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Pozivamo ins  tucije, udruge i pojedince 
koji žele objavljiva   u MIL-u 

da svoje radove za novi broj pošalju u Općinu Molve 
ili na mail adresu: georg@georg.biz.hr

Najnovije vijes  , najave, javne pozive, natječaje 
i sve ostale ak  vnos   i podatke o Općini Molve 

možete pronaći na internetskoj stranici 
www.molve.hr
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Sadržaj

U ozračju Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana,
 kojeg simbolizira svjetlo i vjera u život, 
podijelite radost blagdana s najbližima 

u krugu obitelji i dragih prijatelja.
Želim da ovaj blagdan provedete u miru i blagostanju.

Vaš načelnik, Zdravko Ivančan
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Izdvajamo

U sklopu Novog društvenog doma uređene su prostorije Općine 
Molve. Djelatnici Općine uredili su i opremili svoje prostorije te 
ih stavili u funkciju nakon preseljenja sa stare lokacije početkom 
ožujka.

Nova adresa sjedišta je: Trg kralja Tomislava 11, Molve.
Novi uredi nalaze se na 1. katu i sada su lako dostupni starijim 

osobama i invalidima jer se u objektu nalazi li   koji mogu koris   .
Brojevi telefona, telefaxa, e-mail adrese i podaci o računu Općine 

ostaju nepromijenjeni. Veselimo se nastavku uspješne suradnje!

Sretan i blagoslovljen Uskrs
 svim mještanima općine Molve!

Općinsko vijeće Općine Molve

Novo sjedište Općine Molve



4

Poštovani mještani općine Molve, 
ovo je prilika da vam se kao načelnik 
Općine ukratko obra  m i upoznam Vas 
s ak  vnos  ma u općini Molve od po-
četka godine kao i s planovima u na-
rednom razdoblju. 

Kao i svake godine predložio sam 
Općinskom vijeću niz mjera i ak  vnos   
s ciljem poboljšanja uvjeta i podizanja 
kvalitete života u našoj općini te je Op-
ćinsko vijeće donijelo  nekoliko Odluka 
za pomoć i subvencije mještanima na 
području općine, s kojima ću Vas upo-
zna   u nastavku.

Tako je donesena Odluka o novča-
noj pomoći za novozaposlene na po-
dručju općine Molve kojom se uređu-
ju način i uvje   ostvarivanja prava na 
pomoć za novozaposlene na području 
općine Molve u 2019. godini. 

Pravo na pomoć iz Odluke u iznosu 
od 1.000,00 kuna mjesečno novozapo-
sleni ostvaruju prema sljedećim uvje-
 ma: sjedište poslodavca na području 

općine, prebivalište zaposlenika na 
području općine, radni odnos u traja-
nju od najmanje mjesec dana odnosno 

radni odnos mora traja   od prvog do 
zadnjeg dana u mjesecu da bi se ostva-
rilo pravo na novčanu pomoć. Ukoli-
ko se osoba zaposli  jekom mjeseca, 
nema pravo na isplatu novčane pomo-
ći za taj mjesec nego je ostvaruje tek 
kad ispuni uvjet rada cijeli mjesec (od 
prvog do zadnjeg dana u mjesecu), za-
poslenje samo kod jednog poslodavca.
Prihvatljivi poslodavci su OPG-i u su-
stavu PDV-a, obr   i trgovačka društva.
Radni odnos zasnovan na određeno ili 
neodređeno vrijeme, odnosno vaučer, 
i da nisu imali zasnovan radni odnos 
unatrag 6 mjeseci. Iznimno oni koji su 
bili novozaposleni u 2018. godini, a 
koji i dalje rade kod istog poslodavaca 
bez prekida radnog odnosa do trenut-
ka podnošenja novog zahtjeva mogu 
ostvari   pravo na novčanu pomoć na 
način da se mjeseci za koje su dobivali 
naknadu u 2018. godini kumula  vno 
zbrajaju sa mjesecima u 2019. godini 
u kojima ostvaruju pravo na novčanu 
pomoć i ne mogu sveukupno prelazi   
razdoblje veće od 6 mjeseci. 

Za  m je donesena Odluka o pot-

pori usluga umjetnog osjemenjivanja 
plotkinja i pregleda mesa na trihinelu 
u 2019. godini. Općina će dava   pot-
pore vlasnicima - držateljima stoke s 
područja Općine Molve za umjetno 
osjemenjivanje plotkinja i to: juni-
ca, krava, nazimica i krmača i pregled 
svinjskog mesa na trihinelu, prilikom 
klanja za vlas  te potrebe. Potpore za 
prethodno navedene usluge iznose za 
junice i krave 236,25 kuna, a za nazi-
mice i krmače 143,75 kuna. Za uslugu 
pregleda svinjskog mesa na trihinelu 
prilikom klanja za vlas  te potrebe, ku-
ćanstvima odnosno lovačkim društvi-
ma s područja općine Molve, dava   će 
se potpora u iznosu od 35,00 kuna po 
uzorku mesa. 

Slijedeća je Odluka o sufi nanciranju 
plaćanja troškova skupljanja i odvoza 
otpada obiteljima i samcima prema 
kojoj će Općina sufi nancira   obitelji-
ma i samcima koji imaju prebivalište 
na području općine Molve troškove 
skupljanja i odvoza komunalnog otpa-
da u mjesečnom iznosu od 30,00 kn. 
Pravo na sufi nanciranje imaju osobe 

Planirani proračun za 
2019. je oko 11 milijuna 
kuna uz dodatne 
pomoći iz EU fondova, 
Hrvatskih voda i 
prodaje zgrade u 
Novom Vinodolskom
od oko 20 milijuna kuna

Odlukom Općinskog vijeća smanjena 
je komunalna naknada 
za sve mještane općine.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta bi   ćemo prva 
“zelena” općina u županiji čiji će se stanovnici 
dodatno osvijes    o lakoći i važnos   razvrstavanja 
i pravilnog odlaganja otpada, što će ima   utjecaj 
na ekonomske koris   za društvo i okoliš, smanjenje 
emisije CO2 te ponovnu uporabu u ukupnom 
smanjenju količine otpada koje danas nastaje. 
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s navršenih 55 godina života, koje žive 
same u domaćinstvu i čija primanja po 
osnovi mirovine, socijalne pomoći ili 
naknade za nezaposlene iznose najviše 
2.000,00 kuna mjesečno i obitelji čija 
redovna primanja mjesečno ne prelaze 
iznos od 3.000,00 kuna. 

Nismo zaboravili ni naše učenike 
i studente. Odlukom o odobravanju 
pomoći za školovanje učenicima i stu-
den  ma s područja općine Molve za 
školsku godinu 2018./2019., Općina 
će dodjeljiva   pomoć za školovanje 
učenicima srednjih škola i studen  ma, 
a pomoć će se isplaćiva   za razdoblje 
od 10 mjeseci. Pravo na pomoć imaju 
učenici srednjih škola s prebivalištem 
na području općine Molve koji su 
2019. godine uspješno završili razred i 
to: redovni učenici u iznosu od 250,00 
kuna mjesečno, učenici koji se školuju 
za defi citarna zanimanja ostvaruju pra-
vo na dodatnih 250,00 kuna mjesečno, 
najviše do 2.500,00 kn ukoliko se radi 
o školovanju za zidare, armirače, stro-
jobravare, ličioce, dimnjačare ili poljo-
privredna škola, a pravo na pomoć u 
iznosu od 400,00 kuna mjesečno imaju 
studen   koji su 2019. godine uspješno 
završili godinu studija. Studen   koji se 
školuju za defi citarna zanimanja ostva-
ruju pravo na dodatnih 200,00 kuna 
mjesečno, najviše do 2.000,00 kn, uko-
liko se radi o studiju prava, geodezije, 
agronomije, strojarstva, građevinar-
stva, arhitekture ili medicine. 

Po svim odlukama objavljeni su Jav-
ni pozivi po kojima zainteresirani koji 
ostvaruju pravo mogu podnije   zahtje-
ve u Općinu Molve radi ostvarivanja 
is  h te se dodatno informira  .

U narednom periodu planira se 
predlaganje još nekih odluka o sub-
vencijama i sufi nanciranju na koje će 
se moći javi   zainteresirani i oni koji će 
ostvariva   određena prava iz njih kao 
što je Program mjera za rješavanje 
stambenog pitanja mladih koji smo 
imali i prošle godine i kojim se mladim 
obiteljima pomaže da ostanu živje   u 
Molvama, odnosno na području naše 
općine. Cilj donošenja ovakvih odluka 
je doprinos razvoju naše općine što će 
u konačnici pridonije   boljem i ugodni-
jem življenju naših mještana.

Prošle godine bilo je aktualno pi-
tanje povećanja komunalne naknade, 

ali donošenjem novog Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu, koji je stupio na 
snagu u kolovozu 2018. godine, dana 
je mogućnost uređenja plaćanja komu-
nalne naknade na području Jedinica lo-
kalne samouprave. Iz tog razloga, u stu-
denom 2018. godine Općinsko vijeće 
je donijelo novu Odluku o komunalnoj 
naknadi na području općine Molve po 
kojoj će se utvrđiva   obveza, odnosno 
visina plaćanja komunalne naknade u 
2019. godini, na način da će visina ko-
munalne naknade u odnosu na 2018. 
godinu bi   za područje poslovnih zona 
do 200% manja, za stambeni prostor 
na području naselja Molve 165% ma-
nja, dok će za ostala naselja za stambe-
ni prostor za naselja Molve Grede, Re-
paš, Čingi-Lingi, Gornju Šumu i Molve 
Ledine bi   200% manja. 

Također su Odlukom predviđena 
oslobođenja od plaćanja komunalne 
naknade za: korisnike zajamčene mi-
nimalne naknade, osobe koje su zbog 
zdravstvenog stanja duže vrijeme pod-
vrgnute bolničkom liječenju, za vrije-
me trajanja bolničkog liječenja, privre-
meno nezaposleni samohrani roditelj 
za vrijeme trajanja nezaposlenos   i 
staračko domaćinstvo sa jednim ili dva 
člana kućanstva starijih od 65 godina 
čija mirovina sveukupno mjesečno ne 
prelazi 1.500,00 kuna. Svi oni osloba-
đaju se obveze plaćanja komunalne 
naknade za stambeni prostor u ko-
jem stanuju, na osnovu vjerodostojne 
isprave. Stoga pozivam sve koji imaju 
uvjete za oslobođenje da podnesu za-
htjeve u Jedinstveni upravni odjel Op-
ćine Molve radi oslobođenja od plaća-
nja iste.

Vezano uz provedbu projekata i ko-
rištenje sredstava sufi nanciranja koje 
smo dobili iz fondova Europske unije 

moram istaknu   da se dovršava asfal-
 ranje nerazvrstane ceste Molve Za-

pad odnosno dionice Mačkove za čije 
asfal  ranje smo dobili sredstva u 100% 
iznosu. Od tog je sufi nanciranje u 85% 
iznosu iz sredstava Europske unije iz 
Europskog fonda za ruralni razvoj, a 
15% sufi nancira Republika Hrvatska. 

Asfal  ranjem će se unaprijedit pro-
metna povezanost, doprinije   će se 
zaš    okoliša, smanji   će se troškovi 
održavanja cesta i vozila koja prome-
tuju cestom odnosno pridonijet će se 
ukupnom poboljšanju komunalne in-
frastrukture.

U planu je i uređenje, odnosno as-
fal  ranje ceste ispred Osnovne škole 
Molve kako bi se popravila već duže 
vrijeme oštećena cesta te asfal  ranje 
ulice M.P. Miškine, Konačka, M.P. Miš-
kine prema Đurđevcu i asfal  ranje po-
dručja oko vage u Molve Gredama.

Nakon mukotrpnog rada i rješava-
nja brojne papirologije, a postupajući 
sukladno zakonskim propisima i upu-
tama o provedbi EU projekta, krenu-
li smo sa izgradnjom i opremanjem 
našeg reciklažnog dvorišta. Radove 
i opremanje izvodit će tvrtke Bistra 
i Radnik, a radovi i samo opremanje 
reciklažnog dvorišta trebali bi bi   do-

vršeni krajem ljeta ove godine čime 
bi reciklažno dvorište bilo stavljeno u 

funkciju. Izgradnjom reciklažnog dvo-
rišta bi   ćemo prva “zelena” općina u 
županiji čiji će se stanovnici dodatno 
osvijes    o lakoći i važnos   razvrsta-
vanja i pravilnog odlaganja otpada, što 
će ima   utjecaj na ekonomske koris   
za društvo i okoliš, smanjenje emisije 
CO2 te ponovnu uporabu u ukupnom 

Riječ načelnika

Godina kada će se konačno realizira   svi projek   iza kojih stoji 
dugotrajan i iscrpan rad, plodove kojih ćemo konačno svi ubira   i čime 
će nam bi   još bolje živje   u našoj općini.
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smanjenju količine otpada koje danas 
nastaje. 

