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Izviješće o radu udruge za 2016. godinu

Iza nas je 2016. godina i deveta godina samostalnog rada. Prošlu godinu možemo ocijeniti kao
uspješnu, udruga je uspjela realizirati skoro sve planirane aktivnosti. Tako prošlu godinu bilježimo i
kao godinu ulaska udruge u zajednicu povijesnih postrojbi Europe UEWHG koja broji preko 90
članica.

Zahvaljujući našim rezultatima rada i povijesti koju njegujemo i prezentiramo, uspjeli smo se
svrstati u najprepoznatljiviji brend Grada Požege.
2016. godine udruga je sudjelovala na 44 aktivnosti u Republici Hrvatskoj te po jednoj u
Francuskoj, BiH i Austriji što je ukupno 47 izlazaka.

Tako smo u 2016. godini sudjelovali u sljedećim manifestacijama, obilježavanjima i ostalim
aktivnostima:

 Vincelovu u Požegi i Kutjevu d.d.
 Danu grada Pregrade i Kostelu
 Obilježavanju obljetnice Bljeska, Dana državnosti i Danu neovisnosti u Požegi,
 Obljetnici pogibije branitelja u Kamenskoj
 Obljetnici oslobođenja Bučja,
 Prisegama 16. i 17. naraštaja dragovoljnih ročnika u vojarni 123. brigade u Požegi
 Danu Hrvatskih branitelja u Požegi
 25. obljetnici osnutka 123. brigade
 Svečanosti na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, gdje smo u rad pustili jednu od

novih Internet stranica instituta koje predstavljaju Hrvatsku vojnu povijest.
 Županijskom kulturnom mozaiku u Brestovcu,
 Danu općine Čaglin,
 120. godini obilježavanja Hrvatskog Sokola u Osijeku
 Predstavljanju novo uređenog dvorca u Kutjevu
 49. Križevačkom velikom spravišću i Danu grada Križevaca
 Danu grada Koprivnice i Gospića,
 Pomorskoj bitki u Bakru i Danu grada Bakra,
 Punjenju festivalske graševine u vinariji Kutjeva d.d.
 Legendi o picokijadi u Đurđevcu
 Svečanom otvorenju Aurea festa i festivalskoj povorci
 24.vojno-redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici
 25. obljetnici specijalne policije Trenk i svečanom otvorenju spomenika poginulim

pripadnicima udruge
 Međunarodnom simpoziju vezano za generala Marka Slivarića u Pleternici, te otvorenju

dvojezične ploče u Vrčin dolu
 Svečanom otvorenju novo-uređenog Trga Sv. Terezije u Požegi
 Humanitarnom koncertu „Bisernice“ u Požegi
 Koloni siječanja u Vukovaru te obilježavanju obljetnice Pada Vukovara,
 Sudjelovanju u obilježavanjima važnijih crkvenih blagdana u našem gradu
 Otvorenju 43. međunarodnog sajma namještaja AMBIENTA na Zagrebačkom velesajmu
 Svečanom otvorenju „Muzeja okusa“ u Paviljonu Gradskog vrta u Osijek,

 Petu godinu za redom organizirali smo humanitarnu akciju unutar udruge pod nazivom
„Djeci za veseli Božić“ gdje smo sakupljeni financijski iznos od 1.000,00 kuna uplatili za
liječenje sedmomjesečne djevojčice Leonore Puščenik, koja se lijeći od rijetke bolesti.

Izvan granica RH gostovali smo na:
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 Skupštini saveza Europskih vojnih postrojbi u Austriji, gdje smo povijest Trenkovih
pandura i rad udruge predstavili pred svim članicama Saveza

- Hajdučkim danima Mijata Tomić u Tomislavgradu, gdje smo obišli Park prirode Blidinje i
Međugorje

- 58. Međunarodnom vojnom hodočašću u Francuskom svetištu Lurd, gdje smo 5 dana
sudjelovali u službenom protokolu Republike Hrvatske, zajedno sa predstavnicima
Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova RH. Na ovom međunarodnom
hodočašću u Lurdu sudjelovala je vojska i policija iz 58 zemalja svijeta.

Zajedno sa Turističkom zajednicom Grada Požege sudjelovali smo u organizaciji Dana grada Požege
gdje smo svečanim mimohodom povijesnih postrojbi uveličali obilježavanje još jednog Dana grada.
Ovom prilikom smo ugostili 10 povijesnih postrojbi iz Republike Hrvatske i jednu postrojbu iz Bosne
i Hercegovine.

Zahvaljujući Gradu Požegi, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske te Hrvatskoj banki za obnovu i
razvitak, drugu godinu za redom organizirali smo vlastitu manifestaciju pod nazivom „Aurea fest
povijesnih postrojbi Požega 2016.“. Za razliku od 2015. godine kada nas je pratila kiša i loše
vrijeme, prošle godine je festival povijesnih postrojbi prošao izuzetno dobro. U potpunosti smo
ispunili zadane ciljeve, tako je na glavnoj festivalskoj bini prije samoga početka festivala svoju
vojnu povijest predstavilo 10 povijesnih postrojbi iz RH i 1 povijesna postrojba iz BiH. Sve
postrojbe je pozdravio gradonačelnik Grada Požege Vedran Neferović i povjesničar dr.sc.
Alexsander Buczynski sa Hrvatskog instituta za povijest.
Izuzeto smo veseli i zadovoljno što su fotografije i ostali medijski materijali sa ove naše
manifestacije, ne samo obišli Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu putem postrojbi iz naše
zemlje, nego su putem članica Europskog saveza povijesnih vojnih postrojbi, obišle sve zemlje
Europe iz kojih članice dolaze.
Ujedno se zahvaljujemo medijima koji su ovu manifestaciju prenijeli na svojim portalima.

