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Sretan Uskrs svim stanovnicima općine Molve  
žele članovi Općinskog vijeća i Poglavarstva općine Molve!

MILMIL
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Riječ urednice

Dragi naši čitatelji!
Eto, konačno pristiglo nam je toliko željno očekivano proljeće, a s njim i ono što svaki dobar gospodar jedva čeka – proljetno 
uređivanje, čišćenje, popravljanje i započinjanje novih većih poslova. Tako je odvajkada na našim imanjima, a tako je i u svim 
mjestima naše Općine. Vrijedne ruke domaćina i domaćica dale su se na posao. Pred veliki kršćanski blagdan Uskrs mnogo se 
toga treba dotjerati kako bismo ga dočekali s novim redom oko sebe, ali i u sebi. 
Ali, još u vrijeme zime k nama su počeli dolaziti mnogobrojni gosti. Najprije domaći fašenjki koji su htjeli silom otjerati dugačku 
i dosadnu zimu, onda strani umirovljenici, pa turistički djelatnici i novinari iz cijele Hrvatske. Na čelu s direktorom Glavnog 
turističkog ureda Hrvatske turističke zajednice Nikom Bulićem. I ne samo da su došli u kurtoazni posjet nego su sa sobom 
donijeli i javore za drvored u Marijanskoj ulici. Dapače, ove godine je upravo iz Molva krenula najvažnija turistička akcija 
za cijelu Lijepu našu – «Volim Hrvatsku». A to nije mala stvar. Veliko je to priznanje svim žiteljima naše Općine na uloženom 
trudu da nam mjesta budu uredna, čista i bogata cvijećem. Evo, kako se trud isplatio i kakvo priznanje smo dobili! Bravo, svima 
nama!
Kao što će pažljiviji sigurno primijetiti, ponešto se mijenja i grafički izgled našeg MIL-a. Učinilo nam se da je i on spreman na 
promjene, jer smo upravo s ovim brojem ušli i njegovu osmu godinu izlaženja. Ni to baš nije za zanemariti, zar ne?
U ime novog Uređivačkog odbora želim vam SRETAN USKRS i ponajviše mir u srcima, poštovani naši čitatelji.
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u susret Uskrsu

mozaik

Repaški fašenki
Na fašenski utorak u školu smo 

došli maskirani. Imali smo nastavu 
pod maskama. Pod odmorom su stigli 
i roditelji. Domaćice su u domu ispekle 
krafne i donijele ih u školu. U 11 sati 
smo izveli mali program. Plesali smo 
u povorci. Na kraju smo plesali na 
ispadanje. Poslije toga smo jeli krafne, 
pili čaj, slušali radio, plesali i zabavljali 
se. Svi smo dobili nagrade. Kad smo 
došli doma išli smo po selu i dobili 
smo novce.

LEA TOT, PŠ REPAŠ
2. RAZRED   

OPĆINSKA ORGANIZACIJA ŽENA HSS-A «HRVATSKO SRCE» MOLVE

U susret Uskrsu
Kako se bliži naš najveći blagdan Uskrs, u vrijeme kada želimo 

napraviti nešto korisno i dobro, učiniti nekoga sretnim – to smo 
mi žene, članice «Hrvatskog srca» odlučile organizirati radionicu 
pisanica.

Sakupile smo se u nedjelju, 26. ožujka 2006. godine, u 
restoranu Osnovne škole, u 14 sati, a pridružilo nam se i nekoliko 
starijih žena koje nisu naše članice, ali su prave majstorice u ovom 
poslu. Također, došla su i djeca koja su imala želju za učenjem 
i nastavljanjem naše stare tradicije. U posjet su nam pristigle i 
članice «Hrvatskog srca» Gradske organizacije HSS-a iz Koprivnice s 
našom županijskom predsjednicom gospođom Vesnom Peršić-Kovač. 
Nedjeljno poslijepodne proteklo je u ugodnom druženju i marljivom 
radu, te smo napravile oko 200 pisanica. No, tu priči nije kraj.

Naime, ove pisanice, kao i desetak ručnih radova što su ih 
napravile i donirale naše članice, završile su 1. travnja 2006. godine 
na «Danu narcisa» u Koprivnici što je obilježen diljem Hrvatske, 
a sav prihod od prodaje namijenjen je «Nadi» - Klubu žena s 
bolestima dojke Koprivničko-križevačke županije.

I na kraju zaključujem da se osjećamo nekako sretnijima što 
smo, na jedan simboličan način, pomogle onima kojima je pomoć 
potrebna. SVIMA ŽELIMO SRETAN USKRS!

Milica Bogat-Ivančan

FOTO-VIJEST
U prvim proljetnim danima uređen je 

prostor ispod potpornog zida kod Župne 
crkve. Prošle jeseni zasađenu je ukrasno 
bilje, pa je ova površina tako dobila posve 
nov značaj. Za hortikulturalno oblikovanje 
pobrinula se Nataša Njegovac, stručnjak 
za ovakvu vrstu poslova. 
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ŠKOLSKI LIST OSNOVAC NAJBOLJI U 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Na nedavnom susretu turističkih 
djelatnika i novinara koji prate 
turizam u Molvama (14. ožujka 
2006.) svojevrsnu promociju doživio 
je i novi turistički prospekt Općine 
Molve pod znakovitim naslovom 
«Molve – prirodni i kulturni dragulj 
Podravine». Tiskan u boji na 16 
stranica, koncepcijski predstavlja 
novost u odnosu na slične publikacije 
objavljivane ranije. Podijeljen je u tri 
tematske cjeline. U prvoj se govori o 
povijesti, u drugoj o sadašnjosti, a u 
trećoj su istaknute sve one značajne 
vrijednosti što ovu općinu mogu 
predstaviti kao poželjnu turističku 
destinaciju. Svi tekstovi prevedeni 
su na engleski tako da prospekt ima 
internacionalni značaj i može ga 
se koristiti i na inozemnim prezentacijama. Posebno je naglašena briga za prirodni okoliš, kulturno-povijesne spomenike i 
prirodne ljepote. Odabir fotografija je reprezentativan, dizajn jednostavan, čist i suvremen, a tekstovi kratki, jezgroviti i s 
naglaskom na ono najbitnije. Naklada prospekta je tisuću komada, a format džepni.

     V.P.

Tiskan novi turistički prospekt

mozaik

OSNOVAC PONOVNO NAJBOLJI

ŠKOLSKI LIST OSNOVAC NAJBOLJI U 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Tiskan novi turistički prospekt

I ove je godine na Županijskom susretu 
LIDRANO 2006. u Križevcima Osnovac, 
školski list Osnovne škole Molve, bio 
najuspješniji. Osvojio je prvo mjesto i 
plasirao se na državno natjecanje školskih 
listova. Članovi komisije procijenili su ga 
najuspješnijim po sadržaju koji donosi 
odnosno po stalnim rubrikama koje prate 
događanja u životu učenika u školi i mjestu 
te po grafičkom oblikovanju i dizajnu. 
Posebno je pohvaljen što povezuje školu i 
mjesto i što ima poseban prilog – plakat s 
literarnim i likovnim ostvarajima učenika. 
Nadamo se da će biti uspješan ili bar 
pohvaljen i na državnom natjecanju u 
Zadru.

Naš 29. broj lista ima trideset i jednu 
stranicu u boji i obogaćen je fotografijama, 
a posvećen je četrdesetoj obljetnici naše 
školske zgrade. 

Mirela Paša
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PLANINARI 
U POSJETU
MOLVAMA

Grupa od šezdesetak umirovljenika, 
članova Planinarskog društva «Ina-Oki», 
posjetila je 7. ožujka 2006. godine Općinu 
Molve. Budući da su u grupi uglavnom 
postariji ljudi koji više ne mogu planinariti, 
odlučili su da svoje umirovljeničke dane 
razvesele povremenim izletima u one 
krajeve naše domovine što ih dosad nisu 
upoznali. Pristigli su u Molve oko 10 
sati i bila je to ljubav već na prvi pogled. 
Dočekao ih je načelnik Općine Ivan Kolar 
i fra Marko Vrdoljak koji su im, svaki 
na svoj način, ispričali priče o općini i 
sakralnim spomenicima kulture. Goste 
je impresionirala Župna crkva Uznesenja 
Blažene Djevice Marije u nebo i kapelica s 
kipom Čudotvorne Majke Božje Molvarske. 
Također, divili su se općem redu i uređenosti 
mjesta, a posebno ih je oduševila velika 
maketa vodenice u centru mjesta. Divili su 
se slikama u galeriji «Molvarskog likovnog 
kruga», kao i slikama Mije Kovačića čiji 
atelje su, također, posjetili. Zadivila ih 
je Drava i Sekuline, gdje su imali objed. 
Prepuni dojmova gosti su otputovali u 
Prekodravlje, gdje su još svratili k Ivanu 
Večenaju da bi i tamo pogledali jedan 
majstorski slikarski opus. 

V. P.

mozaik
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općinsko vijeće

IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 

U razdoblju prosinac 2005. i travanj 
2006. održano je 6 sjednica Općinskog 
vijeća.

12. prosinca 2005. godine održana 
je 10. sjednica Općinskog vijeća na 
kojoj je razmotreno izvješće o radu i 
uspjehu učenika Osnovne škole Molve 
za 2004./2005. i izvješće o prihodima i 
rashodima Osnovne škole. Prihvaćeni su 
programi rada i financijski planovi za 2006. 
godinu udruga i drugih pravnih osoba čiji se 
rad sufinancira iz proračuna Općine Molve. 
Donijeti su programi javnih potreba za 
2006. godinu u kulturi i tehničkoj kulturi, 
športu, socijalnoj skrbi, osnovnom školstvu, 
predškolskom odgoju, program održavanja 
komunalne infrastrukture, gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture i 
program unapređenja stočarstva i zaštite 
zdravlja pučanstva. Donijet je proračun 
Općine Molve za 2006. godinu, odluka o 
izvršavanju proračuna Općine Molve za 
2006. godinu i konsolidirani proračun. 
Odobrena su sredstva za poklon pakete 
socijalno ugroženim osobama za Božić u 
iznosu 200 kuna po paketu, te za božićnice 
umirovljenicima koji imaju mirovine niže od 
600 kuna, u iznosu 200 kuna.  
Imenovano je novo Socijalno vijeće. Za 
predsjednika imenovan je Josip Hontić 
iz Repaša, a za članove: Ivan Gregurić iz 
Molvi, Marijanska 80, Dubravka Kovaček, 
Ivan Gregurić iz Molvi, Virovska 10 i Franjo 
Andrašić. U radu Socijalnog vijeća sudjeluje 
predstavnik Centra za socijalnu skrb 
Đurđevac i predstavnik Župnog karitasa iz 
Molvi. 

