ministranata i dvorište je zasjalo 
punim sjajem pred blagdan Velike Gospe.

15. 8. - Slavili smo četiri svete mise. U 
7.00 sati je bila sveta misa u župnoj crkvi koju je 
predvodio i propovijedao fra Ivan Poleto, župni 
vikar.

Ove godine smo radi jako lošega vremena 
slavili sve četiri svete mise u župnoj crkvi. Nitko 
se od župljana ne sjeća da je na Blagdan Velike 
Gospe bilo tako loše vrijeme i da nije bilo moguće 
održati tradicionalnu procesiju s kipom Majke Božje 
Molvarske Marijanskom ulicom. Ova godina će bit 
zapamćena i po tom, za župljane Molva, žalosnom 
događaju. 

Svečanu svetu misu u 9.00 sati je predvodio 
i propovijedao vlč. Ozren Bizek, župnik u Ždali. 
Framaši u narodnim nošnjama su stajali uz kip 
Majke Božje Molvarske, na oltaru, za vrijeme svete 
mise. 

Nakon svete mise kip Majke Božje Molvarske  
pronijeli smo kroz crkvu, u pratnji, svećenika, 
djevojaka u nošnjama i ministranata. Kod nekih 
vjernika su od žalosti potekle i suze što nismo kip 
mogli nositi van.

12. - 14. 8. Smo imali trodnevnicu pred 
blagdan Velike Gospe. Molili smo krunicu, pjevali 
litanije i slavili propovijedane svete mise koje 
predvodio i propovijedao fra Martin Dretvić, 
franjevac konventualac. Treći dan trodnevnice, 
u nedjelju 14.08. smo imali procesiju s kipom 
Čudotvorne Majke Božje Molvarske i svijećama 
unutar dvorišta kapele.

14. 8. - Proslavili smo dan naše Općine. Svetu 
misu u 10.00 sati je predvodio fra Ivan Poleto, župni 
vikar, a propovijedao je fra Marko Vrdoljak, župnik.

U 11.00 sati je slavljena svečana zavjetna sveta 
misa u župnoj crkvi koju je predvodio i propovijedao  
fra Stanko Mijić, franjevac konventualac, župnik 
i gvardijan u Novom Selu, kraj Vinkovaca. 
Koncelebrirali su:  fra Marko Vrdoljak, župnik, fra 
Ivan Poleto, župni vikar, te domaći sinovi fra Anto 
Gašparić i fra Đuro Hontić. Ispovijedali su svećenici 
iz susjednih župa.

U 19.30 sati je bila sveta misa u župnoj crkvi 
koju je predvodio i propovijedao fra Đuro Vuradin, 
župni vikar

8. 9. - Već par godina slavimo Blagdan Male 
Gospe svetom misom u 11.00 sati kod kapele Majke 
Božje Molvarske obilježavajući početak školske 
godine. Pod ovom svetom misom sudjeluju školska 
djeca i učitelji Osnovne škole Molve. Ove godine 
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Marija fest 2005
Molve, Športska dvorana, 18. 9. 2005. 

U orgarnizaciji Nacionalnog centra Udruge Vojska 
Bezgrešne i ureda za mlade Varaždinske biskupije i ove 
godine u Molvama održava se festival duhovne glazbe 
Marija fest.

Marija fest održat će se u Športskoj dvorani u 
Molvama, 18. rujna s očetkom u 20.00 sati.

Manifestacija je osmišljena kao cjelodnevni susret 
katoličke mladeži Varaždinske biskupije. Potaknuti odličnim 
iskustvima iz prijašnjih godina organizatori su program 
Marijafesta i ove godine koncipirali na sličan način. 
Duhovno vjerski program započinje u 10 sati i traje do 
ručka. Nakon ručka mladi će biti slobodni do 17 sati kada 
započinje sv. Misa.

