HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR
Collegium Nobilium Croaticum
Zagreb, 10. listopada. 2014.

Bilten broj 14.
Poštovano članstvo, cijenjeni prijatelji HPZ-a,
plemenite obitelji, gospođe i gospodo!
UVODNIK
Mnogo je novih događaja od zadnjeg 13. Biltena iz travnja ove godine: naša delegacija primljena je u
audijenciju kod Predsjednika Republike, definiran je dnevni red sjednice Velikog plemićkog vijeća, primanje u
poslanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti i razgovor s predsjednikom Sabora i 4. listopada primljeni smo
kao 16. članica europskog udruženja plemstva CILANE. O svemu ćete čuti detaljnije na sjednici VPV usmeno
od učesnika ovih događanja.
SASTANAK S PREDSJEDNIKOM REPUBLIKE
Kod predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića bila je u audijenciji naša delegacija
predsjednik Marko pl. Mladineo i tajnik Goran pl. Borelli. Upoznali su predsjednika s ulogom Zbora u
suvremenom društvu te s radom i ciljevima Zbora. Istaknuli su naša nastojanja da evociramo znamenite
događaje iz naše povijesti u borbi protiv Otomanskog Carstva. Ne samo to nego kako su naši predci uvijek bili u
obrani hrvatske nacionalnosti i državnosti a i nedavno naši su članovi bili aktivni sudionici Domovinskog rata.
Pozvali su predsjednika da dođe i na našu sjednicu VPV. Obećao je da će vjerojatne ne osobno, ali poslati
izaslanika.
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SJEDNICA VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA
Vjerujemo da ste svi dobili poziv s dnevnim redom za sjednicu Velikog plemićkog vijeća ali ipak je i
prenosimo. Ističemo da je Skupština grada Zagreba pokrovitelj tog našeg skupa
POŠTOVANE OBITELJI, PLEMKINJE, PLEMIĆI I PRIJATELJI, GOSPOĐE I GOSPODO!
Temeljem članka 19. statuta Hrvatskoga plemićkog zbora čast mi je pozvati Vas na
15. IZBORNU SJEDNICU VELIKOGA PLEMIĆKOG VIJEĆA HRVATSKOGA PLEMIĆKOG
ZBORA

POD POKROVITELJSTVOM SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Sjednica će se održati povodom 19 godina rada u
HRVATSKOM INSTITUTU ZA POVIJEST U ZAGREBU, OPATIČKA 10,
U SUBOTU 25. LISTOPADA 2014. U 10 SATI.

Sadržaj i dnevni red
10.00-11.00
OKUPLJANJE – REGISTRACIJA SUDIONIKA
11.00-11.45
Hrvatska himna i vokalni koncert
OTVARANJE SJEDNICE, POZDRAVNA RIJEČ I BIRANJE RADNIH TIJELA
SJEDNICE
predsjednik M. pl. Mladineo
Dobrodošlica domaćina, ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest
dr. sc. Jasne Turkalj
Pozdravi gostiju
11.45–12.30
IZVJEŠTAJI O RADU ZBORA I GLASOVANJE O PRIHVAĆANJU
Predsjednik: Marko pl. Mladineo
Rizničari: Davor pl. Pozojević i Adriana markiza Bona
Herold: Zlatko pl. Barabaš – prijedlog za prijem novih članova
Predsjednik nadzornog odbora: Žarko pl. Gazzari
Predsjednik suda časti: Miroslav pl. Prelogović
12.30-12.50
Glazbeni intermezo - Kvartet Hrvatskoga glazbenoga zavoda
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12.50- 13.25

PRIJEDLOG ZA IZBOR NOVIH DUŽNOSNIKA ZBORA
razrješnica dosadašnjim, izbor novih i program rada novoga predsjednika

13.25-14.00

KRATKA PAUZA ZA OSVJEŽENJE

14.00-15.00

SVEČANO URUČENJE POVELJA NOVIM ČLANOVIMA
Predsjednik Marko pl. Mladineo, kancelar - Ivo pl. Celio-Cega i herold - Zlatko pl.

