




FOTO-VIJEST

DRUŠTVENI DOM RASTE

Blaga zima bez previše oborina 
pogodovala je graditeljima Društvenog doma u 
Molvama. Svakim danom napredak u gradnji sve 
je vidljiviji. Jedino što radnici ne vole je (pre)često 
fotografiranje. Ljute se na fotoreportera ili mu 
prijete da će, baš kao diljem svijete poznate 
holivudske zvijezde, tražiti golemu odštetu za 
objavljivanje svojih fotografija. Ili mu, što je 
zapravo ponižavajuće, naprosto  okrenu leđa. 
Čovjek se pita gdje su ona divna vremena kad su 

EMISIJA ZA POLJOPRIVREDU se ljudi gurali pred  objektiv fotoaparata?!

IZ MOLVI

U nedjelju, 18. veljače 2007. godine iz 
Molvi je emitirana poznata «Emisija za 
poljoprivredu» prvog programa Hrvatskog radija  
Radio Zagreba. Poznati novinar i urednik Ivica 
Fodor sa svojom malom ekipom boravio je tom 
prigodom u Molvama. «Studio» za tu prigodu  bio 
je smješten u zgradi Općine Molve, a emisija je 
emitirana u svojem uobičajenom vremenu: od 
7:30 do 10:00 sati. Teme su bile zanimljive, a 
između ostalih u emisiji je, kao domaćin, 
sudjelovao i predsjednik Općinskog vijeća  i 
saborski zastupnik, Ivan Kolar. 

MALI FAŠENJKI PRI 
NAČELNIKU

Dječica iz Dječjeg vrtića «Pčelica» su se 
maskirala u fašenjke i obišle zgradu Općine. Tamo 
ih je dočekao načelnik Ivan Kolar s osobljem 
Jedinstvenog odjela. Bilo je i bombona, a 
međusobno fotografiranje bilo je svima jednako 
zabavno. 

FAŠENJKI

Kak se ono veli: «Fašenjki noriju jeden 
den,a bedaki saki!» Tak pametni imaju potrebu 
noreti bar te jeden den na leto. A je li to baš tak i 
samo te jedan den, vrag bi ga znal! Uglavnom, bilo 
im je lepo. To se mam vidi po facami. I nek im je. 
Dogodine se, ako i bodo noreli, ne bodo mogli 
preslačiti kak na Fašenjek.  



FOTO-VIJEST PRIZNANJA VATROGASCIMA

LABUD POD  MOSTOM Za Dan općine 2006. godine dodijeljena su 
općinska priznanja počasnim vatrogascima. 

Jato labudova potpuno se udomaćilo u Dobili su ih: Matija Ivančan, Ivan Gazdek,  i Đuro 
našem kraju. Blaga zima, niski vodostaj i most Jaković. Posebno priznanje općine za 
preko Drave. Jednog smo ulovili (samo dugogodišnji rad dobio je Ivan Gregurić, tajnik 
fotoaparatom)  pod Repaškim mostom. Sasvim DVD-a Molve. 
nezainteresiran za ljudsku blizinu u laganoj Također, Ivan Gregurić dobio je i 
rekreativnoj plovidbi riječnom vodom. Umjesto priznanje za dugogodišnji rad u vatrogastvu i 
domaćih gusaka  labud. Što su ti promjene?! p r e d s j e d n i š t v u  Va t r o g a s n e  z a j e d n i c e  

Koprivničko-križevačke županije, od Vatrogasne 
zajednice Hrvatske, u povodu njezine 130. 
obljetnice rada, na prijedlog iz Koprivničko-
križevačke županije. Koliko je to značajno 
priznanje bit će jasnije ako kažemo da je u svaku 
županiju u Hrvatskoj otišlo samo po jedno. 
Čestitke našem doajenu!

DVA SIMBOLA MOLVI

Jednim snimkom uhvatili smo da simbola 
Molvi  vodenicu po kojoj je mjesto dobilo ime i 
toranj crkve po kojoj se Molve izdvajaju od svih 
ostalih mjesta u našem kraju. Eto, kratak trenutak 
uhvaćen za dugo vrijeme.ORGANIZIRALI USPJEŠNU 

IZLOŽBU VINA I RAKIJA

Udruga vinogradara i voćara Molve 
održala je 16. veljače 2007. godine 2. izložbu 
mladih vina i rakija. Iz godine u godinu izložba je 
sve kvalitetnija i posjećenija. Ove godine 
zaprimljena su 103 uzorka od kojih je bilo: 5 
uzoraka rakija, 10 uzoraka crnih vina  i 88 uzoraka 
bijelih vina. Budući da je lanjska godina za 
vinogradare bila povoljna, odnjegovana je i 
zavidna kvaliteta vina i rakija. Zlatne diplome 
dobilo je 13 uzoraka, srebrne 38 uzoraka, 
brončane 17, a priznanje 11 uzoraka. Odbačena su 
24 uzorka. Kada se na izložbi dodijeli preko 50% 
zlatnih i srebrnih odličja, izložba se smatra 
kvalitetnom. 

Kao domaćini i kao mlada udruga 
možemo se pohvaliti što su i naši članovi udruge 
postigli zavidnu kvalitetu vina. Uz srebrna 
odličja, jedno zlatno odličje pripalo je i  Željku 
Kopričancu iz Molvi kojem čestitamo i nadamo se 
da će i sljedeće godine naši članovi osigurati još 
koju zlatnu medalju više.

            Predsjednik Udruge                                                                                      
Martin Kovačić



GLAZBA KAO LJUBAV

U subotu navečer 14. listopada u molvarskoj 
sportskoj dvorani koja je bila lijepo popunjena održan 
je koncert i promocija CD-a pod nazivom “Glazba kao 
ljubav”. Ovaj kulturni događaj upriličen je u povodu 
15. obljetnice rada “Glazbene radionice” gospođe 
Sanje Kovačić. Projekt je financijski realizirala 
Općina Molve, a u njeno ime kao izdavača, na početku 
koncerta obratio se općinski načelnik Ivan Kolar 
riječima podrške.

Lijepe riječi uputio je i profesor Ivan Golčić s 
“Instituta za crkvenu glazbu” iz Zagreba, bivši Sanjin 
profesor solfeđa.

Na koncertu su nastupili ovi izvođači: Mateja 
Kolar, Janja Magdalena Ereiz, Ivana Kolar, Ana 
Sabolić, Lucija Jakelić, Matija Kucelj, Maja Klikić, 
Zvjezdana Balogović, Iva Kolar, Monika Belec, Maja 
Saraja, Adrijana Skec, Leon Grgičin, Lucija Filipović, 
Petra Balaško i Jelena Kovačić. Kao gosti nastupili su 
još i: Dječji vrtić “Pčelica” iz Molvi, ritmičke grupe 
osnovne škole iz Kloštra Podravskog i područne škole 
iz Medvedičke, break danceri “Energy cluba” iz 
Đurđevca i tamburaški sastav KUD-a Molve.

Gospođa Sanja Kovačić završila je srednju 
glazbenu školu “Vatroslava Lisinskog” u Zagrebu, 
tadašnji teoretsko-nastavnički smjer. Kao učenica u 
srednjoj glazbenoj školi odlikovala se izrazitom 
muzikalnošću, glazbenim talentom i marljivošću. 
Nakon srednje glazbene škole upisuje se na Institut za 
crkvenu glazbu “Albe Vidaković” na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu. Sanja sudjeluje i u osnivanju 
dječjeg festivala “Kukuriček” u Đurđevcu. Za taj 
festival kao i za “Marija fest” u Molvama pisala je i 
skladala popjevke.

Kroz Glazbenu radionicu Sanje Kovačić u 
proteklih petnaest godina “prodefiliralo” je preko 400-
tinjak djece od 8 do 15 godina i tako steklo dobru 
glazbenu naobrazbu.
Voditeljica koncerta bila je gospođa Marija Halaček.

Iz rada Općinskog  vijeća Općine Molve

VAŽNE DOLUKE ZA RAZVOJ 
GOSPODARSTVA

U razdoblju siječanj-ožujak 2007. godine 
održane su dvije sjednice Općinskog vijeća Općine 
Molve.

24. sjednica održana je 19. siječnja, a na istoj 
je mandatna komisija dala izvješće o podnesenoj 
ostavci na dužnost člana Općinskog vijeća  i izvješće o 
zamjeniku člana koji će nadalje obnašati spomenutu 
dužnost. Ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća 
dao je član izabran s Nezavisne općinske liste Vladimir 
Ivančan iz Molvi, a dužnost člana Općinskog vijeća  će 
nadalje obnašati Marijan Kolarić iz Molvi,  također, s 
Nezavisne općinske liste. Zamjeniku člana Općinskog 
vijeća verificiran je mandat,  nakon čega je dao 
svečanu prisegu. Na istoj sjednici raspisani su izbori za 
članove vijeća mjesnih odbora  Molve Grede i Repaš, a 
datum održavanja izbora zakazan je za 11. ožujka 
2007. godine. U mjesne odbore bira se pet članova. 
Donijeta je odluka o financiranju političkih stranaka i 
članova izabranih s  Nezavisne općinske liste iz 
sredstava proračuna Općine Molve. Po toj odluci  
određena su sredstva za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih članova u svoti 3.000 
kuna po izabranom članu u Općinsko vijeće. Za 
svakog izabranog člana ženu  političke stranke imaju 
pravo  na dodatnu naknadu uvećanu za 10% po članu. 
(300 kuna).

25. sjednica održana je 27. veljače. Na njoj je 
donijeta odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na 
području Općine Molve. Radno vrijeme ugostiteljskih 
objekata iz skupine "Restorani" i "Barovi" određeno je 
zakonom.  Isti mogu raditi od 6  do 24 sata. Općinsko 
poglavarstvo može, po službenoj dužnosti, odrediti 
raniji završetak radnog vremena za najduže dva sata,  
ugostiteljskim objektima koji rade, po posebnim 
propisima,  noću i koji se nalaze izvan  naselja, ako 
dolazi do učestalog narušavanja javnog reda i mira, ili 
nekih drugih ekscesnih situacija. Za ugostiteljske 
objekte iz skupine "Objekti jednostavnih usluga" 
propisano je da mogu raditi od 6i do 24 sata. Na zahtjev 
ugostitelja, Općinsko poglavarstvo može odrediti 
drukčije radno vrijeme od radnog vremena propisanog 
zakonom, ukoliko se radi o organiziranju prigodnih 
proslava (svadba, doček Nove godine, maturalna 
zabava i sl.). Odlukom su određene lokacije na kojima  
mogu biti smješteni objekti jednostavnih usluga kao 
što su: kiosk, kontejner, šator, kolica i slične naprave. 
Za smještaj objekta jednostavnih usluga na javnoj 
površini potrebna je suglasnost Općinskog 
poglavarstva, a za smještaj na privatnoj površini, 
potrebna je suglasnost vlasnika privatne površine. 
Zabranjeno je točenje alkoholnih pića u svim 
ugostiteljskim objektima u vremenu od 6 do 8  sati 
radnim danom (od ponedjeljka do petka). 



Za kampiranje izvan kampa određena je ostvaruju nikakva primanja i osobama koje primaju 
lokacija u predjelu Sekuline, pored ribičkog doma, a opskrbninu manju od 600 kuna mjesečno, a starije su 
kampirat mogu organizirane grupe na temelju rješenja od 60 godina (žene) odnosno 65 godina (muškarci) u 
koje donosi Općinsko poglavarstvo. iznosu 200 kuna. 

