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Završeni su radovi na obnavljanju igrališta pored Doma u Poljani Biškupečkoj u vrijednosti od 165.000 
kuna. Sportske terene u petak, 6. srpnja 2018. godine, obišao je varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok sa 
zamjenikom Zlatanom Avarom i članom Gradskog vijeća Denisom Mladenovićem. 

Tim je povodom gradonačelnik istaknuo da su „prigradska naselja isto 
tako važna kao i centar grada“ te najavio početak radova na igralištu 
u Jalkovcu u vrijednosti od 130.000 kuna. Dodao je da će se nastaviti 
obnavljati igrališta i po ostalim prigradskim naseljima. 

– Idemo u obnovu dječjih igrališta, a uredit ćemo igralište za košarku u 
Hrašćici te ono kod sportske dvorane u Graberju. Nažalost, dugi niz godina 
nije se vodila briga o prigradskim naseljima, a nama su ona podjednako 
važna – rekao je Ivan Čehok, dodavši da i ta naselja imaju svoje manifestacije, primjerice Sportske igre u 
Poljani Biškupečkoj, a igrališta koriste klubovi i udruge građana, kao što je slučaj u Jalkovcu.

– Svi će doći na red. Moram istaknuti da u jednoj godini ne možemo nadoknaditi ono što se pet godina 
nije radilo, ali vidite da ne zaboravljamo te prigradske mjesne odbore i naselja. S Aglomeracijom će proći 
kanalizacijska kolektorska mreža kroz ta naselja, a usput će se napraviti i ostala potrebna infrastruktura, 
od optičkih kabela za brzi internet do kolnika i pješačko-biciklističkih staza, gdje je to potrebno. Stoga će 
kroz tri godine mještani tih jugozapadnih dijelova grada, u koje spadaju Črnec, Poljana, Jalkovec, Gojanec, 
dio Biškupca i Zbelava, imati isti standard kao i gradska jezgra – zaključio je Čehok.
Predstavnik Mjesnog odbora Poljana Biškupečka Franjo Puškadija zahvalio je gradonačelniku i Gradu, 
najavivši još novih sadržaja u Mjesnom odboru, namijenjenih prvenstveno mlađim generacijama.

6. 7. 2018.
Mještanima Poljane Biškupečke novo igralište, 
vrijedno 165.000 kuna

Ivan Čehok: „U 
jednoj godini ne 

možemo nadoknaditi 
ono što se pet godina 

nije radilo.“
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Na uređenje igrališta 
u Pakračkoj ulici i u 
Zbelavi utrošene su 

53.000 proračunskih 
kuna

8. 8. 2018. 
Kompletno obnovljena dječja igrališta u Pakračkoj 
ulici i u Zbelavi 
U Pakračkoj ulici u Varaždinu te u prigradskome naselju Zbelava 
postavljena su nova igrala te su kompletno uređena dječja igrališta. Jesu 
li uređena prema projektu, u srijedu, 8. kolovoza, provjerio je zamjenik 
varaždinskoga gradonačelnika Zlatan Avar. 

– Na uređenje igrališta u Pakračkoj ulici i u Zbelavi utrošene su 53.000 
kuna. Brojna igrališta nisu godinama uređivana i to se mora promijeniti. 
Izrađena je studija o stanju pedesetak igrališta u gradu Varaždinu i kroz 
dvije godine bit će sva u potpunosti obnovljena i uređena – ustvrdio je 
zamjenik varaždinskoga gradonačelnika.  
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Mještani prigradskog naselja Jalkovec u Varaždinu napokon imaju u svom kvartu predivno uređeno igralište 
gdje se građani svih uzrasta mogu rekreirati i baviti sportom. 

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok sa zamjenikom Zlatanom Avarom i gradskim vijećnikom Denisom 
Mladenovićem posjetio je obnovljeno igralište i Rekreacijski centar.

