EŠEVI
List Mjesnog odbora Škurinjska draga, broj 2, 2008.godina

EŠEVI i CENTOCELLE su zaštitni znak našeg naselja.

Kao što smo već rekli,
u prošlom broju,
mi, stanovnici
Škurinjske drage
ne možemo se
pohvaliti
povijesnim
znamenitostima,
ali nam je drago što
su gotovo svi
stanovnici Rijeke
vezani na bilo
koji način za naš
kvart. Možda
jednom godišnje odu
na tehnički
pregled vozila, ili se
provoze
riječkom
zaobilaznicom
(čuvenom Državnom
cestom D 404),
ili kupuju automobile
u nekoj od čak
šest auto kuća u
kvartu, a da ne
spominjemo i nekoliko velikih supermarketa.
Mi, ovdje, nemamo crkve, nemamo čuvenih zidina ni kaštela, naša arhitektura je novijeg
datuma. Riječanima su najpoznatiji čuveni eševi.
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EŠEVI

Pet visokih nebodera (poznatijih po svom radnom nazivu eševi) svatko primjećuje, bilo noću
ili danju, čim ulazi u Rijeku, s mora, s Učke, silaskom s autoceste. S naših se nebodera
pruža najljepši pogled na Kvarner.
Ovaj dio naselja dobit će novi izgled. Na naš zahtjev prezentiran nam je u Direkciji za
urbanizam i ekologiju Grada Rijeka prijedlog Programa za izradu detaljnog plana ureñenja
kompleksa na području nekadašnjeg Instalatera. Prezentacija je održana preliminarno i njom
su prikazane temeljne ideje onoga što se na ovome dijelu grada želi mijenjati i postići.
Radi se o izgradnji kompleksa koji će imati dvije zone. Prva je izgradnja stambeno poslovnog
dijela koji uključuje četiri nebodera. U njihovom prizemlju predviña se niz poslovnih i
sportskih sadržaja (kao što su wellness centar, dvorana za mali nogomet, manji trgovački
sadržaji, pošta, banka, eventualno zdravstvena stanica i slično). Podzemni dio će biti
rezerviran za garaže koje će u potpunosti pokriti potrebe za parkiranjem. U drugom dijelu
predviña se premještanje sadašnjeg dječjeg vrtića, odnosno izgradnja novog, većeg vrtića u
produžetku nebodera koji će se izgraditi. U planu je izgradnja više zelenih površina te
kompletna prateća infrastruktura. Kada doñe do realizacije ovoga plana, riješit će se najveći
problemi ovog dijela naselja koji će postati atraktivniji dio grada.
Procedura za usvajanje predstavljenog Plana je složena i odvija se u fazama, tako da će se do
realizacije cjelokupnog zahvata još pričekati. Dio te procedure svakako je i razmatranje Plana
na javnoj raspravi i njegova prezentacija grañanima u Mjesnom odboru Škurinjska draga.

AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA AKTIVNOSTI
•
•

•
•
•

donijeli smo program rada za slijedeću godinu
dogovorili smo izgradnju novog parkirališta. Autocesta Rijeka Zagreb nakon što
obavi potrebne poslove na zaobilaznici kao dar lokalnoj, našoj zajednici napravit će
parkiralište na mjestu gdje se sada izvode radovi u Ulici Mihačeva draga
dogovorili ureñenje prostora oko nebodera Š 4 dogovorili popravak potpornog zida u
Porečkoj ulici kod broja 94 i površina ispod njega
dogovorili temeljito ureñenje pristupnog stubišta u Jelićevoj 13
proslavili smo Svetog Nikolu
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Informatika za umirovljenike

Gospoña Janja Kozjak
Većini žitelja našeg MO-a poznato je da Grad Rijeka već tradicionalno u organizira
informatičku edukaciju kućanica starijih od 50 godina života, umirovljenika te branioca
domovinskog i grañana. Tako je u sklopu akcije "Rijeka digitalni grad" u Domu mladih
više polaznika sa našeg područja završilo informatičku obuku. Gospoña Janja Kozjak jedna
je od polaznica iz našeg MO-a koja je istu obuku završila u mjesecu lipnju ove godine. Evo
što nam je o tome rekla.
"Smatram da su tečajevi koji se organiziraju za nas grañane treće životne dobi izvanredna
ideja. Konačno sam naučila raditi u wordu, koristiti se e-mail adresom, internetom i sličnim.
Račune plaćam net-bankingom, često koristim mogućnost naručivanja hrane iz trgovačkih
centara koji nude tu opciju i slično, općenito maksimalno koristim prednosti koji pruža taj za
mene novootkriveni svijet.
Tečaj smo zajedno pohañali suprug i ja. Prema očekivanju Grad Rijeka je organizirao i
napredni tečaj na koji sam se prijavila i sa zadovoljstvom ću ga pohañati."