Osim reciklažnog dvorišta mještani-
ma naše općine omogućeno je korište-
nje mobilnog reciklažnog dvorišta na 
kojem se mogu preda   manje količine 
otpada (ambalažni otpad, otpadne ba-
terije i akumulatori, manji komadi EE 
otpada, manji komadi glomaznog ot-
pada), a koje će se na području Općine 
Molve sljedeći put nalazi   27.6.2019. 
godine i to naselju Molve, Repaš i Mo-
lve Grede. U mobilnom reciklažnom 
dvorištu i u prostorijama Općine mje-
štani mogu preuze   vreće za odvojeno 
sakupljanje otpada koje će koris    do 
trenutka kad ne dobiju kante za razvr-
stavanje otpada, a za koje smo u lje   
2018. godine potpisali ugovor sa Fon-
dom za zaš  tu okoliša i energetsku 
učinkovitost.  Fond je raspisao postu-
pak javne nabave te raspolažemo in-
formacijama da bi spremnike za odvo-
jeno sakupljanje otpada trebali dobi   
u jesen/zimu ove godine. 

Sanacijom Molvarskog odlagališta 
otpada „Gaić“, organizacijom dolaska 
mobilnog reciklažnog dvorišta, izgrad-
njom reciklažnog dvorišta i nabavom 
kan   za odvojeno sakupljanje otpada, 
postali smo prava EKO općina i u kora-
ku smo s vodećim Europskim zemljama 
koje imaju izgrađen cjelovit sustav gos-
podarenja otpadom, pa se stoga plani-
ra i postava zelenih otoka u naseljima 
Repaš i Molve Grede.

Također pri kraju smo s radovima 
energetske obnove Dječjeg vr  ća 
“Pčelica” Molve. Ovim projektom na-
šim najmlađim mještanima poboljša   
će se uvje   boravka u vr  ću i zadrža   
mlade obitelji u našem mjestu te će se 

ostvari   energetska učinkovitost kroz 
smanjenje potrošnje toplinske energi-
je za grijanje čime se ujedno smanjuje 
potrošnja prirodnog plina, smanjuje 
emisija CO2, a ostvari   će se i značajne 
fi nancijske uštede. Energetska obnova 
vr  ća ima velikog smisla jer u općini 
nema velikog pada broja rođene djece, 
kao u nekim drugim općinama i ula-
ganje u djecu je uvijek opravdano ula-
ganje. Općina isplaćuje i jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete 
u iznosu od 2.000,00 kn. Kako prido-
dajemo veliku važnost djeci u planu je 
stavi   u funkciju i opremi   dječje igra-
lište u Gornjoj Šumi.

U Repašu planiramo prijavi   projekt 
u programu prekogranične suradnje 
Mađarska - Hrvatska u kojem bi srušili 
staru školu i izgradili novi objekt za vr-
 ćko predškolski odgoj.

U 2018. godini Općina je vodila bri-
gu o mladim obiteljima kroz program 
mjere za mlade. Pomagala je pri rješa-
vanju stambenog pitanja mladih obi-
telji kroz povrat poreza za nekretnine 
uplaćenog Općini pri kupnji nekretni-
ne na području Općine u 100% iznosu, 
sufi nancirala je kamate na gotovinski 
ili stambeni kredit podignut radi kup-
nje nekretnine na području Općine do 
5%, sufi nancirala plaćanje dijela fi nan-
cijskih sredstava za priključak na vodu i 
plin. Pošto imamo jako puno upita pla-
nira se ponovno predlaganje takvih ili 
sličnih mjera što prije.

Projekt Zaželi - “Brižne žene Po-
dravske” u punom je zamahu. Tri ge-
rontodomaćice zaposlene na projektu 
u Općini Molve sa radom su krenu-
le još u siječnju ove godine i brinu o 
ukupno 24 krajnjih korisnika pomoći 

u kući. Pomažu im u obavljanju kućan-
skih poslova, održavanju osobne higi-
jene, dostavi lijekova, plaćanju računa, 
te im pružaju podršku kroz razgovor i 
druženje. Svoj posao obavlja   će kroz 
razdoblje od dvije godine. Sredinom 
ožujka su preuzele svoje bicikle i radnu 
odjeću i obuću kako bi nastavile brže i 
lakše obilazi   svoje korisnike. Održana 
je i početna konferencija projekta u Ka-
linovcu 21. ožujka 2019. godine, gdje 
su prisustvovali predstavnici partneri 
na projektu Općina Kalinovac, Ferdi-
nandovac, Molve, Novo Virje, Podrav-
ske Sesvete te predstavnice Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i predstavnice 
Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Na sjednici Općinskog vijeća održa-
noj početkom ožujka donesena je Od-
luka o usvajanju IV. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine 
Molve čime je donesen novi moderni 
prostorni plan kojim se osim usklađe-
nja sa novim Zakonom o prostornom 
uređenju i ostalim važećim propisima 
osiguralo učinkovito i održivo uprav-
ljanje razvojem područja općine što je 
uključivalo planiranje s ekonomskog, 
društvenog, prostornog i strateškog as-
pekta pritom uvažavajući sve podnese-
ne zahtjeve od strane pravnih i fi zičkih 
osoba koji su svi uvršteni u IV. Izmjene i 
dopune Prostornog plana Općine.

U naselju Repaš postavljene su 
nove led lampe. Nabavljeno je i po-
stavljeno 96 led lampi. Vrijednost ra-
dova i nabave je oko 250.000,00 kuna. 
Ovim ulaganjem štedi se električna 
energija za čak če  ri puta, pos  žu se 
uvje   prema propisima EU i smanju-
ju troškovi održavanja javne rasvjete. 
Sredstva namijenjena ovoj inves  ciji 
otpla    će se kroz če  ri godine kroz 
uštedu električne energije. Izmjenom 
svih starih živinih i natrijevih lampi pla-
nira se izmijeni   javna rasvjeta u ulici 
Medvr    jekom ove godine, kada nam 
dopuste fi nancijska sredstva. 

U ulici Medvr   kreće se s radovi-
ma ugradnje kućnih priključaka od-
nosno KPMO ormara i glavnog voda te 
ugradnje priključne cijevi na postoje-
ćim KPMO ormarima za podzemni ulaz 
kabla. 

Općina Molve je upla  la Osnovnoj 
školi Molve novčana sredstva u izno-
su od 199.000,00 kuna čime se u pot-
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punos   obnovi   oprema i namještaj u 
školskoj kuhinji. Oprema je u potpuno-
s   marke Končar. Ovom pomoći naša 
škola bi   će opremljena suvremenom 
i modernom kuhinjom u skladu sa eu-
ropskim standardima. U dogovoru s 
ravnateljem OŠ Molve bi   će omogu-
ćeno da i učenici područnih škola ima-
ju topli obrok nakon opremanja i stav-
ljanje kuhinje u funkciju.

Moram spomenu   da se Općina ja-
vila na natječaj LAG-a Podravina za re-
konstrukciju društvenog doma u Repa-
šu, vrijednost radova oko 140.000,00 
kn, za koji još uvijek čekamo odluku, a 
kojim će se uredi   prostor postojećeg 
Društvenog doma u Repašu, da   kva-
litetniji uvje   za rad udruga s područja 
naselja Repaš i Općine Molve, poveća   
iskoris  vost društvenog doma i osigu-
ra   viši društveni standard. 

U ožujku smo se prijavili na javni 
poziv Ministarstva graditeljstva i pro-
stornog uređenja podnijeli za sufi nan-
ciranje izgradnje nogostupa u Đurđe-
vačkoj ulici i Ulici braće Novaković. 
Ukupna vrijednost obaju projekta je 
oko 450.000,00 kuna od čega bi Mini-
starstvo sufi nanciralo u 50 % iznosu. 
Nakon izgrađenog nogostupa u nared-
nom razdoblju planira se modernizira   
javna rasvjeta u Marijanskoj ulici, za-
visi kako će nam dozvoli   fi nancijska 
sredstva.

U suradnji s NK Mladost Molve, pri-
javljen je projekt Središnjem državnom 
uredu za sport za sufi naciranje opre-
manja nogometnog stadiona, nogo-
metnog travnatog igrališta i zgrade. 
Vrijednost projekta je 312.251,13 kn, 
od čega, ukoliko prođemo na projektu, 
Općina sufi nancira 20%.

Radimo na prijavi projekta Kino 
sale kako bi se prostor uredio i prena-
mijenio u kulturno-odgojni centar.

Selsko komunalno društvo ishodilo 
je potrebnu dokumentaciju i dozvole 
kako bi se moglo prijavi   na projekt 
u kojem bi se izgradio starački dom 
koji je sve veća potreba sela i kako bi 
starijim mještanima omogućili ugodnu 
starost.

Krajem ožujka održan je u služ-
benim prostorijama općine sastanak 
sa predstavnicima Hrvatskih voda i 
konzultan  ma, tvrtkom Prostor EKO 
d.o.o., angažiranima od strane Hrvat-

skih voda, na kojem su izneseni načini 
saniranja i stavljanja u rad pročistača 
– UPOV. Sufi nanciranje Hrvatskih voda 
za radove rekonstrukcije i sanacije pro-
čistača i cjevovoda bi   će u 80 % iznosu 
dok će ostatak sredstava osigura   Op-
ćina Molve. Ukupna vrijednost radova 
iznosi   će oko 2.100.000,00 kuna. S 
radovima na rekonstrukciji pročistača 
krenu   će se kad se ispoštuje cjeloku-
pna zakonska procedura. 

U narednom razdoblju planira se 
u Marijanskoj ulici ( Sigečec) napravi   
prijelaz preko kanala Komarnice i pre-
pumpna stanica kako bi se mještani 
spojili na kanalizaciju, kao i u Đurđe-
vačkoj ulici. Želja nam je da se i u osta-
lim naseljima izgradi kanalizacija.

Na novoj industrijskoj zoni Brzde-
ljeva radi se na uređenju komunalne 
infrastrukture.

U  jeku su građevinski radovi na 
obnovi i uređenju staza i okoliša oko 
kapelice Majke Božje Molvarske u 
Marijanskoj ulici, sve u suradnji sa na-
šim župnikom, vrijednost radova je oko 
250.000,00 kn. Župnik radi na prijavi i 
pokretanju projekta kako bi se uredilo 
pročelje crkve čiji bi procijenjeni rado-
vi iznosili oko 250.000,00 kn te pripre-
ma projektu dokumentaciju vrijednu 
250.000,00 kn za izgradnju pastoral-
nog centra u Molvama.

Pošto mještani i udruge puno kori-
ste društvene domove u Repašu, Mo-

lve Gredama i Gornjoj Šumi za razne 
proslave, u planu je opremanje kuhi-
nja u vrijednos   oko 50.000,00 kn po 
svakom društvenom domu.

Općina je raspisala javni natječaj 
za zakup zemljišta za odlaganje i zbri-
njavanje građevnog otpada „Gaić“ na 
kojem je jedan od uvjeta bio da fi zičke 
i pravne osobe s područja Molvi mogu 
besplatno odlaga   građevni otpad. 
Odabran je ponuditelj Fides II iz Molvi 
koji će odlaga   i zbrinjava   otpad su-
kladno Zakonu o održivom gospodare-
nju otpadom i ostalim propisima.

Raspisan je i natječaj za podnoše-
nje prijava udruga i društava u svrhu 
davanja u zakup poslovnog prostora u 
Novom društvenom domu. Prijavu je 
podnio DVD Molve, kojem smo dali na 
neograničeno korištenje prijašnjih pro-
storija koje su ustupili Općini Molve.  

U sklopu Novog društvenog doma 
uređene su prostorije Općine Molve, 
preselili smo se početkom ožujka i sad 
je sjedište Općine na adresi Trg kralja 
Tomislava 11. Stare prostorije će se pu-
tem javnog natječaja da   na korištenje 
svim zainteresiranim udrugama i stan-
kama. 