– Stavili smo si u plan obnovu dječjih i sportskih igrališta, koja nisu obnavljana dugi niz godina. Molim 
građane za razumijevanje jer nije sve moguće obnoviti za nekoliko mjeseci. Počeli smo s igralištima u 
prigradskim naseljima, pa smo uredili igrališta u Poljani i Jalkovcu. Već smo dogovorili s poduzećem 
Parkovi, koje vodi brigu o igralištima, da raspiše još jednu nabavu do kraja godine. Postavit ćemo i 
takozvane street workoute na trima mjestima u gradu. Kao što smo uredili igralište u Hrašćici, nastavit 
ćemo s uređenjem ostalih većih igrališta svih klubova koji djeluju u gradu. Nastojat ćemo kroz dvije godine 
obnoviti sva sportska, rekreativna i dječja igrališta. Kada govorimo o Jalkovcu, moram se osvrnuti na 
nedavne prozivke. Naglašavam da se jako puno radi po mjesnim odborima. U Jalkovcu smo Mjesnom 
odboru, odnosno vatrogascima, dali na korištenje zgradu u kojoj će se urediti Vatrogasni dom nakon 30 
godina čekanja. Uz uređenje igrališta, spomenimo i uređenje šetnice uz Plitvicu. Prema tome, mi smo u 
nekoliko mjeseci poduzeli više nego što se prije poduzelo u sedam godina – ustvrdio je gradonačelnik.

Predsjednik Mjesnog odbora Jalkovec Robert Vugrin također je bio zadovoljan viđenim. – Ovo je jedan vrlo 
pozitivan iskorak prema tome da se Jalkovec transformira u moderno prigradsko naselje. Gradonačelnik 
je naveo nekoliko projekata za koje se nadam da će također biti vrlo skoro realizirani – rekao je Vugrin.

Denis Mladenović izrazio je zadovoljstvo što je igralište obnovljeno u 
iznimno kratkom roku. – To je posljedica suradnje više tvrtki i ustanova. U 
obnovi igrališta sudjelovali su PZC, Crtorad i Zajednica sportskih udruga, 
a koš je donacija sportske dvorane Arena Varaždin. Naša sljedeća zadaća 
bit će svojevrsno obnavljanje popularnog igrališta Štuk u dijelu grada uz 
Ulicu Eugena Kumičića – rekao je Mladenović o kvartu koji Varaždinci 
popularno zovu Texas.

4. 9. 2018. 
Obnovljen Rekreacijski centar u Jalkovcu, sva 
igrališta dolaze na red za uređenje

Grad Varaždin je 
u nekoliko mjeseci 
poduzeo više nego 

što se prije ostvarilo 
u sedam godina

Dječja 
igralištad
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26. 9. 2018. 
Uređeno dječje igralište u Hrašćici, slijede preostala 
igrališta u Varaždinu
U srijedu, 26. rujna 2018. godine, završeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Hrašćici. Pokraj 
nogometnog igrališta u Hrašćici postavljena su igrala, vrtuljci, njihaljke, penjalice i klackalice te podloge 
koje jamče sigurnost djece. Radove su izveli djelatnici Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina i 
Parkova. Vrijednost kompletnog uređenja prostora iznosi nešto više od 50.000 kuna. Kako bi se uvjerili 
što je sve učinjeno, ali i što još treba, tamošnji mjesni odbor posjetili su gradonačelnik Ivan Čehok, njegov 
zamjenik Zlatan Avar, predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan i direktor Parkova Alen Runac.

– Odlučili smo u dvije godine mandata urediti, obnoviti ili izgraditi sva dječja igrališta prema zahtjevima 
mjesnih odbora, odnosno samih građana. To znači da slušamo građane i one najmlađe te njihove mame, 
tate, bake i djedove, zapravo sve one koji provode slobodno vrijeme u igri s djecom na igralištima. Ovo 
dječje igralište je novo igralište u Hrašćici, a najesen krećemo s još deset lokacija, gdje ćemo ili dograditi 
ili obnoviti ili pak zamijeniti stara igrala koja nisu adekvatna. To zapravo znači da ćemo u prvoj godini 
mandata urediti gotovo sva igrališta na području Grada, a uz dječja igrališta kreće se i u obnovu sportskih 
igrališta – istaknuo je gradonačelnik prilikom obilaska.