Kao najpovoljnija ponuda za nabavu 
financijskog kredita za rekonstrukciju 
Društvenog doma u Molvama odabrana je 
ponuda Privredne banke Zagreb. Općinsko 
vijeće prihvatilo je prijedlog za promjenu 
Statuta općine Molve, kojeg je trebalo 
uskladiti s izmjenom i dopunom Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. Riješeno je osam zamolbi 
fizičkih i pravnih osoba. 

29. prosinca 2005. godine održana 
je 11. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je 
donijet Plan nabave roba, usluga i radova 
za 2006. godinu, Odluka o zaduženju 
Općine Molve na tri godine za radove na 
rekonstrukciji postojećeg Društvenog doma 
u Molvama. Izmijenjeni su programi javnih 
potreba u socijalnoj skrbi, u športu, u 
osnovnom školstvu u predškolskom odgoju i 
u kulturi i tehničkoj kulturi u 2005. godini, 
a izmjene su vezane uz prethodne izmjene 
i dopune proračuna Općine Molve. Riješene 
su četiri zamolbe. 

ODRŽANO ŠEST SJEDNICA
16. siječnja 2006. godine održana je 

12. sjednica Općinskog vijeća.
Donijet je novi Statut općine Molve 

koji je usklađen s izmjenom i dopunom 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. Statutom se između ostalog 
regulira izbor općinskog načelnika i 
općinskog poglavarstva. Učenicima i 
studentima odobreni su krediti za školsku 
godinu 2005./2006. i to: učenicima 500 
kuna mjesečno, studentima 700 kuna 
mjesečno, što za 47 novih korisnika iznosi 
ukupno 261.000 kuna. Političkim strankama 
i nezavisnoj općinskoj listi koje su na 
izborima održanim 15. svibnja 2005. godine 
dobile najmanje jednog člana Općinskog 
vijeća odobrena su sredstva za rad u iznosu 
3.000 kuna po izabranom članu. Riješeno je 
sedam zamolbi fizičkih i pravnih osoba. 

Donijeta je Odluka o sufinanciranju 
prijevoza učenika srednjih škola i studenata 
u 2006. godini prema kojoj Općina 
sufinancira prijevoz učenicima i studentima 
koji putuju sredstvima javnog prijevoza u 
Đurđevac, Koprivnicu i ostala odredišta u 
iznosu od 30% od cijene mjesečne karte 
prijevoznika. Donijeta je odluka o naplati 
potraživanja Općine Molve kompenzacijom 
i osnovano stručno povjerenstvo za 
provedbu postupka nabave usluge za izradu 
detaljnog plana uređenja gospodarske zone 
Brzdeljeva. 

Društvenom domu Repaš. Kao najpovoljnija 
ponuda odabrana je ponuda tvrtke “Sloga” 
d.o.o. Đurđevac, koja će u spomenutom 
poslovnom prostoru otvoriti trgovinu 
mješovite robe, a Poljoprivrednoj zadruzi 
Virje, koja sada koristi navedeni prostor, 
određen je rok za iseljenje iz prostora do 1. 
svibnja 2006. godine.

Za suca porotnika Općinskog suda u 
Đurđevcu predloženi su: Žufika Božidar iz 
Molvi i Žufika Drago iz Repaša. Za izradu 
detaljnog plana uređenja poslovne zone 
Brzdeljeva odabrana je tvrtka “Prostor” 
d.o.o. iz Bjelovara, a cijena izrade je 
138.000 kuna plus PDV. Riješene su 4 
zamolbe fizičkih i pravnih osoba.

21. veljače 2006. godine održana je 
14. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su 
izabrani općinski načelnik, predsjednik i 
potpredsjednik Općinskog vijeća, zamjenik 
Općinskog načelnika i članovi Općinskog 
poglavarstva. Za općinskog načelnika, 
koji je ujedno i predsjednik Općinskog 
poglavarstva, izabran je dosadašnji 

predsjednik Općinskog vijeća Ivan Kolar. 
Za predsjednika Općinskog vijeća izabran 
je Mijo Kovaček dosadašnji potpredsjednik 
Općinskog vijeća, a za potpredsjednika 
Općinskog vijeća Josip Peti, član Općinskog 

6. veljače 2006. godine održana je 13. 
sjednica Općinskog vijeća Općine Molve 
na kojoj je donijet poslovnik Općinskog 
vijeća i odluka o odabiru najpovoljnije 
ponude za zakup poslovnog prostora u 
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vijeća. Za zamjenika Općinskog načelnika, 
koji je ujedno i zamjenik predsjednika 
Općinskog poglavarstva, izabran je Josip 
Cenkovčan dosadašnji potpredsjednik 
Općinskog vijeća, a za članove Poglavarstva: 
Milica Bogat-Ivančan, Dragutin Tuba i Josip 
Hontić. Umjesto članova Općinskog vijeća 
koji su stavili svoj mandat u mirovanje 
zbog obnašanja nespojive dužnosti, dužnost 
člana Općinskog vijeća započeli su obnašati 
zamjenici članova i to: Vladimir Ivančan iz 
Repaša, Spomenka Žufika iz Molvi i Josip 
Matanović iz Gornje Šume. 

27. ožujka 2006. godine održana je 
15. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je 
donijet godišnji obračun proračuna Općine 
Molve za 2005. godinu, odluka o raspodjeli 
rezultata poslovanja Općine Molve za 
2005. godinu i konsolidirani godišnji 
obračun proračuna. Prihvaćeni su godišnji 
financijski izvještaji proračuna Općine 
Molve i izmjene i dopune proračuna za 
2006. godinu, kojima se usklađuju prihodi 
i rashodi. Prihvaćen je izvještaj o radu za 
2005. godinu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Molve i izvještaji o radu i financijski 
izvještaji udruga i drugih pravnih osoba za 
2005. godinu. Općinsko vijeće podržalo je 
prijedlog za osnivanjem Turističkog ureda 
(TZ) Općine Molve. 

Donijeta je nova odluka o uređenju 
prometa na cestama na području Općine 
Molve, odluka o prihvaćanju programa 
mjera za sufinanciranje gospodarstva s 
područja Općine Molve za uključivanje u 
operativni program razvitka svinjogojstva, 
odluka o naknadi troškova članovima 
Općinskog vijeća , Općinskog poglavarstva i 
njihovim radnih tijela, odluka o nagradi za 
obnašanje dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća, potpredsjednika Općinskog vijeća, 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika. 

Za održavanje javne rasvjete na 
području Općine Molve odabrana je ponuda 
“Elektre” iz Koprivnice, a za provođenje 
sistematske deratizacije i dezinsekcije 
ponuda tvrtke “Sanitacija” iz Koprivnice. 
Prihvaćeno je izvješće o podacima o 
događajima iz oblasti zaštite od požara 
i eksplozija na području Koprivničko-
križevačke županije i donijete četiri Odluke 
o oslobađanju komunalnog doprinosa. 

Marta Puškaš

Započeo tečaj “Proizvodnja mlijeka”
U cilju usavršavanja svih perspektivnih 

poljoprivrednih proizvođača s područja 
Općine Molve, Seljačka udruga Molve Grede 
i Općinsko vijeće općine Molve u suradnji 
s Agronomskim fakultetom iz Zagreba i 
OŠ Molve organizirali su tečaj iz područja 
govedarstva pod nazivom „proizvodnja 
mlijeka“. Razlog i povod organiziranja 
ovog seminara je približavanje ulasku RH 
u Europsku uniju i stjecanje novih znanja, 
povećanje konkurentnosti u proizvodnji 
mlijeka i načinu plasmana mlijeka i 
mliječnih proizvoda. Ujedno i zbog nešto 
slabijeg obrazovanja naših poljoprivrednika. 
Ovim predavanjima oni će dobiti, nakon 
uspješno odslušanih predavanja i položenog 
ispita, „certifikat“ – pravovaljani dokument 
koji će im omogućiti da se ulaskom u EU 
mogu baviti proizvodnjom mlijeka i ujedno 
ostvariti poticaje za svoju proizvodnju. 
Treba znati da samim ulaskom u EU za 
većinu poljoprivrednih kultura i proizvoda 
nema više povećanja proizvodnih kvota, već 
s kakvom kotom se uđe u uniju s takvom 
svaki proizvođač smije raspolagati, tj. ne 
smije više povećavati svoju prizvodnju 
od prosjeka koji je ostvario u razdoblju 
5 godina prije ulaska u EU. Stoga je vrlo 
važno u ovom razdoblju ostvariti što veću 
proizvodnju i kvalitetu, u ovom slučaju 
mlijeka i mliječnih proizvoda, kako bi što 
spremniji ušli u uniju. Baš u tu svrhu smo 
napravili program seminara iz sljedećih 
tema:

1. TLO I KRMNE KULTURE
 - tlo, kalcifikacija i plodored
 - krmne kulture – ozimi usjevi, naknadni 

i postrni usjevi
 - travnjaci, DTS i višegodišnje kulture

2. GOVEDARSTVO
 - izgradnja staja i načini držanja stoke
 - uzgojni programi goveda
 - umjetno osjemenjivanje goveda 
 - fizionomija i anatomija goveda

3. HRANIDBA STOKE
 - kemijski sastav i probavljivost krmiva
 - uzdržno-proizvodne potrebe stoke
 - temelji hranidbe stoke (rast, gravitet, 

laktacija)
 - hranjivi i ostali dodaci stočnoj hrani
 - krmne smjese

4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STOKE
 - vanjski i unutarnji čimbenici nastanka 

bolesti
 - zoohigijena i načini držanja stoke
 - najvažnije bolesti goveda
 - hipokalcemija, ketoza, dislokacija sirišta
 - bolesti i njega papaka

 
5. MARKETING U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI
 - ekonomika i organizacija mljekarske 

proizvodnje
 - prerada mlijeka na OPG-u
 - marketing mliječnih proizvoda
 - poduzetništvo, osobitosti 

poljoprivrednog tržišta i načini plasiranja 
vlastitog proizvoda

 - organiziranje proizvođača mlijeka u 
udruge - zadruge

Ovim programom seminara obuhvatili 
smo sve najvažnije proizvodne procese u 
proizvodnji mlijeka, a posebno smo dali 
naglasak na marketing mlijeka i mliječnih 
proizvoda želeći time potaknuti manja 
poljoprivredna gospodarstva na potrebu za 
udruživanjem u zadruge.