U 2016. godini Financijsku potporu kroz projekte smo ostvarili od Grada Požege, Ministarstva
kulture RH i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Tako su nam u 2016. godini odobreni sljedeći programi i projekti:

- Sudjelovanje udruge na 58. međunarodnom vojnom hodočašću u Lurdu, gdje je sudjelovalo
4 pandura

- Sudjelovanje udruge na Skupštini Europskog saveza povijesnih vojnih postrojbi u Austriji
gdje smo sudjelovali sa 4 pandura

- prekogranična povijesna i kulturna suradnja Trenkovi panduri Požega –Mijat Tomić –
Tomislavgrad gdje smo sudjelovali sa 7 pandura

- suorganizacija mimohoda povijesnih postrojbi povodom Dana grada Požege
- Organizacija „Aurea festa povijesnih postrojbi, Požega 2016.“
- Nastupi i gostovanja udruge u 2016. godini

Kada govorimo o projektima, moramo se pohvaliti kako je Ministarstvo kulture RH do sada
prihvatilo i podržalo sve naše predložene projekte.

Glasni pucanj je prošle godine izvršen na dvije manifestacije. 13. travnja 2016. od strane
Inspektorata MUP izvršen je inspekcijski nadzor skladišta sa barutom te zapisnika o glasnom
pucnju, gdje je utvrđeno ispravno stanje o čemu je napravljen i zapisnik.
Prošle godine u rad su puštene i nove Internet stranice udruge www.pp-trenkovi-panduri.hr .
Ovo je napravljeno iz razloga jer postojeće stranice koje smo dijelili sa Gradskom glazbom zbog
zastarjelosti programa više nisu mogle biti održive na serveru. Ovdje veliku zahvalu dajemo Nikoli
Veiću koji nam je izradio nove stranice i Mariju Križanac koji ih je ovih dana uredio, te su tako
dobile potpuno novi izgled.
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Sve aktivnosti Udruge osim na našim Internet stranicama objavljujemo i na društvenoj mreži
Facebooku pod nazivom Povijesna postrojba Trenkovi panduri, gdje smo u prošlih 9 godina
postavili oko 6000 fotografija.

U protekloj godini održali smo 5 radnih akcija gdje smo na garažni strop nalijepili ukrasni stiropor,
okrečili smo kompletan garažni prostor i ugradili prozor te tako zatvorili jedan dio koji nam je u
planu da se potpuno zatvori. Generalno smo očistili kompletan prostor koji uključuje i vanjski dio
dvorišta.

Upravni odbor je prošle godine donio 9 odluka na 6 radnih sastanaka.

Kako je od osnivanja udruge prošlo punih 9 godina. U kratkim crtama predstavljam rezultat udruge:

Sudjelovali smo na :
469 razna događanja
- 267 puta na području Grada Požege
- 62 puta na području Požeško-slavonske županije
- 119 puta izvan granica Požeško-slavonske županije tj. Na području RH
- 21 puta izvan granica Republike Hrvatske.

Svakako je zanimljivo spomenuti, da je ove rezultate napravilo 15 članova udruge koji rade
volonterski i koji osim plaćanja članarine dobar dio svoga novca potroše na gostovanjima a osim
toga koriste svoja vlastita vozila za tisuće i tisuće prijeđenih kilometara koje smo napravili u korist
udruge. Isto tako svaki član udruge kada su u pitanju gostovanja, izlasci i ostale aktivnosti udruge,
odlazi od svoje obitelji, koristeći svoje slobodno vrijeme.
Tako za potrebe udruge sami vodimo knjigovodstvo i svu ostalu papirologiju,koristimo vlastitu
računalnu opremu uključujući i Internet.
Na 87 radnih akcija koje smo izveli u prošlom vremenu, kako bi uredili prostor koji smo dobili na
korištenje od Grada Požege, iskopali podrum , uredili i napravili sve što smo napravili a što su
mnogi od vas vidjeli, članovi osim svojih ruku i vremena te znanja, koriste i svoje vlastite alate i
strojeve.
Možemo reći da smo kao panduri izrazito ponosni jer sve što imamo napravljeno je našim vlastitim
rukama, naravno uz financijsku pomoć koju imamo.

8 punih godina, udruga je svima onima koji su nas zvali, izlazila i podržavala njihove manifestacije
bez ikakvih naknada, od 01.01.2016. a odlukom Skupštine udruga je počela naplaćivati svoje
izlaske, doduše, te cifre jesu male ali nama jako dobro dođu, Kako je sve teže doći do financijskih
sredstava a udruga svoje obaveze prema svim dobavljačima mora ispunjavati bili smo prisiljeni na
ovakvu odluku, plus toga odore i oružje treba obnavljati što iziskuje ne mala financijske sredstva.

Prošle godine rad udruge su pomogli:

- Grad Požega,
- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak,
- Općina Brestovac,
- Općina Čaglin,
- Kutjevo d.d.
- Spin Valis d.d.
- Nikola Veić
- Željko Mitrović
- Članovi udruge putem članarine

Najveću zahvalu ovdje svakako zaslužuje svi članovi udruge kojima želim reći jedno veliko Hvala,
Hvala Vam na svemu što ste do sada napravili za ovaj grad i ovu udrugu.
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Hvala osnivačima koji su primiti zahvalnice i svima ostalima koji su pratili naš rad ovih 10 godina,
danas vidimo da naš zajednički rad nije uzaludan i ponosni smo na sve što smo do sada napravili.

predsjednik
Vladimir Potnar
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