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Poštovano članstvo,
Poslije blage zime i čini mi se još kraćeg proljeća red je da se čujemo prije ljetne
stanke.
SJEDNICA VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA
Vrijeme je proletjelo u pripremama za naš godišnji skup, te se članovi radnih
tijela Zbora iz Zagreba, a posebno Plemićki stol umjesto jednom mjesečno zasjedao
svaku srijedu kako bi sjednica Velikog plemićkog vijeća što kvalitetnije bila
pripremljena. Kako to obično biva većina tereta spala je na 5-6 članova koji su iznijeli
organizaciju i sadržaj tog našeg godišnjeg skupa na svojim plećima. Kako do sada
nisam čuo niti jedan prigovor, a s više strana pohvale, dozvolite da im izrazim jedno
veliko HVALA.
Za ovu Sjednicu izdan je Glasnik broj 6 s predavanjima održanim od prošle
jeseni, treći svezak Zbornika plemstva HPZ (do sada obrađeno 25 obitelji), znak HPZ,
i himna HPZ, (tekst -T. Bilopavlović uglazbio J. degl Ivellio) te ceremonijal prijema
novih članova (autor J. degl Ivellio)
Sjednica Velikog plemićkog vijeća održana je 12. travnja u lijepoj dvorani
Hrvatskog povijesnog muzeja na Gornjem gradu. Bila je prepuna članstva i gostiju.
Nakon himne predsjednik je otvorio sjednicu zamolivši da se sjetimo naših
umrlih članova. Zatim je pozdravio Skup ukratko rezimirajući proteklo razdoblje. Nakon
što je utvrđen kvorum, izabrana su odgovarajuća tijela Sjednice. Prije prelaska na
unaprijed poslani dnevni red Veliko plemićko vijeće je prihvatilo povjesničarku
doc.dr.sc. Mariju Karbić za pridruženog člana. Doc.dr.sc. Karbić delegirana je u ime
Hrvatskog instituta za povijest kao naš savjetnik i u dosadašnjim radom bila od velike
pomoći HPZ-u
Uslijedilo je zatim svečano uručivanje znaka pripadnosti HPZ-u prisutnim udovicama
svih naših preminulim članovima (znamen HPZ-a je trajni pa i posmrtni dokaz o
članstvu, označen brojem te neprenosiv.).
U nastavku zasjedanja uslijedila su izvješća o jednogodišnjem radu koja su i
prihvaćena. Iz rasprave su proizašla zaduženja Plemićkom stolu koja treba realizirati u
predstojećem vremenu (:članske iskaznice i reagiranja na novinske dezinformacije)
Usvojena je također promjena Statuta kojim se uvodi tekst o himni HPZ-a, i
povećanje članova Plemićkog stla od 11 na 17. Predloženi Etički kodeks je također
usvoje uz dodatak kojim se etičko vrednovanje oslanja na tradiciju odnosno kršćanske
vrijednosti.
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Na prijedlog izborne komisije koju je iznijela Barbara pl. Tartaglia jednoglasno
su prihvaćeni članovi radnih tijela HPZ. Predsjednik I. pl. Durbešić, zamjenici
predsjednika D. pl. Antoniazzo, V. pl Kurelec, članovi Plemićkog stola: Z. pl. Barabaš,
I. pl. Celio - Cega , B. Cindro, Vesna pl. Draganić – Vrus , M.pl. Festetić, J. degl Ivellio,
D. pl. Ivanišević, K. pl. Kallay, M. pl Mladineo, Mato pl. Pažić, S. pl. Tartaglia, M. pl
Trupćević, P. pl. Valjak, Ž. pl. Valjak, M. pl Vučetić, A. pl Vusio.
Novi stari predsjednik zahvalio se na izboru u ime izabranih i izložio
Ooperativni plan rada za mandatno razdoblje 2008. - 2011.
1. Svake godine organizirati SJEDNICU VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA s tim
da je svaka druga izvan Zagreba,
2. Organizirati IZLOŽBU "Iz arhivalija članova Zbora"......
3. Organizirati u proljeće, jesen i zimu SVAKI MJESEC DRUŽENJA članstva
drugom srijedom u mjesecu s predavanjima
4. Unapređivati SURADNJU S INSTITUCIJAMA: Hrvatski institut za povijest,
Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski državni arhiv i Hrvatski glazbeni zavod, te
srodnim udrugama – Rodoslovno i Grboslovno društvo te pojedincima
povijesničarima.
5. Ostvariti suradnju s Filozofskim fakultetom Povijesnim odjelom i Sveučilišnom
i nacionalnom knjižnicom
6. Izdavati GLASNIK kao godišnjak, te BILTEN kao dvomjesečnik
7. Izrada, tiskanje i promocija ZBORNIKA PLEMSTVA
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8. Razvoj i oblikovanje i održavanje WEB STRANICE HPZ
9. Unaprijediti i pomagati rad postojećih OGRANAKA i osnivati nove
10. Unaprijediti rad MLADEŽI Zbora
11. U svibnju organizirati zajednički POSJET značajnim povijesnim lokalitetima, a
tijekom godine i drugim kulturnim događajima u Hrvatskoj, značajnim za
plemstvo
12. POVEĆATI BROJ ČLANOVA za 50 % pod sloganom : Svaki član da učlani