Seminar je službeno započeo 23. 
ožujka 2006.g., sa predavanjima o tlu i 
krmnim kulturama, u prostorijama OŠ 
Molve. Predavanja su koncipirana tako da 
postoje dvije grupe polaznika, u svakoj 
po 35, po 4 sata predavanja dnevno uz 
izmjenu profesora. Predavanja se održavaju 
svaki drugi dan u tjednu i to u večernjim 
satima. Cjelokupni tečaj se sastoji od 60 
školskih sati, odnosno petnaest radnih 
dana. Predavanja drže poznati profesori 
Agronomskog fakulteta i njihovi asistenti. 
Općina Molve u potpunosti financira 
troškove cjelokupnih predavanja, dok 
polaznici snose troškove izdavanja 
certifikata.

Na kraju moram reći da smo ugodno 
iznenađeni velikim brojem polaznika (njih 
70) te ih moramo pohvaliti na njihovom 
ozbiljnom pristupu predavanjima i interesu 
za pojedine teme.

Zdravko Ivančan 

općinsko vijeće
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priznanje svim žiteljima

turistička zajednica

priznanje svim žiteljima
«VOLIM HRVATSKU» KRENULA IZ MOLVA

Ovogodišnja svehrvatska turistička 
akcija «Volim Hrvatsku» krenula je iz Molva. 
Preciznije – iz Koprivnice i Molva. Na dva 
dana (13. i 14. ožujka) okupili su se u ovim 
mjestima naše županije djelatnici Hrvatske 
turističke zajednice predvođeni direktorom 
Glavnog ureda HTZ-a Nikom Bulićem, 
članovi Stožera koordinacijskog odbora 
projekta «Volim Hrvatsku» i dvadesetak 
novinara iz različitih medija koji prate 
područje turizma. Inače, spomenutu akciju 
TZH provodi već desetu godinu za redom, a 
Općina Molve trostruki je dobitnik prestižne 
nagrade što se svake godine dodjeljuje 
u sklopu ove akcije «Zeleni cvijet» za 
najuređenije mjesto kontinentalnog dijela 
Hrvatske (2002., 2004. i 2005. godine). 

Nabrojenim gostima domaćini su bili 
ovdašnji turistički djelatnici, a pokazali su 
im sve one povijesne, kulturne i turističke 
vrijednosti što bi se mogle iskoristiti kao 
naši aduti u turističkoj ponudi. Obišli su 
tako Koprivnicu, Hlebine i Đurđevac. 

Drugi dan njihova boravka obilježio 
je dolazak u Molve gdje ih je dočekao 
bogat stol raznovrsnih domaćih delicija 
poznate molvarske obitelji koja se bavi 
seoskim turizmom Jakopović. Iako su 
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među gostima bili zastupljeni mnogobrojni 
novinari razmaženi čestim odlascima i na 
međunarodne turističke sajmove, nisu krili 
svoje iznenađenje i oduševljenje ponuđenim. 
Također, nisu sakrivali svoje komplimente 
za raznovrsna jela i pića što ih dotad nisu 
imali prigodu kušati. 

Načelnik općine i saborski zastupnik 
Ivan Kolar održao je gostima vrlo dojmljivu 
video prezentaciju o samoj općini iz koje 
su prisutni mogli razabrati sve prirodne, 
kulturne, povijesne i gastronomske 
potencijale kojima se ovdje raspolaže, a već 
sutra se mogu iskoristiti u budućem razvoju 
ruralnog turizma. Goste su se posebno 
dojmile prirodne ljepote ovoga kraja, jer su 
dosad Molve uglavnom doživljavali samo 
kao veliki energetski rezervoar Hrvatske. 
Također, nisu gotovo ništa znali o bogatom 
društvenom, kulturnom, sportskom i 
gospodarskom životu Općine Molve, a sve 
je zadivio visoki opći standard o kojem se 
vodi takva značajna briga. 

Nakon što su dobili jezgrovitu opću 
sliku o stanju općine, usprkos prohladnom 
i snježnom vremenu, gosti su se zaputili 
do vodenice, a što je bilo još jedno od 
ugodnih iznenađenja. U Marijanskoj ulici 
gosti su simboličnim sađenjem nekoliko 
mladih javora – HTZ je svojim sredstvima 
sudjelovao u nabavci 82 stabla budućeg 
drvoreda - zapravo pokrenuli ovogodišnju 
akciju «Volim Hrvatsku». U sadnji sudjelovali 
su svi, od Nike Bulića i Ivana Kolara 
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do predstavnika novinara i djelatnika 
Turističkih zajednica iz drugih hrvatskih 
županija. Novozasađeni drvored podsjećat 
će Molvarce još dugi niz godina na ovaj 
susret. 

Nakon sadnje goste je u zavjetnoj 
kapelici Čudotvorne Majke Božje Molvarske 
dočekao fra Marko Vrdoljak koji im je na 
licu mjesta ispričao priču o ovoj znamenitoj 
građevini. Potom je grupa bila odvedena 
u župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice 
Marije gdje su mnogi bili impresionirani 
njezinim stanjem i vrijednošću inventara. 
Gosti su još nakratko odvezeni do mosta 
na Dravi otkuda su pogledali rijeku, a 
potom im je priređen objed u Osnovnoj 
školi. Domaćice su im bile članice KUD-a 
Molve koje su svojim prigodnim pjesmama 
raznježila srca prisutnih i natjerale 
mnogima suzu u oko. 

Po onome što se je moglo čuti po 
kuloarima, a u takvim prigodama ljudi su 
najiskreniji, svima je ovaj posjet Molvama 
postao nezaboravan i samim tim već za koji 
sat - draga uspomena. Tako su Molve stekle 
barem nekoliko desetaka novih promotora 
vlastitih turističkih potencijala, a kad se 
radi o ljudima koji svakodnevno rade u 
medijima, to i nije tako zanemarivo. Dapače, 
posljedice će biti dugoročne i sigurno vrlo 
pozitivne. 

     
Vj. P. 

turistička zajednica
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Neprilike s riječju Molve
Treba li govoriti ja sam Molvarac ili ja sam Molvanac, ili ja 

sam Molarec, ili možda ja sam Molvarčanin, odnosno ja sam 
Molvljanin… Isto tako, je li stanovnica mjesta Molve Molvarka, 
Molvanka ili nešto treće… Dolazimo li iz Molvi ili iz Molva…

Zamislite si situaciju da ste pozvani na svadbu u Zagreb. Ženi 
se sin vašeg bratića iz trećeg koljena, koji živi u Koprivnici i koji vas 
već jedva poznaje, ali vas je nekim čudom ipak pozvao na svadbu. 
Taj sin vašeg bratića iz trećeg koljena nije si mogao naći djevojku iz 
Podravine, nego je, lupež, nakon što se vratio sa studija iz Zagreba, 
sa sobom doveo i buduću mladenku. Kako bilo da bilo, svatovi su 
u Zagrebu. Pojavite se u sali i bratićev sin vas predstavlja svojoj 
izabranici: A evo, stigli su i Molvarci, to jest Molvanci…zamisli se 
kako je pravilno nazvati vas, no da bi bio jasniji nastavi opisno 
objašnjavati misleći da tako ne može pogriješiti: ovo su ti moji 
ujak i ujna iz Molvi, ‘oću reći iz Molva… potpuno se spetljao jadnik. 
Želeći biti pristojna, tek toliko da nešto kaže, mladenka upita, A 
Molve, to je neki otok? Budući suprug ju prezrivo pogleda i kiselo 
se nasmije te reče ne draga, Molve nisu otok, nego selo, i to 
najbogatije selo u Hrvatskoj, ponosno će on. Ma daj, razveseli se 
mladenka i htjede još nešto upitati, ali ju izabranik njenog života 
prekine da ne bi izvalila još neku glupost i nastavi opisivati Molve, 
to ti je selo u Podravini. Mladenka se poveselila jer je kao počela 
shvaćati stvar pa da bi ispala pametna upita aha, dakle Molve su u 
Zagorju? Nakon što su ju svi čudno pogledali pokuša se ispraviti i 
molećivo upita ne u Zagorju, onda možda u Slavoniji? Mladenac se 
primi za čelo i ode popiti neko žestoko piće…

Iako je ovo zamišljena situacija, nije potpuno nezamisliva 
u stvarnosti, možda vam se ponekad i dogodilo nešto slično 
– meni je naime, doduše ne na svadbi, ali nema veze. I mladenac i 
mladenka su pogriješili i u tom smislu su izrekli neke od najčešćih 
krivih stereotipa koji vladaju o Molvama. Kao prvo, iako zvuči 
egzotično, Molve nisu otok. Kao drugo, Molve nisu najbogatije selo 
u Hrvatskoj. I kao treće, Podravina nije ni u Zagorju ni u Slavoniji 
– činjenica je da većina Hrvata smatra da se Hrvatska sastoji od 
Dalmacije, Gorskog Kotara, Slavonije i Zagorja, ali to je njihov 
problem! Posebno je pak pitanje kako ćemo nazvati stanovnika 
mjesta Molve, odnosno kako ćemo deklinirati riječ Molve.

U hrvatskoj znanosti o jeziku postoji pojam etnik, koji označava 
naziv stanovnika naseljenog mjesta, države, kraja ili kontinenta. 
Tako su etnici npr. Zagrepčanin, Španjolac, Zagorac ili Europljanin. 
Pitanje koje nas zanima je kako napraviti etnika za mjesto 
Molve. Hrvatska gramatika kaže da se etnici tvore tako da se na 
ime mjesta dodaju nastavci -ac (npr. Varaždinac), -anac (npr. 
Austrijanac), -anin (npr. Hvaranin), -čanin (npr. Bjelovarčanin), -ak 
(npr. Bošnjak) ili -lija (npr. Sarajlija). Dakle na ime našeg mjesta bi 
smo trebali dodati jedan od tih nastavaka ako želimo dobiti ime 
njegova stanovnika. U gramatici izričito piše da etnik od mjesta 
Molve glasi Molvanac (provjerite sami na 315. stranici Hrvatske 
gramatike, autori Barić i dr.). Dakle, dodali smo nastavak -anac. 
No, osim tog oblika, u novinama, na radiju i televiziji viđeni su i 
ovakvi nazivi stanovnika mjesta Molve: Molvljanin, Molvarčanin 

ili Molvančanin, odnosno Molvarac. Da pitate stanovnika našeg 
mjesta on bi vam rekao da ni jedno od toga nije točno, nego da se 
stanovnik mjesta Molve zove Molvarec. Dakle, u optjecaju je šest 
naziva: Molvanac, Molvarac, Molvljanin, Molvarčanin, Molvančanin 
i Molvarec. Koji je najtočniji? Odgovor na to pitanje glasi da su dva 
naziva točna: Molvanac i Molvarec. Naime, ukoliko želimo govoriti 
književnim jezikom trebali bi smo reći Došao je jedan Molvanac. 
No, osim tog oblika, gramatika prihvaća i oblik Molvarec jer svako 
mjesto ima pravo nazvati svojeg stanovnika kako ono želi, a Molve 
svojeg stanovnika naziva Molvarec. Dakle, treba razlikovati oblik 
Molvarec od oblika Molvarac: oblik Molvarac ne dolazi u obzir jer 
se ovo –r nikako ne može naći u etniku mjesta Molve s obzirom 
na to da ne postoji nastavak koji glasi -arac. Doduše, ne postoji ni 
nastavak -arec, ali kao što rekoh, oblik Molvarec se dozvoljava jer 
ga gaje sami stanovnici tog mjesta (tako se npr. dozvoljava i naziv 
Puležani za stanovnike Pule, iako se u književnom jeziku nazivaju 
Puljani). Dakle, ili sam Molvanac ili Molvarec, ostale oblike bi 
trebalo izbjegavati.