 Na festivalu će nastupiti: Aledory, Apostoli mira, 
Daniela Sisgoreo Morsan, Davor Terzić, Frama Molve, 
Kefa, Maja Vasilj, Novo svitanje, Otkrivenje, Poklon, Željka 
Marinović

Svi izvođači izvode po dvije pjesme od čega je prva 
nova i neobjavljivana te tematski vezana uz Blaženu Djevicu 
Mariju, dok je druga već poznata i objavljena te ju izabire 
organizator. Sve pjesme biti će objavljene na službenom 
nosaču zvuka. Gost ovogodišnjeg Marijafesta je Nonet 
franjevaca konventualaca.

Pokrovitelji su Hrvatska provincija sv. Jeronima 
franjevaca konventualaca, Svetište Majke Božje Molvarske 
i općina Molve.

smo taj blagdan obilježili još svečanije nego prošlih 
godina. Organizirali smo povratak kipa Majke Božje 
Molvarske u procesiji od župne crkve do kapele 
Majke Božje Molvarske. Kip su vratili u kapelu 
školska djeca i učitelji na čelu s ravnateljem osnovne 
škole Molve. Kod kapelice Majke Božje Molvarske 
smo slavili svetu misu u 11.00 sati i imali smo zaziv 
Duha Svetoga za početak nove školske i vjeronaučne 
godine. Fra Ivan Poleto, župni vikar, je svetu misu 
predvodio i propovijedao, a fra Marko Vrdoljak, 
župnik,  je koncelebrirao. Vjerujemo da će i ova 
procesija postati i ostati tradicionalna procesija, da 
će se svake godine ponavljati još u ljepšem svjetlu.

fra Marko Vrdoljak, župnik
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Mala čigra (Sterna albifrons) jedna je od najugroženijih 
ptičjih vrsta u Europi. Jedno od posljednjih staništa male čigre 
na europskim rijekama je upravo hrvatski dio rijeke Drave, na 
kojemu je tijekom posljednjih godina zabilježeno tek petnaestak 
parova ove lijepe ptice. Četiri zabilježena gnijezdilišta europski 
su stručnjaci proglasili «niskom bisera» na rijeci Dravi, a 
hrvatski stručnjaci tvrde kako postoje samo tri zabilježena 
gnijezdilišta, sva tri u našoj županiji i sva tri izuzetno ugrožena. 
Bez obzira na neslaganja stručnjaka oko broja gnijezdilišta, ono 
u čemu se slažu svi jest da je samo prisustvo ove ptice na našem 
dijelu Drave dovoljan argument u prilog potrebi da se Dravu 
zaštiti na međunarodnoj razini. Jedan od načina za to jest i mreža 
važnih «točki» po prisustvu pojedine važne životinjske vrste, 
tzv. Natura 2000. Mjesta obuhvaćena ovom mrežom uživaju 
posebnu međunarodnu zaštitu, što im osigurava i značajnu 
financijsku podršku kako bi se njihova zaštita mogla sustavno 
provoditi.

Radi skretanja pozornosti javnosti na vrijedna staništa 
male čigre, ali i na cjelokupnu ranjivost biološke raznolikosti 
rijeke Drave, Ekološko društvo Koprivnica, u sklopu Dravske 
lige i u suradnji sa svojim nacionalnim i međunarodnim 
partnerima, WWF-om (Svjetskim fondom za zaštitu okoliša), 
mađarskom Dravskom federacijom, slovenskim Društvom za 
opazovanje i proučavanje ptica (DOPPS), te Zelenom akcijom 
iz Zagreba i njemačkim EURONATUR-om ovu je godinu 
proglasilo godinom male čigre na rijeci Dravi, te provodi niz 
aktivnosti usmjerenih na zaštitu ove vrste.