jednog novog člana
13. ORGANIZACIJSKO UNAPREĐENJE
13.1. PROSTOR
13.2. FINANCIRANJE
• Pravilnici
• Uređenje arhive
• Uređeje biblioteke
• Nabava knjiga i računalne opreme
Nakon kraće pauze muški zbor "Petrinjski slavulji" pod vodstvom maestra J.
degl Ivellia je izveo prekrasan kratki koncert na kraju praizvevši himnu Hrvatskog
plemićkog zbora.
U nastavku za pisca ovih redaka uslijedio je najljepši dio zasjedanja tj. prijem
čak 22 nova člana većinom mladih ljudi što me ispunilo posebnim zadovoljstvom.
Novim članovima proglašeni su plemenite gospođe i gospoda : Bjanka, Filip i Narcisa
Antonioli, Anamarija i Danijela Durbešić, Joško Ivanišević dipl.ing.arh., Bruno Lukšić
dr.med., Hrvoje i Nives Lukšić, Ivan Mladineo, Ivan, Mira i Petra Maroja, Darko i dr.sc.
Tomislav Portada, Gaj Pozojević dr.med., Jelena, Katica, Katarina, Marijana i Marko
Vrkljan te Mile Vučetić.
To je realizirano po novom ceremonijalu uz predsjednika s srebrnim lancem
HPZ, a uz kancelara i herolda u plaštevima. Članovima je osim povelje uručen i znak,
a oni su potpisom prihvatili Statut i Etički kodeks. U ime novo primljenih zahvalio se
biranim riječima M. pl. Vučetić.
Time je završio službeni dio te je upriličen snimak učesnika, uz druženje na
domjenku gdje je bilo je prilike za upoznavanje s članovima pogotovo s onima
zemljopisno udaljenima.
Obzirom na znatno povećanje članstva kod organizacije slijedećih zasjedanja
Velikog plemićkog vijeća bit će potrebno osigurati veću dvoranu kako bi mogli recimo
prijem novih članova organizirati svečanije bez ograničenja prostora.
Navečer u hotelu Palas održana je svečana večera sa šezdeset učesnika s tim
da je bila skoro trećina mladih.
U okviru REDOVNIH AKTIVNOSTI dozvolite kratki osvrt na održano predavanje
i koncert u Glazbenom zavodu. Mi smo našu suradnju s povjesničarima proširili i na
glazbenike. Tako smo s Hrvatskim glazbenim zavodom dogovorili da će oni organizirati
dugoročno svake godine jedno predavanje i manji koncert u svojim prostorima.
Tradicionalna tribina „Uloga hrvatskoga plemstva u očuvanju i održanju hrvatske
nacionalnosti, državnosti i kulture“ nastavljena je i u novom mandatu izabranoga
rukovodstva, vrlo sadržajnim PREDAVANJEM SA KONCERTOM u Hrvatskom
glazbenom zavodu. 14. svibnja.
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Prof.dr.sc. EVA SEDAK održala je vrlo uspješno i zanimljivo predavanje o
PLEMIĆIMA GLAZBENICIMA s muzičkim dodacima . Prof. Sedak izdvojila je tri
kompozitora koji se izdvajaju po svom bogatom stvaralaštvu Ivana pl. Zajca , Blagoja
pl. Bersu, i Doru pl, Pejačević. Predavanje je bilo obogaćeno muzičkim dodacima,
kompozicijama ovo troje kompozitora hrvatskih plemića, koje je sugestivno izvela
mezospranistica jedina plemkinja operna pjevačica u Hrvatskoj, Nataša pl. Antoniazzo
uz efektnu klavirsku pratnju Darka Domitrovića. Izvedene su slijedeće kompozicije. Od
Ivana pl. Zajca NOĆ JE TIHA i UZDAH, od Blagoja pl. Berse, JELICA I
SVJETLUCAVO MORE, a od Dore pl. Pejačević KRIK i LJUBAVNI ZANOS.
Na kraju ove uspješne tribine sa predavanjem i koncertom publika je predavača
i izvođače umjetnike srdačno nagradila dugotrajnim pljeskom.
Nažalost zbog slabog odaziva izostalo je predavanje na licu mjesta Utvrde
Banovine.
Zadnje predavanje prije ljetne stanke biti će 11.06. a tema je Grb obitelji
Drašković u obliku filma nedavno preminulog gosp. Mladena Trnskog.
Prije ljetne stanke dozvolite mi da Vas upoznam s narednim godišnjim
programom mjesečnih predavanja kako bi mogli planirati Vaše prisutstvo istima.

IDUĆA SEZONA 2008. / 2009.
R.br.

DATUM

PREDAVAČ

TEMA

1.

9

2.*

15. 10.

Uljančić - Vekić

ISTARSKI PLEMIĆI

3.

11.

Adamović i Zovko

VITEŠKI REDOVI

4.*

10. 12.

Dr.sc. K. Marasović

KAŠTELI

5.

12

6.

1. 2009.

Mladineo

TVRĐAVA KLIS

7.

2.

Prof.dr.sc. Sedak

KONCERT PLEMIĆI MUZIČARI

8.

3.

Hrvoje Salopek

LIČKI RODOVI

9.

4.

10.

5.

dr.sc. D. Mlacović

11.

5.

Predavanje na licu mjesta
Stari gradovi Primorsko goranske županije

12.

6.

Durbešić

Prof.dr.sc. Janeković –
DUBROVAČKO PLEMSTVO
Roemer

BOŽIČNI DOMJENAK

SJEDNICA VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA
Rapsko plemstvo

Dinastija Habsburg

* FIKSIRANI DATUMI
Primite lijepe želje i ispunjen ljetni odmor od Vašeg urednika!
Mladen pl. Trupčević
.
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