Priča oko naziva stanovnice mjesta Molve nešto je 
jednostavnija. Naime, gramatika kaže da se etnik za ženski rod 
tvori dodavanjem nastavaka -ica, -ka i -kinja na etnik za muški 
rod. Dakle, ako je etnik za muški rod Molvanac, onda na njega 
dodamo nastavak koji mu najbolje pristaje i dobivamo etnik 
za ženski rod, a to je Molvanka (čudno bi zvučalo Molvanica ili 
Molvankinja). Ali, oblik za stanovnicu mjesta Molve može glasiti 
i Molvarka, ako nastavak -ka dodamo na oblik Molvarec. Ako pak 
želimo imenovati sve muške stanovnike mjesta Molve isto tako ih 
možemo dvojako nazvati: Molvanci, odnosno Molvarci: ovisno o 
tome tvorimo li taj naziv od oblika Molvanac-Molvanka ili od oblika 
Molvarec-Molvarka. Ako želimo imenovati sve ženske stanovnice 
mjesta Molve nazvat ćemo ih ili Molvanke ili Molvarke.

Dakle, u govorenju i pisanju trebalo bi koristiti istaknutih osam 
pravilnih naziva. Ako želimo strogo poštovati zakone književnog 
jezika koristit ćemo nazive Molvanac, Molvanka, Molvanci i 
Molvanke, a ako želimo istaknuti dijalektalnu dimenziju također je 
pravilno koristit nazive Molvarec, Molvarka, Molvarci i Molvarke.

Ostaje nam još pitanje je li pravilno reći Sjećam se svojih 
Molvi ili Sjećam se svojih Molva, odnosno Dolazim iz Molvi ili 
Dolazim iz Molva. Da bi odgovorili na to pitanje moramo pogledati 
kakva je Molve riječ. Molve je imenica ženskog roda, tzv. pluralia 
tantum, odnosno imenica koja ima samo oblike za množinu – ne 
postoji jednina od riječi Molve: kažemo ove Molve, a ne ova Molve. 
Dakle, imenicu Molve moramo tretirati kao imenicu žene. Svima 
nam je jasno da ćemo reći Sjećam se svojih žena pa tako onda 
moramo reći i Sjećam se svojih Molva. Ako nastavak za genitiv 
množine imenica ženskog roda glasi -a, onda mora tako biti i u 
riječi Molve. Analogija je i s riječju Našice: Sjećam se svojih Našica, 
odnosno Dolazim iz Našica, tj. Dolazim iz Molva. Oblik Molvi 
rezultat je lokalnog govora i nije pravilan ukoliko želimo govoriti ili 
pisati književni jezikom.

Mario Kolar

Neprilike s riječju Molve

pravopis
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Fra Ðuro Hontić - novi 
ministar provincijal 

Na Redovitom provincijskom kapitulu, koji se od 6. ožujka 
održava u creskom samostanu sv. Frane, 8. ožujka za novog 
ministra provincijala izabran je fra Đuro Hontić, dosadašnji župnik 
i gvardijan samostana sv. Antuna Padovanskog u Novom Marofu. 
Dosadašnji magistar klerika na Sv. Duhu fra Miljenko Hontić na 
redovitom provincijskom kapitulu izabran je za kapitularnog 
kustosa. Tog istog dana za člana uprave izabran je i fra Zdravko 
Tuba župnik u Mađarevu.

Fra Đuro Hontić rođen je 10. listopada 1959. u Molvama. 
Privremene zavjete položio je 26. listopada 1980. u Cresu, a 
svečane zavjete u Zagrebu 4. listopada 1984. Za svećenika je 
zaređen u Zagrebu 29. lipnja 1986. godine. Fra Đuro je magistrirao 
1992. godine duhovnost na Papinskom ateneju Antonianum 
u Rimu. Obavljao je dužnost vicerektora u kolegiju franjevaca 
konventualaca Seraphicum u Rimu, a u Zagrebu je vršio dužnost 
župnika župe sv. Maksimilijana Kolbea na Bijeniku. Iz obitelji fra 
Đure Hontić je i brat franjevac konventualac, te sestra milosrdnica.

HRVATSKA PROVINCIJA SV. JERONIMA FRANJEVACA 
KONVENTUALACA

vjerski kutak

(Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega)

Vjera u uskrsnuće

Čovjek danas sebi umišlja da je nerazoriv gospodar, da raspolaže 
sam sobom, sam gradi svoju budućnost, da je kovač svoje sreće. 
Uvijek govori o dostignućima, o boljoj budućnosti koju stvara, za 
koju radi i živi. Ipak je ranjiv, nemoćan je pred smrću. A onda čemu 
sve, ako mora umrijeti?

Kršćanstvo je vjera koja propovijeda da je i granična stvarnost 
prekoračena. Pronosi svijetom radosnu vijest: Onaj koji je bio raspet 
i ležao u grobu, uskrsnuo je, živ je. “Isus koji je umro, a Pavao tvrdi 
daje živ” (Dj 25, 19), to je svjedočanstvo i smisao naše vjere.

Tako u bibliji imamo povijesni hod Kristov: Onaj koji “prođe 
zemljom čineći dobro”, bio je raspet, i “treći dan” uskrsnu. 
Uskrsnuće od mrtvih, koje su i proroci navijestili, započelo je 
Kristovim uskrsnućem. Uskrsnuće nije više predmet buduće nade, 
kršćanstvo tu nadu proživljava već u sadašnjem trenutku, u 
vjeri. Isusovo uskrsnuće je početak našega uskrsnuća, Isus je već 
postavljen od Boga “za Suca živih i mrtvih”.

Sveti Pavao ističe da su krštenici “suuskrsli” s Kristom. To traži 
i novi način života. Kršćanin treba težiti za onim “gore”, gdje Krist 
sjedi zdesna Bogu; naš život mora biti skriven s Kristom u Bogu, 
život novi darovan po uskrsnuću Kristovu, da se jednom s njim 
pojavi u slavi.

Evanđelja nam ne opisuju samo uskrsnuće. Nitko nije bio 
prisutan. Ali ukazuju na prazan grob i na ukazanja. Svi evanđelisti 
se slažu daje prazan grob nađen prije zore u nedjelju. Marija 
Magdalena dođe na grob “još za mraka” i nađe kamen s groba 
dignut. Tijela nema, tko ga je ukrao?

Otrči i javi Petru. Petar i “drugi učenik” trčeći stižu na grob. 
Ovaj “drugi učenik” ugleda povoje gdje leže i ubrus smotan na 
jednom mjestu. Dakle, tijelo nije ukradeno. I “povjerova”. Prazan 
grob nije “tlapnja”. Dva svjedoka to potvrđuju. “Drugi učenik” - 
Ivan povjerova u uskrsnuće, prisjećajući se Isusovih riječi. 

Ali puno svjetlo dolazi kad im Duh Sveti rasvijetli smisao Pisma: 
“Isus treba da ustane od mrtvih. “

Uskrs je blagdan vjere u vječni život, blagdan ljubavi, istine, 
pravde. Smrt nema posljednju riječ, a tako ni mržnja, ni patnja, ni 
laž. Uskrs je pobjeda pravednosti protiv grijeha, svjetla protiv tame, 
istine protiv laži, snage protiv klonulosti, ljubavi protiv mržnje, 
života protiv smrti. Uskrs daje smisao našem životu. Ako je Krist 
uskrsnuo, vjerujemo da ćemo i mi uskrsnuli. Vjera u uskrsnuće čini 
nas najsretnijim ljudima na zemlji; ako nema uskrsnuća onda smo 
najbjedniji od svih ljudi. “Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina 
usnulih!” 

Poruka Uskrsa

Uskrs je najveći kršćanski blagdan. Nije to blagdan proljeća, 
prirode koja se rađa na život silom prirodnih zakona, nego navještaj 
da je čovjek otet svijetu smrti da bude nanovo rođen u Bogu. To 
je blagdan prije nepoznate slobode, darovane od Duha kojeg smo 
primili na krštenju. Uskrs je za kršćanina ključ povijesti, svjetske 
i vlastite. Bog je svojom nedokučivom ljubavlju htio zahvatiti 
u našu povijest grijeha. Uskrs nam svjedoči kako ljudski život 
postaje nanovo nezamisliva vrednota, zahvaljujući činu Oca koji 
uskrsnu Sina svoga i u njemu sve vjernike. Samo u Kristu Uskrslom 

UskrsUskrs
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postajemo doista živi. Sve što je izvan Uskrsloga, ostaje predano 
smrti, ništavilu, raspadanju.

Uskrs je prijelaz iz smrti u život. Svijet bez Krista nije samo 
bolesnik ili rob ili umirući, nego mrtvac. 

Krist nas uskrsnućem izbavlja ne samo od ropstva grijeha nego 
od ništavih smrti, što je posljedica grijeha. Uskrsna radost je svijest 
težine opasnosti i podzemlja iz kojeg smo oslobođeni i sigurnost da 
smo i mi zajedno s Kristom uskrsnuli.

Uskrs nije samo obljetnica jedne smrti i uskrsnuća, nego vjera 
da je Isus živ, da je ovdje i sada prisutan među nama, svojim 
vjernicima, da živi s Crkvom do kraja, s nama, u našoj zajednici. 
Mržnja, laž, nepravda kao da slavi slavlje na Veliki Petak. Uskrs je 
pobjeda ljubavi, istine i života, besmrtnosti, neumrlosti.