Donijeta je i odluka o sufinanciranju Donijeta je odluka da se s Radio Đurđevcom 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za gradnju zaključi ugovor o poslovnoj suradnji za 2007. godinu  i 
gospodarskih objekata. Njome se propisuju mjere utvrđen je prijedlog odluke o financiranju iz sredstava 
kojima će Općina poticati poljoprivrednu proizvodnju, proračuna Općine Molve političkih stranaka i članova 
a to su: sufinanciranje izrade idejnog rješenja za izabranih s nezavisnih općinskih lista.Riješeno je 
gradnju gospodarskog objekta potrebnog za ishođenje sedam zamolbi.
lokacijske dozvole,  izrade glavnog projekta za 22. sjednica održana je 29. siječnja, a na njoj 
gradnju  potrebnog za ishođenje građevinske dozvole,  su utvrđeni posebni uvjeti građenja za gradnju 
komunalno opremanje građevinskih parcela, što opskrbnog vodovoda Severovci-Grkine-Medvedička. 
podrazumijeva gradnju komunalne infrastrukture za Donijeta  je odluka o sufinanciranju prijevoza 
opskrbu pitkom vodom i plinom, strujom, gradnju učenika srednjih škola i studenata. Prema toj odluci, 
prilaznog puta, ceste, javne odvodnje  i drugo. Ovisno općina sufinancira prijevoz učenika i studenata sa 
o projektu, oslobađanje investitora od plaćanja učešća svojeg područja  koji putuju sredstvima javnog 
za priključenje gospodarskog objekta na sustav javne prijevoza u Đurđevac, Koprivnicu i ostala odredišta, u 
vodoopskrbe i plinoopskrbe,  oslobađanje investitora iznosu 30% od cijene mjesečne karte prijevoznika. 
od plaćanja komunalnog doprinosa. Zahtjev za Riješeno je 12 zamolbi.
sufinanciranje i potrebna dokumentacija podnose se 23. sjednica održana je 12. veljače, a na istoj je utvrđen 
Općinskom poglavarstvu koje po zahtjevu donosi prijedlog odluke o sufinanciranju obiteljskih 
odluku. poljoprivrednih gospodarstava za gradnju 

Donijeta su četiri rješenja kojima se investitori gospodarskih objekata. 
gospodarskih objekata oslobađaju plaćanja naknade za Donijeta je  odluka o raspoređivanju sredstava 
priključenje  na sustav javne vodoopskrbe i proračuna Općine Molve osiguranih za rad političkih 
plinoopskrbe. stranaka. Političkim strankama koje imaju u 

Razmotreno je i prihvaćeno trinaest izvještaja Općinskom vijeću Općine Molve najmanje jednog 
o radu i financijskih izvještaja za 2006. godinu udruga i člana, raspoređena su sredstva u iznosu 3.000 kuna po 
drugih pravnih osoba koje se sufinanciraju i članu godišnje, a isto toliko i članu izabranom s 
financiraju iz proračuna općine Molve. Nezavisne općinske liste.  Sredstva će se doznačivati 

Prihvaćeno je Izvješće o stanju kriminaliteta, na njihov žiro-račun tromjesečno, u jednakim 
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na iznosima. 

Razmotreni su podaci o evidentiranim događajima području Policijske postaje Đurđevac za prosinac 
iz oblasti zaštite od požara i eksplozija na području 2006. godine.
Koprivničko-križevačke županije i osnovano povjerenstvo                                               Marta Puškaš
za izmjeru zemljišta za prilazni put Društvenom domu 
Repaš i otkup zemljišta. Osnovano je stručno povjerenstvo 

Iz rada Općinskog poglavarstva za pripremu i provedbu postupka nabave prijenosnih 
računala, za potrebe članova Općinskog vijeća i 
poglavarstva. Riješeno je 7 zamolbi.

24. sjednica održana je 26. veljače 2007. godine. 
Na njoj je utvrđen prijedlog odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti na području Općine Molve i razmotren prijedlog 

U razdoblju siječanj-ožujak 2007. godine odluke o odobravanju učeničkih i studentskih kredita za 
održane su četiri sjednice Općinskog poglavarstva školsku godinu 2006/2007.

 Donijeta je dopuna plana nabave roba, usluga i Općine Molve.
radova za 2007. godinu i određeni posebni uvjeti građenja za 21. sjednica održana je 16. siječnja a na njoj je 
izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka blok donijet plan nabave roba, usluga i radova za 2007. 
stanice Jadranskog naftovoda u Repašu.godinu, utvrđen je prijedlog odluke o raspisivanju 

Osnovana su stručna povjerenstva za ustupanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u naseljima 
radova na gradnji ograde oko športskog igrališta u Repašu i Molve Grede i Repaš, te je imenovano Općinsko 
za nabavu kosilice. Utvrđen je prijedlog odluke o provedbi 

izborno povjerenstvo za provođenje izbora. postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih 
Donijeta je odluka o uzvratnom posjetu poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje javne 

delegacije Općine Molve Općini Peruštica u Republici rasvjete. Razmotreno 13 izvještaja o radu i financijskih 
Bugarskoj, te su određeni članovi delegacije. U izvještaja udruga i drugih pravnih osoba koje se financiraju i 

sufinanciraju iz proračuna Općine Molve i riješeno 11 delegaciji su bili članovi Općinskog poglavarstva 
zamolbi.Općine Molve, te predsjednik i jedan član Općinskog 

vijeća Općine Molve.  Posjet je trajao od 9. do 11. 
                                                                                                              veljače 2007. godine. 

Marta Puškaš Odobrena je božićnica osobama koje ne 

ODRŽANE 4 SJEDNICE



Izbori u Repašu Izbori Molve Grede

Na temelju članka 35. Odluke o izboru Na temelju članka 35. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području općine članova vijeća mjesnih odbora na području općine 
Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 6/06.), Općinsko izborno povjerenstvo županije" broj 6/06.), Općinsko izborno povjerenstvo 
Općine Molve dana 11. ožujka 2007. u 20,10 sati Općine Molve dana 11. ožujka 2007. u 20,10 sati 
utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 11. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 11. 
ožujka 2007. godineožujka 2007. godine

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG 
ODBORA MOLVE GREDEODBORA REPAŠ

I. Od ukupno 228 birača upisanih u Izvode I. Od ukupno 398 birača upisanih u Izvode 
popisa birača glasovalo je 137 birača.popisa birača glasovalo je 174 birača.

Pojedine kandidacijske liste dobile su 
Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći sljedeći broj glasova:
broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA 
ZAJEDNICA - HDZ, 76 glasova od broja ZAJEDNICA - HDZ, 78 glasova o d  b r o j a  
ukupnih glasova.ukupnih glasova.

2. H R V A T S K A  S E L J A Č K A  2. H R V A T S K A  S E L J A Č K A  
STRANKA - HSS, 58 glasova od broja STRANKA - HSS, 92 glasova od 
ukupnih glasova.broja ukupnih glasova.

Nevažećih listića bilo je 3 od broja ukupnih Nevažećih listića bilo je 4 od broja 
glasova.ukupnih glasova.

Temeljem članka 35. Odluke o izboru članova Temeljem članka 35. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području općine Molve vijeća mjesnih odbora na području općine Molve 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 6/06.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske broj 6/06.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske 
liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Molve liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Repaš 
Grede dobile sljedeći broj mjesta:dobile sljedeći broj mjesta:

I. H R V A T S K A  D E M O K R A T S K A  I. H R V A T S K A  D E M O K R A T S K A  
ZAJEDNICA - HDZ dobila je 3 mjesta u ZAJEDNICA - HDZ dobila je 2 mjesta u 
vijeću mjesnog odbora Molve Grede, te su s te vijeću mjesnog odbora Repaš, te su s te 
kandidacijske liste za članove vijeća mjesnog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnog 
odbora izabrani:odbora izabrani:

1. Mirko Mihaljić, Molve Grede 18,1. Mirko Žitnjak, Repaš 36,
2. Jakob Vincek, Molve Grede 16,2. Miljenko Gazdek, Repaš 55.
3. Zlatko Senjan, Molve Grede 30.

II. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 
II. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS dobila je 3 mjesta u vijeću mjesnog odbora 

dobila je 2 mjesta u vijeću mjesnog odbora Repaš, te su s te kandidacijske liste za članove 
Molve Grede, te su s te kandidacijske liste za vijeća mjesnog odbora izabrani:
članove vijeća mjesnog odbora izabrani:

1. Mihajlo Hontić, Repaš 82,
1. Mirko Šikulec, Molve Grede 89,2. Zvonko Ivančan, Repaš 166,
2. Ivan Krznarić, Molve Grede 69.3. Siniša Frančić, Repaš 50.



Iz saborske rasprave o budućnosti Hrvatski seljak tim valom neoliberalizma 
poljoprivrede i života na selu egzistencijalno je pogođen, budući se on ne 

orijentira po mjerilima koja se uklapaju u te 
duhovne predođbe.

SELJAK JE ČUVAR     Hrvatski model poljoprivrede mora 
TRADICIJE I ZEMLJE osigurati poljoprivrednicima, kroz tržišne 

mehanizme i direktnu potporu, primjereni i, prije 
Kada se u javnim raspravama želi naglasiti svega, stabilan prihod, a time i mladoj generaciji 

važnost poljoprivrede, onda se navode podaci da sigurnost i atraktivnost seljačkog poziva. Zato u 
seljaci ostvaruju oko 1% ukupnog bruto svjetskog prvi plan treba staviti multifunkcionalnost 
dohotka, a da istodobno čine oko 3% ukupnog poljoprivrede kao strateški pravac razvoja. 
produktivnog stanovništva. Međutim, sasvim Seoskom prostoru treba dati odgovarajući značaj 
drugačije izgleda situacija ako se upozori na kod provođenja komunalne politike kao nove 
činjenicu da tih 3% stanovništva posjeduje više od  zadaće bez nametanja nižeg ekosocijalnog 
80% površina. Time se može objasniti koliki standarda, a koje opasnosti aktualni procesi sa 
utjecaj i odgovornost seljak ima, uz istovremeni sobom donose.
doprinos prehrani stanovništva, na održanje Nekad je seljak prehranjivao troje ljudi, 
kulture i gospodarenje zemljištem i prirodnim dok danas, zahvaljujući napretku tehnologije i 
resursima oživljavajući ekonomski i kulturno primjeni agrotehničkih sredstava, prehranjuje 
seoske regije. Seljak može proizvoditi s dvadesetak ljudi. Budući se s manje radne snage 
uravnoteženom pozitivnom ekološkom bilancom, ostvaruju veći prinosi, stanovništvo seoskih 
bez da preopterećuje okoliš kao monokulturna prostora migrira prema većim gradovima. Zato je 
proizvodnja. Seljak slijedi prirodne tokove i gra- prioritetno usmjeravanje sredstava proračuna u 
nice života, prakticira princip postojanosti, seoski prostor i zadržavanje stanovništva, 
ustrajnosti i održavanja (prirodne resurse koristiti posebno mladih.  Seljake treba prihvatiti kao 
ali ne razarati), živeći i privređujući u malenim vrtlare krajolika, a posebno mladima nuditi 
strukturama (zajednicama), on je s mnogim mogućnost nalaženja zaposlenja, ostanka u tom 
svojim funkcijama dio življenja i privređivanja prostoru te realiziranje jakih seljačkih 
vezano na seoski prostor. Seljački način obrade i gazdinstava.
gospodarenja zemljištem uzgojem i spremanjem Nadalje, proračunom treba stimulirati 
zdravih živežnih namirnica ispunjava jedan niz staračka domaćinstva da ustupe svoje posjede 
nenaplativih društvenih zadaća. mladim obiteljima, onim koji će povećavati svoj 

Seljak generacijama uspostavlja i njeguje  posjed, a sve u svrhu što učinkovitije proizvodnje. 
skalu životnih vrijednosti izraženih u tradici- Isto tako trena iznaći model takozvane 
onalnoj političkoj etici u odnosu prema bogu, «nacionalne mirovine» a sve u svrhu da se 
ljudima i prirodi, nezavisnu od političkih sustava i ogromni poljoprivredni resursi osposobe za što 
ideoloških trendova. Stoga je seljaštvo noseći ekonomičniju poljoprivrednu proizvodnju.
element koliko narodnog identiteta, toliko duša Novi izazovi pred hrvatskog seljaka 
zemlje i uzor socijalnog zauzimanja pri podizanju stavljaju integracije. Hrvatski seljak zbog svoje 
obitelji i pomoć starijim i nemoćnima. osobnosti,  od strukture stanovništva pa i 
Kako na svjetskom tržištu ne vlada ravnoteža ekonomske moći, treba iznaći način i već rečeni 
između dinamike tržišnog gospodarstva, strah eliminirati. Najteži posao je kako zadržati 
socijalnog poštenja i ekološke odgovornosti, ljude u prostoru te osobito motivirati mlade da 
prirodi bliski, ali i po prirodu razarajući, način ostanu na ruralnom prostoru, kako da ne napuste 
proizvodnje konkuriraju neposredno i  tradicionalnu proizvodnju, kako da koriste 
međusobno, i to upravo različito i kruto protiv obnovljive izvore energije itd. Seoskom prostoru 
uspostavljenih predođbi i koncepata. Od početka treba omogućiti nesmetan razvoj u svojoj punini. 
90-tih dominira širom svjetske politike i Za to su potrebna ogromna sredstva. Ako netko 
gospodarstva neoliberalizam. Iz jednog eko- misli da je to poklon selu i sredstva loše potrošena, 
nomskog pravca razmišljanja postao je vara se. Imati čistu vodu, zdravu hranu, opstanak 
nesmišljenom ideologijom i sve što se ne uklapa u ljudi na selu i mlade motivirati da ostanu i oni na 
ovovremeni duhovni glavni put u teškom je selu, napravili smo ogroman napredak.Za to se 
položaju. To vrijedi kako za znanost tako i za vrijedi boriti!
politiku i gospodarstvo. Suvremeno hrvatsko društvo, kako god 



uzmemo, moramo izgraditi mi sami i to iz temelja. nedefinirano, ekološki podnošljivo, generacijski 
odgovorno, postojano i po okoliš ispravno, a Zato za nas mora biti prvenstveni cilj 
usklađeno u odnosu prema tlu i prirodnim osposobljavanje hrvatskog društva za vlastito, 
vrstama, vlasnički orijentirano i mnogoznačno autonomno funkcioniranje u skladu s najvišim 
strukturirano.suvremenim civilizacijskim kriterijima.