Predsjednik MO-a Hrašćica i gradski vijećnik Damir Laljek izrazio je zadovoljstvo uređenjem igrališta, 
kojem se najviše vesele obitelji s djecom.  
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U petak, 26. listopada 2018. godine, građanima su na upotrebu 
predani novouređeni sportski i rekreacijski sadržaji u Graberju, uz 
sportsku dvoranu. Zamjenica varaždinskoga gradonačelnika Sandra 
Malenica i stručni suradnik Zajednice sportskih udruga Grada 
Varaždina Denis Mladenović predali su rekreativcima na upotrebu 
igralište za badminton, boćalište, vježbalište (street workout) i 
igralište za djecu s poteškoćama. 

Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica istaknula je da je Varaždin dobio cijelo novo mjesto u gradu 
posvećeno rekreaciji i sportu, ali i djeci. 
– Ovo će mjesto cijelo vrijeme biti na raspolaganju građanima i sva sreća da nas čeka toplija jesen, pa će 
ga građani moći koristiti što više – rekla je Malenica te dodala da je u planu sanacija ostalih lokacija za 
sport i rekreaciju u Varaždinu. 

– Posebno mi je drago što smo postavili igrala za djecu s poteškoćama, koja se nalaze uz objekt u kojem 
je sada i Društvo „Naša djeca“, ali i Poludnevni boravak za djecu i mlade s invaliditetom. Ovdje je i 
igralište za badminton, a za sve one koji imaju dalmatinske krvi, tu je boćalište. Mislim da će ovo biti 
međugeneracijski sportsko-rekreativni punkt grada – zaključila je zamjenica gradonačelnika.
Ukupna vrijednost izvedenih radova i postavljenih sprava iznosi 150.000 kuna. Iz gradskog proračuna 
izdvojeno je 50.000 kuna, a isto toliko osigurala je i Zajednica sportskih udruga. Dodajmo da je varaždinska 
tvrtka Gumiimpex donirala gumene podloge u istoj vrijednosti.

26. 10. 2018. 
Varaždinci u Graberju dobili boćalište, novo igralište 
za badminton, vježbalište na otvorenom…

Ukupna vrijednost 
izvedenih radova i 
postavljenih sprava 

iznosi 150.000 kuna

Dječja 
igralištad
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19. 11. 2018. 
Nakon reakcija roditelja, brzopotezno obnovljeno 
dječje igralište i u Donjem Kućanu
U Donjem Kućanu prije roka uređeno je i obnovljeno dječje igralište. U 
ponedjeljak, 19. studenoga 2018. godine, obišli su ga gradonačelnik 
Ivan Čehok, njegov zamjenik Zlatan Avar, predsjednik Gradskog vijeća 
Damir Habijan i gradski vijećnik Danijel Kuserbanj.

Podsjećamo, osim donedavno dotrajaloga dječjeg igrališta, mještani 
Donjeg Kućana upozorili su i na nužno poboljšanje uvjeta u dječjem 
vrtiću. Gradonačelnik Ivan Čehok je već ranije rekao da je izgradnja 
novog vrtića ponovno prijavljena na europske fondove.

– Ovdje imamo i zahtjeve nekoliko građana da se razmisli o tome kako će izgledati dječji vrtić, da se 
podigne kvaliteta usluge, i to ćemo vidjeti sljedeće godine, što se i kako može učiniti. Ovaj je vrtić bio 
prijavljen za mjeru 7.4.1. za vrijeme bivše vlasti. Međutim, ta je prijava propala i jedino što smo mogli je 
dati tu aplikaciju ponovno prema EU fondovima – dodao je Ivan Čehok.
Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan naglasio je da je važno uspostaviti suradnju s mjesnim odborima 
i saslušati želje građana.

– Naravno, 16 je mjesnih odbora i želja je puno, ali treba napraviti neke prioritete i upravo zato obilazimo 
dječja igrališta, da vidimo koja bi od njih trebala biti prioritet. I ja apeliram da građani budu strpljivi, jer 
svi će doći na red. Mislim da se vidi dobra volja, jer bili smo nedavno i u Hrašćici, a danas smo ovdje i 
nastavljamo istim tempom – zaključio je Damir Habijan.