Barabaš
Himna Hrvatskoga plemićkog zbora
Završetak Sjednice

20.00

SVEČANA VEČERA U HOTELU PALACE
Predsjednik Zbora:

(Marko pl. Mladineo)
VAŽNO !
Molimo članice i članove da potvrde svoj dolazak posebno za sjednicu,
a posebno za večeru na mail: adriana_bona_hr@yahoo.com
Kontaktni telefon: 01-3779213 ili 091-5716536 Adriane pl. Bona
Savjetujemo svima da parkiraju auto u garaži Tuškanac od kuda vozi autobus na Gornji Grad.

POSJETA VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U BUDIMPEŠTI
Nj. E. Gordan Grlić Radman veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj organizirao je prijem u čast
predstavnika hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj Miše Heppa koji je izabran za člana Mađarskog
parlamenta, kao i imenovanja konzulice NJ. E. Vesne Haluga, 2. listopada 2014.. Tom primanju prisustvovao je
i predsjednik Sabora Republike Hrvatske Josip Leko. Pozvana je bila i naša delegacija, predsjednik Marko pl.
Mladineo, Hania pl. Mladineo i Petra pl. Maroja, koja je idućih dana sudjelovala na Kongresu CILANE u
dvorcu cara Franje Josipa u mjestu Gödöllö nedaleko Budimpešte. S predsjednikom Sabora razmijenili su
kurtoazne informacije ali se i slikali.
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KONGRES CILANE U BUDIMPEŠTI

HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR
primljen je u članstvo
EUROPSKOG UDRUŽENJA PLEMSTVA CILANE
4. listopada 2014. godine
u dvorcu cara Franje Josipa i carice Elizabete
GÖDÖLLÖ (MAĐARSKA)
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Kako smo Vas obavijestili u prošlom broju Biltena br. 13 naša delegacija Zbora je bila na proljetnom
sastanku europskog udruženja plemstva CILANE u Parizu i raspravljala u Potkomisiji o učlanjenju Zbora.
Uslijedio je dodatni zahtjev da dostavimo dokaze o legitimitetu naših obitelji fotokopijama povelja odnosno
podataka iz relevantnih zbornika plemstva. To smo jasno i učinili, a dostavili smo i sve naše Glasnike i Priloge
za zbornik naših plemićkih obitelji. Zatraženo je da prisustvujemo na Kongresu u Budimpešti od 3. do 5.
listopada da bi se prijedlog za prijem u članstvo izložio delegatima. Naša delegacija u Budimpešti bila je u
sastavu predsjednik Marko pl. Mladineo, koordinator sekcije mladih Petra pl. Maroja i Hania pl. Mladineo.

Članica naše delegacije i predstavnica u Sekciji
mladih Petra pl. Maroja u razgovoru belgijskim
plemićem conte Reynaldom Moretusom

Članovi naše delegacije, predsjednik Marko pl. Mladineo i
supruga Hania pl. Mladineo s dosadašnjim koordinatorom
conte Bernadom de Gatellierom

Kongres je započeo 4. listopada u 9. sati, a nakon pozdravnoga govora baruna Loranta Riedela nastupili
su predavači koji su održali referate o temi: Prelazak iz monarhije u demokraciju – Gdje je završilo
istočnoeuropsko plemstvo.
U popodnevnim satima održani su sastanci Potkomisije za prijem, delegata i Sekcije mladih. Potkomisija
za prijem, na čelu s predsjednikom Michaelom Sayerom, dostavila je nakon sastanka delegatima prijedlog da se
Hrvatski plemićki zbor primi u članstvo CILANE kao 16. članica te europske plemićke udruge. Prisutni delegati
iz svih zemalja sudionica saslušali su izlaganje Potkomisije i jednoglasno donijeli odluku da se Hrvatski
plemićki zbor primi u članstvo CILANE.
Na svečanoj večeri u dvorcu, u nazočnosti svih prisutnih delegata, naše učlanjenje je objavio
predsjedavajući koordinator CILANE conte Bernard de Gatellier, što su prisutni pozdravili burnim pljeskom i
srdačnim čestitkama.

Glavni urednik

Mr. sc. Ivo Durbešić
Teslina 13/1, Zagreb, telefon 01 492 65 75, e-mail: plemstvo@plemstvo.hr, web: http://plemstvo.hr,
IBAN HR5023600001101593841; OIB 78344349330.
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