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1. Uvod 

 

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog iza sebe ima još jednu 

uspješnu godinu. Zajednica broji osamnaest članica koje se bave amaterskom kulturom te kao takve 

godinu za godinom uspješno predstavljaju grad Jastrebarsko, Zagrebačku županiju i Republiku 

Hrvatsku. Članice Zajednice su kulturno-umjetnička društva, puhački orkestri, tamburaški orkestar, 

kazalište, mažoretkinje, zborovi te vokalni ansambl. Iako su udruge koje djeluju u sklopu Zajednice 

međusobno različite, Zajednica uspješno djeluje i potpomaže svaku udrugu.  

Cilj Zajednice je učinkovitije organiziranje, koordiniranje i financiranje udruga amaterske 

kulture na području Grada Jastrebarskog. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada 

Jastrebarsko upisana je u registar udruga pri Županijskom uredu za opću upravu Zagrebačke 

županije. Zajednica također svoje predstavnike ima i u Zajednici kulturno-umjetničkih udruga 

Zagrebačke Županije. 
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2. Članice zajednice 

 

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga broji ukupno osamnaest članica: 

1. DVD Cvetković – puhački orkestar 

2. DVD Domagović – puhački orkestar 

3. DVD Gornji Desinec – puhački orkestar 

4. DVD Petrovina – puhački orkestar 

5. DVD Plešivica – puhački orkestar 

6. DVD Stankovo – puhački orkestar 

7. DVD Čabdin – tamburaški orkestar 

8. KUD „Okićka trešnja“, Stankovo 

9. KUD Sv. Jana 

10. KUD „Desinec“, Gornji Desinec 

11. KUD „Cvijet“, Cvetković 

12. KUD umirovljenika Jastrebarsko 

13. KUD „Lipa“, Slavetić 

14. Crkveni zbor Sv. Nikole 

15. Gradsko kazalište Jastrebarsko 

16. Svetojanske mažoretkinje 

17. Matica umirovljenika grada Jastrebarsko 

18. Vokalni ansambl „Gouriena“ 

 

Uspješnost udruga koje djeluju unutar Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada 

Jastrebarsko vidljiv je i iz plasmana pojedinih udruga na regionalnim, županijskim i državnim 

smotrama gdje udruge s područja Grada Jastrebarskog dobivaju odlične kritike. Ovi uspjesi su 

rezultat kvalitetnog stručnog vođenja udruga, ali i odricanja i rada unutar samih udruga.  
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3. Aktivnost u 2014. 

 

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog potiče i promiče kvalitetan i 

kontinuirani rad i aktivnosti svojih članica, na način da sufinancira njihov rad prema kriterijima 

usvojenim od strane Skupštine Zajednice, ali ih i podržava u svim planovima koje svaka udruga 

zasebno ima želju ostvariti. 

Zajednica također provodi i svoje aktivnosti definirane planom rada. U 2014. godini u 

organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog održana je Županijska 

smotra mažoret timova. Organizaciju smotre je sufinancirala jednim dijelom i Zajednica kulturno-

umjetničkih udruga Zagrebačke županije. 

Regionalna smotra folklora održana je u Gradu Jastrebarskom također u organizaciji 

Zajednice. Smotra je bila izlučna za Županijsku smotru koreografiranog folklora, Županijsku 

smotru izvornog folklora te Županijsku smotru dječjeg folklora, a okupila je, osim KUD-ova s 

područja grada Jastrebarsko, i kulturno-umjetnička društva iz Bratine, Kupinca i Zdenčine. Smotra 

je 2014. godine organizirana u sportskoj dvorani srednje škole Jastrebarsko. Zajednica je 

organizirala i revijalnu smotru zborova. 

Financijska sredstva za rad Zajednice planiraju se i osiguravaju u proračunu grada 

Jastrebarskog. O raspodjeli sredstava članicama odlučivao je Upravni odbor Zajednice što je u 

skladu sa Statutom Zajednice. Upravni odbor Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada 

Jastrebarskog održao je u  2014. godini 3 sjednice. 
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4.  Aktivnosti članica 

4.1. Kazališna umjetnost 

 

Gradsko kazalište Jastrebarsko 

 

Gradsko kazalište Jastrebarsko je 2014. godine osnovalo srednjoškolsku dramsku grupu, 

koju vodi redateljica Iva Srnec. Jaskanski su kazalištarci bili angažirani na brojnim društvenim 

događanjima u gradu, poput predstavljanja knjige „Druga zvijezda zdesna“ Nine Škrabea, te u 

programu „Noći muzeja“.  

Kao važan čimbenik kulturnog života Jastrebarskog, kazalište je bilo i dio svih gradskih 

zbivanja. Za svoje je sugrađane kazalište organiziralo gostovanja drugih kazališnih družina, a 

Jaskanci su svojim predstavama oduševljavali publiku u zemlji i inozemstvu, gostujući u Bugojnu, 

Metliki, Retkovcima, Zagrebu, Draganiću.  