Grad ne samo da je 
pokazao dobru volju 
nego će postaviti i 

ogradu, s obzirom na to 
da je vrtić blizu pruge
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Nakon što je Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad raspisala natječaj, 15. listopada 2018. godine prišlo se 
pripremi i prijavi projekta opremanja dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu. 

Za taj projekt Gradu Varaždinu bit će dodijeljena potpora LAG-a Sjeverozapad u iznosu od 220.000 kuna, 
a ostatak od 60-ak tisuća kuna sufinancirat će se iz gradskog proračuna. Podsjećamo, Lokalna akcijska 
grupa Sjeverozapad raspisala je spomenuti natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

1. 4. 2019. 
Za opremanje dječjeg igrališta u Gornjem Kućanu 
osigurano čak 280.000 kuna

Projekt: Opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u 
Gornjem Kućanu. 
Sektor: komunalna infrastruktura.
Vrijednost: 280.000 kuna.
Stanje: završeno.

Dječja 
igralištad
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5. 12. 2018. 
Uoči rođendana Grada otvoreno novo dječje igralište 
u Ulici Vilka Novaka
Povodom obilježavanja Dana Grada Varaždina gradonačelnik 
Ivan Čehok uz zamjenika Zlatana Avara posjetio je novouređeno 
dječje igralište na zelenoj površini u Ulici Vilka Novaka. Time je 
označen završetak radova na još jednom igralištu koje su, u sklopu 
programa koji predviđa uređenje svih gradskih dječjih igrališta, 
uredili djelatnici Parkova. 

– Na ovoj lokaciji dugo se čekalo na obnovu igrališta. Ove godine pokušat ćemo, koliko god nam to 
vremenske prilike dozvole, obnoviti što više igrališta. Međutim, s tim ne prestajemo, nego nastavljamo 
s obnovom, dogradnjom ili izgradnjom iduće godine. U Biškupcu uredit će se igralište na novoj lokaciji i 
napravit ćemo dopunu, doradu ili obnovu postojećih igrala u sklopu naših dječjih vrtića koje obnavljamo. 
Ove godine predstoji nam postavljanje još nekoliko igrala i novih sprava. Parkovi, uz postavljanje igrališta, 
brinu se o njihovu održavanju i nadzoru. Sigurnost djece je najvažnija, tako da će se, gdje god bude 
potrebno, postavljati i zaštitna ograda – naglasio je gradonačelnik.

Parkovi se, uz postavljanje 
igrališta, brinu o njihovu 

održavanju i nadzoru
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Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok posjetio je Banficu, gdje se uređuju dječja igrališta, pa je tom 
prilikom u društvu s predsjednikom Gradskog vijeća Damirom Habijanom te direktorom Parkova Alenom 
Runcem predstavio i novi koncept igrališta. Naime, postavljat će se trampolini, novi tipovi tobogana i 
druga posebno dizajnirana igrala, a u razgovoru sa stanarima najavio je i uređivanje parkirališta i pristupnih 
cesta.

– U dvije godine obnovit ćemo sva varaždinska dječja igrališta i napraviti 
nova ondje gdje ih nije bilo. Sada idemo s četiri nova igrališta, i to ovdje u 
Ludbreškoj ulici i u Koprivničkoj, a potom na Perkovčevom trgu u Biškupcu 
i Kućan Marofu. To će biti postavljeno kroz 15-ak dana. Nakon toga u 
razgovoru s novim članovima vijeća u mjesnim odborima razmišljat ćemo o 
tome gdje postaviti nova igrališta. To je jedan od pokazatelja zašto su izbori u 
mjesnim odborima važni. Uz to ide i veliko igralište u Kućanu Gornjem, za što 
smo dobili europska sredstva. Eto, u samo nekoliko tjedana postavit ćemo i 
dograditi pet igrališta. To govori dovoljno o tome da se Grad stvarno brine o 
svojim najmlađim sugrađanima – istaknuo je Ivan Čehok.