Zato se ekosocijalni standardi temelje na Hrvatska država da bi bila dio matičnog 
principima kršćanskog socijalnog nauka kojieuropskog kontinenta mora ostvariti viziju 

budućnosti kao općeg dobra, zadovoljiti potrebe se nalazi u jezgri društveno-političkog sustava 
pojedinca za osobno duhovno i materijalno kojem se teži i kojim će se ostvariti ravnoteža 
blagostanje, a sve to u suradnji s ostalim državama između slobodnog tržišta, socijalne pravde i 
matičnog kontinenta. ekološke odgovornosti.

Naš imperativ je ubrzati proces Primjenom ovih principa postiže se 
prilagodbe. Seljaštvo je ona konstanta, u hrvatskoj sigurnost seljačke proizvodnje kao najvažnijeg
povijesti koja je dala obilježja, obranila i sačuvala europskog dobra, oblikuje seoski prostor kao 
kroz cijelu našu povijest hrvatski narodni vrijednosni dom gdje se usklađuje opstojnost u 
identitet, jezik i kulturu, pa i sam hrvatski životni svim područjima gospodarskog djelovanja.
prostor, jer selo za nas ima posebnu nacionalnu 
vrijednost koja nadilazi samu poljoprivredu - jer Ivan Kolar
su njegovi temelji dom i obitelj. A iz tih temelja 
izrasta smisao za poštenje i moral, pravicu i rad, 
vjeru te sklad i ljepotu života. OPĆINA POMAŽE RAZVOJ 

Seljak u prvi plan stavlja zemlju i obitelj i POLJOPRIVREDE
on teško raspravlja s društvom u kojem dominira 
materijalizam pod krinkom globalizacije, jer iza 
tih vrijednosti ne stoji odgovornost za selo, Programom mjera za sufinanciranje 

perspektivnih poljoprivrednih gospodarstava s njegovo strukturiranje i zaštita prirode. Zato je 
područja Općine Molve, a u skladu s donesenim seljacima osnovno pravilo a i logika nalaže da 

ekosocijalno, tržišno gospodarstvo kojim se štiti operativnim programom razvitka govedarske 
okoliš u ekološkom smislu, a u pogledu socijalne proizvodnje u Republici Hrvatskoj, Općina 
ujednačenosti suživot između mira i kulture, gdje Molve se uključila u realizaciju tog programa. 

Odlukom Općinskog vijeća i Poglavarstva se nastoji ostvariti dobro za pojedinca kao osobe i 
odlučeno je da se sufinanciraju perspektivan korist za opće dobro u cilju ostvarenja pravednog i 
obiteljska domaćinstva (investitori) kako slijedi: bogatog društva.

Zato narod ne treba plašiti "baukom", 
1.   Zlatko Senjan,  Molve Gredenego osmišljavati pregovaračku strategiju tako da 
2. Drago Molnar,  Molve Gredeona jamči poljoprivrednu proizvodnju ulaskom u 
3. Siniša Frančić,  RepašEU koja će jamčiti naš identitet, gdje ćemo 
4. Darko Tuba,  Molvesačuvati običaje, vjeru i tradiciju, prostore na 
5. Ivan Krznarić,  Molvekojima smo stoljećima obitavali i gdje smo 

pokazali da se ovakvom proizvodnjom može 
Sufinanciranje će se odvijati etapno i to:dostojanstveno živjeti. Zato je važno da seljaci 

zajednički raspravljaju o problemima, da ih se ne 
1. U prvoj etapi, Općina Molve će gura pod tepih i da to mora prihvatiti i vlada te 
sufinancirati pripremne aktivnosti za izradu resorno ministarstvo.
idejnog projekta u postupku dobivanja Ako je poljoprivreda važna gospodarska 
pozitivnog mišljenja i preporuke  županijskog grana onda je njezin cilj da se razvije u ekonomski 
i središnjeg stručnog povjerenstva Minista-zdravog respektabilno i nadasve humano 
rstva poljoprivrede. U obzir za sufinanciranje zanimanje te da postane glavna privredna 
dolaze sva zainteresirana obiteljska djelatnost ruralnih prostora.
gospodarstva koja udovoljavaju uvjete za Ona mora odražavati ne samo gospodarski 
dobivanje kredita HBOR-a iz državnog aspekt privređivanja već mora biti i čimbenik 
programa razvoja govedarstva u Republici održavanja kulture krajolika. Multifunkci-
Hrvatskoj i koja zatraže sufinanciranje, a onalnost poljoprivrede se ostvaruje kroz niz 
Općina Molve na odgovarajući način utvrdi da nenaplativih društvenih zadaća i tržišno 



se radi o perspektivnom gospodarstvu (obavi 
razgovor, izvrši uvid u dokumentaciju i sl.).

2. U drugoj etapi, Općina Molve će 
sufinancirati obiteljska gospodarstva koja su 
dobila pozitivno mišljenje stručnog 
povjerenstva Ministarstva poljoprivrede, za 
troškove koji se odnose na izradu 
investicijske studije, izradu glavnog 
projekta, te ishođenje građevinske dozvole, 
koje se obvezno dostavljaju HBOR-u uz 
kreditni zahtjev.

3. U trećoj etapi, po dobivenom kreditu, 
Općina Molve će sufinancirati troškove 
komunalnog opremanja parcela za gradnju 
štalskih objekata o čemu će Općinsko vijeće 
donijeti pojedinačne odluke za svako 
obiteljsko gospodarstvo (investitora)  ovisno 
o konkretnim potrebama.

Općinsko vijeće Općine Molve odredit će 
prioritete za sufinanciranje opremanja komunalne 
infrastrukture investitorima, te utvrditi odgova-
rajuće mjere i kriterije za sufinanciranje.

Ovdje treba napomenuti da su ovo ciljani 
projekti u govedarstvu s naglaskom za podizanje 
kvalitete mlijeka i ciljane robne proizvodnje. 
Nastavljeno na taj program donijeta je odluka i za 
potencijalne proizvođače tovljenika i prasadi u 
svinjogojstvu (objaviti kompletnu odluku br.2)

To su ciljani programi. Uvidjevši potrebu i 
za one koji misle proširivati proizvodnju i 
nadograđivati objekte, bilo u govedarstvu ili 
svinjogojstvu. donijeta je nova odluka po kojoj će 
Općina sufinancirati projektnu dokumentaciju za 
takve potrebe i pomagati kod opremanja objekata 
komunalnom infrastrukturom (objaviti komple-
tnu odluku br.3)

Za prvi program- sufinanciranje projekata 
za gradnju  farmi - Općina Molve je izdvojila oko 



500.000 kuna. Svi projekti potrebni da bi se 
prišlo gradnji idu na trošak Općine i ne terete 
obiteljska gospodarstva. Isto tako Općina se 
pobrinula  oko uključivanje u projekte agencije 
koja ih je vodila od početka, pa praktički, do 
same gradnje farmi. Put od ishođenja prvih 
papira do dobivanja kredita zaista je mukotrpan, 
ali uz pomoć Općine, ipak se realizira. Treba 
čestitati upornim gospodarstvima jer je očito da 
vrijeme koje imamo do ulaska u EU trebamo što 
bolje iskoristiti da nas ne bi iznenadile promjene 
što nas čekaju.

Ovakav način prilagodbe, vjerujemo, bio 
bi dobro došao u cijeloj Republici Hrvatskoj, te 
bi se potencijalni farmeri lakše prilagodili i bili bi 
sigurniji u svojoj proizvodnje. Ovakvi programi  
doprinose povećanju broja grla po farmi, 
poboljšavaju kvalitetu mlijeka i sigurno 
doprinose ekonomskom prosperitetu pojedinaca 
i cijele zajednice. Znati planirati proizvodnju, 
učinkovito proizvesti i u konačnici, dobro 
unovčiti proizvedeno, jedini je model opstanka, 
kao i napretka. Naše određenje je da uvjete treba 
stvarati ovdje pa neka Europa nameće svoje 
modele koliko god hoće. Biti svoj na svome, 
proizvoditi ekonomski isplativo, ekološki 
prihvatljivo za okoliš, i još k tome doprinositi da 
krajobraz bude oku prihvatljiv, a običaji u obitelji 
i zajednici sačuvani, višestruko je isplativo.

Ivan Kolar



to na nas ostavlja snažan dojam jer smo mislili kako su JEDNO NEZABORAVNO 
Bugari, ulaskom u EU stubokom promijenili sve. Domaćini 

PUTOVANJE su na svaki način nama htjeli prikazati situaciju u što boljem 
svjetlu. Svoj promašaje su nastojali opravdati, 
upozoravajući nas da i mi ne počinimo iste greške., jer Želja za upoznavanje susjednih zemalja, običaja i 
jedino prav o u EU je da sve mora biti kako oni hoće i da se tradicije, rezultirala je  susretom u Molvama s prijateljima iz 
tome ne suprotstavljate. Vi ipak, ukoliko ne možete Republike Bugarske iz Općine Peruštice. Kao zastupnik 
udovoljiti, radite po svom.Hrvatskog sabora i predsjednik Odbora hrvatsko-bugarskog 

Sama Općina Peruštica  na lijepom je položaju. S prijateljstva, prigodom  susreta delegacija, izrazio sam želju 
jedne strane je ravnica i obližnja rijeka, a samo pola sata  na da uspostavimo kontakte na lokalnoj razini između Općine 
drugu stranu je planina visoka 1600 metara  s mogućnostima Molve i  slične općine iz Republike Bugarske. S njihove 
skijanja ili planinarenja. Zanimljivost u poljoprivrednoj strane predložena je Općina Peruštica, blizu grada Plovdiva. 
proizvodnji je promjena u načinu obrađivanja zemljišnih Delegacija Općine Perištica posjetila je  Općinu Molve u 
površina. Naime, ovdje je nekad glavna kultura bio duhan i studenom 2006. godine i boravila kod nas tri dana. Tom 
gotovo sve površine pod njim bile su navodnjavane. Danas prigodom sedmeročlanu delegaciju upoznali smo s ustrojem 
je sustav navodnjavanja izvan uporabe, a velik dio obradivih naše općine, prostornim položajem, gospodarskim 
površina je zapušten.značajkama našeg područja, te s nekim običajima i 

Naši domaćini primili su nas na dojmljiv način te kulturnim djelatnostima. Rezultat posjeta delegacije Općine 
nam, svojom ljubaznošću, obazrivošću i pažnjom  kojima su Peruštica bilo je potpisivanje namjere o «Povelji 
nas obasipali, boravak učinili vrlo ugodnim. Upoznali su nas prijateljstva» između dviju općina. Dogovoreno je da 

poprilici ista delegacija naše općine posjeti Općinu 
Peruštica, gdje će se i potpisati «Povelja o prijateljstvu» 
između dviju općina.