Sv. Petar sažima pashalnu poruku Korneliju riječima: “prođe 
zemljom Čineći dobro”. 

Uskrs je navještaj spasenja koje prolazi kroz “uskrsnuće” i stvara 
novi odnos među ljudima. Svojim uskrsnućem Isus prožima cijelo 
naše biće ljubavlju prema Bogu i bližnjemu.

Uskrs nam otkriva naše dostojanstvo i naš poziv. Postali smo 
djeca Božja, dionici božanske naravi. Zato kršćanin mora “za onim 
gore težiti”. Sada je to život skriven u Bogu s Kristom, ali će se 
jednom objaviti kad se zajedno s Kristom pojavi u slavi.

Evanđelje nam govori o praznom grobu. Prazan grob je 
pokazatelj da Isusov život nije završio u grobu, što je sudbina 
svakog čovjeka. Ne samo na svršetku svijeta, nego je Krist već sada 
više živ nego prije. Sumnja apostola nad praznim grobom nije samo 
dokaz da oni nisu stvorili taj navještaj, nego je znak neočekivane 
novosti, koja je tako uzvišena i utješna da je treba prihvatiti 
oprezno. Žene koje su posljednje ostavile grob na Veliki Petak, i prve 
došle na grob, postale su glasnice uskrsnuća, nosioci života koji se 
nanovo rađa.

Osuđen, mrtav, poražen, uskrsnuo je. Pobijeđena je smrt. 
Isusova prisutnost u svijetu odsada nema granica tijela ni prostora. 
Novi život još se ne vidi, samo njegov navještaj. Vjera nam otkriva 
tragove života skrivena u Bogu, koji će se na kraju objaviti. Vjera 
u uskrsnuće stvara heroje, kršćanske mučenike i ispovjednike, 
mučenike vjere i ljubavi.

Da, to je naša pobjeda, vjera u Isusovo uskrsnuće i u njemu i u 
naše uskrsnuće.

Navještaj uskrsnuća

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova ne donosi nam izvještaj 
samog Kristova uskrsnuća. Uostalom ne nalazimo ga ni na jednoj 
stranici Novog zavjeta. Evanđelja nam svjedoče da je Isus uskrsnuo 
i povlašteni svjedoci su ga vidjeli, razgovarali s njime, blagovali s 
uskrslim Gospodinom. 

Isus počinje svoje djelovanje krštenjem, što je bilo i mesijansko 
“ustoličenje” po Duhu koji silazi nad Isusa. Slijedi Isusovo javno 
djelovanje sažeto u rečenici: “prođe zemljom čineći dobro i 
ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao”. 

Poslanje je apostola, svjedoka svih događaja, naviještati svijetu: 
Isusa, kojeg “smakoše objesivši na stup (križ)”, Bog postavi “za Suca 
živih i mrtvih”, i pozivati na vjeru za oproštenje grijeha. Povijesni 
događaj Isusov je središte ovog navještaja. Nije to proglas neke 
nove nauke, mudrih izreka, nego život jednog čovjeka, ono što je 
on učinio prije nego ono što je rekao, i spasenjsko značenje njegove 
smrti. On ima vlast oprostiti grijehe i pomiriti čovjeka s Bogom. 
Uskrsnuće je događaj koji nam potvrđuje da je Isus zaista Gospodin 
i da samo on oprašta grijehe.

Evanđelist Ivan je Isusa na križu već predstavio kao vazmeno 
uzdignuće: u znamenju vode i vina otkrio nam je u Raspetom novi 
Hram iz kojeg izvire plodonosni izvor (Ez 47, 1) i kao žrtveno janje, 
kojemu nisu prebite golijeni i kojeg je krv prolivena za spas naroda 

(19. 33-36). U Evanđelju koje se čita na nedjelju Uskrsnuća donosi 
nam kako su prvi svjedoci došli do vjere.

“Prvog dana sedmice” (nedjelja): ugrađuje ovaj izvještaj u 
ritam nedjeljnog liturgijskog slavlja prve Crkve. Govori o nekim 
znakovima: kamen s groba “dignut”, povoji i ubrus smotan, znakovi 
su po sebi dvoznačni, ne dostaju da utvrde vjeru. Marija trči s groba 
preplašena. Dok je “drugi učenik” koga Isus ljubi uzor vjernika koji 
“vidje i povjerova”.

Vjera je dar, a ne čovjekovo dostignuće. Kad je vjera dana, 
shvaćaju se Pisma, raspoloženi smo za svjedočanstvo proroka. 
Slijedi da Uskrs nije događaj koji se propovijeda toliko da dokažemo 
da je Isus Sin Božji, niti da su svjedoci vjerodostojni. 

Apostoli su svjesni da Vazmeni događaj nadvisuje spoznajnu 
moć čovjeka i čisto povijesno ovjerovljenje, iako je povijesni 
događaj. Naša vjera nije vjera u nekoga koji svjedoči da je 
vidio Krista, nego u Krista živa i prisutna u Crkvi. Apostolsko 
propovijedanje ide za tim da navijesti Kristovu prisutnost u Crkvi. 
Svjedoci nisu samo svjedoci događaja koji se jednom zbio, nego koji 
se i sada zbiva, te i mi možemo vjerovati kao i oni.

Petar svjedoči da Krist oprašta grijehe onima koji u njega 
vjeruju. Pavao svjedoči da moramo težiti za onim “gore”, a ne 
za zemaljskim, da budemo dionici konačne Kristove slave. Ivan 
svjedoči da postoje znamenja koja nas usmjeravaju da vjerujemo 
u Krista.

Uskrsnuće je prisutnost koja zahvaća u naš život i preporađa 
nas na novi život. Uskrsnuće stvara od učenika koji su ga napustili 
i od grupe izgubljene i bez nade, prve vjernike najveće čovjekove 
nade. Uskrs zahvaća i u naš život grijeha i bijede, i pripravlja nas 
za “epopeju novog izlaska u zemlju pune slobode, prema svitanju 
novog dana” (Claudel).

Svjetlo Uskrsa neka nas zahvati, a milost otjera sve trulo, 
nečisto, grešno. Oslobođeni starog prokletstva živimo novim 
životom u novom Kristovom svijetu.

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS!

priredio: 
fra Marko Vrdoljak, župnik 
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Prošle jeseni obilježen je 40. rođendan Kulturno umjetničkog 
društva Molve. U toj svečarskoj godini štošta nam se lijepoga događalo. 
Bila je to zaista veoma uspješna i posebna godina po uspjesima na 
natjecanjima, broju nastupa, ali i po mnoštvu zbivanja u našem društvu 
te rođendanskoj proslavi. 

 Na 41. redovnoj godišnjoj skupštini koja je održana 25. veljače 
2006. godine u Domu kulture U Molvama iznesen je pregled rada 
udruge i aktivnosti tijekom prošle godine, podneseno financijsko 
izvješće i donijet plan rada za 2006. godinu. 

Iza službenog dijela sjednice promovirali smo dokumentarni film o 
radu KUD-a povodom 40. obljetnice postojanja društva, . Na filmu su 
zabilježeni svi ključni događaji iz povijesti društva prema materijalima 
koje smo uspjeli prikupiti te je zabilježena sama proslava 40. obljetnice 
KUD-a koju smo obilježili u jesen 2005. godine. 

Na Skupštini je došlo do malih izmjena u voditeljstvu udruge tako 
da Upravni odbor čine sljedeći članovi: predsjednica Marina Sabolović, 
tajnica Mirela Paša, blagajnik Zvonimir Ištvan, garderobijerka 
Spomenka Žufika te voditelji sekcija: Katica Ištvan, Dubravka Jaković, 
Ivan Jaković, Dražen Štefan i novoimenovana voditeljica podmlatka 
folklorne sekcije Nada Kokša. 

 KUD Molve izvrsno 
funkcionira i svake godine 
postaje sve bolji i aktivniji. 
Trenutno okuplja 111 članova 
razne starosne dobi od 3 do 65 
godina. 

U 2005. godini bilježi 
veliku aktivnost. Društvo je 
imalo trideset i dva nastupa, 
a marljiv rad i veliki uspjesi 
mogu se razabrati iz sažetka 
prošlogodišnjih aktivnosti. 

12. veljače 2005. folklorna 
sekcija nastupala je u Novigradu 
Podravskom. 

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

11. i 12. ožujka 2005. u Koprivnici je održan seminar za voditelje 
i koreografe folklornih družina, a na njemu su sudjelovali Dubravka 
Jaković i Željko Popec. 

18. i 19. ožujka 2005. na seminaru za voditelje tamburaških 
sastava bio je Dražen Štefan. 

27. ožujka 2005. održani su nastupi vezani uz manifestaciju 
“Vuzem na Molvaj”, a nastupali su ženski pjevački sastav i folklor na 
otvorenju izložbe pisanica 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 na Državno natjecanje 
dramskih amaterskih sekcija u Karlovcu. Na tom natjecanju Ivan 
Jaković osvojio je prvo mjesto i priznanje za najbolju režiju, a glumica 
Marina Žufika dobila je priznanje za najbolju sporednu žensku ulogu. 
Stoga još jednom ovom prilikom iskrene čestitke na velikom i zaista 
zasluženom uspjehu svim glumcima njihovom voditelju najboljem 
režiseru amateru u našoj županiji. 

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

23. travnja 2005. u Đurđevcu povodom Đurđeva 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 sastav sudjeluje na 1. susretima 
folklora KUD-a “Širine” u Novom Virju. 

kud molve

KUD MOLVE – aktivnosti društva u zimskom periodu
ODRŽANA 41. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA NA KOJOJ SU IZNIJETI REZULTATI RADA KUD–A MOLVE U 
JUBILARNOJ 2005. GODINI TE IZVRŠENA PROMOCIJA DOKUMENTARNOG FILMA UZ 40. OBLJETNICU POSTOJANJA 

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

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

25. svibnja 2005. naši do sada “brončani” tamburaši postaju 
“srebrni” osvojivši na Državnom festivalu tamburaške glazbe u Osijeku 
srebrnu plaketu “ Pajo Kolarić” u rangu dječjih tamburaških orkestara. 
Čestitamo i njima na izuzetnom uspjehu s nadom da će ove godine 
postati « zlatni». 

11. lipnja 2005. folklorna sekcija nastupala je u Slavonskom 
Brodu na smotri folklora pod nazivom “Brodsko kolo” i napravila 
zapažen nastup. 