Zahvaljujem svim mještanima na 
ukazanom povjerenju i moram spome-
nu   da je ovo godina kada će se konač-
no realizira   svi projek   iza kojih stoji 
dugotrajan i iscrpan rad, plodove kojih 
ćemo konačno svi ubira   i čime će nam 
bi   još bolje živje   u našoj općini.

Svim mještanima općine Molve 
želim sretan Uskrs 
i uskrsne blagdane. 

Vaš načelnik!

Riječ načelnika
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Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova 
za „Izgradnju i opremanje reciklažnog 
dvorišta“ u Molvama te su započeti radovi

U prostorijama novog Društvenog doma u Molvama, 
dana 8. veljače 2019. godine potpisan je Ugovor o javnoj 
nabavi radova ”Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta 
na području općine Molve“ za projekt Građenje reciklažnog 
dvorišta na području općine Molve, referentni broj ugovora 
KK.06.3.1.03.0070, koji sufi nancira Europska unija u okviru 
Opera  vnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 
2020. iz Kohezijskog fonda, a koji je potpisao ispred Općine 
Molve načelnik Zdravko Ivančan i ispred odabranog ponudi-
telja Zajednice ponuditelja Bistra d.o.o., Đurđevac i Radnik 
d.d., Križevci, gospodin Krešimir Habijanec. Sukladno pro-
vedenom postupku javne nabave sveukupna ugovorena ci-
jena radova s PDV-om za izgradnju i opremanje reciklažnog 
dvorišta iznosi 2.010.137,04 kn.

Potpisivanje Ugovora je korak do ispunjenja svih uvjeta 
propisanih od Europske unije što se  če zbrinjavanja otpada 
i njegovog recikliranja. Ponosni smo što smo prva Općina 
u Županiji koja gradi reciklažno dvorište. Nakon gradnje bit 
ćemo prva „zelena“ općina jer smo osim saniranja odlagali-
šta smeća “Gaić”, potpisali smo i Ugovor o nabavi spremnika 

za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaš  tu 
okoliša i energetsku učinkovitost isto sufi nancirano iz 
Kohezijskog fonda EU čime smo osigurali spremnike za 
odvojeno prikupljanje otpada za sve mještane s područ-
ja općine. Gradnjom reciklažnog dvorišta ispunili smo 
sve uvjete zbrinjavanja otpada i recikliranja istog te se 
 me približavamo europskim standardima gospodare-

nja otpadom.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.900,00 kn 

od toga EU sufi nanciranje iznosi 1.937.064,70 kn (85 %), 
a Općina Molve fi nancira iznos od 341.835,30 kn (15%). 
Partner na projektu Općini Molve je Ministarstvo zaš  te 
okoliša i energe  ke i Fond za zaš  tu okoliša i energetsku 
učinkovitost.

U ukupnu vrijednost projekta ulaze još druge ak  v-
nos   kao projektni i stručni nadzor, promidžba i vidlji-
vost, radionice o načinu razvrstavanja otpada, korište-

nju reciklažnog dvorišta i sl.
S izvođenjem radova se krenulo početkom travnja te se 

nadamo da će radovi bi   završeni u predviđenom roku.
Reciklažno dvorište će omogući   svakodnevno, lokaci-

jom pristupačna područja odlaganja različi  h vrsta otpada. 
Edukacija koja će bi   osigurana svim ciljnim skupinama do-
datno će osvijes    o lakoći i važnos   razvrstavanja i pravil-
nog odlaganja otpada, što će utjeca   na ekonomske koris   
za društvo i okoliš, smanjenjem emisije CO2, ponovnom 
uporabom u ukupnom smanjenju količine otpada koje da-
nas nastaje.

Op  malna iskorištenost reciklažnog dvorišta ostvarit će 
se uključivanjem svih stanovnika općine Molve za sudjelo-
vanje u odgovornom gospodarenju otpadom pažljivim sa-
kupljanjem, razvrstavanjem i odlaganjem počevši od vlas  -
 h kućanstava.

Pozivamo sve naše mještane da kada reciklažno dvorište 
bude stavljeno u funkciju na njega dovoze svoj otpad kako 
bismo očuvali našu okolinu i podigli svijest o važnos   pravil-
nog zbrinjavanja otpada.
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U naselju Repaš postavljena je nova i učinkovita LED ra-
svjeta. Ukupno je postavljeno 96 LED lampi čime je znatno 
povećano osvjetljenje, a  me i sigurnost svih sudionika u 
prometu, smanjeno je svjetlosno onečišćenje i sada posto-
jeća prometnica zadovoljava standarde osvjetljenja i za pro-
metnice višeg ranga. 

Ovim ulaganjem smanjuje se potrošnja električne ener-
gije za čak če  ri puta, pos  žu se uvje   prema propisima EU 
i smanjuju troškovi održavanja javne rasvjete. Vrijednost 
izvođenja radova i nabave led lampi je oko 250.000,00 kuna.

Sredstva namijenjena ovoj inves  ciji otpla    će se kroz 
če  ri godine kroz uštedu električne energije. Garancija na 
LED svje  ljke je 5 godina, a na životni vijek LED lampa preko 
10 godina bez troškova održavanja. Zamjenom svih starih 
živinih i natrijevih lampi modernizira   će se javna rasvjeta i 
u ostalim ulicama općine Molve pa zahvate na modernizaciji 
planiramo provodi   i u nadolazećem razdoblju.

Nova su rasvjetna  jela sigurnija za pješake i sve sudioni-
ke u prometu. I dalje ćemo nastoja   što više uloži  , naravno 
prema mogućnos  ma, u LED rasvjetu, a sve u cilju zadovolj-
stva mještana općine Molve. Radovi na postavljanju novih 
rasvjetnih  jela jedna je od niza mjera za unapređenje ko-
munalnog standarda na području općine .

U  jeku je izvedba radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na 
području općine Molve fi nancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za 
ruralni razvoj.

Izvođač radova je Poduzeće za ceste d.o.o. iz Bjelovara, koji će radove 
završi   u predviđenom roku. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i asfal  ranje nerazvrstane makadamske ceste „MOLVE 
ZAPAD“ ukupne duljine 1520 m i širine 4 m te spajanje ceste na županijsku cestu ŽC 2114.

Izvedbom projekta unaprijedit će se prometna povezanost, doprinije   zaš    okoliša smanjenjem emisije CO2 te 
smanji   troškovi održavanja cesta i vozila koja prometuju cestom. Radovi obuhvaćaju izvođenje bankina i uređenje 
cestovnih jaraka na mjes  ma gdje postoje te izvođenje priključka predmetne dionice na postojeće prometne površine. 
Projekt je fi nanciran iz Operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014. – 2020.”.

Rekonstrukcija nerazvrstanih 
cesta na području općine Molve

Postavljene su nove 
LED lampe u naselju Repaš

U  jeku su građevinski radovi na obnovi i uređenju staza i okoliša 
oko kapelice Majke Božje Molvarske u Marijanskoj ulici u Molvama. 
Radovi obuhvaćaju zamjenu postojećih opločnika novima, uređenje 
staza prema kapelici – lijeva i desna strana, napravit će se nova staza 
oko oltara i podij za pjevače, nova staza za klupe ispred oltara te staza 
i podij ispred mrtvačnice do kontejnera. Radove izvodi Fides II iz Molvi, 
vrijednost radova je cca 250.000,00 kn, a izvođenje radova sufi nancira Općina Molve. Kako našu kapelicu Majke Božje 
Molvarske rado posjećuju brojni hodočasnici  jekom cijele godine, a ponajviše za blagdan Velike Gospe 15. kolovoza, 
staze i okoliš oko kapelice i mrtvačnice će zasja   u novom ruhu.

Građevinski radovi i uređenje okoliša 
oko Kapelice Majke božje Molvarske 
u Marijanskoj ulici
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Održana početna konferencija projekta 
Zaželi - „Brižne žene Podravske“ 
i podijeljeni paketi s higijenskim 
potrepštinama korisnicima

Općina Molve je dana 21. ožujka 
2019. godine prisustvovala na Počet-
noj konferenciji projekta Zaželi – „Briž-
ne žene Podravske“ koju je organizirala 
Općina Kalinovac kao nositelj projekta 
u Društvenom domu u Kalinovcu. Osim 
nositelja projekta Općine Kalinovac, 
konferenciji su prisustvovali predstav-
nici partnera na projektu Općine Ferdi-
nandovac, Molve, Novo Virje, Podrav-
ske Sesvete, predstavnice Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i predstavnice 
Centra za socijalnu skrb Đurđevac, 18 
žena gerontodomaćica zaposlenih na 
projektu te zamjenik župana Koprivnič-
ko-križevačke županije Darko Sobota 
koji je čes  tao Općini Kalinovac na tru-
du u ostvarenju svih dosadašnjih pro-
jekata te poželio uspjeh i obećao dalj-
nju podršku u budućim projek  ma,kao 
i drugi uvaženi gos  . 

Ugovor o fi nanciranju projekta pot-
pisao je dana 27. rujna 2018. u Mini-
starstvu rada i mirovinskog sustava 
općinski načelnik Općine Kalinovac 
Danijel Zvonar. Ovim projektom osna-
ži   će se i unaprijedi   radni potencijal 
teže zapošljivih žena s nižom razinom 
obrazovanja, zapošljavanjem u lokal-

noj zajednici koje će ublaži   posljedice 
njihove nezaposlenos   i rizika od siro-
maštva, te ujedno potaknu   socijalnu 
uključenost i poveza   razinu kvalitete 
života krajnjih korisnika.

Prisutnima se obra  o i općinski na-
čelnik Općine Kalinovac Danijel Zvonar 
koji je upu  o riječi hvale svima koji 
su sudjelovali u pripremi i realizaciji 
ovog projekta koji je fi nanciran u pot-
punos   iz sredstava Europske unije, 
Europskog socijalnog fonda Opera  vni 
program Učinkovi   ljudski potencijali 
2014. – 2020. Ukupna vrijednost pro-

jekta je 3.083.630,35 kuna, a provedba 
je 30 mjeseci. Za Općinu Molve, kao 
partnera, vrijednost projekta iznosi 
484.445,92 kn.

U Općini Molve projektom su se 
zaposlile 3 žene na razdoblje od 24 
mjeseca. Naše vrijedne žene krenule 
su sa radom još u siječnju ove godine, 
a brinu o ukupno 24 krajnjih korisnika. 
Svakodnevno pomažu korisnicima u 
obavljanju kućanskih poslova, pomažu 
u održavanju osobne higijene korisni-
ka, daju podršku korisnicima kroz raz-
govor i druženje. Uz to, pomažu im u 
ostvarivanju različi  h prava, odnosno 
dostavi lijekova, dostavi i plaćanju ra-
čuna i slično.

Početkom ožujka su nabavljeni bici-
kli i radna odjeća i obuća za gerontodo-
maćice koje je 14. ožujka uručio zamje-
nik općinskog načelnika Mar  n Tuba, a 
sve kako bi gerontodomaćice nastavile 
brže i lakše obilazi   svoje korisnike

Koordinatorica projekta Ingrid Ve-
čenaj-Lončar je krajem ožujka korisni-
cima podijelila pakete sa higijenskim 
potrepš  nama za razdoblje ožujak, 
travanj i svibanj te će navedene pake-
te korisnici dobiva   i svaka naredna 3 
mjeseca unutar 2 godine koliko traje 
provedba projekta. Korisnici su se veo-
ma obradovali posje   i pake  ma.
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Lokacije „Zelenih otoka“
Zeleni otok je uređeno, ograđeno i pristupno mjesto na javnoj površini gdje se nalaze spremnici (kontejneri) za 

selek  vno odlaganje otpada. Na zelenom otoku jasno je istaknuta tabla s nazivom „Zeleni otok“. Na području općine 
Molve, zeleni otoci (PVC kontejneri zapremine 1100 litara) za odvojeno prikupljanje PET ambalaže, papira, staklene 
ambalaže, metala i teks  la nalaze se u centru Molvi, u dvorištu iza kino sale u Molvama.

Imamo i posebne posude za problema  čni otpad – baterije od kojih je jedna na ulazu u službene prostorije Općine 
Molve, a druga na parkiralištu kraj zgrade Općine Molve.