S predstavom „Igra ljubavi i slučaja“, u režiji Ive Srnec, Gradsko kazalište Jastrebarsko 

natjecalo se na smotri kazališnih amatera Zagrebačke županije u Križu te osvojilo dvije glavne 

nagrade. Stručni žiri je najboljom ženskom glumicom proglasio Jaskanku Lanu Vlašić, a za režiju te 

predstave je nagrađena Iva Srnec. Na 26. Smotri kazališnog stvaralaštva u Retkovcima Jaskanci su 

izveli „Kidaj od svoje žene“ te zaradili visoko drugo mjesto po ocjeni publike i nominacije za 

najbolju mušku ulogu i režiju.  

Tijekom cijele prošle sezone, kazalište je pripremalo realizaciju svog najvećeg projekta -  

trodnevnog kazališnog festivala „Život i smijeh“. Po prvi puta u našem gradu, održana je 

manifestacija takve vrste, koja je privukla velik broj publike. Tako su tijekom tri lipanjske noći, od 

13. do 15. lipnja 2014. odigrane predstave gostujućih družina iz Prološca, Čakovca te stand-up 

komičara iz Studija smijeha, a otvorena je i izložba fotografija pristiglih na tematski fotonatječaj. 

Festival „ŽiS“ iniciran je u spomen na tragično preminulog jaskanskog glumca Mladena Pavlića 

Žisa, a glavni mu je cilj bio prikupiti dovoljna financijska sredstva za dodjelu stipendija učenicima 

Srednje škole Jastrebarsko, a koji su slabijeg imovinskog statusa. U toj se nakani i uspjelo, pa je 

tako početkom rujna 2014. raspisan natječaj, kojim će kazalište tijekom aktualne školske godine 

stipendirati troje srednjoškolaca, mjesečnim iznosom od 500 kuna. Treba napomenuti kako se u 

realizaciju ovog projekta uključio velik broj članova kazališta, koji su sudjelovali na promociji te u 

organizaciji festivala. 
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4.2. Kulturno-umjetnička društva 

 

Kulturno-umjetnička društva s područja našeg Grada u 2014. godini sudjelovala su na 

Regionalnoj smotri folklora koja je u sklopu Mjeseca kulture organizirana u Jastrebarskom. KUD-

ovi su prisustvovali fašničkoj povorci koja se organizira u našem gradu. Također su se uključili u 

defile povodom otvorenja vinskih svečanosti, nastupali su na samoj manifestaciji Jaskanske vinske 

svečanosti, sudjelovali su na manifestaciji „Poslovni uzlet“, a neki su sudjelovali i na prenošenju 

relikvije sv. Šimuna crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom. 

 

KUD „Cvijet“ Cvetković 

 

Na Regionalnoj smotri folklora u Jastrebarskom, od dječjih su skupina je za daljnji nastup 

na Županijskoj smotri odabrana skupina KUD a Desinec. U kategoriji izvornog folklora, na 

županijsku smotru su se i 2014. godine plasirali KUD “Desinec” i KUD "Lipa" Slavetić, dok je 

KUD Desinec plasiran i na Županijsku smotru koreografiranog folklora u Velikoj Gorici. 

Na Smotri zborova grada Jastrebarskog sudjelovali su KUD „Cvijet“ Cvetković, Župski 

crkveni zbor Sv. Nikole biskupa Jastrebarsko, Vokalni ansambl „Gouriena, KUD Umirovljenika 

Jastrebarsko, KUD „Okićka trešnja“ Stankovo i Udruga pjevača izvornih pjesama Sveta Jana. 

Na Smotri zborova i malih vokalnih sastava ZŽ u Zaprešiću, nastupili su KUD Cvijet, 

KUD Okićka trešnja, KUD umirovljenika Jastrebarsko i vokalni ansambl „Gouriena“. 

KUD Desinec je i 2014. godine organizirao manifestacije „Desinec Jaski“ i „Moje kolo 

malo“. Sudjelovali su na Međunarodnoj smotri folklora u Glini te na Međunarodnoj smotri folklora 

u Budimpešti, Mađarska. KUD „Lipa“ Slavetić se na Županijskoj smotri izvornog folklora u Zelini 

plasirao i na Državnu smotru izvornog folklora u Karlovcu, a članovi KUD-a „Lipa“ posjetili su 

Kanadu, gdje su sudjelovali na Međunarodnom folklornom fesivalu u Kanadi. KUD „Cvijet“ 
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Cvetković organizirao je uskršnju radionicu i Uskršnji koncert u Cvetkoviću. 

Kulturno-umjetnička društva i sama su organizatori brojnih drugih gradskih priredbi koje 

su dodatni dokaz njihovog predanog kulturno-umjetničkog rada, ali i ljubavi prema našoj kulturi i 

tradiciji. Sve manifestacije su jako dobro posjećene i prihvaćene od strane publike. 
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4.3. Puhački orkestri 

 

Svi orkestri djeluju unutar vatrogasnih društava. Orkestri svojim radom također njeguju 

dugogodišnju tradiciju jaskanskog kraja. Redovito sudjeluju na različitim manifestacijama na 

području Grada Jastrebarskog  i šire. 