Najveća manifestacija održana je u Molvama 16. srpnja 
ove godine pod nazivom Praznik male čigre. Uz Dravsku ligu 
i njene partnere, manifestaciju je izvrsno organizirala Općina 
Molve sa svojom Turističkom zajednicom i vrijednim udrugama 
žena «Hrvatsko srce» i udrugom «Napredne domaćice», 
udrugom ribiča, te pjevačkom skupinom KUD-a Molve.  
Većina posjetitelja iz Koprivnice stigla je biciklima, no, 
uz domaće i inozemne partnere praznik su uveličali župan 
Josip Friščić, dožupan Vjekoslav Flamaceta i koprivnička 
dogradonačelnica Vesna Želježnjak. Središnji je događaj bio 
obilazak jednog od rijetkih staništa čigre koje je posljednjih 
nekoliko godina pusto zbog neadekvatnog zahvata kod repaškog 
mosta. Cijeli je niz radova na regulaciji rijeke na ovom mjestu 
rezultirao nestankom sprudova koji su omogućavali gniježđenje 
čigrama. Zbog visokog vodostaja, posjetitelji nisu mogli vidjeti 
građevinu neposredno uzvodno od mosta koja je odlukom 
inspektora za zaštitu prirode već prošle godine trebala biti 
uklonjena od spruda na sredini toka Drave, ali ta odluka nikada 
nije bila provedena. Simboličnim puštanjem nekoliko desetaka 
papirnatih ždralova, sudionici proslave poželjeli su da na takav 
način oko mosta ponovno polete male čigre i vrate se na svoje 
staro stanište.

 Kasnije su o mogućnostima revitalizacije ovog 
terena govorili domaći i strani stručnjaci: Arno Mohl iz 
WWF-a Austrije, Borut Štumberger iz DOPPS-a Slovenije, 
Darko Grlica iz Prirodoslovnog društva Drava – članice 
Dravske lige te Irma Popović iz Zelene akcije. Knjigu «Drava 
– koprivnička Podravina» posjetiteljima je dao na uvid njen 
autor, mladi koprivnički biolog i istraživač, Goran Šafarek. 
Posljednji govornik, David Reeder iz WWF-a International 
bio je najrječitiji u izražavanju svojih osjećaja prema Dravi i 
Podravini.  «Ja sam iz Walesa u Velikoj Britaniji» rekao je 
gospodin Reeder, «no vaše podravske pjesme uvijek me nanovo 
natjeraju da zaplačem od ganuća i ponovno se zaljubim u Dravu 
uz koju je moj život tako blisko vezan posljednjih godina». 

 Domaćini, predvođeni odlično raspoloženim 
načelnikom Ivanom Kolarom svojim su gostima priredili 
nezaboravan boravak na Sekulinama i upoznali ih sa 
osobitostima Molvi, a posebno s crkvom i galerijom Molvarskog 
likovnog kruga. Ugođaju slavlja prirode i podravske tradicije 
doprinio je i nastup pjesnika Vjekoslava Prvčića, glazba i 
domaći specijaliteti kao i vrijedne rukotvorine molvarskih 
domaćica. Od strane suorganizatora manifestacije, domaćinima 
je zahvalila Helena Hećimović, dopredsjednica Dravske lige.

 Cijeli je događaj bio odlična prigoda da se ispitaju 
mogućnosti razvoja ekološkog turizma uz rijeku Dravu koji će 
se zasnivati na zaštićenoj prirodi i bogatstvu tradicije i kulture 
Podravine u što su se gosti još jednom uvjerili. Praznik male 
čigre ukazao je na još neke mogućnosti razvoja i promocije 
molvarskog kraja. Sela roda širom Europe privlače tisuće 
posjetitelja svake godine. Molve, a i cijela Podravina, čuvaju i 
brinu i o rodama, ali možda će od sljedeće godine Molve imati 
još jednu vrijednu ptičju vrstu koju će sa zanimanjem dolaziti 
promatrati ljubitelji prirode iz cijelog svijeta. Praznik male čigre 
pokazao je da im Molvarci imaju što pokazati i čime ih ugostiti. 
A županiji, kao što je istaknuo gospodin Friščić, koprivničko-
križevački župan, preostaje da dovrši započetu zadaću zaštite 
naše Drave kako bi uz nju rasle i živjele u blagostanju i dobrom 
zdravlju još mnoge generacije. 