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog 
dvorišta – Općina Molve 2019. godina

Naselje Lokacija Radno vrijeme Datum

Molve U dvorištu iza kino-sale 
u Molvama (centar) 07:30-08:30 sa  28.02.2019 27.06.2019 24.10.2019

Repaš Kraj vage kod Društvenog 
doma u Repašu 08:45-09:45 sa  28.02.2019 27.06.2019 24.10.2019

Molve 
Grede

Kraj Društvenog doma 
u Molve Gredama 10:15-11:15 sa  28.02.2019 27.06.2019 24.10.2019

U mobilno reciklažno dvorište mogu se preda   manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne 
baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice. 

GKP Komunalac d.o.o Koprivnica
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Povijest crkvene glazbe u Molvama 
od 18. do 20. stoljeća

Najstariji spomen orgulja i orguljaša u molvarskoj župi 
potječe iz kanonske vizitacije zagrebačkog kanonika Da-
vida Ivana Pize  yja, obavljene 11. rujna 1787. godine. 
Župom je tada upravljao Mar  n Fergić iz Virovi  ce. Pi-
zzety je između ostalog spomenuo kako se u tadašnjoj 
župnoj crkvi (nalazila se na mjestu današnje kapele kraj 
groblja) nalazio kor s dobrim orguljama. Orgulje je tada 
svirao Baltazar Litvić iz Križevaca, koji je u vrijeme vizitaci-
je imao 41 godinu i već je 18 godina svirao orgulje u mo-
lvarskoj župnoj crkvi. Kao plaću za sviranje dobivao je 17 
vagana žita, a svaka mu je kuća morala dava   15 krajcara. 
Druge orgulje spominju se 1863. godine u vrijeme župnika 
Franje Drobčeca. Izradio ih je Slovenac Antun Šimenc (Shi-
menz) u “Spitzbogens  lu”, odnosno u neogo  čkom s  lu oš-
trog luka. Imale su 18 registara.

Šimencove orgulje nisu bile dovoljno jake za ogromnu 
župnu crkvu i bile su već dosta izrabljene. Zbog toga je ta-
dašnji orguljaš i učitelj Josip Trbuljak zatražio od tadašnjeg 
župnika Blaža Tomašića nabavu novih orgulja. Tada su se-
oski učitelji bili obavezni svira   orgulje u župnoj crkvi. No, 
župnik je najprije odbio molbu, jer su njih dvojica bila u stal-
nom sukobu oko plaće i opsega posla. Tek je 1898. odlukom 
Županije bjelovarske određeno da će Trbuljak dobiva   100 
forin   godišnje za orguljanje, a jedan dio se morao ispla    
u gotovu novcu. Šimencove orgulje prvi put su se pokvarile 
1903. godine kada je puknuo mijeh te se na njima više nije 
moglo svira  . Tada je i sam župnik vidio da treba nabavi-
  nove orgulje, ali nije dobio fi nancijsku podršku Kotarske 

oblas   u Đurđevcu. Smatrao je da je za neispravne orgulje 
kriv i sam Trbuljak, jer je često kor ostavljao otključanim pa 

su se djeca igrala na orguljama i tako ih uništavala. Tek su 
1914. godine kupljene nove orgulje kod tvrtke Josip Brandl 
u Mariboru. Te orgulje napravljene su u s  lu neoromanike s 
primjesama rane renesanse te se i danas koriste za sviranje. 

Godine 1950. izbio je spor između orguljaša, crkvenih 
starješina i župnika, u koji se umiješala i Uprava državne 
bezbednos   (UDBA). Više od godine dana s  zala su anoni-
mna pisma pogrdnog spletkarskog i klevetničkog sadržaja 
župnicima Ivanu Šabariću, Zvonimiru Starčeviću i Antunu 
Markovu. Pisma su slana na adresu župnika, župnog ureda,  
časne sestre koja ki   crkvu i adresu crkvenih starješina (tu-
tora). Orguljaš i tutori su podnijeli ostavku nakon sjednice 
19. studenog 1951. godine. Nova privremena orguljašica 
postala je 23. prosinca 1951. godine časna sestra Jelisava 
Kirn. Premještena je 1952. godine zbog zdravstvenih razlo-
ga, a njenu sužbu preuzela je sestra Nevenka. Od 1958. zbor 
je vodila sestra Assumpta, a nakon nje zbor su vodile časne 
sestre Anita, Blaženka i Vladimira. Nažalost, župna spome-
nica ne navodi njihova puna imena i prezimena, a ne sjećaju 
ih se ni stariji mještani. Danas župni zbor vodi časna sestra 
Lidija Mahovlić.

Za povijest molvarske 
crkvene glazbe važna je 
i Terezija Fosić (časna se-
stra Marija Tarzicija, 1895. 
– 1958.) iz Molva, koja je 
sakupljala crkvene narod-
ne pjesme i objavila ih u 
zbirci Rožice i fi jolice, a 
također je i sama skladala 
crkvene pjesme. Bitno je i 
spomenu   dvije molvar-
ske crkvene pjesme, a to 
su Usred molvarske ravni-
ce koju je napisala časna 
sestra Janja Kovaček te 
pjesma nepoznatog autora O molvarska dobra ma   koju je 
također uglazbila ista osoba. U originalu ta je pjesma posve-
ćena Majci Božjoj Bistričkoj.

Matej Ištvan

LITERATURA: 
DOMJANOVIĆ, Dragan: Župna crkva Uznesenja Blažene Djevi-

ce Marije i sakralna baš  na župe Molve, Zagreb: Leykam interna-
 onal d.o.o., 2010.

KOKŠA, Dragu  n: Duhovni korijeni, Molve, 2005.
PETRIĆ, Hrvoje: Pregled povijes   molvarske Podravine u knjizi:  

Župa i Općina Molve - Izabrane teme, Molve, 1998. 
Župna spomenica (1846.-1998.) 

Iz povijesti

s. Marija TarzicijaOrgulje iz 1914.
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Udruga obrtnika Općine Molve održala je 
izbornu godišnju skupštinu

Udruga obrtnika Općine Molve 15. 
veljače 2019. održala je izbornu go-
dišnju skupš  nu u društvenom domu 
u Molvama. Skupš  ni su nazočili čla-
novi udruge te uvaženi gos   – pred-
sjednica obrtničke komore Koprivnič-
ko-križevačke županije gospođa Irena 
Kovačić, tajnik obrtničke komore Ko-
privničko-križevačke županije gospo-
din Božo Barač, predsjednik udruženja 
obrtnika Đurđevac gospodin Damir 
Golubić, tajnica udruženja obrtnika 
Đurđevac gospođa Željka Hasan, na-
čelnik Općine Molve Zdravko Ivančan, 
ujedno i član udruge, te donačelnik 
Mar  n Tuba.

Skupš  nu je otvorio gospodin Fra-
njo Andrašić, dosadašnji predsjednik 
udruge, pozdravivši sve prisutne čla-
nove koji su se odazvali u velikom bro-
ju, od ukupno njih 17 odazvalo se 14 
članova, te je pozdravio i prisutne go-

ste. Ukratko je podnio izvještaj o radu 
udruge u njegovom mandatu.

Na skupš  ni je razriješeno sta-
ro vodstvo udruge sa gosp. Andrašić 
Franjom na čelu te svi ostali članovi 
nadzornog i upravnog odbora. Gos-
podin Andrašić se zahvalio na odlič-
noj suradnji članova udruge među-
sobno te zahvalio na dobroj suradnji 
između Općine, udruge i komore te 
se opros  o od čelnog mjesta udruge 
zbog odlaska u mirovinu, ali se nada 
da će udruga s novim vodstvom i dalje 
uspješno nastavi   sa svojim radom.

Na temelju toga na skupš  ni je 
izabrano novo vodstvo udruge sa no-
vom predsjednicom na čelu gospo-
đom Ivanom Vincek, dugogodišnjom 
uspješnom obrtnicom, za tajnicu je 
izabrana Kopričanec Valen  na te novi 
članovi upravnog i nadzornog odbora. 
Skupš  ni i gos  ma ukratko se obra-

 la novoizabrana predsjednica te u 
svoje ime i ime novog vodstva udru-
ge zahvalila na ukazanom povjerenju, 
zahvalila se također i dosadašnjem 
predsjedniku na uspješnom vođenju 
udruge.

Novoj predsjednici udruge te osta-
lim članovima ukratko se obra  la i 
predsjednica obrtničke komore gosp. 
Irena Kovačić te poželjela sve najbolje 
novoj predsjednici u vođenju udruge 
i zahvalila se na dosadašnjoj uspješ-
noj suradnji komore i udruge. Ukratko 
se skupš  ni obra  o i načelnik Općine 
gosp. Ivančan te čes  tao novoj pred-
sjednici i poželio puno uspjeha u dalj-
njem radu i da se i dalje nastavi dobra 
suradnja između Općine i udruge na 
obostrano zadovoljstvo.

Nakon službenog djela skupš  ne 
nastavljeno je zajedničko druženje 
članova udruge i gos  ju.

Gospodarstvo
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U Molvama će, u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije, 
bi   otvorenje hodočasničke 2019. godine 22.4.2019. euha-
ris  jskim slavljem u 9.00 sa   koje će kod zavjetne kapelice 
Majke Božje Molvarske predslavi   o. Miljenko Hon  ć, gene-
ralni defi nitor Reda franjevaca konventualaca u Rimu. Toga 
su dana još mise u 11.00 i 19.00 sa   u župnoj crkvi Uznese-
nja BDM. 

Hodočasnička 2019. godina službeno traje do 13.10.2019. 
kada će se završi   susretom mladih Varaždinske biskupije 
već pozna  m i dugi niz godina održavanim susretom mladih 
pod nazivom Marija fest.

Program hodočasničkih molitvenih dana odvijat će se 
prema sljedećem rasporedu:

PUČKE MISIJE za vjernike ove župe, ali i za sve koji se žele 
uključi   u program traju od 28.4. do 5.5.2019. godine, 
predvodi ih o. Stjepan Brčina, OFM conv. 

POBOŽNOST PET PRVIH SUBOTA 
U ČAST BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA
Duhovni program svake prve subote u mjesecu u čast 
Bezgrešnog Srca Marijina na vanjskom dijelu sve  šta 
zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske:
- 20.00 krunica i litanije - 20.30 sveta misa - 21.30 
euharis  jsko klanjanje - razmatranje otajstva - 22.00 
procesija sa svijećama uz kip Majke Božje Molvarske i 
posveta hodočasnika Blaženoj Djevici Mariji

Prve subote predslave euharis  jsko slavlje i animiraju: 
4.5. u 20.00 - voditelj programa kod zavjetne kapelice 
Majke Božje Molvarske je o. Stjepan Brčina, OFM conv., 
pjevanje animiraju mladi iz Župe sv. Antuna Padovanskog 
iz Zagreba
1.6. u 20.00 - voditelj programa preč. Josip Đurkan, 
župnik u Ludbregu, pjevanje animira župni zbor iz 
Ludbrega
6.7. u 20.00 - voditelj programa vlč. Tihomir Kosec, 
povjerenik za pastoral mladih Varaždinske biskupije, 
pjevanje animira zbor mladih Varaždinske biskupije
3.8. u 20.00 - voditelj programa vlč. Marko Rac, župnik u 
Đurđevcu, pjevanje animira župni zbor iz Đurđevca
7.9. u 20.00 - voditelj programa vlč. Davor Šumandl, 
župnik u Koprivnici, pjevanje animira zbor Župe bl. 
Alojzija Stepinca iz Koprivnice
5.10. u 20.00 - Zahvala za primljene milos   u 
hodočasničkoj godini

PROVINCIJSKI SUSRET MINISTRANATA iz župa i 
samostana Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca 
konventualaca bit će 25.5.2019. godine. Susret počinje 
svetom misom u 10.00 sa  . 
DUHOVSKI PONEDJELJAK, proslavu blagdana Marije 
Majke Crkve 10.6.2019. i susret svećenika, redovnika 

i redovnica rodom iz župe Uznesenja BDM iz Molva 
predvodi o. Đuro Hon  ć, gvardijan i župnik u Puli.  Svete 
mise u 9.00 i 19.00, u 11.00 predslavi o. Đuro Hon  ć.
NEDJELJA SRPNJICA, 7.7.2019. svete mise će bi   u 9.00 
kod zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske, a u 11.00 i 
20.00 u župnoj crkvi Uznesenja BDM.