Gradonačelnik je u društvu s predsjednikom Gradskog vijeća te direktorom Parkova predstavio i novi 
koncept igrališta. Postavljat će se spomenuta posebno dizajnirana igrala koja razvijaju dječju motoriku i 
kreativnost. U razgovoru sa stanarima Banfice gradonačelnik je najavio i uređivanje parkirališta i pristupnih 
cesta. Sve su to radovi koji nisu obavljani unazad šest ili čak sedam godina!

3. 5. 2019. 
Gradonačelnik Ivan Čehok na Banfici predstavio 
novi koncept dječjih igrališta

Varaždinski 
mališani 

zaslužuju posebno 
dizajnirana igrala 

koja razvijaju 
dječju motoriku i 

kreativnost

Dječja 
igralištad
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3. 6. 2019. 
Suvremena igrala na dječjim igralištima s 
antistresnim podlogama postala varaždinska stvarnost
U ponedjeljak, 2. lipnja 2019. godine, varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok sa svojim zamjenikom Zlatanom 
Avarom uvjerio se u kvalitetu postavljenih novih sprava u varaždinskim dječjim igralištima. Obišli su igrališta 
u Parku 7. gardijske brigade „Puma“ ispred Hotela Turist te u Biškupcu. Osluškujući i uvažavajući zahtjeve 
građana, igrališta su obnovljena i dopunjena novim spravama, koja pobuđuju velik interes djece i njihovih 
roditelja. – Najavili smo da ćemo u dvije godine obnoviti sva igrališta i napraviti nova ondje gdje nedostaju. 
Obnova starih je počela, obnovljena su igrališta u Ludbreškoj ulici i dva na Banfici. I u ovom dijelu grada 
građani su tražili da se igralište obnovi i dopuni. Ova žičara prvotno je trebala biti na Banfici, no ondje su 
građani potpisivali peticiju protiv toga, te smo je preselili na ovu lokaciju. Ovdje su ljudi njome jako zadovoljni 
jer žičara ne stvara buku i nije previsoka. Međutim, mi slušamo građane. Ondje gdje su to tražili, mi smo je 
maknuli i stavili ovdje. Dopunili smo novim igralima i igralište u Biškupcu, a uskoro počinje uređenje igrališta 
u Kućan Marofu. Slijede ona na Širokim ledinama, u Harambašićevoj i u još nekoliko ulica, o čemu ćemo 
građane na vrijeme izvijestiti. Naša je ideja da igrališta nadopunjujemo novim igralima. Danas se mijenja 
koncept igrališta, pa stručnjaci kažu da na tim novim igralištima djeca razvijaju motoriku i kreativnost. 
Povećat ćemo u proračunu za 50 % sredstva za tu namjenu – rekao je gradonačelnik.

Dodajmo da radove na uređenju igrališta izvodi gradsko poduzeće Parkovi, koje je objavilo niz podataka iz 
kojih proizlazi da je investicijske 2019. godine na području Grada Varaždina i izvangradskih naselja bilo 
50 dječjih igrališta, s različitom razinom opremljenosti i količinom sadržaja za igru. Svaka lokacija je po 
nečemu specifična, po namjeni, sadržajima i broju djece koja ga posjećuju i koriste. Prije tri godine počelo 
se s dodatnim ulaganjima, budući da je oprema na pojedinim lokacijama dotrajala i starija od 15 godina. 
Od 2016. godine na području Grada počela je ozbiljnija obnova dječjih igrališta na ukupno 18 lokacija, dok 
je 2019. godine u tijeku rekonstrukcija na četirima lokacijama u smislu izvedbe cjelovitih rješenja. Riječ je 
o igralištima u Koprivničkoj i Ludbreškoj ulici te onima u Biškupcu (Trg 
Ivana Perkovca) i Kućan Marofu.  – U tom smislu razradili smo stavke koje 
uključuju i postavljanje antistresne gumene podloge u samoj sigurnosnoj 
zoni (zoni pada) uz pojedino dječje igralo. Isto tako, pri prijedlogu 
postavljanja dječjih igrala željeli smo unijeti novu vrstu odnosno tip igrala, 
kako bismo korisnicima ponudili drugačiji sadržaj za igru. Jednako tako, 
poštujući novosti u korištenju materijala za izradu igrala, uvodeći tip igrala 
koji je izrađen od trajnijih materijala, smatramo da ćemo umanjiti troškove 
održavanja, odnosno produžiti vijek trajanja i korištenja novih igrala – 
navode u Parkovima.