H.H. 

PRAZNIK MALE ČIGRE

Sudionici praznika male čigre na dravskom mostu
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Likovna kolonija “Čambina-leto 2005.“
U organizaciji Molvarskog likovnog kruga, a pod 

pokroviteljstvom Općine Molve i Hrvatskih šuma d.o.o. 
Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, održana 
je likovna kolonija pod radnim nazivom «Čambina-leto 
2005.» na području zaštićenog krajobraza «Čambina» 
kojim gospodari Šumarija Repaš.

Cilj likovne kolonije bio je u prvom redu druženje 
likovnih umjetnika iz različitih Udruga koje djeluju na 
ovom dijelu Podravine, razmjena iskustava te stvaranje 
likovnih djela u miru i tišini prekodravskog kraja i 
netaknute prirode, a koja će kasnije oplemeniti prostorije 
pokrovitelja te na taj način popularizirati ovaj vid 
umjetnosti.

U prekrasnom ambijentu stoljetnih hrastovih 
šuma i netaknutom dijelu nekadašnjeg meandra rijeke 
Drave, inspiraciju za stvaranje umjetničkih djela našlo je 
dvadeset i dvoje umjetnika, koji su svoja djela darovali 
Općini Molve i Šumariji Repaš. Koloniji su se odazvali 
slijedeći autori: Ivan Večenaj-Tišlarov, Mirko Horvat, 
Dragutin Bešenić, Ivan Peić, Petar Petrović, Vladimi 
Ivančan, Mirko Vedriš, Martin Kopričanec, Dragutin 
Kovačić, Drago Žufika, Josip Tot, Stjepan Fosić, Stjepan i 
Martin Đukin, Marta Rušak, Marija Stipan, Petar Lončar,  
Ivica Tuba, Josip Žagar, Ivanka Bukovčan, Đuro Jaković 
i Zvonimir Ištvan. 

Koloniju su pratili od strane pokrovitelja gđa. 
Milica Ivančan-Bogat (Općina Molve) i Mirko Kovačev 
- voditelj Uprave šuma Podružnice Koprivnica.

Sva nastala djela bit će izložena javnosti u lipnju 
mjesecu 2005. godine u galeriji MLK u Molvama.

Molvarski likovni krug
     Zvonimir Ištvan

Neki od autora na snimci za uspomenu

Ambijent «Čambine» u kojem su umjetnici našli 
inspiraciju za svoja djela

Valja razmijeniti iskustva kojih ne nedostaje

Umjetnicima su bili na raspolaganju «Dino i Đoni» sa 
fijakerom za vožnju Repaškim šumama
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IX. RIBIČKI KUP «VELIKA MEŠA
Športski  ribolovni klub «Šaran» Molve, u sklopu 

proslave Dana općine Molve, i ove godine organizirao je 
po deveti put tradicionalni kup «Velika meša», športsko 
natjecanje u lovu ribe udicom na plovak. Natjecanje 
je održano 31. srpnja na jezeru Sekuline kod Ribičkog 
doma. Ovogodišnjem pozivu na natjecanje odazvalo 
se 11 natjecateljskih ekipa športskih ribiča s područja 
naše županije i to: ŠRK «Amur» Molve Grede, «Bistra» 
Repaš, «B-šport» Koprivnica, «Drava» Hlebine, «Drava» 
Novo Virje, «Hlebine» iz Hlebina, «Peski» Đurđevac, 
«Picok» Đurđevac, «Podravka» Koprivnica, «Štuka» 
Ferdinandovac i domaćin natjecanja ŠRK «Šaran» 
Molve. 