BLAGDAN SV. FILOMENE, 11.8., svete mise su u 11.00 i 
20.00 sa  

TRODNEVNICA ZA SVETKOVINU UZNESENJA BLAŽENE 
DJEVICE MARIJE NA NEBO
- 12. - 14. 8. 12. i 13. 8. u 20.00 krunica i litanije - 20.30 
sveta misa i euharis  jsko klanjanje
14.8. u 20.00 sveta misa kod zavjetne kapelice i procesija s 
kipom Majke Božje Molvarske, predslavi o. Josip Blažević, 
provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima 
franjevaca konventualaca BLAGDAN SV. MAKSIMILIJANA 
M. KOLBEA

SVETKOVINA UZNESENJA BDM NA NEBO 
- VELIKA GOSPA, 15.8. Svete mise su u:
7.00 - blagoslov hodočasnika
9.00 - kod zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske, 
predslavi o. Josip Blažević, provincijalni ministar Hrvatske 
provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca 
10.00 - svečana procesija s kipom Majke Božje uz pratnju 
limene glazbe iz Virja
11.00 - predslavi mons. Petar Palić, hvarsko – viški biskup i 
generalni tajnik HBK
16.00 - blagoslov djece i roditelja
20.00 - sveta misa zahvale za primljene milos  

Radovi na uređenju vanjskog dijelu svetišta 
zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske

Hodočasnička 2019. godina – Molve
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ROĐENDAN BDM - MALA GOSPA, 8.9. 
- Svete mise su u 9.00 i 19.00
11.00 - predslavi o. Mar  n Jaković, gvardijan i župnik u 
Splitu 

OTVORENJE SALONA VJERSKE FOTOGRAFIJE, 12.10., 
u 19.00 sveta misa, u 20.00 otvorenje salona vjerske 
fotografi je 
MARIJA FEST MOLVE 2019., 13.10., - susret mladih 
Varaždinske biskupije:
10.00 - okupljanje mladih ispred župne crkve i svečani 
ulazak sa zastavom Nacionalnog centra MI – Vojske 
Bezgrešne
11.00 - duhovni nagovor i rad po grupama
16.00 - molitva krunice i mogućnost za ispovijed
17.00 - svetu misu predslavi mons. Josip Mrzljak, 
varaždinski biskup
19.00 - koncert duhovne glazbe
ZAVRŠETAK HODOČASNIČKE 2019. GODINE

MARIJINO SVETIŠTE - SUBOTOM - DOĐI I OTPOČINI U 
OKRILJU MAJKE I NJEZINA SINA
Svake će subote u tjednu, od otvorenja hodočasničke 
2019. godine 22.4.2019. do kraja listopada 2019., bi   
duhovni program na otvorenom kod zavjetne kapelice 
Majke Božje Molvarske. Program počinje u 20.00 sa  : 
krunica, sveta misa i klanjanje. U tom vremenu bit će i 
mogućnost za svetu ispovijed.  
Prigoda je za ispovijed i potpuni oprost.
Dragi hodočasnici, dobro došli svojoj Majci!
Majko Božja Molvarska, moli za nas!

Program hodočasničke 2019. godine možete pra    na: 
www.zupa-molve.com

Organizira: Župa Uznesenja BDM – Molve i Nacionalni 
centar Vojske Bezgrešne. 

Odgovara: o. Zdravko Tuba, župnik župe Uznesenja 
BDM i nacionalni asistent Vojske Bezgrešne

Iz župe

Svitanje zore nedjeljnog jutra progovara nam novom riječju, Riječju Uskrslog Krista, Pobjednika nad smrću, umiranjem 
po grijehu i odvojenos   od Njega. Pobjednika neprolazna života koji nas budi i poziva u život, u život s Njim. Njegova riječ 
i poziv ,,Marijo’’, Mariji iz Magdale, odzvanja u uhu srca svakoga od nas slušajući kako nas uskrsnog jutra poziva imenom 
govoreći: ne zadržavaj se sa mnom prijanjajući samo uz prolaznost zemaljskog života i njegova napora, već podigni 
pogled u osvit Uskrsa koji   darujem današnjeg dana. Podigni pogled u darovanost uskrsnuća, u radost života vječnoga, 
života za svu vječnost. Svjetlo ovoga uskrsnog jutra i dan ispunjen prisutnim Uskrslim Kristom donosi nadu u naš život.

Radost zajedništva u vjeri i svjetlo uskrsne nade dolazi nam u susret i putem “Pučkih misija” u župi Molve od 28.4. 
– 5.5. ove godine. Od srca vas pozivamo na duhovni program koji će se održava   u crkvi u Repašu 29.-30.4. i Molvama 
1-4.5.2019. godine s početkom u 20 sa  .

Predragi vjernici, župljani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije i hodočasnici Marijinog sve  šta u Molvama mi 
svećenici i časne sestare želimo vam

SRETAN USKRS!

Spomendan sv. Filomene svečano je proslavljen 
u našoj župi Uznesenja BDM na nebo 26. siječnja 
2019. godine. Autobusom je došlo oko 300 
hodočasnika iz Zagreba, Velike Gorice, Lobora, 
Začretja i okolnih župa koji su uz domaće vjernike 
ispunili Marijino sve  šte te se molitvom krunice 
u 10.30 sa   pripremili za svetu misu. Svečano 
euharis  jsko slavlje u 11.00 sa   predslavio je preč. 
Ivan Poleto, kancelar Beogradske nadbiskupije. U koncelebraciji su bili vlč. Vladimir Drne  ć župnik Župe sv. Križ Začrtje, 
vlč. Tomica Božiček iz Lobora, vlč. S  pe Benko i domaći župnik o. Zdravko Tuba. U svojoj propovijedi preč. Ivan prisje  o 
se početaka štovanja sv. Filomene u Molvama i prvog nacionalnog hodočašća od prije 12 godina te mnogobrojnih 
hodočanika koji su se svojim dolaskom u Marijino sve  šte preporučili u zagovor ranokršćanskoj mučenici. Na duhovnom 
programu bila je prisutna Mirela Madunić, predsjednica Bratovš  ne sv. Filomene. Zajedništvo je nastavljeno kod 
pripremljenog objeda. Nakon okrepe, u crkvi je bilo euharis  jsko klanjanje te molitva sv. Filomeni, zaš  tnici mladih, 
djece, dojenčadi, mladih roditelja, svećenika, ljudi u beznadnim situacijama, bolesnih. Prije odlaska svojim domovima 
hodočasnici su posje  li zavjetnu kapelicu Majke Božje Molvarske i imali pobožnost Majci Božjoj preporučivši se u njezin 
zagovor. Dijeleći radost zajedništva ostala je čežnja za novim susretom koji će bi   11. kolovoza kada ćemo slavi   dan 
mučeništva sv. Filomene.

Zahvaljujemo svima iz naše župe koji su se uključili u pripremu proslave spomendana sv. Filomene, doček hodočasnika 
te bili na raspolaganju za sve potrebe i pomoć ovoga dana.

Proslavljen spomendan sv. Filomene
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Uskrsna radionica
Dječji vr  ć „Pčelica“ Molve uvelike se priprema za nadolazeće nam uskrsne blagdane. Vrijedne žene molvarske, 

majstorice su u izradi tradicionalnih molvarskih pisanica.
Voditeljica radionice Kolarić A. i ove je godine nesebično prenijela svoje znanje i vješ  ne na mlađe generacije mama 

naših vr  ćaraca kao i odgojiteljica. Tradicionalno nam se na radionicu odazovu vrijedne čuvarice molvarske kulturne baš  ne 
Kokša M., Kopričanec M.,Kolar D. i Čelik M. bez kojih bi ovakav način oslikavanja pisanica bio zaboravljen.

Osim tradicije izrađivalo se i modernim tehnikama i materijalima. Izrađene pisanice izložit ćemo na „Vuzmenoj košarici“u 
Koprivnici.

Vijesti iz DV “Pčelica” Molve

Održive misli: zamjenik načelnika 
Martin Tuba podijelio Zelenko bojanke 
našim vrtićarcima

U sklopu projekta “Održive misli“ djeci vr  ćkih skupina za-
mjenik načelnika Mar  n Tuba podijelio je eduka  vne bojanke 
„Zelenko i eko ekipa“.

Bojanka „Zelenko i eko ekipa“ namijenjena je djeci predš-
kolskog uzrasta kako bi se djeca s područja grada Đurđevca i 
općina Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Novo Vir-
je, Virje i Molve upoznala s održivim gospodarenjem otpadom 
i njihovoj ulozi u njemu. U razgovoru s djecom saznao je da dje-
ca imaju već određene spoznaje što je to otpad, gdje odlažemo 
otpad, kako se razvrstava i što se dobiva recikliranjem. Djeca će kod kuće zajedno sa svojim roditeljima čita   i rješava   
zadatke iz bojanke te prak  čnim primjerima selek  vno odvaja   otpad kako bi na taj način usvajali navike odgovornog  
ponašanja i tako dali svoj doprinos u očuvanju okoliša. Cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na od-
lagališta, što će se pos  ći izgradnjom svijes   od najranije dobi s naglaskom na sprečavanju nastanka otpada, pravilnim 
odvajanjem otpada u kućanstvima, kućnim kompos  ranjem i ponovnom uporabom.
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Iz vrtića

Mi smo male maškare
Djeca Dječjeg vr  ća nestrpljivo su 

čekala dan kada mogu bi   što god po-
žele. Pjesmom, plesom pod maskama 
i tradicionalnim druženjem s djelatni-
cima Općine Molve proslavili smo naš 
mali Fašenk. Bilo je tu princeza, čarob-
njaka, klauna,  grova, likova iz bajki i 
još puno novih krea  vnih maski. Na-
kon kratkog prigodnog programa u 
prostorijama Općine Molve djelatnici 
Općine pripremili su nam puno slatki-
ša kojima smo se počas  li. Druženje i 
veselje uz fi ne krafne nastavili smo u 
našem vr  ću.

Obilježili Svjetski dan zdravlja
Sve odgojno obrazovne skupine kroz razne su ak-

 vnos   učile o očuvanju zdravlja izbjegavajući opa-
sne situacije koje mogu doves   do zdravstvenih pro-
blema ili ozljeda sebe i drugih.

Mlađe odgojno obrazovne skupine kroz simbo-
ličke igre u ku  ću liječnika usvajale su osnovne poj-
move vezane uz zdravlje te uz savladavanje straha od 
injekcija i liječnika.

Starija skupina izrađivala je plakat na temu „Pu-
šenje šte   našem zdravlju“. Djeca su prepričavala 
svoja iskustva i stavove vezana uz pušenje u njihovim 
obiteljima, a zajedničkim razgovorom došli smo do 
spoznaje da pušenje ne šte   samo pušačima, nego i 
drugim članovima njihovih obitelji te cijeloj zajednici.

Dan ružičastih majica
Djeca Dječjeg vr  ća „Pčelica“ Molve rekla su: „STOP 

NASILJU“. 
Nosit ću ružičasto u znak podrške Danu ružičas  h majica 

- Nasilje prestaje ovdje! Geslo je kojim 27.02.2019. godine 
obilježavamo Nacionalni dan borbe pro  v vršnjačkog nasilja.

Prigodnim ak  vnos  ma: izradom plakata, malih ružičas  h 
majica i pjesmom podržali smo Dan ružičas  h majica.

Odlučili smo reći NE – svađama, tužakanju, maltre  ranju, 
ljutnji, emocionalnom i fi zičkom nasilju!
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Vijesti iz OŠ Molve
Početak drugog polugodišta donio 

je učenicima brojna školska natjecanja 
na kojima su se morali iskaza   svojim 
znanjem te glumačkim ili sportskim 
sposobnos  ma. Tim za kvalitetu škole 
odlučio je pohvali   učenike koji su se 
plasirali na županijske razine natjeca-
nja, pa je za njih ravnatelj škole orga-
nizirao prijem na kojem ih je pohvalio, 
zahvalio im što o našoj školi pronose 
lijepi glas i podijelio im slatki poklon 
kao mali znak pažnje. Nakon odra-
đenih županijskih razina natjecanja s 
ponosom možemo reći kako smo čak 
iz triju natjecanja pozvani na držav-
nu razinu. Učenica 7. razreda Regina 

Halaček, sa svojom mentoricom Mi-
relom Halaček, boravila je u Šibeniku 
na državnoj smotri Lidrano na koju je 
pozvana zahvaljujući odličnom literar-
nom izričaju u radu „Dovoljno dobra“. 
Učenik 8.b razreda Ivan Žufi ka, pod 
mentorstvom Darka Pintara, na župa-

nijskoj razini natjecanja osvojio je 1. 
mjesto u kategoriji elektronike čime je 
izborio svoj plasman na državno natje-
canje koje je bilo u Poreču. U Poreč će 

na državno natjecanje u svibnju trener 
Stanko Molnar vodi   i košarkašice koje 
su se ustrajno borile za 1. mjesto na žu-
panijskom natjecanju. Želimo im puno 
uspjeha! 