17. – 19. lipnja 2005. naša dramska sekcija sudjelovala je vrlo 
zapaženim nastupom na državnom natjecanju amaterskih dramskih 
sekcija u Karlovcu gdje je bila pohvaljena i posebno istaknuta. 

26. lipnja 2005. povodom Dana Općine Sv. Ivan Žabno bilježimo 
nastup ženskog pjevačkog sastava u njihovoj župnoj crkvi

3. srpnja 2005. na Podravskim motivima u Koprivnici imali smo 
vrlo uspješan nastup dramske sekcije i folklora. 

Nakon kratke ljetne stanke započeli smo s daljnjim radom. 
U kolovozu su se održavali seminari za tamburaše. U Vinkovcima 

su bili Matej Ištvan i Igor Paranus a u Pučišćima na Braču na seminaru 
za tradicijska glazbala bio je voditelj tamburaškog orkestra Dražen 
Štefan. 

14. kolovoza 2005. – u Molvama nastupa ženski pjevački sastav 
na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Molve

17. rujna 2005. članovi društva bili su na jednodnevnom izletu u 
toplicama Sveti Martin na Muri. 

Nakon toga počeo je buran jesenski period. 
KUD “Molve” svečano je proslavio svoj 40. rođendan i dobio 

zastavu kojoj je ispred Općine Molve kumovao g. Ivan Kolar. 
Povodom obilježavanja 40. obljetnice postojanja od 23. - 25. rujna 

2005. održane su razne manifestacije: Večer glazbe i plesa, otvorenje 
izložbe slika Ivana Jakovića i fotografija Zvonimira Ištvana, posvećena 
je zastava KUD-a, održani su 8. molvarski susreti folklora, promocija 
knjige Ivana Jakovića “ Selske huncutarije”, a dramska je tim povodom 
izvela humornu dramu Ivana Jakovića “ Brak nije mrak ( ili morti je)” . 

Posebno nam je drago što su se tim povodom okupili nekadašnji 
članovi Kud-a Molve- veterani molvarskog folklora među kojima su 
neki bili osnivači našeg društva i u prvoj postavi folklora. Neizmjerno 
smo im zahvalni, kao i njihovim voditeljicama Dubravki Jaković i 
Katici Ištvan koje su ih okupile, na pothvatu koji su učinili. Oni su sada 
aktivna postava koja sudjeluje na raznim gostovanjima i nastupima. 

Tako smo kroz tri dana svečano obilježiti naš jubilej 40. godina 
postojanja kulturno umjetničkog društva Molve. 
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Povodom Martinja u Đurđevcu Tamburaški orkestar nastupao je kao 
gost na priredbi Glazbene radionice Sanje Kovačić. 

19. studenog 2005. bilježimo sudjelovanje našeg društva na 
priredbi županijskog ranga “Stvaralaštvom protiv ovisnosti” koju je 
organiziralo Društvo liječenih alkoholičara Đurđevac, a koja se održala 
u Molvama. U programu je sudjelovao tamburaški sastav i tri skupine 
folklorne sekcije 

2. prosinca 2005. u Domoljubu u Koprivnici KUD “Molve” 
održalo je dobrotvornu cjelovečernju priredbu povodom Dana invalida 
koju je organizirala Udruga invalida iz Koprivnice. Novac od ulaznica 
doniran je za rad s roditeljima djece koja su invalidi. Nastupale su sve 
sekcije veterani i aktivni sastav folklorne sekcije, tamburaški orkestar, 
tamburaški sastav, ženski pjevački sastav i dramska sekcija. 

2. i 3. prosinca 2005. u Koprivnici je održan seminar za učenje 
sviranja na podravskim dudama na kojem su sudjelovala naše èetirt 
članice: Jelena Kovačić, Margareta Cahunek, Ana Hontiæ i Andrea 
Franjo.

4. prosinca 2005. ženski pjevački sastav nastupao je u Molvama 
na promociji knjige “Duhovni korijeni” Dragutina Kokše. 

17. prosinca 2005. otvorenje izložbe slika Molvarskog likovnog 
kruga u Molvama uveličava kao i uvijek ženski pjevački sastav i članovi 
dramske sekcije koji prikazuju božićni običaj donošenje poležaja. 

18. prosinca 2005. članovi našeg društva bili su na koncertu 
Zagrebačkog folklornog ansambla “dr. Ivana Ivančana” u Hrvatskom 
narodnom kazalištu u Zagrebu. 

26. prosinca 2005. u Crkvi Blažene Djevice Marije u Molvama 
održan je Božićni koncert kao čestitka mjestu i mještanima Molva . 

14. siječnja 2006. naša dramska grupa nastupa s humornom 
dramom “BRAK NEJE MRAK ( ILI MORTI JE)“ u Sikirevcima na 3. smotri 
pučkih igrokaza na jednoj u nizu manifestacija u sklopu 42. BRODSKOG 
KOLA, najstarije smotre folklora u Hrvatskoj. Grupa je imala zapažen 
nastup i primila od domaćina lijepe pohvale za izvedeni program, ali 
isto tako i za ostavljeni dojam za primjerno i dostojanstveno ponašanje 
prije i poslije programa. Te večeri je naša glumica Marina Žufika 
osvojila „Šokački Oskar“ za najbolju žensku ulogu. 

9. veljače 2006. dramska sekcija izvela je istu dramu u Đurđevcu 
u Strukovnoj školi. 

 Srednjoškolci su predstavu odlično prihvatili što je bilo vidljivo po 
njihovoj reakciji i pljesku kojeg su uputili glumcima. 

11. veljače 2006. s cjelovečernjim programom gostujemo u Ždali. 
24. veljače 2006. folklorna sekcija i ženski pjevački sastav 

uveličavaju otvorenje izložbe vina Udruge vinogradara iz Molva u 
Osnovnoj školi u Molvama. 

26. ožujka 2006. folklorna sekcija izvela je nastup pred članom 
povjerenstva za Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu, prof. Vidom 
Bagurom. Naime, folklorna sekcija je pozvana na sudjelovanje na ovu 
prestižnu manifestaciju ovog ljeta kada se obilježava 40. godina te 
uvažene međunarodne smotre. 

 Naše društvo sudjelovalo je na 1. smotri 1966. g. i 1994. g. i 
pozvano je sada kao jedno od prvih sudionika te smotre. Zanimljivost 
je i ta da je Katica Paša sudionica 1. MSF u Zagrebu i sada u sastavu 
našeg folklora i priprema se za ovaj važan nastup ovog ljeta. 

14. ožujka 2006. ženski pjevački sastav prigodnim programom 
sudjeluje u akciji Turističke zajednice Hrvatske “Volim Hrvatsku” čija je 
akcija za najuređenija mjesta u Hrvatskoj krenula upravo iz Molvi - 
najuređenijeg malog mjesta kontinentalne Hrvatske u 2005. godini. 

21. ožujka 2006. dramska sekcija s humornom dramom nastupa 
u Kloštru Podravskom povodom njihovih Dana općine. Nastup je bio 
izvanredno dobro prihvaćen i publika je bila oduševljena. 

25. ožujka 2006. održano je i tradicionalno godišnje gostovanje u 
Novom Virju sa cjelovečernjim programom svih sekcija. 

Kao što se vidi iz ovog povećeg popisa naših nastupa tijekom 2005. 
godine te u ova tri mjeseca 2006. godine, uz trud voditelja, ali i uz 
poseban angažman članova uspijevamo sve to realizirati. Posebno nas 
raduju veterani molvarskog folklora koji su se marljivo prihvatili posla i 
neki nakon četrdesetak godina ponovno počeli plesati i sada su postali 
sastavnim dijelom svih naših nastupa. 

U tako malom mjestu imati toliko sekcija , članova i nastupa nije 
malo. To je samo znak da nam se lijepo družiti i zajedno zabavljati 
unatoč razlici u godinama pa u takvom društvu nije teško postizati 
iznimno vrijedne rezultate. Jedni druge poučavamo i podržavamo jer 
samo uzajamnim poštovanjem i zajedno možemo napredovati dalje i 
očuvati našu tradiciju koju smo naslijedili i koju moramo njegovati te 
smo je dužni prenositi na buduće generacije. 

Na kraju iza ovog presjeka rada KUD Molve želja nam je da se još 
jednom zahvalimo na potpori i razumijevanju Općini Molve, Općinskom 
vijeću i g. Ivanu Kolaru te cijenjenoj publici koja nas podupire i prati 
naš rad. S voljom i marljivim radom pokušat ćemo u ovoj godini biti još 
aktivniji i bolji te opravdati Vaše povjerenje. 

Nada i vjera u svjetlost Uskrsa neka Vas prati i osvijetli 
Vaše putove. 

SRETAN USKRS žele Vam članovi KUD-a MOLVE. 

Tajnica KUD-a: Mirela Paša

kud molve
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Nakon što je ostvarila svoju državnost i samostalnost, 
Hrvatska želi postati modema demokratska zemlja, te se politički, 
gospodarski i kulturološki uključiti u procese stvaranja suvremene 
civilizacije za opće dobro svih, naroda i čovjeka pojedinca. To je 
temeljni, primarni cilj Republike Hrvatske i njenih građana.

Prirodno je da Hrvatska kao europska država ovaj cilj postigne 
zajedno s ostalim državama matičnog kontinenta, jer vizija 
budućnosti, opće dobro i blagostanje čovjeka, nemoguće je 
ostvariti u izoliranim društvima.

Smisao izričaja «zajedno s ostalim državama matičnog 
kontinenta« nipošto ne znači obvezu pridruživanja EU, već samo 
naglašenu potrebu otvorenosti hrvatskog društva i njegovu 
spremnost da poštiva i primjenjuje sva civilizacijska dostignuća 
suvremenog prava, etičke vrijednosti, kao i gospodarske zakonitosti 
i kulturne dosege.

Kada bi hrvatsko društvo bar približno bilo na takvom stupnju 
razvoja da može tako funkcionirati, tada samo pridruživanje EU ne 
bi bilo toliko bitno. Hrvatsko društvo bi tada bilo u stanju ostvariti, 
kako svoje posebne interese, tako i vrijednosti općeg dobra, bez 
nužne integracije u EU (primjer Norveška i dr.).

Tome nažalost nije tako.

Zato za nas mora biti prvenstveni cilj osposobljavanje 
hrvatskog društva za vlastito, autonomno funkcioniranje u 
skladu s najvišim suvremenim civilizacijskim kriterijima.