Ugodni ambijent i lijepo vrijeme pružili su vrlo  
dobre uvjete za održavanje natjecanja. Nakon trosatnog 
natjecanja, te vaganja ulova i zbrajanja rezultata, 
nestrpljivo se očekivalo proglašenje i službenih rezultata. 
Ove godine najviše uspjeha i osvojeno 1. ekipno mjesto 
imala je momčad domaćina ŠRK «Šaran»  Molve, a čije  
boje su branili: Beat Jelačić, Božo Sabočanec i Danijel 
Kopričanec – natjecatelji, te kapetan ekipe Ivan Lukić. 
Drugoplasirana ekipa bila je  ona ŠRK «Podravka» 
iz Koprivnice, a trećeplasirana ekipa «B-šport» iz 
Koprivnice.

U sektorima postignuti su slijedeći pojedinačni 
sektorski  rezultati:

A sektor
 
  1. Mario Lončar, ŠRK «B-šport», Koprivnica                         2.699 bodova
  2. Božo Sabočanec, ŠRK «Šaran», Molve   2.210 bodova
  3. Darko Rakić, ŠRK «Podravka», Koprivnica     1.517 bodova

B sektor 
 
  1. Stjepan Picer, ŠRK «Podravka», Koprivnica     750 bodova
  2. Danijel Domitrović, «Amur», Molve Grede        547 bodova
  3. Saša Vrabec, «Peski», Đurđevac    343 boda

C sektor
 
  1. Beat Jelačić, ŠRK «Šaran», Molve      1.769 bodova
  2.Vladimir Jendrašić, «Picok», Đurđevac      697 bodova
  3. Krešimir Drk, «Drava», Hlebine    554 boda

 Službenim proglašenjem rezultata tri prvoplasirane ekipe nagrađene su peharima, a pojedinačni sektorski 
plasmani prigodnim medaljama, nakon čega je uslijedio zajednički objed i druženje. Sa željom da se i dogodine vidimo 
svima skupa srdačan ribički pozdrav: «BISTRO!»

      
Predsjednik ŠRK «Šaran» Molve:

      Mijo Kovaček



17MIL

Uz 35. obljetnicu Molvarskog likovnog kruga

IZLOŽBA I KATALOG
 Molvarski likovni krug 

ima iza sebe punih 35 godina 
života i rada. Naime, 1970. 
godine, od 10. do 27. ožujka, 
u karlovačkom «Zorin-domu» 
izlagala je skupina autora koja 
je sebe nazvala «Podravski 
naivni krug Molve». Bili su 
to: Mijo Kovačić, Martin 
Kopričanec, Josip Kovačić, 
Barbara Percač,  Ivan Popec i 
Martin Žufika. Njih se može 
smatrati utemeljiteljima likovne 
skupine čiji sastav se tijekom 
tri i pol desetljeća mijenjao, 
imao i određen diskontinuitet, 
ali je ipak opstojao sve do 
danas, usprkos činjenici da su 
se okolnosti na likovnoj sceni 
bitno promijenile od onih 
davnih dana njegovog nastanka. 
Čak štoviše, te su okolnosti, 
na neki način, odredile i 
likovnu sudbinu pojedinaca iz 
spomenute skupine. Od onih koji su cijeli svoj život vezali uz slikarstvo i ono im je, na neki način, postalo životni 
usud, do onih koji se različitih likovnih tehnika laćaju tek sporadično, od prigode do prigode, više iz nekog hobističkog 
poriva nego iz stvarne unutarnje duhove potrebe. Dakako, svatko ima pravo na svoj životni odabir, a on opet određuje 
njegov status. Ali o tome nekom drugom prigodom.

 Ono što bi sada valjalo reći je da su i ove godine članovi Molvarskog likovnog kruga postavili, sad već 
tradicionalnu izložbu, «Velika meša», što je u njihovoj galeriji otvorena 6. kolovoza 2005. godine i još uvijek je 
otvorena. Kako je u pitanju značajna obljetnica, tim povodom napravljen je i obiman katalog kao i manji prospekt. 

          V.P.

Iza nas je i 11. izdanje tradicionalnog VULIČNOG 
PRVENSTVA Općine Molve u malom nogometu.

