
Prijepis: 

Zapisnik 

 

I. glavne skupštine hrvatskog seljačkog 
pjevačkog društva „Starčević“ u Gračanima, 
održavane dne 29. rujna 1907. pod 
predsjedavanjem g. Franje Kovačića mj. 
učitelja. Uz prisutnost g. dr. Vladimira 
Franka društvenoga pokrovitelja, g. 
Vladimira Stahuljaka društv. zborovođe i 
remetskoga učitelja, upravnoga odbora, te 
izvršujućih i podupirajučih članova. 

 

Slavna skupštino! 

 Otvaram I. Glavnu skupštinu našeg 
domaćeg pjevačkog društva „Starčević“.  

 Čast mi je pozdraviti sa „živio“ našega 
narodnog zastupnika i pokrovitelja društva 



našega g. dr-a Vladimira Franka.  (Živio dr. 
Frank!!) 

 I Vas ostali mili gosti i članove našega 
društva pozdravljam i želim Vam 
dobrodošlicu.  

 Lanjske godine (1906.) u mjesecu svibnju 
sastasmo se i ustrojismo ovo pjevačko 
društvo pod imenom slavnoga i neumrloga 
genija hrvatskoga naroda dr. Antuna 
Starčevića. Slava mu !! 

 Da se je to društvo ustrojilo povod su 
članovi raznih pjevačkih društava, koje su 
naši mladići čuli pjevati u Zagrebu i ovdje, 
pa im se pjesma svidjela tako, da su se i oni 
udružili u pjevačko društvo. 

 Kao što su pjesme za ilirsko doba 
pomogle dići narod iz političkoga sna i 
mrtvila i pravile čudesa, tako je i nama 



konačna svrha, da se naši mladići, koji su za 
danas dosta nehajni za sve što je lijepo, 
plemenito i dobro uzgoje tako, da budu imali 
za sve to smisla. Jer se pjesmom uzbuđuje 
rodoljubno čuvstvo, čuvstvo slobode i 
hrabrosti, narodna svijest i narodni ponos, 
što se sve u nas do nedavna toliko 
potlačivalo i progonilo. Neke su nam pjesme 
hrabrile narod i poticale ga na rodoljubne 
žrtve za teških i crnih dana.  

 Od početka pa do danas rad ovoga 
društva bio je skroman. Naučilo se nekoliko 
umjetnih i narodnih pjesama. Stim 
pjesmama se je društvo odmah i poslužilo, te 
je dalo u bašči g. Mije Kosa st. dvije vrtne 
zabave. 

 Osim toga moram napomenuti, da je g. 
Mijo Kos st. kao svagdje tako i našem 
društvu materijalno pomogao. Stoga mu 



kličem, kao na dan njegovog vrijednog 
imendana živio g. Mirko Kos. Živio !!!! 

 A da su pjesme tako precizno naučene 
ima se u prvome redu pohvaliti našega 
zborovođu g. Vladimira Stahuljaka - Živio g. 
Stahuljak !!!, a u drugom pjevače koji su 
marljivo polazili pokuse. – 

Živili pjevači !!! 

 Kako Vam je poznato mnogo nam je briga 
zadavalo, što nam visoka kr. zemaljska vlada 
do tri puta vratila predložena društvena 
pravila vazda na ispravak. A sada evo tih 
društvenih pravila na stolu potvrđenih od 
visoke kr. zemaljske vlade.  

 U ime svoje i u ime cijelog privremenog 
odbora zahvaljujem se na povjerenoj mi 
časti.  



 Prelazim na dnevni red: „Izbor upravnog 
odbora za godinu 1907.“ 

U koji predsjednik predlaže ove: 

 Predsjednik:   Lacko Čegelj 

 Podpredsjednik: Ivan Banek ml. 

 Tajnik:   Fran Kovačić, učitelj 

 Blagajnik:   Stjepan Trnčević 

      Juro Haramija 

U odbor:     Josip Kos  i 

      Mirko Prekupec. 

Na to skupština predloženi upravni odbor 
per aklamacionem jednoglasno prihvaća. 

 Burno pozdravljen „živio predsjednik“ 
zauzimlje predsjedničko mjesto g. Lacko 
Čegelj, koji se u ime cijeloga upravnoga 
odbora zahvaljuje lijepim govorom na 
povjerenje slavne skupštine. Te pozivlje 



članove pjevače, da polaze točno pjevačke 
pokuse i da se drže strogo društvenih 
pravila, jer da će samo tako moći društvo 
napredovati. Ivan Banek ml. predlaže za 
društveno geslo „Hrvatska Hrvatom“ što 
skupština prihvača. Iza toga uzima riječ 
društveni pokrovitelj g. dr. Vladimir Frank. 
Pozdravlja predsjednika, te veli, da se 
raduje što smo tako vrijedna seljaka 
izabrali za predsjednika. Obećaje 
poduprijeti društvo tvorom i zborom. A za 
to moli, da ga predsjednik i odbor 
obavješčuje o radu društva. – Živio Frank !!! 
– 

 Pošto je dnevni red iscrpljen i dr. Vl. 
Frank završio svoj vrlo poučni govor 
zahvaljuje se predsjednik u ime odbora na 
obećanju dr. Franka, da će njegova vrata za 
nas biti uvijek otvorena. 



 Zahvaljuje se na radu Franje Kovačića 
prijašnjega društvenoga predsjednika. Živio 
g. Kovačić !!! – 

 Nadalje se zahvaljuje na radu g. 
Vladimira Stahuljaka i poziva ga na daljni 
rad. – Živio g. Stahuljak !!! –  

 Na koncu predsjednik žali, da je poziv za 
skupštinu našao tako malen odziv u narodu. 
Te poziva slavnu skupštinu, neka nastoji 
među narodom raditi, da društvo nađe čim 
više članova podupirajućih, kako bi ovo 
pjevačko društvo moglo ne samo životariti, 
već i raditi da se za njega zna širom naše 
lijepe Hrvatske domovine. 

 Na to su članovi pjevači zapjevali, 
„Lijepa naša domovina“.... Iza toga smo se 
sastali u gostioni vrloga Sterčevičanca g. M. 
Hasa gdje smo se hrvatskom pjesmom...i 
govorom do neko doba noći zabavljali..... 



 Zaključeno i potpisano. 

 

za predsjednika 

Ivan ml. Banek (potpis) Kovačić (potpis) 

podpredsjenik    Tajnik 

 

 

 

 

  

 