Odlukom poglavarstva Općine Molve, posjet je 

s funkcioniranjem svoje općine, njezinim društvenim 
institucijama i pokazali nam kako privreda pomalo hvata 
korak s gradom. Osnovna infrastruktura napravljena je u 
socijalizmu po načelu «svima isto». Država je planirala, 
gradila i plaćala, tako da su sada svi objekti pomalo u ostvaren od 8. do 11. ožujka 2007. godine. Na put dug više 
«ozbiljnim» godinama, a troškovi oko njihovog održavanja od tisuću kilometara krenulo je kompletno Općinsko 
ili obnove padaju na teret lokalne samouprave. Teško se poglavarstvo u sastavu: Ivan Kolar  načelnik, Josip 
nalaze načini  za izgradnju novog. Strani kapital (čitaj: Cenkovčan  zamjenik načelnika, Josip Hontić, Milica 
globalizacija) ulazi u velike gradove, dok u manje mjesta Bogat-Ivančan, Drago Tuba, zatim predsjednik Općinskog 
vrlo stidljivo. No, vratimo se samom našem posjetu!vijeća Mijo Kovaček i vijećnica Općinskog vijeća 

Općina Peruštica ima oko 4500 stanovnika. Spomenka Žufika. Na put se krenulo kombijem i to prema 
Zadaće općina u Republici Bugarskoj poprilici su iste kaso i slijedećoj ruti: Bjelovar-Čazma-Ivanićgrad-Beograd-
kod nas uz mele različitosti. Briga o predškolarscima - vrtić Niš...dalje cestom do Pirota kroz Srbiju, te do Sofije kroz 
nije isključiva briga lokalne zajednice, već ga u većem dijelu Bugarsku, a zatim dalje prema Plovdivu i zadnjih 
financira država. Škole su državna briga, kako osnovne, dvadesetak kilometara do Općine Peruštica. Imali smo sreće 
tako i srednje. Stanovništvo Općine Peruištica zapošljava se jer su nam vremenske prilike išle na ruku. Putovali smo 
u manjim proizvodnim pogonima gdje se uglavnom uglavnom noću, bez problema i s puno takta na prijelazu 
proizvode sklopke za različite uređaje, uglavnom za izvoz, a granica. Koliko god da je postojala nelagoda pred sam put, 
vlasnici ili suvlasnici tih pogona su stranci. U poljoprivredi ubrzo nakon dolaska k našim domaćinima, ona je u 
najviše je učinjeno u vinogradarstvu i vinarstvu. Od ranije potpunosti nestala.. Zaboravljena je neprospavana noć jer su 
postoji tradicija u proizvodnji vina. Ovdje je smješten nas obuzimali osjećaji  izazvano viđenim. Sami nedovoljno 
Vinogradarski zavod, te postoji veliki podrum i vinarija još vjerujući u sebe, a noseći u sebi sliku zavičaja, pomalo smo 
iz socijalizma. Privatni vinogradari se sada organiziraju i zbunjeni onim što vidimo. Znajući da je Republika 
grade nove vinarije. Moram reći da je vino vrhunske Bugarska primljena u Europsku uniju, bili smo na svakom 
kvalitete jer nikome od naših nije naškodilo nakon koraku doslovce iznenađeni. Moje osobno viđenje je da je 
degustacije. Vidjeli smo i dio njihove povijesti jer postoji ovdje vrijeme stalo u smislu da se je malo toga  istinski 
memorijalni muzej na što su naši domaćini posebno promijenilo. Jedno društveno uređenje zamijenjeno je 
ponosni. Isticali su koliko žrtava su morali podnijeti tijekom  drugim, a nekad podržavljeno sada je privatizirano na sličan 
povijesti da bi sačuvali  svoje običaje, identitet i da bi ostali način kao i kod nas. Novi sustav još nije u cijelosti zaživio i 



svoji na svome. Etnografski muzej dočarao nam je put kojim se 2006. GODINA  NAJAKTIVNIJE njihovo društvo razvijalo. Sami običaji kod susrete, vrste jela i 
njihov izbor, protokol...sve to govori o kulturi koja se ponešto RAZDOBLJE DJELOVANJA 
drugačija od naše, ali nam je, možda baš zbog toga, vrlo zanimljiva. 
Navest ću jedan primjer: pitaju vas jeste li za kavu, vi potvrdno KUD-a MOLVE
klimnete   glavom, a to za njih znači da kavu ne pijete. Ili, kad vas 
konobar pita želite li još i vi mu potvrdno klimnete glavom, 
zaobilazit će vas u luku, jer ste ga, po njihovom običaju, odbili. No, 

Nakon iznimno uspješne godišnje priredbe što je tri kako mi brzo učimo shvatili smo da je naše nijekanje lijevo-desno, 
puta reprizirana održana je i godišnja skupština Kulturno-kod njih, zapravo  potvrda. I obrnuto, klimate li dolje-gore, 
umjetničkog društva Molve. Na 42. izbornoj godišnjoj zapravo, odbijate ponuđeno! Zanimljivo je bilo to putovanje 

prepuno kontrasta, različitosti u svakom slučaju, ali i vrlo, vrlo skupštini, održanoj 16. veljače 2007. godine, iznesen je 
pregled rada udruge i aktivnosti tijekom prošle godine, te je 
izabran  novi Upravni odbor i predsjednik udruge. 
Jednoglasnom odlukom Skupštine za predsjednika je 
izabran Ivan Jaković i  novi Upravni odbor, što uz 
predsjednika, čine tajnica  Mirela Paša, voditelji pojedinih 
sekcija  Katica Ištvan, Dubravka   Jaković, Matej Ištvan, 
Nada Kokša, garderobijerka  Spomenka  Žufika, blagajnica  
Kata Crnjak i Ivan Poleto.

Gosti, članovi KUD-a i predstavnik Općine  Ivan 
Kolar, pohvalili su rad društva i njegovo vodstvo. Kulturno 
umjetničko društvo Molve izvrsno funkcionira i svake 
godine postaje sve bolje i aktivnije. U  2006. godini bilježi 
do sada najaktivnije razdoblje djelovanja što obiluje 
nastupima, sudjelovanjima na prestižnim manifestacijama, 
ali i nagradama i pohvalama. 

Društvo je u 2006. godini imalo 272  probe i  39  
nastupa. U protekloj godini redali  su se  nastupi i nizali 

poučno. Lijepo je u jednom danu biti u ravnici ili vinogradu, a događaji pa u svoj ljetopis možemo uvrstiti brojne 
nakon 30 do 45 minuta, popeti se na planinu, grudati snijegom i aktivnosti.
uživati na zubatom suncu.

            25. veljače 2006. održana  je 41. redovna godišnja 
Da skratim  drugi dan potpisali smo povelju o suradnji  

skupština na kojoj je iznesen  pregled rada  udruge i dviju općina, a ovdje je donosimo u prilogu. Prepuni dojmova 
aktivnosti tijekom 2005.  i početka 2006.godine, podneseno sretno smo se vratili  u naš zavičaj, a što potvrđuje i ovaj moj zapis.
je financijsko izvješće i donijet plan i program rada  za Ivan Kolar
2006.godinu. Od tada je u prosjeku bilo tri do četiri nastupa 
mjesečno. Proljetno-ljetni  period bio je veoma buran, veseo 
i obilježen marljivim  radom.
           14. ožujka 2006. ženski pjevački  sastav  
prigodnim programom nastupio je pred gostima koji su  
Molve posjetili prigodom provedbe akcije "Volim 
Hrvatsku"  Turističke zajednice Hrvatske. 
    21. ožujka 2006. dramska sekcija je s humornom 
dramom nastupala u Kloštru Podravskom povodom 
njihovih Dana općine. Nastup je bio izvanredno dobro 
prihvaćen, a publika je bila oduševljena.
            I prošle godine, 25. ožujka održano je  
tradicionalno godišnje gostovanje u Novom Virju s 
cjelovečernjim programom svih sekcija.
            Već idućeg dana, 26. ožujka folklorna sekcija 
izvela je nastup pred članom povjerenstva za  Međunarodnu  
smotru folklora u Zagrebu, prof. Vidoslavom Bagurom. 
Naime,  folklorna sekcija bila je pozvana na  sudjelovanje 
na toj prestižnoj  manifestaciji koja je slavila  40. godina 
postojanja. Naše društvo sudjelovalo je na 1. smotri  1966.g. 
pa 1994.g., a  bilo je pozvano i sada kao jedno od prvih 
sudionika te smotre. 
             Nadalje,  društvo je u tjedan dana imalo pet nastupa i 
jedno dvodnevno putovanje.

16. travnja 2006. Uskrs obilježavamo nastupom 
folklorne sekcije,  tamburaškog sastava i  
tamburaškog orkestra  u Osnovnoj školi na manifestaciji 
«VUZEM NA MOLVAJ». Istog dana folklorna  sekcija 
svečano je otvorila i izložbu  slika u galeriji Molvarskog 
likovnog kruga u Molvama. 

Sutradan, 17. travnja 2006.  g. Vidoslav Bagur  
snimao je ženski pjevački sastav i folklor koji su izvodili 



          Izvrstan uspjeh, 16. lipnja 2006.,  postigle su  naše marijanske pjesme  za  Međunarodni festival u Metkoviću . 
vrijedne članice ženskog pjevačkog sastava i njihova voditeljica Dva dana kasnije, 19. travnja 2006. dramska sekcija 
Katica Ištvan  u Križevcima gdje su  na županijskoj smotri zborova zapaženim nastupom sudjelovala je na županijskom  
i malih pjevačkih sastava  postigle odličan uspjeh i plasirale se na natjecanju dramskih sekcija u Koprivnici. 
državnu smotru u Mariju Bistricu. Čestitamo i njima  na odličnim Nakon tih nekoliko uzastopnih nastupa članovi 
rezultatima te volji i marljivom radu.

društva, 22. travnja 2006. godine, putuju u istarski 
       Na Ivanje, 21. lipnja  2006.  naša sekcija folklora i 

Novigrad    na dvodnevni izlet. Tamo smo imali nastup u tamburaškog sastava nastupa u Đakovu kao predstavnik naše 
crkvi te susret i druženje s novigradskim zborom. Nastup i županije na Ivanečkim kresovima.
smještaj nam je organizirao fra Đuro Vuradin i ovom Ubrzo, nakon posjeta Slavoniji 24. i 25. lipnja 2006. 

godine folklor i tamburaški sastav  putuje u Dalmaciju na prilikom mu se želimo još   jednom od srca zahvaliti na 
dvodnevno putovanje u Polaču kraj Zadra. Tamo smo kao gosti tome. Istrani su bili oduševljeni našim programom i  vrlo 

lijepo su nas prihvatili i ugostili. 
Od tog nastupa naš tamburaški sastav okuplja i 

priprema za nastupe Matej Ištvan.
Na još dalji put u Metković, 5. svibnja 2006. 

sudjelovali na Zadarskoj županijskoj  smotri folklora. Bili smo 
vrlo lijepo primljeni, ugošćeni, ali i pohvaljeni.
     Prvog dana mjeseca  srpnja  imali smo dva nastupa. 
Tamburaški i ženski pjevački sastav popodne su nastupali u 
Sekulinama na okupljanju predsjedništva udruga «Hrvatsko srce». 

godine,  išle su  članice ženskog pjevačkog sastava i folklo-
Navečer bili smo  gosti KUD-a  «Grgur Karlovčan» u  Kalinovcu 

rne sekcije. Nastupale su  na Međunarodnom festivalu gdje su folklorna i tamburaška sekcija  nastupale povodom  
Marijanskih pjesama gdje su također bile lijepo prihvaćene i obilježavanja 25. godišnjice kalinovačkog KUD-a. 
pohvaljene. Tada je pjevački sastav pozvan na sudjelovanje            6. srpnja 2006. održali smo cjelovečernju priredbu u 

Donjoj Voći na manifestaciji „Tragom iskona“. Tamo su nastupali: na koncertu crkvenog pučkog pjevanja u Crkvi  svete 
ženski pjevački sastav, dramska sekcija s  recitacijama o Katarine u Zagrebu što  se održavao u sklopu 40. 
Podravcima autora Ivana Jakovića, tamburaši i folklor .međunarodne smotre folklora. 

Najznačajniji događaj ove sezone i velika čast za naše         21. svibnja 2006. ženski pjevački sastav s 
društvo bilo je sudjelovanje na  jubilarnoj 40. međunarodnoj tamburašima  uveličava promociju  
smotri folklora u Zagrebu. Naše društvo sudjelovalo je na 1.  smotri  

monografije  g. Martina Kopričanca.
pa je bilo poseban gost na obilježavanju ove -  40. obljetnice. Tom 

Idućeg dana, 22. svibnja 2006. tamburaški prigodom,  22. srpnja 2006., imali smo nastup u koncertnoj 
orkestar KUD-a  kiti se zlatnom plaketom Paje Kolarića na  dvorani «Vatroslav Lisinski» što je prenosila televizija. Između 
Državnom festivalu  tamburaške glazbe u Osijeku. Stoga im dvadesetak sudionika naša članica folklora Katica Paša, sudionica 

prvog i sada četrdesetog MSF u Zagrebu, dobila priznanje. Ona je, čestitamo na  velikom uspjehu. Pohvaljujemo sve članove i 
23. srpnja 2006. godine, nakon svečane mise u katedrali, sa voditelja  orkestra Dražena  Štefana na trudu i volji,  kojima 
Zdravkom Tuba i Adelom Žufika, išla na prijem kod zagrebačkog su postigli zavidan uspjeh Također, zahvaljujemo  Općini 
gradonačelnika.  Navečer je folklor nastupao na Gradecu, a ženski Molve koja je podržavala rad tamburaškog orkestra i 
pjevački sastav na koncertu Marijanskih pjesama u Crkvi svete financirala sudjelovanja na državnim natjecanjima.



Katarine  na Markovu trgu. Na samom kraju imali smo  čast, značajan i vrlo zapažen nastup naše dramske skupine na 3. „ KAJ 
nastupom na Trgu bana Jelačića, zatvoriti 40. međunarodnu BUŠ“- susretima amaterskih kazališta kajkavskog govornog   
zagrebačku smotru folklora. područja u Buševcu kraj Zagreba. 