Petorici dosadašnjih osvajača prijelaznog pehara 
pobjednika pridružila se je i 6. ekipa a to su mladi dečki 
iz VULIČKE, koji su i igrali pod tim imenom VULIČKA 
MLADI.

Prvo mjesto su osvojili sa “sto postotnim učinkom” 
što znači sa svih 9 pobjeda, što reči nego BRAVO 
DEČKI!

Zamijećeno je da su ovo prvenstvo najbolje 
iskoristili  mladi igrači, i to  ne samo u pobjedničkoj 
ekipi već i u ostaklima. Donijeli su kvalitetu u utakmice 
te time pokazali da su tijekom proteklih 5 – 6 godina 
otkako u Molvama djeluje ŠKOLA NOGOMETA  znatno 
napredovali i da izrastaju u dobre igrače.

Organizacijski odbor je nakon prvenstva napravio 
opsežnu analizu te je doneseno nekoliko važnih odluka 
koje će se odnositi na naredno prvenstvo.

Dva zadnja prvenstva su se odigravala po LIGA 
SUSTAVU, prošle godine to se je donekle pokazalo 
dobrim, no ove godine to je bio veliki promašaj.

Neke od ekipa su ili odustale (DRAVSKA BOYSI) 
ili nisu odigrale neku utakmica pa su se ponovo vračale 
(SIGEČEC, MARIJANSKA BOYSI).

 Zbog toga je i odaziv na tribinama školskog 
igrališta bio dosta neujednačen, ljudi nisu znali “dali će 
se tu večer odigrati koja utakmica ?” 

 Iz tog razloga organizacijski odbor predlaže 
slijedeće:

- Povratak na SUSTAV NATJECANJA U 
GRUPAMA sa četvrt i polu završnicom te VELIKIM 
FINALOM

- Prijave ekipa raspisati će se znatno ranije (travanj 
ili svibanj )

- Inzistirati će se na preciznom popisu igrača  sa 
stvarnim adresama stanovanja 

Nadamo se da će ovo donijeti boljitak i veću 
gledanost 12 izdanja VULIČNOG PRVENSTVA.    

Za organizacijski odbor:
Vlado Kolar

XI. VULIČNO PRVENSTVO OPĆINE MOLVE U MALOM NOGOMETU
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Nova knjiga

“DUHOVNI KORIJENI” DRAGUTINA KOKŠE

Nova knjiga Ivana Jakovića «Selske huncutarije» 
promovirana je u Molvama u nedjelju, 25. rujna u 
Domu kulture. U njoj su sabrane pjesme, drame i 
igrokazi ovog plodnog autora koji je veći dio tekstova 
napisao za potrebe dramske sekcije KUD-a Molve. 
To je Jakovićeva druga knjiga. Prvu je objavio 
1999. godine i zvala se «Čez molvarski obločec», 
a nakladnici su tada, ako i ove sada, bili: Općinsko 
vijeće Općine Molve i Mali Princ iz Koprivnice. 
Specifikum ove knjige je što su uz autora zastupljene 
još tri suradnice (Željkica Turčić, Dubravka Jaković 
i Katica Ištvan), a fotografski materijal je i ovaj puta 
osigurao Zvonimir Ištvan. Lektorica i pisac predgovora 
bila je Marija Halaček, dok je pisac pogovora i urednik 
Vjekoslav Prvčić. Na samoj promociji bila je prepuna 
dvorana Doma kulture, a glumačka družina koja je za 
tu prigodu izvela Jakovićev tekst «Brak nije mrak (ili 
morti je)» oduševila je prisutne. Stoga je predstava 
ponovljena tjedan dana kasnije. 

        
  V.P.