Nekako nam je žao ne spomenu   
još par uspjeha naših učenika, a jedan 
od njih je uspjeh ekipe Crvenog križa 
koja će se početkom travnja na među-
županijskom natjecanju u Križevcima 
pokuša   izbori   za državno natjecanje. 
Polažemo velike nade u njih jer su se 
na dosadašnjim natjecanjima pokaza-
li kao spretna i vješta ekipa, a i dalje 
marljivo uče za međužupanijsko natje-
canje jer su si za cilj postavili državno 
natjecanje. Sretno!

Spomenut ćemo još učenika 3. ra-
zreda Tina Popca, koji se svojim radom 
prijavio na likovni natječaj Crvenog kri-
ža „Volon  ram – mijenjam svijet“. Nje-
gov rad je ušao u izbor od 35 radova 
koji su bili izloženi u Muzeju suvreme-
ne umjetnos   u Zagrebu, a uvršten je i 
u kalendar Crvenog križa za 2019. godi-
nu. Od malih nogu ih treba uči   da se 
nesebično pomaganje drugima uvijek 
nekako nagradi.

Od mjeseca ožujka u svim školama 
kojima je Županija osnivač započela 
je implementacija projekta „Pametan 
obrok za pametnu djecu“. Županija je 
u partnerstvu s nutricionis  ma tvrtke 
Podravka osmislila tzv. pametne obro-
ke koji su jednaki za sve škole. Prije 
same implementacije projekta u škole, 
za ravnatelje, računovođe i kuhare svih 
škola održana su predavanja o pravil-
noj prehrani i razlici između pametnog 
obroka i obroka koji su se do sada po-
služivali učenicima, a materijali su se 
predstavili i roditeljima na roditeljskim 
sastancima.

U školi smo obilježili brojne zna-

čajne datume kao što su Svjetski dan 
čitanja naglas, Međunarodni dan žena 
i djevojaka u znanos  , Valen  novo, 
Maškare, Europski dan logopedije, Dan 
broja π, Svjetski dan voda, Dan djece s 
Down sindromom, Dan ružičas  h maji-
ca.

Nakon višemjesečnog rada i truda 
učenika i učitelja naše škole završen je 
projekt „Održive misli“. Glavni cilj pro-
jekta je razvijanje svijes   o gospodare-
nju otpadom i recikliranju kod učenika 
osnovnih i srednjih škola. Nositelji pro-

19

Iz škole

ERASMUS+ PROJEKT „R.A.I.N.B.O.W.“
Naša škola je od ove školske godine u novome Erasmus+ projektu naziva 

R.A.I.N.B.O.W. – Reading Awakens Imagina  on, Nourishes Brain, Opens 
Worlds – u prijevodu „Čitanje budi imaginaciju, hrani um, otvara svjetove“. 
Ovaj je projekt naš način naglašavanja važnos   čitanja danas, ne samo 
kao sredstva osobnog razvoja ili razonode, nego i kao način promoviranja 
prioriteta i vrijednos   koje se odnose na širu europsku zajednicu u kojoj 
živimo i radimo. Projekt je osmišljen od strane učitelja koji dolaze iz 
Španjolske, Hrvatske, Finske, Njemačke, Grčke i Poljske.

OŠ Molve ovim projektom potvrđuje svoju viziju nastavljanja 
internacionalizacije škole – nove EU projekte i projektne ak  vnos   koje 
donose vrlo važne veze u domovini i inozemstvu. Nakon uspješno završenih 
dvaju projekata (Comenius i Erasmus+ KA1), uključenost učenika u najnoviji 
projekt osigurat će im nova iskustva i kompetencije važne za nastavak 
školovanja te će ih moći primjenjiva   na budućim projek  ma u novim 
školama koje će pohađa  .

U tjednu od 3. do 7. prosinca naša škola je prva ugos  la učitelje i učenike 
iz projekta u svom mjestu i školi, a za svaki dan u tjednu su za sudionike 
projekta bile organizirane razne zanimljive ak  vnos   poput sudjelovanja 
na nastavi, upoznavanja s mjestom, čitanja Sv. Nikoli u školskoj knjižnici, 
druženja s književnicom Božicom Jelušić u kuri Barnagor, posjet Starom 
gradu i devama u Đurđevcu, posjet kolijevki naivne umjetnos   u Hlebinama, 
posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i uživanje u Adventu te 
su u školi organizirane razne eduka  vne ak  vnos   u kojima su sudionici 
uživali. 

I kada nisu putovali, učenici u projektu su imali svoja zaduženja i 
ak  vnos  , a jedna od zanimljivijih je bila druženje sa „živim knjigama“ u 
školskoj knjižnici te Gradskoj knjižnici Đurđevac. U našoj su školi gostovali 
Tomislav Gregurić iz Virja, pozna   avanturist i humanitarac na biciklu te 
Ivana Vincek iz Molva, frizerka velikog srca. Žive smo knjige potražili i u 
knjižnici grada Đurđevca: Shohidul Islam porijeklom iz Bangladeša i Aneta 
Penzar Petrova iz Bugarske. Ovim su pothvatom naši učenici imali priliku 
razgovara   s osobama s kojima to nisu imali dosad priliku. „Čitali“ su ih kao 
prave knjige, „listali“ njihove uspjehe i dos  gnuća. Uočili su razliku između 
knjige i žive knjige – njihove priče nisu imagina  vne ni   imaju fi kciju, već 
su prave, životne, pune doživljaja koji vrlo mo  virajuće djeluju na svoje 
„čitatelje“.

U tjednu od 10. do 16. ožujka bila je druga mobilnost i ovaj put su naši 
učenici putovali. Odabrani Mar  n Piskor, Lora Rukavina, Renata Lodeta i 
Magdalena Balogović tjedan dana su boravili u kućama svojih prijatelja iz 
Poljske. Kako slika govori  suću riječi, pogledajte sami kako im je bilo. 

jekta su Koprivničko-križevačka župa-
nija i Grad Đurđevac. Nakon predaje 
radova odabran je najbolji rad na razini 
škole. Najboljim radom proglašen je 
nakit učenika Mihaela Mihina, učenika 
3. razreda područne škole Medvedič-
ka.

Uspjeli smo malo i putova  , iako 
glavne terenske nastave učenike tek 
očekuju u travnju i svibnju. Dio učenika 
8.a razreda posje  o je Gradsku knjiž-
nicu Đurđevac kako bi prisustvovao 
scenskom kolažu „Mali princ“ u izvedbi 
Filipa Lea Kovačića, a uvod u kolaž je 

održala književnica Božica Jelušić. Uče-
nici 8.a razreda također su početkom 
ožujka odradili terensku nastavu u Za-
grebu gdje su posje  li Hrvatski školski 
muzej, Botanički vrt, Edukacijski centar 
Hrvatskog Crvenog križa, a u večernjim 
sa  ma su u Hrvatskom narodnom ka-
zalištu pra  li operu „Adel i Mara“. 

Sretne i blagoslovljene uskrsne 
blagdane svim mještanima općine 

Molve želi ravnatelj, učenici i djelat-
nici OŠ Molve!
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Ak  vnos   KUD-a Molve od Božića do Uskrsa
U organizaciji Molvarskog likovnog kruga 22. prosinca 

2018. godine otvorena je već tradicionalna božićna 
izložba slika, fotografi ja i skulptura molvarskih izlagača. Tu 
svečanost su glazbeno popra  li naši tamburaši svirajući i 
pjevajući božićne pjesme.

Na svetoj misi na Božić u 15,00 sa   prepunu crkvu 
Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve oduševili su 
tamburaši KUD-a Molve svojom svirkom i pjesmom. To je već 
tradicionalna euharis  ja na kojoj se blagoslivljaju dječica. 
Tamburaši su cijelu euharis  ju svirali i pjevali božićne 
pjesme te nakon blagoslova nastavili kod živih jaslica koje 
su po prvi puta upriličene mještanima Molvi i okolice.

Ovogodišnji već tradicionalni koncert KUD-a Molve „KUD 
Molve Molvama“ se održao 28. prosinca 2018. s početkom 
u 19,00 sa   u Domu kulture u Molvama. Posje  telji su imali 
prilike uživa   u dvjema podravskim koreografi jama malog 
folklora koji broji 14 nadarene dječice, a vodi ga Ivica Tuba, 

u svirci i pjesmi naših tamburaša koje vode i upotpunjuju se 
Matej Ištvan i Petar Kovačić. Za  m u podravskim i božićnim 
pjesmama u izvedbi ženskog pjevačkog sastava kojega vodi 
Sanja Kovačić. Pjesmi su se pridružili članovi velikog folklora. 
Za ovu prigodu smo ugos  li poznatog cimbalistu Andriju 
Maronića koji je pra  o članice na tradicijskom glazbalu 
– cimbalu te Ivana Pikivaču, autora pjesme „Podravske 
žene“ koji je uz naše dečke svirao harmoniku, a u izvedbi 
članica ženskog pjevačkog sastava. Posje  telji su uživali u 
izvedbi dvaju pobjednika fes  vala „Raspjevana Podravina“ 
u Novigradu Podravskom ovo ljeto, a to su: Klara i Karlo 
Jaković te u tekstu o božićnim običajima na Molvaj koje je 

O radu KUD-a Molve
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na našem molvarskom narječju pročitala naša folklorašica 
Sofi ja Paša. Na samom kraju koncerta su nam se predstavili 
dečki na gitarama Matej Ištvan i Dominik Kokša koji su nam 
izveli zabavne pjesme i svi zajedno otpjevali tradicionalnu 
božićnu pjesmu „Narodi nam se kralj nebeski“. 

U crkvi Presvetog Srca Isusovog u Repašu tamburaši 
KUD-a Molve uveličali su euharis  jsko slavlje sviranjem i 
pjevanjem 30. prosinca 2018. godine. Svirali su i pjevali za 
vrijeme liturgije božićne pjesme te oduševili sve vjernike, 
te su nakon mise domaćini iz Repaša počas  li sve mještane 
božićnim kolačima, čajem i kuhanim vinom. Zahvaljujemo 
se domaćinima na ugodnom druženju.

U organizaciji Hrvatske ma  ce iseljenika se već 
tradicionalno održala Zimska škola hrvatskog folklora u 
Koprivnici od 3. do 12. siječnja 2019. godine. Polaznici, njih 
sto  njak, učili su plesove Jadranskog područja, tradicijska 
glazbala te pjevanje folklornih napjeva. Programski voditelj 
Zimske škole folklora je naš Molvarac prof. Andrija Ivančan. 
Na ovogodišnjoj ZŠF-a su sudjelovali naši članovi KUD-a 
Molve: Ivica Tuba, voditelj folklornih sekcija na tradicijskim 
glazbalima i Sofi ja Paša, članica velikog folklora.

14. Međunarodna izložba mladih vina se održala 9. 
veljače u Društvenom domu u Molvama koju su svojom 
pjesmom i svirkom uveličali tamburaši i članice ženskog 
pjevačkog sastava KUD-a Molve. KUD-ovci su otpjevali i 
odsvirali vesele vinogradarske i podravske pjesme svim 
ljubiteljima dobre kapljice, izlagačima i gos  ma. 

54. Izborna godišnja skupš  na
KUD Molve je u petak 22. ožujka 2019. godine održao 

54. izbornu godišnju skupš  nu gdje je predsjednica Sanja 
Kovačić u uvodnom govoru pozdravila sve prisutne i 
minutom šutnje odala počast svim preminulim članovima 
KUD-a Molve. Iscrpno izvješće o radu podnijela je tajnica 

Ljiljana Popec, a blagajnica Marija Jelačić iznijela fi nancijsko 
izvješće.

Skupš  na je bila izborna, jednoglasno se razriješilo 
dosadašnje vodstvo KUD-a Molve te je predsjednik Radnog 
predsjedništva predložio kandidate za buduće vodstvo 
KUD-a. Tako je na 54. Izbornoj godišnjoj skupš  ni izabran 
novi predsjednik KUD-a Petar Kovačić, tajnik Matej Ištvan 
i blagajnica Klaudija Cenkovčan, te ostali članovi Upravnog 
odbora: garderobijerka Mia Fuchs, voditelj velike folklorne 
sekcije Ivica Tuba, članica folklorne sekcije Sofi ja Paša, 
voditeljica ženskog pjevačkog sastava Sanja Kovačić, članica 
ženskog pjevačkog sastava Nada Ereiz i član tamburaške 
sekcije Nikola Franjo. Za Nadzorni odbor ponovo su izabrani: 
Spomenka Žufi ka – predsjednica, Mirjana Tomec i Ka  ca 
Lončar.