U tom dvodnevnom predstavljanju predstavljali smo         Na dan  Svete Katarine, 25. studenog 2006. naš ženski 
svoje mjesto, kulturu i  tradiciju na najvišem nivou u našoj državi, a pjevački sastav hodočasti u Mariju Bistricu gdje  zapaženim 
vidjeli su nas i čuli sudionici mnogih drugih krajeva naše domovine nastupom sudjeluje  na  Državnom natjecanju zborova i malih 
i svijeta. Dostojno smo predstavili svoj kraj, svoje korijene i svoj vokalnih sastava.
identitet, što je bilo i posebno zapaženo. To je bio velik doživljaj,         Nastupom  ženskog  pjevačkog sastava  16. prosinca 
događaj, ali i obaveza za naše društvo i članove izvođače, ali i za 2006. na otvorenju izložbe u Galeriji u Molvama započinjemo 
Molve, te sve Molvarke i Molvarce. Ti nastupi bili su vrhunac zimski period u kojem su nastupi u stagnaciji, a  rad pojačan jer 
našeg trenutnog rada. Presretni smo i  ponosni što smo bili njihovi pripremamo program za godišnju priredbu.
sudionici. Godišnju  priredbu  KUD MOLVE MOLVAMA 

Važno je spomenuti da se za tu prigodu folklorna sekcija izvodimo 3. veljače 2007., a repriziramo je još tri puta  4., 9., i 11. 
opremila novim nošnjama za koje su naše prabake i bake  sijale lan veljače  zbog veoma velike zainteresiranosti publik, ne smo iz 
i tkale platno na naredu. Nakon mnogo godina platno je iz ormara Molva, već i okolice. Program je pripremilo osamdesetak članova  
postalo izvorna molvarska nošnja  kakva  je bila nekad davno. svih sekcija našeg društva, a izveli su ga  pred otprilike 780 

Ovo je još jedna prilika da se zahvalimo  svim članovima  poklonika plesa, glazbe, pjesme i smijeha. 
za marljiv rad, trud i požrtvovnost  koje su uložili da bi se naše 
društvo dostojno predstavilo na 40. međunarodnoj smotri folklora 
u Zagrebu.  Posebno smo zahvalni voditeljici folklorne sekcije 
Dubravki Jaković koja je, uz pomoć Katice Ištvan,  odabrala i 
pripremila pjesme i plesove za izvedbu,  uvježbala sekciju za ove 
važne nastupe, te se izuzetno potrudila  kod nabave i izrade nove 
molvarske nošnje.  

Nakon veoma burnog ljetnog razdoblja u Kulturno-
umjetničkom društvu Molve uslijedila je zaista kratka trotjedna 
stanka, od 24.srpnja do 12. kolovoza 2006., kada  dramska sekcija 
i tamburaški sastav uveličavaju, svirkom i recitacijama Ivana 
Jakovića „ Pri Podravce“,  otvorenje izložbe u Galeriji  
molvarskog likovnog kruga u Molvama.

Dalje je uslijedilo vrlo aktivno  razdoblje za ženski 
pjevački sastav koji je  13. kolovoza 2006. imao  nastup na 
svečanoj sjednici povodom Dana općine Molve, a s folklornom  
sekcijom 10. rujna 2006. nastupao je na izložbi «Stol naš 
svagdašnji» što su je organizirale članice udruge «Napredna 
domaćica». Pjevački sastav  predstavio nas je i na  četvrtom Marija 
festu, 17. rujna  2006. Ovogodišnjom priredbom koju smo poklonili Molvama 

Jesen smo započeli  po deveti put tradicionalnim i svima zainteresiranima za naš rad okrunili smo, usuđujem se reći, 
molvarskim susretima folklora koji su održani 23. rujna 2006. i to vrhunac djelovanja našeg društva.        
upravo na  dan kad kalendar bilježi Dan europske baštine što smo Kao što se vidi iz ovog zaista velikog popisa naših 
na najbolji mogući način obilježili  manifestacijom koja njeguje nastupa tijekom 2006. godine, uz trud voditelja, ali i uz poseban 
kulturnu baštinu i tradiciju. Deveti  susreti folklora u Molvama bili angažman članova, uspijevamo  sve to realizirati. Sretni smo  zbog  
su posljednja u nizu od manifestacija kojima  se obilježavaju Dani veterana molvarskog folklora koji su  marljivo nastavili vježbati i 
općine Molve. Općina Molve bila je, kao i uvijek do sada,  sada su postali stalna postava folklora. Sekcije su nam se povećale 
pokrovitelj susreta pa im i ovom prilikom zahvaljujemo na tome. brojnošću i poboljšale kvalitetom rada. Publika nam je dokazala, 

Te večeri,  u punoj Školsko-sportskoj dvorani,  150 posjećenošću godišnje priredbe, da cijeni i voli naš rad i to nas 
izvođača pokazalo je kako njeguje i čuva svoju tradiciju.  9. posebno raduje. 
molvarske folklorne susrete otvorio je podmladak folklora.           U ovom periodu možemo biti prezadovoljni 
Trinaest djevojčica, s voditeljicom Nadom Kokša, po prvi put  se aktivnostima i događajima u našem KUD-u. Bilo je mnogo 
predstavilo publici izvrsnim nastupom. Uz domaćine ( podmladak putovanja, druženja, promoviranja našeg mjesta, kulture i tradicije. 
i aktivni sastav) gostovala su  još tri društva KUD „ BISERI  Prošle godine  napravili smo i velik posao jer smo otkupili domaće 
SLAVONIJE“ iz   Beničanaca, KUD „ MATIJA GUBEC“ iz platno i dali sašiti 13 kompleta  izvorne molvarske nošnje, s kojom 
Donjeg  Miholjca i  KUD „RUDAR“ iz  Glogovca.                              možemo dostojno i uvjerljivo prezentirati naše mjesto. U izradi je 
         14. listopada 2006. tamburaški sastav  ima dva nastupa. još 10 poculica za  molvarsku nošnju, a u nabavi su dragaši, i još 
Nastupao je  na otvorenju izložbe u Galeriji MLK te na promociji nešto obuće. Za pjevački sastav kupljeno je 18 šalova. Popravljen 
CD-a  „Glazba kao ljubav“ Glazbene radionice Sanje  Kovačić. je stari cimbal, a u potražnji smo i za novim.
               Tjedan dana kasnije, 21. listopada 2006. organizirali smo Osim materijalnog upotpunjavanja radilo se i na  
glazbenu večer povodom dodjele zlatne plakete „Pajo Kolarić“ povećanju aktivnog članstva posebno  svirača u tamburaškom 
koju je tamburaški orkestar KUD-a Molve dobio ove godine na sastavu koji sada broji desetak članova  koje vrlo uspješno okuplja i 
Državnom festivalu tamburaške glazbe u Osijeku. Na koncertu su vodi naš najmlađi voditelj Matej Ištvan. Uspjeli smo konačno 
kao gosti  sudjelovali Bras kvintet  Virovitičko-podravske osnovati i podmladak  folklora koji trenutno ima šesnaest članica.
županije i pjevački zbor KUD-a „Širine“ iz Novog Virja. Tim Tamburaši u novoj postavi
koncertom članovi tamburaškog orkestra oprostili su se od rada u             U tamburaškom sastavu, zahvaljujući Stjepanu 
orkestru jer zbog školovanja  više nisu u mogućnosti dolaziti na Kopričancu  i Mateju Ištvanu,   prošle godine   svirale su i dvije 
probe. Stoga im još jednom zahvaljujemo na  marljivom radu i violine. Velik je doprinos i ostalih svirača:  Alena i Mihaela 
predstavljanju našeg društva na najvišem nivou tamburaške glazbe Gregurića, Petra Kovačića, te Igora Paranusa, kao i ostalih koji 
u našoj zemlji. prema potrebi uvijek vrlo radu priskoče i oni koji su se nedugo 
     Prošle godine, kao i do sada, nastupom folklora, uključili. Oni  marljivo vježbaju, sudjeluju na svakoj folklornoj 
tamburaškog sastava i pjevačkog sastava 17. studenog 2006. probi, a ne štede ni žice ni prste svirajući na druženjima nakon 
obilježavamo mjesec borbe protiv ovisnosti na priredbi nastupa. 
„Stvaralaštvom protiv ovisnosti“ koju organizira Društvo liječenih Ove godine bilo je  mnogo rada, truda i volje u svim 
alkoholičara naše županije. sekcijama da se sve uvježba  i da se odvoji svoje slobodno, no 
      Već sutradan, 18. studenog 2006. bilježimo još jedan mnogo puta i radno, vrijeme od strane svih članova i voditelja. Rad 



Na prigodnoj svečanosti u Šumariji Repaš 
poznati slikar naive i član „Molvarskog likovnog 
kruga“ Mijo Kovačić donirao je čuvenu sliku „Lovci“  
ulje na staklu, 110 cm x 140 cm iz 1975. godine 
Šumariji Repaš. Darujući djelo koje će trajno krasiti 
prostor Šumarije, doajen hrvatskog naivnog slikarstva  
rekao je da je slika koja prikazuje dva lovca nastala još 
daleke 1975. godine te da su šume i lovci bili česti 
motiv na njegovim slikama. Bila je na mnogim kroz  272 probe urodio je plodom i obilježio vrhunac 

djelovanja KUD-a Molve. Sve sekcije nastupale su na svjetskim izložbama, uvrštena je i u monografiju, no 
županijskim smotrama i postigle odlične uspjehe. Stoga im odlučio sam, kazao je umjetnik, da bi bilo najbolje da 
ovom prilikom zahvaljujemo i pohvaljujemo ih sve redom. ostane tu, doma. Upravitelj repaške Šumarije 
Cijenimo svaku odsviranu notu, svaki plesni korak, svaku 

Zvonimir Ištvan je, zahvaljujući umjetniku na empatiju glumca te riječ otpjevane pjesme svakog voditelja, 
donaciji, podsjetio da je Mijo Kovačić njihov susjed iz ali i svakog člana od najmlađih do najstarijih. Pohvalno  je 

njihovo slaganje u radu, ali i u neobaveznim trenucima kad Gornje Šume, da je cijeli život proveo uz šumu, 
na gostovanjima svi od reda bez obzira na godine i umor  družeći se sa šumarima i lovcima. Uprava šuma 
zasviraju i zaplešu te podignu sve na noge. Sretni smo što se Podružnica Koprivnica ima iznimno dobar kontakt s 
to događa i u našem KUD-u. Ponosni smo na svoje svirače, 

podravskim slikarima, a naročito s „Molvarskim pjevačice i pjevače, plesačice i plesače, te glumice i glumce. 
likovnim krugom“, organizirajući brojne likovne Zaista je to divno vidjeti. Zahvaljujem svim članovima i 

voditeljima sekcija  Katici Ištvan, Dubravki i Ivanu kolonije. Zadnja i to vrlo uspješna organizirana je na 
Jakoviću, Draženu Štefanu , Mateju Ištvanu, Nadi Kokša te Peskima pod nazivom „Šume našega kraja“. Stvoren je 
garderobijerki Spomenki Žufika na marljivom radu, na tako bogat fundus umjetničkih djela, a brojne slike 
organizaciji i trudu  da naše društvo napreduje ovakvim 

krase zidove naših šumarija i lovačkih domova, ubrzanim tempom. Posebno hvala sada bivšem blagajniku 
istaknuo je voditelj koprivničke Uprave Mirko KUD-a Zvonimiru Ištvanu na radu u društvu i preciznom 

vođenju blagajne. Kovačev. I ova donacija istaknutoga umjetnika 
Veliko i posebno hvala i dosadašnjoj predsjednici rezultat je takve dugogodišnje suradnje. Nastavak ove 

KUD-a Marini Sabolović na strpljivom, požrtvovnom i suradnje, bolje reći dugogodišnjega druženja, očekuje 
neumornom radu i vođenju našeg društva punih osam 

se na prvom sastanku koprivničkoga ogranka godina. Vratila je život KUD-u Molve,  ohrabrivala 
Hrvatskoga šumarskog društva kada bi Mijo Kovačić voditelje u danima kad  im je bilo teško u radu i nagovarala 

ih da izdrže i ostanu , naglašavajući  od kolike su važnosti  trebao postati počasnim članom Društva. Mijo 
upravo dobri i kvalitetni voditelji za opstanak i napredak  Kovačić Miška (1935., Gornja Šuma) je jedan od 
KUD-a. Zahvaljujući odgovornom radu voditelja koje je najistaknutijih slikara naivne umjetnosti podravskog 
okupila, uspjela je omasoviti naše društvo od skromna 23 

podneblja. O njegovom su radu izdane četiri aktivna člana  do 110 članova od kojih su 93 aktivna člana! 
monografije, sa svojim je slikama sudjelovao dosad na Brinula je o organizaciji nastupa i  nastojala voditi računa o 

željama svih.  300 skupnih i preko 30 samostalnih izložbi. 
        Takav odnos, cijelog društva, prema radu i 
postignuti rezultati su  hvale vrijedni, predstavljajući za 
naše Molve  i čitav kraj, poticajni za budućnost, te služe na 
ponos svakog pojedinca, ali i zajednice. Nadamo se da ćemo 
i u buduće nastaviti marljivo raditi i na taj način pokazati da 
volimo i njegujemo svoje tradicijsko nasljeđe jer tko će bolje 
sačuvati naše od nas samih.