Logično je pretpostaviti da pridruživanje EU i započeti 
integrativni procesi nama olakšavaju i dodatno nas motiviraju da 
što prije postignemo temeljne značajke suvremenog građanskog 
društva, ali nisu i ne mogu biti sami sebi svrha.

Naime, pukom formom pridruživanja EU bez stvarnog htjenja, 
odlučne i sveukupne građanske aktivnosti ne može se ostvariti 
željeni preobražaj našeg društva.

Suvremeno hrvatsko društvo, kako god uzmemo, moramo 
izgraditi mi sami, i to iz temelja.

Ako to nismo u stanju učiniti, očekuju nas dva, gotovo jednako 
loša scenarija:

1. postati član EU po njenim pravilima i formalnim kriterijima 
i biti potpuno inferioran u svim bitnim područjima, od političko-
pravnog do gospodarsko-civilizacijskog aspekta, što znači praktično 
nestajanje vlastitog identiteta i samosvojnosti,

2. ostati izvan EU, bez samosvijesti o vlastitoj vrijednosti 
i sposobnosti da hrvatsko društvo postane doista moderno i 
suvremeno što neminovno vodi malodušju i izolaciji od naprednih 
civilizacijskih procesa, te dovodi do istog rezultata kao pod 1.

Jedini pravi scenarij naše budućnosti, neovisno o ulasku u EU 
mora biti takva organizacija hrvatskog društva koja će omogućiti 
u punoj mjeri afirmaciju naših tradicionalnih vrijednosti, po 
kojima «i jesmo to što jesmo» što znači izgradnju države na 
načelima čovječnosti, slobode, demokracije i mirotvorstva 
(Radić).

Tako ćemo najbolje sačuvati naš identitet i ujedno biti na tragu 
općeg dobra, ali i onemogućiti sve one koji bi u ime svojih sebičnih 
interesa izolirali Hrvatsku, i imali Hrvatsku «za sebe», ali ne i za 
hrvatske građane. 

Upravo zbog takvih, odmah se mora započeti istinska 
preobrazba hrvatskog društva od etičke do gospodarsko-političke i 
kulturne sfere.

Najveći broj građana Hrvatske moraju biti uključeni u ove 
procese, a ne pasivno promatrati što im sprema politička elita. 
Oni već sada na unutarnjem planu morali bi osjetiti da unutar 
zemlje postoji spremnost i politička volja za prave gospodarske 
promjene, stvarni civilizacijski iskorak i vladavinu prava, koji jedino 
mogu omogućiti kvalitetniji život i našu budućnost. Jedino u tom 
kontekstu može se očekivati da će građani prihvatiti pridruživanje 
EU kao svoj projekt.

Bilo bi idealno da Hrvatska izbjegne oba scenarija na način da 
ozbiljno i odgovorno nastavi proces započete integracije u EU, a 
istovremeno, još odlučnije uloži napore da samu sebe osposobljava 
za postizanje moderne civilizacijske zrelosti, uvažavajući potrebu 
otvorenosti države u suvremenom svijetu, ali i čuvajući svoje 
dokazane tradicionalne vrijednosti i svoj identitet.

Započeti proces integracije i ulazak u EU sigurno može biti 
motivirajući za potpuni civilizacijski i demokratski iskorak Hrvatske, 
ali ne može riješiti stvarne unutarnje probleme hrvatskog društva. 
Njih moramo riješiti sami, neovisno od drugih.

Ovakav stav nikako nije «euroskepticizam», već upravo 
obrnuto. Tu frazu upotrebljavaju oni koji ne ulaze u samu bit 
stvari, nego površno, i s nerazumijevanjem, pragmatičko-
politički, pokušavaju formalno zadovoljiti uvjete EU u procesu 
pridruživanja, ne opterećujući se stvarnom potrebom sveukupne 
civilizacijske potvrde Hrvatske kao mlade države u suvremenom 
svijetu.

Prednost HSS, ako nije neskromno, baš jest u tome što kao 
politička stranka već sto godina u svom programu i doktrini 
baš anticipira ovu civilizacijsku razinu, koja se, zahvaljujući 
političkim bitkama HSS i njegovih velikana, već ukorijenila u 
biću hrvatskog naroda, odolijevajući svim pokušajima i s lijeva i 
s desna da se uništi.

Na nama svima je velika odgovornost, da sada, kada je 
najpotrebnije, učinimo sve da ovo blago iznesemo na svjetlo dana i 
motiviramo građane da se bore za afirmaciju vlastite zemlje.

Ivan Kolar

NACIONALNI 
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kud molve

Sada kada su događaji iza nas, a kao aktivni sudionik svega 
dopustite mi da iznesem neka svoja gledišta o svemu tome.

Veći broj poljoprivrednih nevolja ima trajni karakter, naslijeđene 
su iz prošlosti, one opterećuju sadašnjost, a prijete i u budućnosti. 
Da bi se to otklonilo neophodno je izoštriti uvid u njih, kako bi 
se one glavne moglo aktivnošću agrarne politike pravodobno ili 
otkloniti ili umanjiti. Sa sigurnošću mogu reći da, niti smo se složili 
koje su nam nevolje najveće, a niti kako ih ispraviti, te se one neće 
u dogledno vrijeme niti otkloniti, već se poljoprivredna politika 
balansira na toplo-hladno. Kada određeni problem iskrsne pokušava 
se vatrogasnim mjerama ugasiti.

Već izvjesno vrijeme Hrvatski seljački savez (HSS) pokušava 
nametnuti razmišljanje da zakonom preuzete obaveze od strane 
države treba na vrijeme prema korisnicima i ostvariti. Svjedoci 
smo da se to nije uredno izvršavalo. Ne trebam obrazlagati što to 
konkretno znaci za svako obiteljsko poljoprivredno domaćinstvo. 
Osim nezadovoljstva stvara teškoće koje je seljak preuzeo kod 
kupnje mehanizacije ili repromaterijala. Kada se pak dogodi da se 
istovremeno doneseni zakoni ne sprovode problem postaje još veći. 
Naime, privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
zaustavljena je na određeno vrijeme, te je namjera vlade bila da bi 
se išlo samo na davanje koncesije, a ne na prodaju.

Kada k tome dodamo još i donošenje nove uredbe o visini 
vodnog doprinosa za izgradnju novih objekata, kao novi namet, 
onda je nezadovoljstvo još i veće. Ova tri pitanja su kulminirala u 
zadnje vrijeme te su seljaci bili spremni organizirati se na prosvjede 
ukoliko se neka od njih na riješe. Zato je Hrvatski seljački savez, sa 
Savezom udruga proizvođača mlijeka, uputio zahtjev premijeru za 
razgovor kako bi se izbjegli prosvjedi.

Postavljeni su zahtjevi:

 1. Isplata poticaja za 2005.godinu u punom iznosu
 2. Nastaviti privatizaciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH temeljem zakona, kriterija i mjerila
 3. Ukinuti vodni doprinos uveden uredbom vlade RH

Razgovori su započeli u 12 sati u prisustvu premijera Ive 
Sanadera, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 
Petra Čobankovića, ministra financija Ivana Šukera i drugih 
sudionika od strane vlade nasuprot 17 predstavnika raznih seljačkih 
udruga s područja čitave RH. Sve do 14 sati nije bilo vidljivog 
napretka što se tiče postavljenih zahtjeva od strane udruga te 
je zatražena stanka do 16 sati. Mi koji smo bili od strane udruga 
međusobno smo se konzultirali koji je minimum da do nekog 
sporazuma uopće dođe. Konačna procjena je bila da pod svaku 
cijenu treba ubrzati isplatu dospjelih poticaja, izboriti se za pun 
poticaj za matično stado goveda, svinja te ovaca i koza, pokušati 
izboriti maksimalni poticaj za uljarice, šećernu repu, kukuruz, te 
krmno bilje. 

Nadalje, već smo bili blizu rješenja za privatizaciju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, i treće - smanjiti 
vodni doprinos. Za to vrijeme kad smo mi međusobno dogovarali 
premijer je razgovarao s predsjednicima političkih stranaka. 
Nakon stanke od dva sata u 16 sati se je nastavilo gotovo u istom 
sastavu s jedne i druge strane, s tim da je od strane vlade bila 
prisutna potpredsjednica vlade i ministrica obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor, a s naše strane otišli 
su Stjepan Bistrović predsjednik Saveza udruga proizvođača mlijeka 
i Ivica Miketek predsjednik Udruge mljekara Slavonije. Na kraju 
razgovora oko 18 sati donijeti su sljedeći zaključci:

1. Poticaji i potpore u poljoprivredi
Proizvodni poticaji za 2005.godinu i prvi kvartal 2006.godine 

u iznosu od cca 578 milijuna kuna podmirit će se do sredine 
travnja i to na način da će do kraja ožujka bit plaćeno 300 milijuna 
kuna, a do sredine travnja ostatak od 278 milijuna kuna. Također, 
dogovoreno je da će se za prošlogodišnju proizvodnju suncokreta, 
soje i uljane repice isplatiti maksimalni iznosi poticaja, te za 
mliječne krave i rasplodne krmače. Do kraja travnja utvrdit će 
se dinamika isplate kao i okvirni iznosi proizvodnih poticaja za 
pojedine proizvodnje o čemu će poljoprivredni proizvođači biti 
obaviješteni.

2. Zemljišna problematika
Nakon prvotnog prijedloga o izmjeni Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu, kojim se model prodaje državnog poljoprivrednog 
zemljišta zamijenio dugogodišnjom koncesijom, dogovoreno je da 
se u narednom razdoblju izradi poseban zakon za dugogodišnju 
koncesiju koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2008.godine. Do 
toga datuma na snazi ostaje postojeći Zakon o poljoprivrednom 
zemljištu. Vlada RH svim će akterima u procesu prodaje državnog 
poljoprivrednog zemljišta uputiti požurnicu kako bi se prodaja 
ubrzala. U povjerenstvu za izradu Zakona sudjelovat će tri 
predstavnika poljoprivrednih proizvođača koje će kandidirati njihove 
udruge. Također, će se sa poljoprivrednim udrugama razgovarati o 
popustu pri kupnji poljoprivrednog zemljišta.

3. Vodni doprinos i meliorativna odvodnja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 
do kraja će ožujka razmotriti i analizirati visinu vodnog doprinosa 
na proizvodne pogone te će ih nakon obavljenih analiza znatnije 
umanjiti.

Naknadno, u nedjelju još je dogovoreno slijedeće:
1. Sukladno postignutom dogovoru, za proizvodnju krmnog 

bilja isplatit će se zakonom predviđeni maksimalni iznos poticaja.
2. Također, za ovce i koze bit će isplaćen poticaj 10% veći od 

zakonom utvrđene kvote za tu proizvodnju.

