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ZAPISNIK
S 37. SVEČANE SJEDNICE VMO DRENOVA

37. svečana sjednica VMO Drenova održana je 12. srpnja 2013. godine u 20.00 sati u
prostoru Zavičajnog muzeja Drenove, Drenovski put 138 A.

Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Josip Nañ, član VMO
- Walter Volk, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Damir Popov, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Dodjela zahvala MO Drenova pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos u
ostvarivanju aktivnosti na području MO Drenova povodom obilježavanja Dana Drenove

AD 1
Svečana sjednica Vijeća održana je u večernjim satima u prostoru Zavičajnog muzeja na
Drenovskom putu 138A, u zgradi poznatoj Drenovčanima kao "granica". Uz uvodno obraćanje
prisutnim uzvanicima predsjednika Vijeća MO Drenova, Damira Medveda i osvrt na prošlogodišnji
rad Vijeća MO Drenova, podijeljena su godišnja priznanja mjesnog odbora za 2013. godinu i to :
gospoñi Jasni Čepić, patronažnoj sestri, za aktivnu brigu o zdravlju stanovnika Drenove tijekom 39
godina rada na Drenovi te na unapreñenju zdravstvene kulture. Gospoña Jasna Čepić cijeli svoj
radni vijek radi u ambulanti Drenova, kao patronažna sestra posjećuje drenovske obitelji punih 39
godina, ulazi u obitelji prilikom očekivanja novog člana, pa tako posjećuje trudnice, novoroñenčad,
rodilje, dojenčad, malu djecu, kronične bolesnike i teško bolesne Drenovčane. U ime gospoñe
Čepić, nagradu je primila njena kolegica gospoña Dragica Juričić.
Isto tako, priznanje za 2013. godinu dodijeljeno je Udruzi "Dren" u čije ime je nagradu primila
predsjednica udruge gospoña Vesna Lukanović. Udruga "Dren" aktivno sudjeluje u programu
sadnje i očuvanja drenjule kao autohtone biljke, u suradnji s Vijećem MO realizirala je sadnju
drenjula kroz program Riječkog lokalnog partnerstva, a bitno je naglasiti i to da su članovi Udruge
Dren, Christian Grailach i Draško Maršanić, te Damir Medved označili gotovo sva postojeća stabla
drena na Drenovi, izradivši svojevrstan katastar drenjula koji je postavljen na web stranici same
udruge. Zanimljiv i nadasve zahtjevan rad, uz mnogobrojne aktivnosti udruge nije ostao
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nezapažen.
U ime Udruge „Bez granica“ prisutnima se obratio i Robert Zeneral, zaposlenik Zavičajnog muzeja
Drenova kroz program Javnih radova ostvaren putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Područni ured Rijeka u suradnji s Gradom Rijeka- Odjelom za gradsku samoupravu i upravu.
Robert Zeneral u svojoj prezentaciji ostvarenoj u suradnji s Bojanom Juranićem, prisutnim je
uzvanicima predstavio rad Udruge Bez granica- digitalizaciju povijesnih dokumenata, prikupljanje
starih fotografija i predmeta iz života drenovskih obitelji , te pozvao prisutne na suradnju, kako bi se
na ovaj suvremen način sačuvao dio povijesti prostora na kojem živimo i time bio dostupan širem
krugu zainteresiranog stanovništva .
Christian Grailach, urednik Drenovskog lista predstavio je novi 32. broj lista koji već uobičajeno
izlazi uoči Dana Drenove.- u ova 32 broja Drenovskog lista koji izlazi od ožujka 2006. godine,
pisalo je više od 40 suradnika, otisnuto je oko 354 stranica, odnosno napisano više od 400
različitih tekstova.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije ( 2 ) stranice.

Sjednica je završila u 22.00 sata.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
mr.sc. Damir Medved
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