Novi predsjednik Petar Kovačić upoznao je prisutne s 
Programom rada i Financijskim planom za 2019. godinu 
koje je Skupš  na jednoglasno prihva  la.

Stara predsjednica i novi predsjednik su uručili zahvalnice 
članovima za 5, 10, 15, 20 i 25 godina rada u KUD-u. Tako 
su zahvalnicu za 25 godina djelovanja dobili Marina Babić, 
Željko Popec i Stanko Kokša, za 20 godina Marina Sabolović 
i Ivan Jaković, za 15 godina Sofi ja Paša, za 10 godina Lucija 
Posavec, a za 5 godina Dominik Kokša, Mia Fuchs, Klara 
Jaković, Josip Cenkovčan i Dajana Cenkovčan.

Dosadašnja predsjednica Sanja Kovačić zahvalila se na 
povjerenju za protekle 4 godine i čes  tala je novom vodstvu.

Novom vodstvu čes  tali su prigodnim riječima i načelnik 
Općine Molve Zdravko Ivančan, tajnik Dobrovoljnog  
vatrogasnog društva Molve Marko Cenkovčan te tajnica 
KUD-a Širine iz Novog Virja Željka Hrženjak.

Novi predsjednik Petar 
Kovačić zahvalio se na 
ukazanom povjerenju te je 
bivšoj predsjednici, tajnici 
i blagajnici uručio poklone 
kao znak zahvalnos   za 
dosadašnji rad, trud i napor. 

KUD-ovi su nositelji oču-
vanja nematerijalne kul-
turne baš  ne područja u 
kojem djeluju. U svom radu 
iden  fi ciraju kulturne ka-
rakteris  ke kraja te ih prila-
gođavaju izvedbi, prezen  -
raju stanovništvu i prenose mlađim naraštajima.

Sve ljubitelje pjesme, plesa ili sviranja pozivamo da nam 
se priključe u našem radu. Veselimo se svakom pris  glom 
ljubitelju i prenositelju tradicije. Svaki nastup i rad u 
KUD-u Molve nije samo promocija kulturne baš  ne, već 
je i promocija naših Molva. Rad u KUD-u je ozbiljan posao 
prenošenja tradicije, očuvanja povijes   i promoviranje 
nasljeđa i mjesta.

Svim stanovnicima općine Molve, a i okolice želimo 
sretan Uskrs.

Predsjednik KUD-a: Petar Kovačić

Udruge i društva
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Dana 22. veljače 2019. godine Društvo za povjesnicu i starine Molve 
je u prostorijama Seoskog domaćinstva Ivančan na Sekulinama proslavilo 
10 godina postojanja. Društvo je osnovano 2008. godine s ciljem čuvanja i 
promicanja kulturne i povijesne baš  ne općine Molve, organizirajući povi-
jesne skupove, izdavajući povijesnu literaturu, postavljajući spomen ploče i 
organizirajući kulturno-umjetničke koncerte. Stoga je i prigodno da je pro-
slava održana baš na navedenoj lokaciji u seoskoj starinskoj kući iz 1918. 
godine.

Na proslavi su sudjelovali trenutni i bivši članovi Društva te prvi pred-
sjednik dr.sc Mario Kolar, a osim proslave održana je i redovna izvještajna 
Skupš  na na kojoj se analizirao rad u proteklih 10 godina. Također je pred-
loženo da Društvo pokrene i svoj list u kojem će se objavljiva   članci iz područja molvarske povijes   i kulture. Tajnik i autor 
ovog teksta predložio je sljedeće: SCENSKI PRIKAZ LEGENDE O KIPU MAJKE BOŽJE MOLVARSKE

Ovim putem pozivamo sve mještane bilo koje dobi da se priključe ovom projektu jer bez glumaca to nije moguće izves  . 
Zainteresirani neka se jave na broj 099 1970 859 kako bi čuli detalje oko projekta i uključili se.            Matej Ištvan, tajnik

U nedjelju 31. ožujka 2019. godine, sa početkom u 11,00 sa  , u 
Lovačkom domu u Molvama, održana je redovna Godišnja skupš  na 
Općinskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 
Općine Molve.

Uz članove OO UHDDR-a Općine Molve na Skupš  nu su se odazvali 
i predstavnici Županijske podružnice UHDDR-a Koprivničko-križevačke 
županije, Gradskog ogranka UHDDR-a grada Sveta Nedjelja, Općinskih 
ogranaka UHDDR-a Općine Stupnik, Svetog Đurđa, Općine Drnje, UD-
VDR Općine Virje i Općine Gola, predstavnici raznih udruga sa područja 
Općine Molve te donačelnik Općine Molve g. Mar  n Tuba.

Na Skupš  ni je podnijeto Izvješće o radu za 2018. g., Izvješće o ma-
terijalno-fi nancijskom poslovanju za 2018. g. i Izvješće Nadzornog odbora. Sva izvješća su prihvaćena jednoglasno te su 
predloženi i usvojeni Plan rada za 2020. g. i Plan materijalno-fi nancijskog poslovanja za 2020. g. Članove skupš  ne su 
prigodnim govorima pozdravili predstavnici svih braniteljskih udruga koji su se odazvali na istu te zamjenik načelnika 
Općine Molve gosp. Mar  n Tuba.

Nakon skupš  ne OO UHDDR Općine Molve za sve sudionike organizirano je prigodno druženje.
Ovom prilikom pozivamo sve hrvatske branitelje, a poglavito dragovoljce Domovinskog rata i članove njihovih obitelji 

koji se još nisu uključili u rad udruge, da nam 
se pridruže i svojim članstvom doprinesu što 
kvalitetnijem radu udruge te da ponovno 
budemo svi zajedno kao i u vrijeme Domo-
vinskog rata, kada smo se svi zajedno suprot-
stavili velikosrpskoj četničkoj agresiji na našu 
domovinu te da djelujemo pod sloganom 
„Zajedno u ratu, zajedno u miru“.

Svim hrvatskim braniteljima, kao i svim ži-
teljima općine Molve u ime članova OO UHD-
DR Općine Molve i u svoje osobno ime želim 
Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Predsjednik OO UHDDR Općine Molve, 
Krešimir Cestar

10 godina Društva za povjesnicu 
i starine Molve

OO UHDDR-a Općine Molve
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Udruge i društva

U subotu 9. veljače 2019. godine 
održana je redovna godišnja skupš  -
na DVD-a Gornja Šuma u prostorijama 
Društvenog doma u Gornjoj Šumi. Bila 
je to 59. redovna skupš  na ovog druš-
tva, čiji su članovi uglavnom iz mjesta 
Gornje Šume i Molvi Ledina u općini 
Molve. Na samom početku sjednice 
skupš  ne nazočnima se prigodnim rije-
čima obra  o predsjednik DVD-a Gornja 
Šuma Vlado Popec te je u svom govoru 
pozdravio sve koji su se odazvali sjed-
nici i tako uveličali ovu značajnu obljet-
nicu rada vatrogasnog društva Gornja 
Šuma. Podsje  o je nazočne kako je 
ovo društvo osnovano 1960. godine od 
strane dvanaest članova osnivača. Bilo 
je to jedino društvo koje je od tada pa 
sve do danas nositelj društvenih i kul-

turnih zbivanja u spomenu  m mjes  -
ma. Prvi predsjednik ovoga društva bio 
je Mar  n Vujković, tajnik Matej Lodeta 
i zapovjednik Mar  n Kemić. Zahvalju-
jući entuzijazmu osnivača, od kojih su 
neki i danas ak  vni u društvu te pre-
danos   u radu i življenju za svoju malu 
sredinu, ovo društvo se uspjelo održa   
do današnjih dana, zaključio je na kraju 
predsjednik Popec.

Zapovjednik društva, Ivan Gregurić 
nazočnima je pročitao izvješće o radu 
u proteklom razdoblju kao i program 
rada te fi nancijski plan za 2019. godi-
nu. U svom izvješću je istaknuo kako 
trenutno u sastavu DVD-a djeluje 28 
članova, od čega je 21 ak  vnih člano-
va te 6 u svojstvu veterana. Također 
je naglasio da je za ovo malo društvo 

pozi  vno i to što još uvijek kod mlađih 
mještana ova dva sela postoji interes 
za sudjelovanje u radu i ak  vnos  ma 
društva, što su oni i nesebično poka-
zali u pripremi i realizaciji ove sjednice 
skupš  ne.

Od važnijih ak  vnos   u ovoj godini, 
predsjednik Popec je istaknuo još bolju 
pripremu i realizaciju preven  vnih ak-
 vnos   na zaš    od požara, pripreme 

takmičarskog odjeljenja za predstojeća 
vatrogasna natjecanja, izgradnju ljet-
ne nadstrešnice u sklopu društvenog 
doma te pripremu i prikupljanje građe 
za izdavanje knjige o nadolazećoj 60. 
godišnjici djelovanja društva, koja će 
bi   proslavljena naredne 2020. godi-
ne, a knjiga promovirana krajem iste 
godine.

Uz domaćine, članove DVD-a Gor-
nja Šuma, sjednici skupš  ne prisustvo-
vali su Mirko Lončar – vijećnik u općini 
Molve, Petar Gregurić – predsjednik 
VZO Molve, predstavnici DVD-a Virje, 
Hlebine, Gola, Otočka, Repaš, Molve, 
Molve Grede, Udruge umirovljenika 
općine Molve te predstavnice Udruge 
Hrvatsko srce iz općine Molve.

Nakon održane sjednice skupš  ne, 
uslijedio je tradicionalni domjenak te 
druženje uz glazbu i želju da se ovakvi 
susre   nastave i narednih godina. Uz 
vatrogasni pozdrav VATRU GASI – BRA-
TA SPASI, do iduće godišnje skupš  -
ne!!!

Tekst i fotografi je: Zvonimir Ištvan 

Udruga umirovljenika Molve održala je 2. ožujka 2019. godine godiš-
nju skupš  nu Udruge. Osvrnuli smo se na rad Udruge u prošloj godini, 

a 3 članice naše udruge primile su PRIZNA-
NJE za 20-godišnje članstvo u Udruzi umi-
rovljenika Molve.

To su: Katarina Pe  , Ana Kerečin i Ma-
rica Mađerec. Što se  če planova za 2019. 
godinu planiran je jedan eduka  van izlet i 
više jednodnevnih izleta shodno željama i 
mogućnos  ma članova Udruge.

Ovom prilikom zahvaljujemo lokalnoj samoupravi na pomoći bez koje ne bismo mogli 
ostvari   željena putovanja.

Tajnica: Marija Valen  ć

DVD Gornja Šuma

Udruga umirovljenika Molve 
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09.03.2019. godine, Udruga „Žena“ 
Molve Grede održala je 55. redovnu 
godišnju skupš  nu, na kojoj su tajnica i 
blagajnica podnijele izvještaj za prošlu 
godinu, a ujedno i plan rada za tekuću 
godinu. 

Članice udruge i njihove gošće, 
proslavile su i 8. ožujak, Dan žena, s 
iznenađenjem od načelnika Općine 
Molve. Sve žene i djevojke su dobile po 
jednu crvenu ružu, a od Udruge „Žena“, 
svaka je dobila po jedan jaglac. 

Nakon službenog dijela, nastavilo se 
ugodno druženje članica udruge i njihovih 
gos  ju.

03. velječe 2019. godine održana je Re-
dovna godišnja skupš  na Športsko ribolov-
nog kluba Šaran iz Molvi. Predsjednik Mijo 
Kovaček otvorio je skupš  nu upoznavši pri-
sutne sa rezulta  ma sportskih natjecanja u 
ligama u kojima se ŠRK Šaran natječe.

Osvrnuo se na iznimno dobru suradnju 
sa svim društvima u selu i općini. Zahvalio 
se svim članovima i članicama na preda-
nom radu u udruzi kao i svima koji ih prate 
i podržavaju u radu. Nakon izbora radnih 
 jela skupš  ne, podnesena su Izvješća o radu udruge u 

2018. godini te su sva izvješća jednoglasno prihvaćena. 
Izabran je novi član upravnog odbora Kovaček Marko. 
Predstavljen je i plan rada i fi nancijski plan Kluba za 2019. 
godinu.