Osluškujući i 
uvažavajući zahtjeve 

građana, igrališta 
su obnovljena i 

dopunjena novim 
spravama
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U naselju Široke ledine održana je konferencija za medije povodom završetka uređenja igrališta, na kojoj 
su gradonačelnik Ivan Čehok i predstavnici tvrtke Parkovi izvijestili o planovima za uređenje novih igrališta. 
Gradonačelnik je istaknuo da se igrališta obnavljaju i postavljaju „u suradnji s građanima, slušajući njihove 
zamolbe i zahtjeve“.

– Ovdje smo imali zahtjev da se obnove igrala i postavi zaštitna ograda, 
budući da se radi o prometno jako frekventnoj lokaciji. I to je odrađeno. 
Igrala će se još postaviti na Matoševom trgu, u Bronxu, Koprivničkoj ulici 
i Ulici Ruđera Boškovića te u Ulici Đure Kuhara. Do kraja godine bit će 
obnovljena igrališta u svim kvartovima, ali i postavljena nova. Time ćemo 
u dvije godine, što je i prije od očekivanog, obnoviti sva gradska igrališta – 
rekao je gradonačelnik.

16. 10. 2019. 
Nova igrala stigla na Široke ledine, naručena su i za 
Matošev trg, a dobit će ih i Bronx…

Do kraja godine 
bit će obnovljena 
igrališta u svim 
kvartovima, ali i 
postavljena nova

Dječja 
igralištad
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4. 12. 2019. 
Pri kraju radovi na uređenju igrališta u Grabanicama, 
realiziran projekt vrijedan 550.000 kuna 
Uz zgrade u varaždinskom POS naselju Grabanice, iza Jalkovečke ulice (drugi ulaz), prvih dana prosinca 
završavani su radovi na uređenju igrališta. Naime, zaposlenici Colasa postavljali su fini sloj asfalta, a kako 
napreduju radovi, provjerio je varaždinski gradonačelnik.

– U ovome naselju živi mnogo mladih ljudi i obitelji s djecom te građana 
koji su tražili prostor za rekreaciju. Na zahtjev stanara, građana ovog 
dijela grada, krenuli smo u uređenje igrališta i radovi će već kroz par dana 
biti gotovi. Kada vrijeme dozvoli, uz ovo igralište postavit ćemo i workout 
vježbalište s raznim spravama. Kao što smo i obećali, nastavit ćemo i 
dalje uređivati igrališta te primati sugestije građana o tome gdje su im ona 
potrebna – rekao je Ivan Čehok.

Radovi na igralištu veličine 42 x 33 metra stajat će 550.000 kuna s uračunatim PDV-om i bit će plaćeni 
sredstvima iz gradskog proračuna. Postavit će se potrebna oprema i iscrtati linije za dva košarkaška i jedno 
malonogometno igralište.

Uz ovo igralište 
postavit će se i 

workout vježbalište s 
raznim spravama
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U Ulici Miroslava Krleže u popularnom varaždinskom kvartu Bronx u 
travnju 2020. godine obavljeni su radovi na obnovi igrališta. Građevinskim 
strojevima, valjcima i kamionima, zaposlenici PZC-a između ostaloga 
obnavljali su asfalt na dotrajalom igralištu. Radnike je u pratnji zamjenika 
Zlatana Avara i pročelnika Roberta Krajcera obišao i gradonačelnik Ivan 
Čehok.

– Građanima ovog dijela grada obećali smo obnoviti igralište. Takve radove 
moguće je obaviti i sada kada se moramo pridržavati mjera zaštite od 
zaraze. U zadnje dvije godine obnovili smo velik broj igrališta, a te radove 
nastavit ćemo i u ovom razdoblju. Poslije koronakrize uzrokovane virusom ponovno će se vratiti život na 
naše ulice i igrališta. I ti radovi su dokaz da gradska uprava funkcionira i obavlja svoju zadaću u ovakvim 
izvanrednim uvjetima – rekao je gradonačelnik.