Fiju briju ili Maurizio

Naš Mauro
Kada pripadnice nježnijeg spola našeg Mjesnog odbora čuju ime Maurizio obično se veselo
osmjehnu. To je zato što Mauro u komunikaciji sa našim djevojkama najčešće upotrebljava
epitete kao što su mića mala i 7 patuljaka, mačkić, mišić, i slično. On je prava dobrica iz
našeg okruženja... Ako je nekom nešto potrebna pomoć rado će se odazvati , a ako je u
pitanju nešto vrlo hitno odmah sjeda na svoj čuveni motor i evo ga u tren oka on je ovdje.
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Bokulić Milan, naš kontakt
policajac

Doba je u kojem je potrebna bolja i efikasnija briga o sigurnosti grañana. Ovih dana puno se
o tome govori a trenutačno se na svim razinama u to ulaže maksimum truda. Projekt čija je
svrha poboljšana suradnja policije i grañana, te bolja komunikacija policije s grañanima i
obratno rezultirao je uvoñenjem kontakt policajaca u lokalne zajednice.
Osmislio ga je hrvatski MUP-a. Ideja je da jedan policijski službenik bude na jednom
području minimalno 3 – 6 godina. Vlada mišljenje da policijski službenici rješavajući
probleme grañana koji nisu direktno opisani kao policijski poslovi, imaju veću učinkovitost
jer se kroz rješavanje "malih" problema stiče povjerenje grañana.
Kontakt-policajac na našem području zove se Milan Bokulić. U razgovoru koji smo ovih dana
s njim vodili doznali smo slijedeće. Svoj posao često kreira prema konkretnim potrebama
grañana na području. Velika pažnja polaže se zaštiti djece predškolske i školske dobi. Tako je
od početka rujna Bokulić vodio brigu o sigurnosti i zaštiti djece u prometu, posebno o
prvašićima OŠ Škurinje. Tu je i sigurnost prometa koje Bokulić na ovom području prati,
posebno u jutarnjim satima. Naravno, najveći problemi su vezani uz parkirališni prostor koji
je ovdje nedostatan pa je protupropisno parkiranje česta pojava.
Takoñer je česta pojava da ljubitelji kapljice svoja pića konzumiraju ispred trgovačkih
objekata, u parkovima i na ostalim javnim mjestima, zbog čega se grañani opravdano bune.
Protiv takvih pojedinaca a važno je napomenuti i vlasnika prodavaonica podnose se
prekršajne prijave.
U našem dijelu grada na sreću nema ozbiljnijih kaznenih djela. Povremeni sitni prekršaji kao
kada se ispred zgrada ili na zelenoj površini okupe mladi pa se preglasno zabavljaju ...
U slučaju potrebe našeg Milana uvijek se može dobiti na telefon policijske postaje 335 234
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Otkrite novinara u sebi

Pozivamo sve koji su zainteresirani a na bilo koji način povezani s Mjesnim odborom
Škurinjska draga; ovdje stanuju, ovdje često dolaze ili su poslovno upućeni na ovaj dio grada,
a imaju članak, fotografiju ili priču za koji procjenjuju da bi bio zanimljiv većini grañana s
ovog područja, da doñu do nas i ispričaju je. Rado ćemo je objaviti u našem slijedećem broju
ili na našoj web strani.

Volonteri su dobrodošli

Imate ideju ili želju, a voljni ste odvojiti i vrijeme za ostvarenje zamisli koja se odnosi na
poboljšanje života u vašem i našem okruženju, na području Mjesnog odbora Škurinjska
draga? U tom slučaju ste dobro došli. Naš Mjesni odbor otvoren je za sve vaše zamisli i
prijedloge koji su ostvarivi uz vaše učešće u radu kroz pododbore koje ćemo organizirati.
Otvoreni smo i za vaše sugestije ili probleme o kojima ćete razgovarati s Vijećnicima
Mjesnog odbora. Da bi saslušati vaše prijedloge članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju
srijedom od 17 do 18 sati u prostoru Mjesnog odbora.
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Osnovna škola Škurinje Rijeka nalazi se u sjeverozapadnom naselju grada Rijeke. Sastoji se
od dviju zgrada, stare zgrade od oko 130 godina i novije zgrade izgrañene 1966. godine. Stari
je dio nekada bio privatna gospodarska zgrada, a poslije Prvoga svjetskoga rata adaptirana je i
pretvorena u starački i dječji dom.
Nakon završetka drugoga svjetskoga rata, u jesen 1946. godine, prvi put u toj zgradi otvorena
je škola i to s hrvatskim i talijanskim odjelima. Pri otvaranju bilo je pet talijanskih i jedan
hrvatski kombinirani odjel. Hrvatski je odjel bio područni, a matična škola s upravom bila je
Osnovna škola Podmurvice, dok su talijanski odjeli imali svoju upravu. Tijekom idućih
godina opadao je broj talijanskih, a rastao broj hrvatskih odjela pa je 1. siječnja 1952. godine
hrvatska škola osamostaljena i dobila svoju upravu. Zbog malog broja učenika, 1955. godine
talijanski su odjeli ukinuti, a preostali su učenici premješteni u talijansku školu Gelsi. Godine
1955. škola je imala 8 hrvatskih odjela, čiji je broj rastao, tako da je 1961. godine dosegao 13
odjela s oko 450 učenika. Zbog daljnjega porasta broja učenika, 1966. godine izgrañena je
nova zgrada u kojoj i danas djeluje škola. Iz godine u godinu broj djece je rastao, tako da je
krajem osamdesetih dostigao više od tisuću učenika te se radilo u trima smjenama. Sportsku
dvoranu škola je dobila 1980. godine, a upravo je taj školski prostor donio brojne uspjehe
školi i pronio njezino ime širom Lijepe naše.