ŠRK Šaran je povećao broj članova u odnosu na 2017. 

godinu te sada broji ukupno 106 članova.
Što se  če ribolovnih natjecanja u kategoriji seniora 

ekipno u Županijskoj ligi osvojili su 2. mjesto. U međužu-
panijskoj ligi Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-
bilogorske županije u kategoriji seniori ekipno osvojili su 1. 
mjesto. Sve ostale kategorije kadeta, kadetkinja i seniorki 

osvojili su također brojne pehare.
U protekloj godini imali su tri radne 

akcije na kojima se radilo na čišćenju 
okoliša, košnji trave, poribljavanju i po-
stavljanju takmičarske staze. Odaziv na 
radne akcije bio je dobar.

Skupš  ni su prisustvovali načelnik Op-
ćine Molve Zdravko Ivančan, predstavnici 
udruga i društava s područja općine Mol-
ve i okolnih mjesta te drugi gos  .

Prisutnima se prigodnim riječima 
obra  o načelnik Općine Molve Zdrav-
ko Ivančan izrazivši zadovoljstvo radom 
Udruge te im je zaželio puno uspjeha i u 
njihovim daljnjim ak  vnos  ma.

Godišnja skupština 
Udruge „Žena“ Molve Grede

ŠRK Šaran Molve
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Udruge i društva

09.03.2019. s početkom u 19:00 sa   
održana je redovna godišnja skupš  na 
Nogometnog kluba Mladost Molve, na kojoj 
je prisustvovalo preko 120 članova, igrača i 
simpa  zera kluba. Skupš  ni su se odazvali i 
mnogi predstavnici udruga s područja općine 
Molve kao i zamjenik načelnika gosp. Mar  n 
Tuba.

Skupš  na je bila izvještajna te su podneseni 
izvještaji o radu kluba, fi nancijski izvještaj te 
planovi za narednu 2019. godinu. Članove 
skupš  ne su pozdravili predstavnici udruga 
te na kraju zamjenik načelnika g. Mar  n 
Tuba, a nakon skupš  ne je bilo prigodno 
druženje prisutnih. Ovim putem pozivamo 
sve dosadašnje kao i buduće članove kluba 
da se učlane u NK Mladost Molve i da svojim 
navijanjem pomognu svim selekcijama kluba 
u natjecanjima od U8 selekcije, U10, U12, 
pionira, junirora te seniora!

Ovom prilikom u ime NK Mladost Molve 
svim članovima, simpa  zerima kluba, kao 
i svim stanovnicima općine Molve želimo 

Sretan Uskrs!

Udruga vinogradara i voćara 
Molve organizirala je 14. međuna-
rodnu izložbu mladih vina. Već dugi 
niz godina na izložbi mladih vina u 
Molvama sudjeluju i vinari iz su-
sjedne republike Mađarske, Gyeke-
nysa i Zakanya.

Vina je ocjenjivala komisija cer-
 fi ciranih degustatora vina na čelu 

s predsjednikom komisije dipl.ing. 
Dragu  nom Kamenjakom. Komisija 
je ocijenila 107 uzoraka vina od ko-

jih su dodijeljene 22 zlatne diplome, 51 srebrna diploma, 14 
brončanih diploma i 4 priznanja. Iz ovih rezultata ocjenjiva-
nja vina vidi se da su proizvođači ulaganjem svojeg truda, 
vješ  na i znanja u svojim vinogradima uspjeli proizves   od-
lična vina.

Najbolje ocijenjeno vino, a ujedno i šampion izložbe je 
vino Traminac Ivice Šignjara iz Šemovaca, a Načelnikovo 
vino je mješavina sor   obitelji Kopričanec iz Molvi. Najljep-
šom e  ketom proglašena je e  keta obitelji Ši  orn.

Svim proizvođačima i vinoljupcima želim uspješnu vino-
gradarsku 2019. godinu.         Predsjednik udruge: Zlatko Pe  

Održana redovna godišnja skupština 
NK Mladost Molve

14. Izložba mladih vina – Molve 2019. god.
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DJEVOJČICE (7. i 8. razred) 
- PLASMAN NA DRŽAVNO NATJECANJE 

Školska ekipa djevojčica do 8.-og 
razreda (sve su igračice KK „Bistra“ 
Molve) osvojila je izvrsno 1. mjesto na 
Županijskom natjecanju. Učenice na-
šeg školskog košarkaškog  ma odlično 
su igrale i pobijedile obje ekipe: OŠ 
ANG Koprivnica (41:8) i OŠ Sve   Petar 
Orehovec (51:22) te zasluženo idu na 
DRŽAVNO natjecanje u Poreč od 6. do  
8. svibnja. Nakon šest godina, od kada 
su dječaci bili na državnom natjecanju 
iz košarke, došao je trenutak da djevoj-
čice pokažu koliko su spretne. Ovim re-
zulta  ma vidljiv je rad u klubu s djecom 
s područja općine Molve te kon  nuitet 
rezultata. Pohvale svih nas zaslužile su: 
Maja Hudjek, Jelena Kokša, Hana Sefer, 
Veronika Vindić, Klara Jaković, Mia Do-
mitrović, Nika Gazdek, Regina Halaček, 
Lea Hudjek i Tihana Balogović.

MEĐUNARODNA KOŠARKAŠKA 
UTAKMICA Z17: KK „BISTRA“ MOLVE – 
BEIJING SPORT UNIVERSITY (KINA)

Dana 24. ožujka 2019. u Molve je 
došao dašak egzo  čne Azije. Na pre-
divno nedjeljno poslijepodne u ugodno 
popunjenoj dvorani, našim igračicama 
u goste je došla na prijateljsku uta-
kmicu ekipa Beijing Sport University iz 
Kine, djevojke 2002. i mlađe godište. 
Gošće iz Kine koje se trenutno nalaze 
na školovanju u Hrvatskoj su bile puno 
više u odnosu na naše igračice. U vrlo 
uzbudljivoj utakmici u kojoj se pobjed-
nik odlučio u zadnjim sekundama uta-
kmice naše Molvarke su bile spretnije 
i ostvarile pobjedu. Hvala svima koji su 
bili dio ovog jedinstvenog događaja u 
Molvama!

Košarkaški Klub Bistra Molve – Be-

ijing Sport University (Kina) 64:58 
(15:16, 15:10, 18:18, 16:14)

KK BISTRA: Sara Kopricanec 3 (1x3), 
Matea Bencek 11 (1x3), Hana Sefer, Sa-
brina Ivančan, Maja Hudjek 28 (6x3), 
Klara Jaković, Ana Kokša, Jelena Molnar 
(cap) 22, Nika Gazdek, Veronika Vindić, 
Regina Halacek, Sandra Balogovic, Tre-
ner: Molnar Stanko

TURNIR SV. NIKOLE U VARAŽDINU 
– 2. mjesto

Košarkaški turnir Sv. Nikole u Varaž-
dinu za mlađe kadetkinje Z15 (2004. i 
mlađe) održan je 15. prosinca 2018. 

Za Košarkaški Klub Bistra nastupile 
su: Jelena Kokša, Maja Hudjek, Regina 
Halaček, Nika Gazdek, Veronika Vindić, 
Lea Hudjek, Tihana Balogović, Klara Ja-
ković, Valerija Kolarić i Veronika Čorba.

Organizator turnira ŽKK Vindi oku-
pio je vrlo jake ekipe iz Slovenije i Hr-
vatske, a isto tako i na dodjeli nagrada 
vrlo istaknute ličnos   u košarkaškom 
svijetu: Biserku Petrović (majku Dra-
žena Petrovića), Veselinku Šarić (maj-
ku Daria Šarića), Koranu Longin-Zanze 
(bivšu košarkašku reprezenta  vku) te 
Ivana Čehoka (gradonačelnika grada 
Varaždina). Turnir se održao u vrhun-
skoj sportskoj dvorani Areni Varaždin, a 
i organizacija turnira je bila izvrsna.

Naša ekipa Košarkaški Klub Bistra 
igrala je u grupi sa ekipama ŽKK Vindi 
Varaždin, ŽKK Zagreb i ŽKD Ledita Dom-
žale (SLO) i uvjerljivo osvojila prvo mje-
sto sa sve tri pobjede.

U fi nalnoj utakmici pro  v ŠD Felix iz 
Slovenije (jednom od najboljih ekipa u 
tom godištu u Sloveniji), što zbog umo-
ra, što zbog ozljeda igrali smo samo s 
jednom igračicom iz prve petorke i do-
živjeli uvjerljiv poraz (ostaje žal što ni-
smo mogli igra   kompletni i pokaza   
što znamo).

Na kraju smo osvojili 2. mjesto. Je-

lena Kokša je bila najbolja strijeljkinja 
turnira, a Maja Hudjek u petorci turni-
ra.

9. TURNIR MLADIH NADA U 
MOLVAMA – 4. mjesto

Igrali su: Dominik Matovina, Stefan 
Kis, David Vindić, Nikola Vincek, Nika 
Gazdek, Regina Halaček, Magdalena 
Balogović, Lea Hudjek, Tihana Balogo-
vić, Petra Kovač, Ema Tuba i Antonia 
Ivančan

3. TURNIR DRNJE KUP U GOLI 
– 1. mjesto

Igrale su: Jelena 
Kokša, Maja Hu-
djek, Regina Hala-
ček, Nika Gazdek, 
Sandra Balogović.

Maja Hudjek 
bila je najbolja 
igračica, najbolji 
strijelac i u petorci 
turnira.

Košarkaški klub „Bistra“ Molve 
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3. ŽENSKI KOŠARKAŠKI TURNIR 
„MALA MEŠA“ MOLVE – 2. mjesto

Turnir je organiziran uz pokrovitelj-
stvo Općine Molve i na njemu su sudje-
lovale ekipe: ŽKK Istok Zagreb, ŽKK Vi-
rovi  ca, ŽKK Vindi Varaždin i KK Bistra 
Molve.

Za Košarkaški Klub Bistra nastupile 
su: Maja Hudjek, Regina Halaček, Nika 
Gazdek, Veronika Vindić, Lea Hudjek, 
Tihana Balogović, Klara Jaković, Vale-
rija Kolarić, Veronika Čorba i Sandra 
Balogović.

Košarkaški klub „Bistra“ Molve na-
tječe se u regiji Sjever (Koprivničko-
križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, 
Virovi  čko-podravska, Međimurska i 
Varaždinska županija) gdje pos  že za-
pažene rezultate. Treniranje svih selek-
cija odvija se svakodnevno u dvorani 
OŠ Molve. U prošloj godini imali smo: 

JUNIORKE Z19 (2000. i mlađe) – 
osvojeno 3. mjesto

Igrale su: Jelena Molnar, Matea 
Bencek, Ana Kokša, Sara Kopričanec, 
Mateja Lončar, Nikolina Golubić, Sa-
brina Ivančan, Sandra Balogović, Petra 
Vincek, Maja Hudjek, Jelena Kokša, 
Regina Halaček, Nika Gazdek i  Lea Hu-
djek.

MLAĐE KADETKINJE Z15 (2004. i 
mlađe) – osvojeno 3. mjesto

Igrale su: Maja Hudjek, Jelena Kok-
ša, Veronika Vindić, Nika Gazdek, Regi-
na Halaček, Klara Jaković, Lea Hudjek, 
Tihana Balogović, Hana Sefer, Veronika 
Čorba i Valerija Kolarić.

HRVATSKA REPREZENTACIJA U 
VARAŽDINU 

Igračice košarkaškog kluba su u 
organizaciji kluba prisustvovale košar-
kaškoj utakmici Hrvatske i Slovenije u 
Varaždinu. NBA igrači Dario Šarić i Ivica 
Zubac omogućili su našim igračicama 
da imaju lijepe uspomene s te utakmi-
ce te će našim curama osta   u lijepom 
sjećanju što su se uspjele fotografi ra   s 
NBA igračima.

SPORTSKA OPREMA (trenirke, ruksaci)

Prošle godine uz sponzorstvo 
Općine Molve uspjeli smo opre-
mi   naše igračice novim trenirka-
ma i ruksacima. Zahvaljujemo se 
svima koji na bilo koji način po-
mažu u radu kluba te svima koji 
nas prate i podržavaju naš rad.

Stanko Molnar,
predsjednik KK „Bistra“ Molve

Udruge i društva