Na potpori i razumijevanju možemo i moramo 
zahvaliti Općini Molve i predsjedniku Općinskog vijeća g. 
Ivanu Kolaru  koji nas u svemu neumorno podupiru. 
Zahvaljujemo im se  na sponzorstvu  i financijskoj potpori 
te na razumijevanju i pomoći u svakom pogledu. Nadamo se 
da će i  nadalje biti uz nas. Društvo će s voljom i marljivim 
radom pokušati i u ovoj godini biti još aktivnije i bolje te 
opravdati  povjerenje kako Općini Molve tako i povjerenje 
cijenjene publike. 

Tajnica KUD-a: Mirela Paša

SLIKAR MIJO KOVAČIĆ 
DAROVAO SLIKU ŠUMARIJI 

REPAŠ 



Godina otvaranja MLK-a prema van

Godina koja je iza nas bit će posebno 
zabilježena po tome što su se članovi Molvarskog 
likovnog kruga predstavili čak tri puta izvan svoje 
galerije.

Tako smo se u ožujku predstavili u galeriji 
udruge „Kloštranska paleta“ u Kloštru Podravskom, u 
kolovozu smo izlagali u vijećnici grada Lovrana te u 
listopadu u Narodnoj knjižnici i čitaonici grada Siska 
povodom Mjeseca hrvatske knjige. Izložbu je otvorila 
voditeljica knjižnice gospođa Ljiljana Šorgić, a 
sisačkoj likovnoj publici se predstavilo petnaest 
članova MLK-a. Prilikom otvorenja izložbe 
predsjednik MLK-a je darovao knjižnici desetak 
naslova iz bogate izdavačke djelatnosti Općine Molve, 
što je vrlo ugodno iznenadilo voditeljicu i njene 
djelatnike.

Izložba je nastala u suradnji s Molvarcem 
Davorom Ivančanom koji već godinama živi u Sisku te 
je vrlo aktivan u radu udruge „Ozon“- kluba ljubitelja 
prirode i suvremene umjetnosti, koja je i bila 
sponzorom izložbe.

Izuzetno zadovoljna izložbom i posjetom 
tijekom njenog trajanja (20.10. do 10.11.) gospođa 

Šorgić uputila je pismo MLK-u iz kojeg izdvajamo: 
„Pripremajući izložbu, željela sam potaknuti našu 
javnost da još jednom razmisli o vrijednosti naivnog 
slikarstva i upozna Molvarski likovni krug koji tu vrstu 
slikarstva njeguje. Vrijedni članovi  udruge nadahnuti 
motivima Podravskog kraja predano rade i izlažu, a to 
je najljepši način da svijetu ispričaju priču o sebi, 
svom kraju i na kraju o svojoj domovini Hrvatskoj.“

U prosincu 2006. godine MLK je priredio po 
prvi puta tematsku izložbu pod nazivom „Molvarska 
zima“. Izložba je bila odlično posjećena, a pozivu za 
izlaganje odazvalo se osamnaest autora s trideset i 
sedam radova. Svečano otvorenje uljepšale su članice 
pjevačkog sastava KUD-a Molve, a izložbu je otvorio 
gospodin Ivan Kolar.

U tijeku su pripreme za izložbu “Molvarske 
minijature“ koja će biti otvorena na sam Uskrs. 
Očekujemo vrlo dobar odaziv umjetnika na ovu već 
tradicionalnu izložbu koja će se ove godine održati po 
8. puta, a prva je održana u ožujku 1997. godine.

Z. Ištvan

Održana godišnja skupština DVD-a Molve

Redovna godišnja skupština DVD-a Molve 
održana je u Gornjoj Šumi 18. veljače 2007. godine. U 
izvještaju Izvršnog odbora i Zapovjedništva DVD-a stoji da 
društvo ima četrdesetjednog redovnog i četiri počasna člana. 
Od toga dvanaest ispitanih vatrogasaca, devet vatrogasaca I. 
klase, šest dočasnika  i  tri dočasnika I. klase, devet časnika i 
jednog počasnog višeg časnika. U društvu djeluju i dva 
odjeljenja mladeži od šest do dvanaest godina i dva 
odjeljenja mladeži od dvanaest do šesnaest godina.

Tijekom godine Upravni odbor održao je pet 
sjednica i više sastanaka, te raznih dogovora na kojima nisu 
vođeni zapisnici. Održana su tri zbora na kojima su 
vatrogasci informirani o događajima u društvu i izvan njega, 
kao i o nedostacima u radu društva. Redovna skupština 
održana je 30. siječnja 2006. godine, proslavljen je i Dan sv. 
Florijana, zaštitnika vatrogasaca, sa svetom misom u crkvi 
Uznesenja BDM. Pregledani su svi hidranti  u mjestu. 
Obavljale su se pripreme i uvježbavanja vatrogasnih 
odjeljenja za općinsko vatrogasno natjecanje što je održano 
u Repašu. Sva naša četiri odjeljenja odnijela su prva i druga 
mjesta zahvaljujući dobrom radu instruktora Drage Budaja i 
Petra Petrinića. Za vrijeme žetve držana su pasivna 
dežurstva.

U svibnju, mjesecu zaštite od požara, u posjet smo 
primili djecu iz vrtića te smo ih upoznali s radom 
vatrogasaca. Isto tako skrenuli smo im pozornost na 
opasnosti što prijete od vatre i kako je opasno njome se 
igrati. Djecu i njihove pratiteljice skromno smo počastili, 
tako da su svi otišli sretni i zadovoljni.

Tijekom godine zapalila su se dva dimnjaka pa su 
oba puta pozvani vatrogasci na što smo se odazvali. 
Prijavljen je i jedan lažni požar kuće, jer nije gorjela 
spomenuta kuća već smeće kod susjeda, a ovaj je požar sam 
ugasio prije nego su stigli vatrogasci.

Na Veliku Gospu, 15. kolovoza. održana je  
tradicionalna zabava. Zarađeni novac iskoristili smo 
dijelom za hodočašće na Mariju Bistricu i odlazak na 
kupanje u SV. Martin na Muri, u čemu je sudjelovala i naša 
mladež.

Na kraju želim zahvaliti članovima Općinskog 
vijeća i Općinskog poglavarstva, te načelniku općine i 
saborskom zastupniku Ivanu Kolaru na sveukupnoj podršci 
i razumijevanju. Također, zahvalu dugujemo i onima koji su 
bili članovi društva, aktivno radili, a sada ih više nema među 
nama.

Tajnik DVD-a Molve:
Ivan Gregurić



Seljačka udruga Molve Grede ŠRK «Bistra» Repaš

VRLO USPJEŠNA GODINA PUNO AKTIVNOSTI I USPJEHA

Športsko ribolovni klub iz Repaša ima je u U 2006. godini Seljačka udruga iz naselja Molve 
Grede bila je vrlo aktivna u provođenju plana i programa 2006. godini 92 člana što je povećanje za devet novih 
rada, a što je za rezultat imalo povećanje članstva za osam naspram 2005. godini. Tijekom prošle godine  održano 
novih članova  tako je sada ukupan broj članova  45. je trinaest sjednica predsjedništva kluba i šesnaest 
Tijekom prošle godine organizirali smo slijedeće  radnih akcija. Natjecateljska staza, u dogovoru s 
manifestacije: uživateljima zemljišta, spojena je sa starim 

- 20. ožujka 2006. predavanje «Pokazna rezidba Matanovim jarkom. Neuređen dio staze su članovi 
voćaka o zaštita voćaka od bolesti i štetnika» u suradnji s 

ribolovnog kluba prokrčili u nekoliko radnih akcija, a HZPSS-om Koprivničko-križevačke županije i  
Đuro Pavliš je  svojim strojem napravio ostalo. Uz Chromosom iz Zagreba.
mnogo napora, ali i zadovoljstva, posao je završen 14. - 21. ožujka do 28. travnja 2006. tečaj za proiz-
svibnja 2006. godine, te je dobivena zaokružena vođače mlijeka što su ga polazili ne samo članovi naše 

udruge već i svi zainteresirani poljoprivrednici s područja natjecateljska staza. Zbog čestih padalina trebalo ju je 
Općine Molve. Ukupno je bilo 66 polaznika, a tečaj je trajao kositi čak šest puta, ali je na njoj tijekom 2006. održano 
64 sata. Općina je platila sto tisuća kuna. Predavali su čak pet natjecanja, kako onih što ih je organizirao 
eminentni profesori Agronomskog fakulteta iz Zagreba i Š.R.K. «Bistra», tako i drugih klubova iz Zajednice 
njihovi asistenti, a polaznici su na kraju dobili «Certifikat- sportskih ribolovnih društava Đurđevac, što su nas 
uvjerenje» da su osposobljeni za proizvodnju mlijeka. zamolili da im ustupimo stazu.

- 1. travnja 2006. održana je  godišnja skupština.
Prvo poribljavanje napravljeno je 21. travnja - 4. svibnja 2006. prisustvovali smo «Danima 

2006., a u vodu je pušteno 300 kg šarana. Nekoliko travnjaka» u Koprivnici, te se natjecali u ručnoj košnji na 
dana kasnije puštena je veća količina mlađa babuške. starinski način.
Drugo poribljavanje obavljeno je 28. listopada 2006. s - 20. svibnja. 2006. organizirali smo stručna i 

terenska predavanja o zaštiti lucerne od korova u Goli, u 81 kg mlađa šarana «divljaka», dužine od 10 do 15 
organizaciji HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije. centimetara.

- 1. rujna 2006. organizirali smo stručno putovanje Tijekom prošle godine članovi kluba nastupali 
na Gospodarsko-poljoprivredni sajam u Gornjoj Radgoni  su na natjecanjima  županijske lige, različitim 
Slovenije. kupovima i prijateljskim natjecanjima. Već 

- 15. listopada 2006. posjetili smo «Dan voća» u tradicionalno  bili smo domaćini na «Fišijadi» u 
Koprivnici i sudjelovali na stručnom skupu za voćare.

sklopu proslave Dana općine Molve (Velika meša).
Posebno bih želio naglasiti hvalevrijednu Tajnik Seljačke udruge:

akciju kojom je naš ribički dom dobio vodu i plin. Franjo Maruščec
Projekt je u cijelosti financirala Općina Molve, jer mi 
to, iz svojih skromnih sredstava, sigurno ne bismo 
mogli.Udruga  vinogradara i voćara

Koristimo prigodu da još jedanput zahvalim 
što su nam pomogli i nadamo se i nadalje dobroj 

PREGRŠT AKTIVNOSTI suradnji.
Tajnik Š.R.K. «Bistra»:

Udruga vinogradara i voćara je u 2006. godini Drago Žufika
imala 55 članova. Upravni odbor održao je šest sastanaka, a 
održana je redovita i izborna skupština. Održano je i 
nekoliko stručnih  predavanja na temu poticanja u 
vinogradarstvu i voćarstvu, te unapređenja podrumarstva. 
Također, održana je 1. službena izložba vina (24. siječnja 
2006.). Članovi su organizirali posjete poznatim 
vinogorjima u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje su imali 
predavanja  o zaštiti vinove loze i njegovanju vina u 
podrumu. U povodu Dana općine Molve udruga je održala 
degustaciju vina i voća u vinogradu svojeg člana Matije 
Tube u Šemovcima. Udruga vinogradara i voćara, odlukom 
Upravnom odbora, postala je članica Zajednice udruga 
vinogradara i voćara Koprivničko-križevačke županije. 
Jedan član udruge pohađao je tijekom 2006. godine tečaj 
podrumarstva i stekao zvanje «voditelj podruma». Iznos 
polaženja tečaja od tisuću kuna namirila je udruga.

Predsjednik udruge:
Martin Kovačić



VELIKI PETAK JE - ljudska sramota!!                                   USPUTNICE  Dogodilo se…
Veliki petak je - LJUBAV OČEVA PREMA NAMA!!