Nedavno je iz tiska izišla prva knjiga Dragutina 
Kokše pod naslovom «Duhovni korijeni», a u ediciji 
Općine Molve i Malog Princa iz Koprivnice. Autor je na 
jednom mjestu prikupio biografske podatke o svećenicima 
i časnim sestrama molvarskog kraja do kojih je mogao 
doći koristeći se njemu poznatim izvorima (članovi 
obitelji koji žive u kraju, crkvene matične knjige, crkvene 
institucije i pojedinci...). Tako su prvi puta u jednoj knjizi 
objavljeni životopisi 18 svećenika i 14 časnih sestara, svih 
koji su osjetili poziv i otišli u duhovna zvanja. Trideset 
i dvoje njih i nije tako mala brojka s obzirom na broj 
stanovnika koji ovdje žive i, zapravo, ponajviše govori 
o odnosu podravskog puka prema vjeri i duhovnosti. Iz 
Kokšinih stranica iščitava se privrženost našeg čovjeka 
vjeri, ali i bogobojazna atmosfera što je vladala, a 
vjerujemo vlada i danas, u podravskim domovima. Autor 
je uložio veliki trud da bi prikupio svu zapisanu građu i to 
svakako treba pohvaliti, poželivši mu da započeti posao 
nastavi s istom upornošću, kako bismo jednoga dana o 
ovim, i eventualno nama još nepoznatim duhovnicima, 
saznali više i uvijek novo.

 Knjigu je uredio i predgovor napisao Vjekoslav 
Prvčić, a na naslovnoj stranici je zidna slika Mirka 
Vedriša naslikana na zidu kapelice u domu časnih sestara 
Milosrdnica u Molvama. Tijekom jeseni knjiga će biti 
javno predstavljena u Molvama.

      
V.P. 

Nova knjiga

“SELSKE HUNCUTARIJE” IVANA JAKOVIĆA
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JOŠ JEDAN NOVI POČETAK U NAŠOJ ŠKOLI
Malo pomalo prošli su ljetni praznici i 

došao je trenutak da opet napunimo školske 
klupe. Novu nastavnu godinu 2005./2006. 
započeli smo 5.rujna 2005. godine. Taj smo dan 
svečano dočekali i naše prvašiće, njih 41, za koje 
smo pripremili i kraći program dobrodošlice na 
kojem su dobili marame za sigurno sudjelovanje 
u prometu, upoznali učitelje, pedagoginju i 
ravnatelja škole i naravno svoje nove učitelje. 
Tom su ih prilikom pozdravili ravnatelj škole 
Ivan jaković i načelnik Općine Molve Ivan 
Kolar i zaželjeli svima još jednu uspješnu 
školsku godinu. A da bi što lakše i uspješnije 
kročili kroz novu školsku godinu u četvrtak 
na blagdan Male Gospe učenici i djelatnici OŠ 
Molve prisustvovali su svetoj misi u 11.00 
sati na kojoj se molio i zaziv Duha Svetoga za 
novu školsku godinu. U 10.30 sati ispred Crkve 
Uznesenja Blažene Djevice Marije krenula 
je procesija s kipom Majke Božje Molvarske 
Marijanskom ulicom do Kapelice Majke Božje 
kod groblja gdje se na otvorenom i služila sveta 
misa. Kip Majke Božje nosile su učenice OŠ 
Molve, a u procesiji su sudjelovala i sva školska 
djeca sa svojim učiteljima. Tako je brzo protekao 
prvi radni tjedan i došlo vrijeme da prionemo 
svakodnevnim školskim obvezama vrijedno i 
marljivo kako bismo što uspješnije dočekali 
sljedeće praznike.

Za uspješan početak još jedne školske 
godine pobrinula se i Općina Molve na čelu 
s načelnikom Ivanom Kolarom. Prepoznavši 
roditeljske brige oko nabave novih udžbenika 
i nastavljajući uspješnu suradnju sa školom 
Općina Molve financirala je nabavu novih 
školskih udžbenika za sve učenike naše škole. 
Tako su nas prvi dan nastave dočekali spremni 
novi udžbenički kompleti koje će moći koristiti 
i sljedeće ganeracije učenika. Stoga još jednom 
zahvaljujemo Općini Molve i njezinom 
načelniku koji nas stalno prate i podržavaju u 
nastojanju da budemo što uspješniji.




