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Tragovima Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj Kostajnici 2021. 

 

Povijest Hrvatske usko je vezana uz plemiće 

Zrinske. Jedan takav dio dotiče se i Starog grada 

Zrinskih u Hrvatskoj Kostajnici. Kostajnički Stari grad 

jedinstven je po smještaju. To je u Hrvatskoj jedini 

sačuvani plemićki grad koji se postupno 

transformirao u utvrdu.  

Kako bi se staroj utvrdi udahnulo malo života, 

djeca Dječjeg vrtića Bukovac potrudili su se napraviti 

izložbu likovnih radova. I to ne bilo kakvu izložbu. Već onu o plemićima Zrinskim. 

Stoga su marljive dječje ruke, pod pažljivim okom svoje odgojiteljice Snježane 

Osić-Sadžak izradili portrete pojedinih 

članova obitelji Zrinski a zatim čekali prigodni 

trenutak da te radove i izlože. A ima li boljeg 

dana za izlaganja od dana kada Hrvatskom 

Kostajnicom prođu posjetitelji iz cijele 

Hrvatske i susjednih zemalja. To je, nadaleko 

poznata, Kestenijada koja se svake godine 

održava upravo u Hrvatskoj Kostajnici.  

Stoga su ravnateljica DV Bukovac Gordana 

Lukačić i već spomenuta odgojiteljica savjetnica 

Snježana odlučili iskoristiti otvorenje Kestenijade 

kako bi paralelno otvorili izložbu u suradnji s 

Turističkom zajednicom grada Hrv. Kostajnica, 

koju možete pogledati od 9. – 15. listopada 2021. 

godine. Na ovaj su način mnogobrojni posjetitelji 

mogli pogledati „Tragovima Zrinskih i Frankopana“, izložbu radova djece 
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polaznika likovne radionice „Kreativni dan“ i skupine „Kapljice“ Dječjeg vrtića 

Bukovac. Najviše su interesa za gledanje i komentiranje radova pokazali najmlađi 

posjetitelji, koji su kroz mnogobrojna pitanja zadovoljila 

znatiželju o likovima koji su zastupljeni likovnim radovima, 

tehnikama koje su 

korištene ali i ponešto od 

roditelja o povijesti 

samog Starog grada. 

Cijeli dojam priče 

zaokružio je divan miris 

pečenih kestena koji je samo upotpunio jedan 

prekrasan jesenski dan u predivnom gradu. 

Gradu koji ima još mnogo toga ponuditi i gdje će se zasigurno nastaviti suradnja 

s Dječjim vrtićem Bukovac. 

 

Mario Perus, mag. praesc. educ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