   Sjemeništarci Franjevaca Konventualaca, sa 
svojim magistrom p. Ivanom Bradarićem i provincijalom o. USKRS  JE  POBJEDA  NAD  
Đurom Hontićem, posjetili su župu Molve, u subotu 3. 
ožujka 2007. GRIJEHOM  I  SMRĆU
      Bila je to opet jedna lijepa prigoda za naše 
sjemeništarce, osjetiti mir seoske idile u Molvama, u 

      Započeli smo korizmu  na uobičajen način, kao i organizaciji gđe. Milice Bogat i  domaćina, svećenika ove 
bezbroj korizmi do sada, već kako je to u našem narodu i župe. 
Crkvi uobičajeno. Lijepi su običaji, ali i običaj mora imati    Gosti su stigli na farof u 10.00 sati, odakle  su s 
sadržaj! Ako tradicija, makar ona bila crkvena i vjerska, domaćinima pošli u razgledavanje CPS-a, pod vodstvom g. 
nema dušu i srce, ona je isprazna i prolazno folklorna. A 
folklor je časovito blještavilo, kratkotrajnog daha i 
odjeka!
       Korizma, pak, kao povlašteno, milosno vrijeme 
u crkvenoj godini, zadire duboko u svaku poru čovjekova  
života, pogotovo ako je praktični vjernik. Zapravo, ona je 
sastavnica i dio stila kršćanskog življenja i vjerničkog 
profila. Stoga je dobro,  prebaciti se malo na drugi 
kolosijek i usporiti ritam dnevne iscrpljujuće 
užurbanosti.
   Na čistu srijedu-pepelnicu Crkva moli: 
Gospodine, započinjemo korizmu posta, pokore, molitve 
i dobrih djela. I tada je započela borba. Ili ostati u starim 
navikama, pa se neće dogoditi ništa, ili se uhvatiti u 
koštac sa zlim manama,  i porocima, koje baš ciljano 
trebamo u korizmi iskorijeniti!!  Ali kako, kad su neke 

Marijana Kolara. Zanimljivo je iskustvo, vidjeti u živo mane prešle u kronične zle navike, koje ostavljaju duboke 
sabirni centar plina u srcu Podravine, koja snabdijeva jedan rane u nama i bližnjima!! Valjalo bi liječiti ono, što je 
dio Hrvatske plinom!najuočljivije i najranjivije!!
 Nakon razgledavanja CPS-a, sjemeništarci su sa     Pitanje je našega rječnika i govora! Rječnik je 
domaćim župnikom p. Martinom Dretvićem, pošli u župnu ogledalo duše. Kako nas ljudi čuju, tako nas sude! Što je u 
crkvu, gdje su imali pobožnost križnog puta i  povijesni srcu to na jezik ide van! Govor nas otkriva tko smo! 
prikaz župe i svetišta M. B. Molvarske. Govor prečesto ide u o-govor, neoprezno i neodgovorno 
        Nakon toga, uslijedio ja bratski ručak u župskom 

prepričavanje tuđega života, pa se sve lako pretvori u 
domu, i veoma ugodnom samostanskom raspoloženju, a 

izmišljotinu i klevetu koja može ubiti čovjekov dobar 
kako i ne bi uz prekrasni ručak koji nam je pripremila Č. S. 

glas i upropastiti život. A sve ovo dolazi iz neobuzdane Alma, kuharica na župnom dvoru! Hvala joj na tom daru!
zavisti i ljubomore, koja truje naše međuljudske odnose!!        Fr. Ivan, župni vikar i vjeroučitelj ove župe u školi, 
Ovo su tek samo neki od glavnih grijeha s kojima se valja organizirao je za 14.00 sati po podne športski susret 
obračunati u korizmi. Kako!? sjemeništaraca i mladih iz Frame. Nakon utakmice, bili su 
   Prvo sredstvo spasenja, koje nam je Isus ostavio, 
nakon svoga uskrsnuća je: sakramenat sv. ispovijedi, kao 
milosne kupelji od gliba grijeha. A zašto baš ispovijed? 
Pa zato što, ispovijed: ozdravlja, odgaja i daje snagu 
djelatnu u borbi protiv zla i grijeha u nama. Stoga je 
ispovijed, kao i svi sakramenti, ozdravljajućeg karaktera. 
Pa, tko ne bi htio ozdraviti, biti bolji i jači!? Ne samo 
povremeno, nego stalno ili barem često!!!
       Biti praktični vjernik, znači: živjeti sakramente, 
kao Božje talente, svaki dan i u svakoj prigodi, jer je to 
dar Božje ljubavi prema nama, po njegovom Sinu Isusu 
Kristu, uskrsnulom od mrtvih. Hodeći ususret Uskrsu, 
valja nam proći, već u ovoj korizmi, veliki tjedan muke u 
borbi sa svojim zlim nagnućima, preko sramote velikog 
petka, barem s nekim rezultatima korizmenog odricanja i počašćeni lepinjama od obitelji Belavić, te kolačima opet na 

farofu, zahvaljujući roditeljima naših sjemeništaraca iz pokore, u ljubavi Očevoj prema nama, izaći s Kristom u 
Molva i Repaša.     uskrsnuće radosti i života! 

Nakon toga uslijedio je oproštaj i povratak put SRETAN  USKRS  ISUSOV  U  SVIMA  NAMA!!!       
Zagreba. Svi sretni i zadovoljni, i stoga svima velika hvala, a 
Gospodin nagrada!!!                                       o. Martin Dretvić, župnik

                                                   Fr. Ivan Poleto, ž. vikar                                          Mir i dobro!



simboličan znak franjevačkoj pripadnosti drveniTau.Primanje novih članova i obnova 
Nakon euharistijskog slavlja druženje je 

obećanja Frame u Molvama nastavljeno u novoj dvorani mons. Juraja Magjerca 
kod župnoga dvora gdje su domaći mladi pripremili 
zakusku za sve mlade.

U popodnevnim satima pridružila nam se i U nedjelju 11. ožujka u našoj župnoj crkvi 
predsjednica zagrebačkog područnog bratstva Ana Uznesenja Blažene Djevice Marije služena je sveta 
Oreški  koja je predsjedala izborima za novo vijeće Misa koju je uz domaćeg župnika p. Martina, župnog 
našeg bratstva u Molvama. Izbori su protekli u lijepom vikara fra Ivana i duhovnog asistenta Frame iz Siska 
i opuštenom ozračju. Birana su 6 vijećnika, a izabrani fra Roka predvodio fra Siniša Paušić, duhovni asistent 
su:zagrebačkog područnog bratstva Frame. 

Predsjednik mjesnog bratstva: Ivana IvančanNa toj Misi 13. naših mladih iz Frame 
Zamjenik: Matej Ištvanobnovilo je svoja obećanja - to su: Valentino Belavić, 

Tajnik: Bernarda IvančanMihaela Cenkovčan, Matej Ištvan, Ivana Ivančan, 
Blagajnik: Mateja KolarBernarda Ivančan, Josip Ivančan, Anja Jaković, Lana 

Učitelj formacije: Martina PremecJaković, Mateja Kolar, Tomislav Kolar, Jelena 
Član Vijeća: Jelena KovačićKovačić, Dragan Mijić i Martina Premec.

Član Vijeća: Valentino BelavićKao novi članovi Frame pristupilo je njih 12. 
kandidata  to su:  Marijo Budaj, Sven Crnjak, Tihana 

Dragi čitatelji Mil-a, posebno vi mlađi, želja Cuzek, Ivana Fosić, Lucija Fosić, Bernard Gregurić, 
nam je da naša Frama bude još veća i obogaćena s Ivan Hontić, Tamara Ivančan, Marija - Helena  
novim članovima,  zato pozivamo sve vas mlade koji Mihaljić, Mijo Nađander, Luka Posavec i Ana  
imate dobru volju i želju da iz bližega upoznate i Marija Premec.
slijedite primjer sv. Franje našeg zaštitnika da nam se Na Misnom slavlju uz naše mlade sudjelovali 
pridružite. Naši susreti su petkom u 20.30 sati. su i brojni Framaši iz Virovitice, Siska i Novog Marofa 
Čekamo vas!koji su euharistijsko slavlje i animirali svojim 

Sve Vas neka prati MIR I DOBRO!pjevanjem. 
                                                      Obrede primanja i obnove obećanja predvodio 

Fra Ivan Poleto,je duhovni asistent Frame u Molvama fra Ivan Poleto 
Duhovni asistent Frame u Molvamakoji je uz fra Sinišu svakom članu Frame uručio i 



roditelja, ova ideja je u potpunosti zaživjela. Centralni Dječji vrtić «Pčelica» Molve
objekt naše povorke bila je vodenica  tipični mlin na rijeci 
Dravi. Bila je to vjerna replika vodenice na Dravi nekad. 
Ovim putom moram, posthumno, zahvaliti našem  ČUVAMO TRADICIJU I NARODNE OBIČAJE
etnologu dr. Ivanu Ivančanu, čiji su mi zapisi i 
istraživanja o životu u našem kraju, u veliko pomogli u Vrijeme Došašća u Dječjem vrtiću «Pčelica» 
realizaciji projekta. U povorci su bili prikazani svi Molve djeca su provela vrlo aktivno i bogato sadržajima. 
procesi u životu i radu ljudi što su se odvijali uz rijeku Cijeli taj period proveli smo u velikim pripremama za 
Dravu nekad. Na početku povorke bila je žena u narodnoj blagdan Božića i našu tradicionalnu Božićnu priredbu. 
nošnji koja je na drvenim tačkama, starim oko 95 godina, Djeca su sudjelovala u aktivnostima vezanim uz ovo 
gurala vreće napunjene  žitom. Iza nje je «tekla» rijeka vrijeme: paljenje svijeća na adventskom vijencu, uz 
Drava. Puna riba što su ih oslikala sam djeca. Slijedili su molitvu, čitanje poruka na adventskom kalendaru, sijanju 
dječaci s «botama», ljudi s vrškom mrežom, vrećama i njegovanju pšenice, izradi ukrasa i nakita za bor, 
žita. Kraj vodenice je išao mlinar, žene s «culima» punim uređenje prostora vrtića na temu Božića, učenje 

recitacija, pjesama, čitanje slikovnica i biblijskih 
tekstova, uvježbavanje igrokaza za priredbu... Djeca su, 
također, oslikala i «Kutiju prijateljstva» u koju su 
stavljali poklone za «tajanstvenog» prijatelja. Vrhunac 
ovih zbivanja bila je naša Božićna priredba što je održana 
20. prosinca 2006. godine u prostorijama Dječjeg vrtića. 
Djeca mlađe i starije  vrtićke grupe priredila su program  
u kojem je bilo recitacija, dramatizacija i pjesama 

brašna, košarama u kojima su bili domaći kolači i  kruh. S 
druge strane rijeke Drave djevojke i žene nosile su u 
«struganjama» ruho na pranje, dok su žene na 
«rifljačama» prale ruho. 

Ova povorka i ova tema, želja je autorice da se 
naraštajima prenese sve ono što je vezano za život 
njihovih predaka, te da to nikad ne zaborave i prenesu 
dalje novim pokoljenjima. Zanimljivo je da i neki tematski vezanih uz Božić. Starija vrtićka grupa je 
roditelji, na primjer, nisu znali da je ribolov na «bote» bio  prikazala poučan i dirljiv igrokaz «U svetoj noći Isus će 
takav da su: «...dečeci lupali po vodi i terali ribe v pličak, doći», a glavna poruka bila je da na Božić nitko ne smije  
dok so  čoveki z rokami lovili ribe i nametali ih v torbe biti usamljen i tužan. U prči spominju se siromašni, stari i 
melem dečecom koji so krej njih hodali. Vrške so se nemoćni, invalidi i obitelj s problemom alkoholizma. 
ostavljale v globokom muljevitom rokavcu i saki den se Cijeli igrokaz je bio obogaćen pjevanjem naših 
je išlo gledet el se je kej vlovilo...». Za ribolov su se još tradicijskih božićnih pjesama, kao i  tradicijskim 
upotrebljavali ovi alati: ostve, križak,saka, basač, vodica, uređenjem blagdanskog stola, te zajedničkim kićenjem  
žinja, pribovvača, perutnjak itd.bora. Nakon priredbe, djeca, roditelji i djelatnici vrtića su 

Naša mala povorka sudjelovala je i  vrijem provreli u kratkom druženju. 
na»molvarskom fašnika», što je organiziran 18. veljače Dana 8. veljače 2007. godine, organiziran je 
20097. godine, a u kojem su nam se priključili i roditelji, posjet Virovitičkom kazalištu, gdje su djeca gledala 
na čemu im ovom prigodom, zahvaljujemo.predstavu «Ezopove basne».