Početkom godine u suradnji s Vatrogasnom 

Zajednicom grada Jastrebarskog organiziran je 

tradicionalni Novogodišnji koncert, orkestri su 

sudjelovali u fašničkoj povorci, nastupali su i na 

Jaskanskim vinskim svečanostima, na manifestaciji 

"Poslovni uzlet" te u prenošenju relikvije sv. 

Šimuna crkvi Preobraženja Gospodnjeg u 

Jastrebarskom. Redovna aktivnost puhača su i 

prigodni koncerti za Božićne blagdane. Puhački orkestri su sudjelovali na Smotri puhačkih 

orkestara ZŽ u Vrbovcu, kao i na Državnoj smotri vatrogasnih puhačkih orkestara u Varaždinu.  

Puhački orkestar DVD-a Petrovina sudjelovao je na Državnoj smotri puhačkih orkestara u 

Novom Vinodolskom. 

 

4.4. Tamburaški orkestar 

 

Unutar DVD-a Čadbin djeluje tamburaški orkestar. Nastupali su na Novogodišnjem 

koncertu zajedno s puhačima, na Jaskanskim vinskim svečanostima, kao i na manifestaciji 

„Poslovni uzlet“. 
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4.5. Mažoretkinje 

Svetojanske mažoretkinje 

 

Svetojanske mažoretkinje aktivno sudjeluju na svim gradskim događanjima i 

manifestacijama. 

U Domu kulture Jastrebarsko održale su 3. Godišnji koncert Svetojanskih mažoretkinja. 

Sudjelovale su na 12. Regionalnom prvenstvu Sjeverne Hrvatske i 12. Zagrebačkom Županijskom 

Prvenstvu u Samoboru. Djevojke su još jednom pokazale da su u samom vrhu mažoret plesa u regiji 

i županiji osvojivši 2. mjesto u seniorskoj i 2. mjesto u kadetskoj kategoriji, dok su se juniorke  

plasirale na 3. mjesto. Na 18. Državnom 

prvenstvu mažoretkinja u Vinkovcima, 

kadetkinje su u konkurenciji 15 timova 

zauzele 4. mjesto. Juniorke su u 

konkurenciji 18 timova također zauzele 4. 

mjesto. Seniorski sastav je već deset godina 

među prvih pet sastava u državi. Ove 

godine u Vinkovcima osvojite su broncu i 

treće mjesto.  

 

U Jastrebarskom je održan 13. Županijski susret mažoret timova u organizaciji 

Svetojanskih mažoretkinja, Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije i Zajednice 

kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog. Na susretu je sudjelovalo 26 sastava i ukupno 

300 mažoretkinja iz gradova i općina Zagrebačke županije. 

Na kraju, Svetojanske mažoretkinje bile su i u Rumunjskoj, na 16. Europskom prvenstvu 

mažoretkinja, gdje se seniorski sastav, nakon državne bronce, plasirao na 5. mjesto u velikoj 

konkurenciji brojnih europskih zemalja. 
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4.6. Pjevanje 

Isključivo pjevanjem se u Zajednici kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarsko bave 

crkveni zbor župe sv. Nikole te vokalni ansambl „Gouriena“.  

 Crkveni zbor župe sv. Nikole sudjeluje na Regionalnoj revijalnoj smotri zborova. Zbor 

tradicionalno održava i organizira svoj Božićni koncert te sudjeluje na Božićnom koncertu u Ciboni. 

Crkveni zbor svojim pjevanjem redovito prati sva crkvena događanja u gradu Jastrebarskom. 

Vokalni ansambl „Gouriena“ 

također sudjeluje na gradskim 

manifestacijama. Ansambl je 2014. godine 

sudjelovao na 15. Susretu pjevačkih zborova 

i malih vokalnih sastava u Zaprešiću, gdje se 

je plasirao na 11. Susret hrvatskih malih 

vokalnih sastava u Zaboku. Od 16 zborova i 

malih vokalnih sastava koji su sudjelovali na 

susretu, upravo je VA Gouriena proglašena 

Najuspješnijim malim vokalnim sastavom te će nastupiti na Razglednici Hrvatskog sabora kulture.  
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5. Zaključak 

 

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarsko i u izvještajnoj je 2014. godini 

koordinirala radom svojih članica, stavljajući naglasak kako je planom rada i definirano, na 

uključivanje u gradske manifestacije. Financiranje članica Zajednice redovno je i izvršeno je u 

skladu sa planiranim sredstvima u proračunu Grada Jastrebarsko. Sve članice Zajednice u pravilu su 

aktivno radile tijekom cijele izvještajne godine.  

Članice Zajednice su i 2014. godine postizale rezultate koji su se bilježili na državnom, ali 

i međunarodnom nivou, što samo govori o kvaliteti udruga koje djeluju u sklopu Zajednice, 

njihovom predanom radu i trudu, koji onda nikako ne ostaje nezamijećen! 

Na kraju, možemo reći da je Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog i 

u prošloj godini ostvarila svoju ulogu, a to je okupljanje i rad s kulturno-umjetničkim udrugama s 

područja grada, njihovo financiranje i organizacija smotri i događanja u gradu. 

 

Predsjednik ZKUU GJ 

Ignac Smetko, v.r. 

  


