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PREDGOVOR
Knjigu koju imate u svojim rukama napisao je Zvonimir Ištvan povodom 85 godina 

od osnutka limene glazbe DVD-a Molve. Kao što ćete imati priliku pročitati, glazba 

je nakon osnutka obnavljana u tri navrata. O limenoj glazbi DVD-a Molve pisano je 

dosad samo u knjizi »Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve (1891. -1996.)«, gdje 

je o glazbi pisano na svega tri stranice.

Analizom arhivske građe, saznajemo puno više. Saznajemo tko su bili inicijatori 

osnivanja, kako je teklo osnivanje glazbe, prikupljanje novčanih sredstava, nabava 

glazbala, podučavanje glazbenika, tko su bili članovi, na kakvim su glazbalima svi

rali, kakvi su bili odnosi s glazbenim sastavima iz susjednih sela, uzroke propadanja 

limene glazbe i još puno toga.

Knjiga je svakako dobar doprinos i osvježenje molvarskoj historiografiji, jer je do

sad najviše pisano o političkoj i vjerskoj povijesti Molva, dok se kulturnom povije

šću nitko nije bavio. Istovremeno, knjiga obogaćuje i povijest samog DVD-a Mol

ve. Malo tko od mlađih generacija zna da je uopće postojala limena glazba DVD-a 

Molve, a i kad netko spomene limenu glazbu, odmah je predoči kao glazbu koja svi

ra samo na sprovodima ili u nekim svečanim povorkama. U ovoj knjizi saznat ćete 

da je limena glazba u razdoblju u kojem je djelovala bila osnova glazbenog života u 

Molvama.

Kasnijih godina, glazbeni život u Molvama vodi KUD Molve te narodni sastavi koji 

sviraju na gudačkim, tamburaškim ili limenim glazbalima, stoga ovim putem poti

čem da se i o njima piše, jer narod mora biti svjestan svog kulturnog identiteta kako 

bi opstao kao narod.

Iako danas limena glazba nije više prisutna u Molvama, već u mjesto dolaze svirati 

limene glazbe iz okolnih mjesta, kod starijih Molvaraca je još uvijek prisutno sjeća

nje i nostalgija za tom glazbom, stoga vjerujem da će s užitkom čitati ovu knjigu i 

prisjetiti se svojih mlađih dana kao članovi limene glazbe, kao oni koji su je slušali, 

pjevali ili plesali uz nju ili imali bilo kakve veze s njom.

U Molvama, kolovoza 2015. 

Zdravko Ivančan, mag. ing. agr. 
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