U nadolazeće vrijeme korizme, a u koju smo već U vrtiću smo na prigodan način proslavili i 
kročili, pripremit ćemo se za blagdan Uskrsa različitim Valentinovo, kada su djeca, na sebi svojstven i simpatičan 
aktivnostima kao i prošlih godina. Naravno, da će u način, koga oni to vole. 
našem radu biti posvećena velika važnost tradiciji,  Slijedi vrijeme intenzivnih priprema za 
održavanju i njegovanju naših narodnih  i vjerskih ovogodišnje maškare. Ove godine prihvatili smo poziv za 
običaja vezanih uz Uskrs. Želja nam je da se, kao i prije sudjelovanje na manifestaciji  «Koprivnički fašnika», u 
dvije godine, organizira humanitarna akcija prikupljanja organizaciji Turističke zajednice grada Koprivnice. 
pomoći potrebitima i da se na taj način pouči djecu kako Priredba je održana 17. veljače 2007. godine. Ideja o temi  
pomagati bližnjima.maskiranja naše male grupe već je duže vrijeme tinjala u 

Odgajateljica:glavi naše tete Anđelke Kolar, a to je «Život uz Dravu 
Anđelka Kolarnekad». Uz veliku pomoć djece, djelatnika, ali i svih 



ZBIVANJA U OSNOVNOJ 
Nakon školskih praznika odmorni i svježi naši osnovci 
vratili su se u svoje školske klupe. Počele su pripreme za ŠKOLI MOLVE
izlazak našeg školskog lista « Osnovac ». Uz male novinare, 
a pod vodstvom učiteljice Mirele Paša list je tiskan 
21.02.2007. godine. Ljepši, kvalitetniji i još bolji  na što smo I ove školske godine u školi se odvijalo pregršt 
neizmjerno ponosni. zanimljivosti i događanja. 

Na kraju treba istaknuti da su naši učenici bili  Kao i svake godine tako i ove od samog početka 
zapaženi i na međuopćinskoj i županijskoj smotri literarnog, bilo je izrazito dinamično. Dana 4. rujna počela je nastava. 
dramskog i novinarskog stvaralaštva LIDRANO 2007. Naš Tridesetak mališana započelo je najzanimljiviju fazu svojeg 
list Osnovac (list uredila Mirela Paša) te mala dramska života, školovanje. Naše najmlađe škola je dočekala 
(voditeljica Dubravka Jaković) grupa predloženi su na pjesmom, plesom, glumom i recitacijama. Prvašići su se 
državnu smotru.upoznali sa svojom učiteljicom Katicom Ištvan te su tom 

Osim što su naši učitelji marljivi i nadasve savjesni prilikom dobili marame i bombone.
u svojem radu sa djecom, valja istaknuti da marljivo rade i na Škola je i ove godine prisustvovala na niz 
svojem usavršavanju. Posebno treba pohvaliti naše mlade natjecanja i zbivanja koja su bila organizirana u našoj 
pripravnice koje su položile stručni ispit, Biljana Županiji. Treba napomenuti 1. ekipno prvenstvo Hrvatske 
Vargek,učiteljica povijesti i geografije, Mirjana Kelemin, za kadete u brzopoteznom šahu koje se održalo 30. rujna 
učiteljica engleskog jezika i Božidarka Šignjar, učiteljica 2006.godine. u Molvama. Naša škola je još jednom 
razredne nastave u PŠ. Medvedička.pokazala da može biti kvalitetan domaćin različitih 

Učiteljice Mirela Paša, Marija Halaček i Ružica natjecanja. 
Tuba položile su  ECDL (Europska informatička diploma). Dana 1.10. održani su županijski Dani kruha u Sv. 
Naša informatički kabinet dobio je certifikat za ECDL Petru Orehovcu, školu su predstavljali niži razredi uz 
testiranje(Samo četiri u županiji), a učitelj Stanko Molnar pratnju naših učiteljica Dubravke Jaković i Katice Ištvan, 
certifikat za ovlaštenog ECDL ispitivača. Ivan Hontić štand i program kojim su predstavili našu školu bio je 
osvojio je I. mjesto u Križevcima na županijskom natjecanju pohvaljen. Četiri dana kasnije Dani kruha održani su u školi. 
mladih informatičara.Za taj dan bio je predviđen integrirani tip nastave. Učenici su 

15. veljače 2007. I. i III. razred održao je radionice putem različitih radionica kreativno obilježili taj dan.  Niži 
na kojima su učenici, roditelji i učiteljice izrađivali maske.razredi su izrađivali cvijeće i životinje od različitih 

18. veljače 2007. održan je III. „Fašenjek na sjemenaka. Peti razredi su uz pomoć svojih učiteljica i 
Molvaj“. Svi prisutni mogli su uživati u maskama i mama pekli kolače. Šesti i sedmi razredi izrađivali su 
kreacijama najmlađih sudionika kao i sudjelovanju različite ukrase dok su osmi radili čestitke. Na kraju smo 
mještana i Udruga. Kroz program su nas vodili Antonija zajedno pogledali prigodan program te je bio blagoslov 
Šikulec i Zdravko Tuba (članovi dramske grupe KUD-a kruha. 
Molve), a glazbom popratili članovi puhačkog orkestra iz Naši sedmaši, Matija Varaždinec i Katarina Janči 
Virja. Na kraju sve sudionike pokrovitelj (općina Molve) je predvođeni učiteljicom Marijom Halaček sudjelovali su na 
nagradio „fanjkima“, kuhanim vinom i čajem.Kajkavskom etno kvizu, koji je održan 8.11. 2006. godine u 
 U ožujku nas očekuje još jedan važan događaj a to je EKO- Virju. Naši učenici posebno su se istaknuli i uvjerljivo 
kviz koje mu je naša škola domaćin. Tom prilikom ugostiti zauzeli prvo mjesto. Stoga treba čestitati njima i njihovoj 
ćemo osnovne i srednje škole našeg područja. Kao što se učiteljici koja ih je marljivo pripremala. 
vidi u školi je bilo neizmjerno zanimljivo i veselo. Ponosni Dana 10. 11. naš školski kolektiv posjetio je sajam 
smo na sve naše učenike, učitelji i njihove uspjehe te se knjiga u Zagrebu. Na taj način učitelji su iz prve ruke saznali 
veselimo novim  zbivanjima.  što se dešava u svijetu knjiga te nabavili literaturu za što 

                                                                        kvalitetniji rad. 
Antonija ŠikulecNa dan Sv. Nikole bilo je posebno veselo u našoj 

školi. Sv. Nikola i Krampus « glavom i bradom 
» posjetili su naše najmlađe prilikom čega su 
podijeljeni i prikladni pokloni. Valja 
napomenuti da Sv. Nikola nije zaobišao ni 
zbornicu gdje je i ženski dio kolektiva bio 
prigodno nagrađen. 

Kao i svake godine tako i ove 
pripremili smo Božićnu priredbu za naše 
roditelje, prijatelje i sumještane. Učenici naše 
škole priredili su šarolik i zanimljiv program, 
bilo je tu  plesa, glume, recitacije i na kraju 
pregršt  smijeha. 

Simbolično smo isto tako kao i svake 
godine obilježili Valentinovo, otvarajući tkz. 
valentino poštu. Isto tako naši učenici su 
sudjelovali na događaju pod nazivom « 
Fašenjek na Molvaj », gdje su učenici nižih 
razreda kao i učenici petih razreda pokazali 
svoje maštovite maske koje su izradili uz veliki 
trud svojih učitelja i roditelja.



arhiva….), te jedna centralna sala za održavanje sjednica,  OPTIMIZMOM  U  PROLJETNI 
kao i pisanja zapisnika pred prvenstvene utakmice. Taj 

DIO PRVENSTVA!! prostor će zasjati punim sjajem kada se na plave zidove 
postave slike i pehari. Bit će to pravi « PLAVI SALON «.

Kao što vidite puni optimizma krećemo u 
proljetni dio prvenstva i nadamo se da će molvarska Za vodstvo MLADOSTI MOLVE tijekom 
publika biti prava podrška igračima tijekom prvenstva, protekla dva mjeseca, kada je lopta  mirovala, nije bilo 
jer u ovom trenutku potrebno im je dati veliku podršku previše  razloga za opuštanje. Analizirao  se  rad i 
kako bi osvajali prijeko potrebne bodove.rezultati, potrošeno je nekoliko sjednica kako bi se 

donijeli zaključci i odluke nakon kojih  bi se krenulo u 
UZ ŠPORTSKI POZDRAV.optimističnije razdoblje   proljetnog dijela prvenstva.

Upravni odbor kluba je zajedničkim snagama 
Tajnik: Vlado Kolar  posložio kockice, te iz svojih redova izabrao, odnosno, 

popunio Izvršni odbor na čijem je čelu, u ulozi 
predsjednika kluba,  sada dosadašnji sportski direktor 
Marijan Kolar. Dosadašnji predsjednik Ivan Kolar  MEMORIJALNI   TURNIR
prepustio je kormilo kluba zbog svojih brojnih obveza no 
ostaje član šireg vodstva kluba, odnosno, Upravnog 
odbora. Iza njega je uspješnih šest godina vođenja kluba u MOLVE -  U organizaciji NK Mladosti Molve u 

sportskoj dvorani u Molvama održan je memorijalni do sada najvišim stupnjevima natjecanja, od kojih će 
malonogometni turnir „Josip Vršić“. To je druga godina ostati zabilježeno da smo  dva puta  igrali II  HNL, bili 
zaredom kada se molvarski nogometaši na taj način sjećaju i prvaci III  HNL, podigli smo uvjete za rad na visoki nivo, 
okupljaju a time i odužuju svom dugogodišnjem stekli smo visoki rejting među klubovima iz samog vrha  
predsjedniku kluba pokojnom Josipu Vršiću. Prije samog Hrvatskog nogometa.
turnira delegacija kluba položila je cvijeće i upalila svijeće Seniorska momčad koja je lokomotiva kluba,  
na njegovom grobu grobu. Josip Vršić bio je dugogodišnji koja vuče sve ostale kategorije u  dobila je također novog 
predsjednik  NK Mladost Na turniru su bile zastupljene vođu odnosno novog trenera. Dosadašnjem treneru Đuri 
gotovo sve generacije nogometaša Mladosti. Kao i prošle Petrincu je zahvaljeno na suradnji. Iako se je po svim 
godine i ove godine veliki prijelazni pehar osvojila je ekipa ocjenama tijekom jesenskog dijela prvenstva dobro 
„Saša i prijatelji“ za koju su igrali: Ivica Ivančan, Zlatko 

radilo, rezultat koji potvrđuje taj rad je izostao i promjena 
Mujkić, Tomo Lukić, Zlatko Popec, Damir Vincek, Zlatko i 

je bila neminovnost. Novi trener MLADOSTI MOLVE je 
Dražen Vindić, Marijan Dolenec. Vođa ekipe bio je Saša 

mladi i ambiciozni trener Mladen Karan. Njemu je Vršić kojemu je po završetku turnira Josip peti član uprave 
povjereno da pripremi i vodi momčad  u narednom NK Mladosti predao pehar za osvojeno prvo mjesto. Drugo 
periodu u kojem nas čekaju takoreći kvalifikacije za mjesto osvojila je ekipa „Raseljeni Molvarci“ a treći su bili 
ostanak u III  HNL.  veterani  NK Mladosti Molve. Po završetku turnira druženje 

Momčad je također doživjela niz promjena. S je nastavljeno u klupskim prostorijama na igralištu NK 
nama više nisu igrači koji po mnogočemu nisu zadovoljili Mladosti.
naša očekivanja. Od novih u prijelaznom roku dobili smo Rezultati turnira: 
Darka Sabolića iz KOPRIVNICE, nakon duže stanke „Saša i prijatelji“ -  „Veterani NK Mladost“  9 : 3

„Saša i prijatelji“ -  „Raseljeni Molvarci“       7 : 3uzrokovane ozljedom momčadi se je priključio Ivan 
„Raseljeni Molvarci“  „Veterani NK Mladost“ 8 : 2Lukanec, a u našim redovima je ponovo i Mario Kolar.

                                                                                            Proljetni dio prvenstva  počinje 3. i  4. ožujka a 
D. Kokšaveć prvo kolo nastavka donosi lokalni derbi na stadionu 

MLADOSTI .  Gos tu j e  v i rovsk i  
PODRAVAC. To će biti važna utakmica 
koja će usmjeriti prvenstvo. Mi, naravno, 
vjerujemo da će igrači shvatiti ozbiljnost 
svake utakmice a pogotovo ove prve i još 
k tome derbi utakmice, te dati sve od sebe 
kako bi pobijedili. 

ŠKOLA NOGOMETA također 
je započela s aktivnostima, svi uzrasti se 
pripremaju za nastavak prvenstva. 
Tijekom zimske stanke nije se mirovalo 
već smo nastupali s pojedinim uzrastima  
na turnirima u dvorani.

U odnosu na prošlu sezonu bitno 
su popravljeni uvjeti na stadionu 
MLADOSTI. Uz izgrađenu i natkrivenu 
komfornu tribinu uređen je tavanski 
prostor sportskog doma. Tu su se dobile 
četiri manje prostorije (tajništvo, 