U Školi je danas zaposleno 42 ljudi i od toga 31 učitelj u radu sa djecom. Škola je
opremljena suvremenim nastavnim pomagalima i radi samo u jutarnjoj smjeni. Za djecu nižih
razrednih odjela čija su oba roditelja zaposlena, u školi su organizirane i dvije skupine
produženog boravaka, a prednost imaju djeca 1. i 2. razreda. Za vrijeme boravka u Školi djeca
imaju čitav niz aktivnnosti u koje se uključuju na početku školske godine po svom izboru. U
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našoj školi djeca od prvoga razreda uče uz obavezne predmete i Engleski jezik i informatiku,
od četvrtoga razreda imaju mogućnost učenja talijanskog jezika i to kao izborni program bez
plaćanja. U višim razredima izborni programi su iz: engleskog i talijanskog jezika,
vjeronauka, tehničke kulture, glazbene kulture, likovne kulture i informatike.
U školi se realiziraju priredbe povodom dočeka prvašića, obilježavanja Dana zahvalnosti za
plodove zemlje „Dani kruha“, dočeka Svetoga Nikole, obilježavanja Božića, maškara,
Valentinova, obilježavanja Majčinog dana, priredbi za Dan škole, Dan župe Marije
Pomoćnice i ispraćaja osmih razreda.
Svake godine izdajemo i školski učenički list:"Škuri".

Od projekata u ovoj školskoj godini uključeni smo u Nacionalni programi preventivnog
djelovanja na suzbijanju ovisnosti, nasilja i nenasilnog rješavanja sukoba. Školski programi
uključuju "Rijeka – zdravi grad", Upoznajemo zavičaj (domovinu) putujući, Školska zadruga
- keramičarska sekcija, Eko program – prehrana, Crveni križ, stari papir, Globe program i
Lijepa škola.

Ostale prepoznatljivosti u radu s učenicima, roditeljima, nastavnicima, vanjskim
suradnicima
Godinama je Škola jedino mjesto gdje djeca sudjeluju u športskim aktivnostima, a posebno
značenje svake godine Škola pridaje svečanosti "Dani zahvalnosti za plodove zemlje" - Dani
kruha. Tako smo i ove školske godine svečano obilježili Dane kruha 2008. godine uz
nazočnost našega župnika don Mirka koji je održao par riječi i blagoslovio sve nazočne kao i
plodove zemlje i ljudske proizvode od božjih darova.
Škola je vježbaonica studentima psihologije, matematike i likovne kulture Filozofskog
fakulteta u Rijeci, u posljednje četiri godine stručni ispit položilo je šest profesora koji su
stažirali u školi. Usavršavanje učitelja provodi se redovito.

Što o nama kažu
Roditelji "Podržavaju, potiču, vjeruju".
Učenici "Nikada im dosta škole, ali nastave i obveza je uvijek previše".
Djelatnici "Složni u skoro obiteljskoj atmosferi marljivo, strpljivo i predano treba djelovati na
mlade koji su budućnost našega društva".

Moto škole "Trudom, znanjem i poštenjem“.

Izvannastavne aktivnosti: rasporeñene u 30 - tak interesnih područja kao što su: nogomet,
ples, košarka, stolni tenis, odbojka, atletika, gluma, pjevanje, informatika, likovne radionice,
glazbene škole i strani jezici, školske prometne jedinice ŠPJ,

Kulturno umjetničke aktivnosti: Literarno-novinarska družina, lutkarska, pjevački zbor
(mali i veliki), ritmika, čakavska grupa, krasnoslov, likovna .
ŠŠK ŠKURINJE djeluje pri Osnovnoj školi Škurinje Rijeka.
ŠŠK-a Škurinje pod tim nazivom djeluje od 28. ožujka 1995. godine što je samo nastavak
rada dotadašnjeg športskog društva Oš Škurinje koji je osnovan 1967. godine.
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Športski rezultati kluba uvijek su bili na ponos svih učenika, roditelja i djelatnika zaposlenih u
školi. Pri ŠŠK-u djeluju interesne grupe košarke (m i ž), plesna grupa, atletika (m i ž),
odbojka (ž), rukomet (m), te mlaña i starija grupa nogometaša.

Rad učenika školske zadruge Škurinjko

Izdavač: Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska draga
Urednica: Nada Kegalj
Lektor: Marina Dragičević
Kontakt: MO Škurinjska draga, Porečka 94, tel. 514 968, fax: 500 969
Email: mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
www.rijeka.hr/mjesni odbori/škurinjska draga
Naklada: 500 Primjeraka
Tisak: DES, SPLIT
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