Sada kada je sve privremeno dogovoreno očito je da ne postoji 
zajedništvo seljaka te da je teško zadovoljiti svačije zahtjeve. Iz 
svega se može zaključiti da i sadašnja vlast gasi požar gdje on 
započne, te da još uvijek nema do kraja razrađene strategije glede 
poljoprivrede. I na koncu, cilj svakog tko se bavi poljoprivrednom 
proizvodnjom je da što više i ekonomičnije proizvede, da taj 
proizvod plasira na tržištu, te da za takav proizvod, u što kračem 
vremenu, ostvari naplatu. Dok se ta tri cilja ne ostvare biti će 
ovakvih problema još koji puta, te je to i poruka svima koji 
osmišljavaju hrvatsku poljoprivredu da u tom smislu osmisle sve 
sistemske mjere, tako i poticaje, a sve u dogovoru i u suglasju s 
onima kojih se to tiče. U tom smislu proces dogovaranja je otvoren, 
samo treba malo više međusobnog uvažavanja, a sve za boljitak 
hrvatske poljoprivrede. Možda je i ovo mali doprinos tome boljitku.

Ivan Kolar
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MOJA KUĆICA,
MOJA SLOBODICA!

Imam kućicu u kojoj boravim najviše vremena. Odvojena je od 
kuće što mi se najviše sviđa. Ona je velika od prilike 4X4 metra. U 
njoj mi stoje moje najdraže stvari iz ranog djetinjstva. 

Kad uđem u nju odmah se sjetim posebnih trenutaka. Iako u 
njoj provodim najviše vremena ona izgleda kao da je u nju pala 
atomska bomba. Sve je razbacano na sve strane pa se skoro nema 
kuda ni hodati. U njoj se nalazi jedan krevet, dva stara ormara, stroj 
za šivanje, veliko zrcalo s ladicama i još mnogo drugih stvari poput 
sintisajzera, starih školskih knjiga, bilježnica i lutaka koje su mi 
kao maloj služile za zabavu. Jedino u toj kućici ja se osjećam svoja 
jer nikome ne smetam niti mene itko tamo ometa. Po zidovima su 
nalijepljeni posteri, vrata su išarana šaranim sprejevima i kredom u 
boji. Volim boraviti  u svojoj kućici jer se u njoj osjećam slobodno i 
sretno.

Petra Hontić, 7.b

Da mi je znati…
Da mi je znati koliko ima zvijezda na nebu,
da mi je znati koliko ima stranica na webu,
da mi je znati hoću li doživjeti stotu, 
da mi je znati hoću li dobiti na lotu,
da mi je znati koliko velik je svemir,
da mi je znati hoće li svijetom vladati mir,
da mi je znati kako su se spojila srca mami i tati,
da mi je znati zašto se zbog ljubavi pati.
                            

Iva Kolar, 5.b  

KAD PREKORAČIM 
KUĆNI PRAG

Lijepo je prekoračiti kućni prag ili prema van ili prema unutra. 
S ove ili one strane možemo naići na svašta i svakoga ili na ništa i 
nikoga.

Svakog jutra to činim. Probudim se, ustanem, umijem se i 
operem zube, obučem se…

Ukratko, pripremim se za školu. Malo prošvrljam po kući dok ne 
dođe vrijeme za polazak na autobusnu postaju. Prekoračim kućni 
prag i krenem. Hladan zrak mi prostruji licem i kosom. Stresem se. 
Razmišljam… Jesam li zbog toga tužan ili veseo? Kako se uzme. 
Mogu biti tužan jer znam što me čeka u školi. Uh, baš danas 
imam sedam sati, jedan pismeni ispit i jedno najavljeno usmeno 
ispitivanje. Nisam Bog zna što učio, a od toga još manje upamtio, 
‘’s razlogom’’. Normalno pa bila je važna nogometna utakmica na 
televiziji. To se nije moglo i nije smjelo propustiti. Tek sam se sad 
sjetio da je zato mama ljutito urlala na mene i nervozno trčkarala 
po kući. Nisam je tada doživljavao jer me debelo po tom pitanju 
zagovarao tata. Malo me grize savjest zbog toga, ali brzo skrenem 
misli na današnje glavne probleme. Poput munje sine mi misao da 
smo složan razred. Zeznut ćemo ili učitelja ili učiteljicu. Odgodit 
ćemo jedan ispit. Stiže autobus pun mojih prijatelja i sad sam već 
veseo. U školi je poslije bilo unatoč svemu super. Spretno i složno 
smo prepisivali na ispitu, a usmeno ispitivanje isto tako odgodili 
za sljedeći put. Istina je da se poniznost i poslušnost isplate. Super 
sam se cijeli dan zabavljao s prijateljima. I eto, već se autobusom 
vraćam iz škole. Koračam dvorištem prema ulaznim vratima i ljutito 
razmišljam koliko imam učenja i zadaće za sutra. A možda me 
u kući ili vani čekaju još neke radne obaveze? Joj, što mi se baš 
danas nečega radi?! Najradije bih se izležavao pred televizorom 
ili igrao nogomet na računalu. Mama pošizi kad me vidi. Kaže da 
se nogomet trenira loptom i to vani, a ne cijeli dan na računalu. 
Oho! Što je to? Naišao sam na zaključana vrata. Uzmem ključ, 
otključam i prekoračim kućni prag. Zamislim se gdje su svi? Nađem 
poruku da su mlađa braća kod ujne da ne budu sami. Starija sestra 
je još u školi. Tata i mama na poslu, a baka tko zna gdje. Kako je 
dosadno kad nema nikoga kod kuće! Uhvati me dosada pa sjednem 
i razmišljam. Svi mi nedostaju. Bezvoljno se najedem. Sine mi 
ideja. Napišem zadaću i pospremim po kući da malo razveselim 
mamu. I upalilo je. Mama sva sretna hvali me! Ali jao! Kad su klinci 
navalili, opet posvuda razbacane stvari. Mislim… Zašto sam uopće 
prekoračio natrag kućni prag? Mama vidi moju reakciju, našali se 
i opet je sve uredu. Iako u kući ponekad zna biti velika ludnica, 
veoma se veselim svemu i svima.

Nisam sretan kad prekoračim kućni prag, presretan sam i 
prezadovoljan što ga uopće imam jer ga prema mojim saznanjima 
mnoga djeca nemaju pa ne naiđu na svašta i svakoga već na ništa 
i nikoga.

Kristijan Janči, VII. a 

učenički radovi

Martina Ištvan, 2.r
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GDJE BIH VOLJELA 
ŽIVJETI

Često se  pitam gdje bih voljela živjeti. Razmišljam. Nakon 
nekog vremena zaključim da ne bih voljela živjeti ni u kojem 
gradu ili selu, nekoj određenoj državi ili kontinentu. Jer u svim tim 
mjestima i u svakome djeliću planeta Zemlje ima neka bolest, rat, 
mržnja, pljačke ili ubijanje nevinih ljudi. Voljela bih živjeti u mjestu 
u kojem bi se svi ljudi voljeli. U tom mjestu iz mojih misli i snova ne 
bi bilo ratova, različitih bolesti i zlobnih ljudi. Dakle, u tom mjestu 
svi bi zračili ljubavlju. Bogatstvo i siromaštvo ne bi postojali. Svi bi 
bili jednaki. Za poplave, požare i potrese nitko ne bi znao jer oni ne 
bi postojali. Ljudi bi uvijek sanjali lijepe snove i uvijek bi bili sretni 
jer za tugu nikad ne bi čuli.

Zvjezdana Balogović, VII.a

učenički radovi

I JA IMAM DEČKA 
Sve moje prijateljice iz škole imaju dečka. A ja!? I ja možda. 

Vidjet ćemo danas. 
Zatvorila sam se u sobu i spremam se za važan susret s jednim  

jako dražesnim dečkom. Subota je. Za par sati bit će podne i imam 
otprilike dva sata da se obučem u neku zgodnu haljinicu. Mnogo 
vremena mi treba da napravim neku cool flizuru. Moram još 
odabrati najbolje i najzgodnije potpetice, a moram izabrati i lijepu 
ogrlicu i najsjajnije naušnice. Koliko će mi tek vremena trebati da 
na lice stavim zablješćujući make-up.

Tek tada ću biti spremna sam za polazak. Nadam se da ću do 
dogovorenog vremena biti gotova. Uzbuđena sam i nesigurna u 
izbor svog izgleda, a uz to neprekidno razmišljam o njemu. Sve to 
oduzima mi vrijeme, a on će možda čekati. 

Razmišljajući tako o njemu i spremajući se napokon sam 
gotova. Šuljam se kroz hodnik da me nitko od mojih ne vidi. 
Idem tiho poput nevidljivog duha i brišem na spoj. Sretna sam i 
sve uzbuđenija. Srce mi sve brže kuca, noge mi drhte, a koža mi 
se naježila, ali ipak sam sretna. Idem na susret s najcool dečkom 
iz mog kvarta. Ne mogu vjerovati što se događa. U buri misli i 
osjećaja stigla sam do dogovorenog mjesta. On me već čeka, a ja 
ne znam kako da mu zbog njegovog očaravajućeg pogleda priđem, 
kako da mu se približim. Razmišljam da mu dam poljubac u njegov 
crveni obraz ili da mu se sakrijem i iznenadim ga. Stvarno ne znam. 
U tom svom promišljanju nisam primijetila da me vidio da dolazim 
i približio mi se. Nisam znala što bih. Ni sam ne znam kako, ali 
skupila sam hrabrosti i poljubila ga u obraz. Iznenadio se, ali mi 
je odmah snalažljivo uzvratio poljubac. Nisam mogla vjerovati. 
Odlučila sam se prepustiti osjećajima. 

Uživala sam u njegovoj blizini i u nježnim riječima koje mi 
je govorio dok sam ga gledala u usne i zamišljala da ih utisne 
na moje. Razmišljajući o njegovim usnama nisam se ni snašla, a 
one su već bile na mojima. Tada mi je rekao da me voli i da želi 
da mu budem djevojka. Od iznenađenja i sreće nisam mu mogla 
odgovoriti, već sam mu samo uzvratila poljubac koji je bio dovoljan 
da zna moj odgovor. 

Bila sam presretna jer i ja sada imam dečka.

Tamara Peiæ, 7.a

Lucija Fosiæ, 8.a

Ivana Kokša, 2.r

Martina Kovaè, 6.b

Katarina Žufika, 3.r