Ujedno je najavio da će u tom dijelu grada biti postavljena i javna slavina s pitkom vodom, kakve je Varkom 
već postavio na drugim lokacijama diljem gradskih ulica i trgova.

1. 4. 2020.
Obnovljeno igralište u Bronxu, dokaz da unatoč 
koronakrizi grad itekako živi

Za radove na 
igralištu u Bronxu 

iz gradskog 
proračuna 

isplaćeno je 
29.000 kuna

Dječja 
igralištad
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U utorak, 18. kolovoza 2020., na nedavno obnovljenom dječjem igralištu 
u Habdelićevoj ulici održana je konferencija za novinare na kojoj je 
varaždinski gradonačelnik otkrio u što će se sve ove godine utrošiti oko 
750.000 kuna.
– Riječ je o novcu ne samo za dječja igrališta nego i za javni mobilijar, 
odnosno za druga igrališta na području Grada Varaždina, ali i klupice te 
stolove oko stambenih zgrada. Dobro je da smo obnovili ovo igralište u 
samom središtu grada. Ovdje dolazi puno ljudi, pa čak i oni koji ne žive u 
centru grada, koji vole šetati s djecom ili unucima – rekao je gradonačelnik.

Najavio je izgradnju novog igrališta, koje će se početi postavljati već sljedećeg tjedna pokraj stambenih 
zgrada u Ulici grada Koblenza. Napomenuo je da će se novim igralima opremiti igrališta u Kozarčevoj ulici 
i Zelengaju. 

– Još dvije lokacije igrališta dogovaraju se s mjesnim odborima. Time ćemo u tri godine završiti projekt 
obnove i izgradnje igrališta te ostvariti ono što smo obećali – naglasio je Ivan Čehok.

Pritom je pozvao sugrađane da prijave ako se neko od igrališta pokvari ili polomi. Na njega se nadovezao 
Alen Runac, direktor Parkova, koji je naglasio da se djelatnici toga gradskoga komunalnog poduzeća 
svakodnevno brinu o 52 igrališta. S obzirom na to da su nedavno popravljena igrališta u Trakošćanskoj 
ulici te na Gupčevu trgu, zamolio je građane da čuvaju igrališta i dojavljuju kvarove. Ujedno je ukazao na 
to da su igrališta „predviđena za djecu određene dobi, a ne za mladenačku populaciju“.

18. 8. 2020. 
Obnovljeno dječje igralište u Habdelićevoj ulici, 
gradonačelnik najavio gradnju novog u Ulici grada 
Koblenza

Tijekom 2020. 
godine oko 750.000 

kuna izdvojeno je 
iz proračuna za 

uređenje igrališta i 
javni mobilijar 



296

Uz svoju stalnu brigu za sigurnost vodoopskrbe i odvodnje, VARKOM je usmjeren pomagati 
zajednicu kada je god to moguće. VARKOM već gotovo 60 godina ima svoje vodocrpilište te ostale 
poslovne prostore u Jurkovićevoj ulici gdje sa stanovnicima tog naselja živi svoj suživot. Kako 
bi unaprijedio standard stanovništva VARKOM je 2020, uz obnovu svojih prostora, obnovio 
i povećao parkirališni prostor,  uredio ulicu, instalirao javnu rasvjetu, posadio novi drvored. 
 
Ove godine otišli smo korak dalje. Kako bi se zaštitila djeca u prometu postavljen je semafor kojim se 
upozoravaju vozači da prilagode brzinu na 30 km/sat te je napravljeno novo dječje igralište, jedinstveno u 
Hrvatskoj s nizom didaktičkih i motoričkih igara. Igralište se nalazi na zemljištu VARKOM-a no ono će biti 
otvoreno za svu djecu i roditelje, i tu u radnom vremenu od 08:00 – 20:00 sati (po ljeti i duže).

13. 4. 2020.
Jedinstveno u Hrvatskoj: u Jurkovićevoj ulici u 
Varaždinu napravljeno novo dječje igralište

Dječja 
igralištad
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