Športové zručnosti a vedomosti študentov
preverila už deviata Župná kalokagatia
Strelnica v Turanoch sa
opäť po roku stala hlavným
dejiskom súťaže Župná kalokagatia, ktorej poslaním bolo
spojiť krásu tela i ducha.
Žiaci stredných škôl z piatich
regiónov Žilinského samosprávneho kraja sa 10. septembra zúčastnili krajského kola 9.
ročníka Župnej kalokagatie. Aj
tento rok ju vyhlásil Žilinský samosprávny kraj. Do krajského
kola v Turanoch sa prebojovali
prvé dva víťazné tímy z regionálnych kôl. Počas súťažného
dňa sa stretlo 10 päťčlenných
zmiešaných družstiev, ktoré
si zmerali sily nielen vo vedomostných, ale aj športových
disciplínach. Jednotliví súťažiaci absolvovali orientačný
trojkilometrový beh v teréne
s kontrolnými stanovišťami,
kde si zastrieľali zo vzduchovky,
zúčastnili sa zdravotnej prípravy, hodu granátom, prehupu
lanom či čítania z mapy a určovania azimutov. Taktiež museli
odpovedať na otázky z rôznych
oblastí, od dopravy cez históriu
až po civilnú ochranu. Družstvá pri plnení súťažných úloh
využili svoje teoretické vedomosti z daných sfér v spojení
s fyzickou zdatnosťou.
Triumfovali Liptáci
„Snahou Žilinskej župy je prinavrátiť šport do škôl, a preto
sa snažíme vytvárať vhodné
podmienky pre športové aktivity na našich školách. Jednou
z nich je i organizovanie takýchto športových súťaží. Župnú kalokagatiu organizujeme

Družstvo Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci si odnieslo bronzové medaily

už od roku 2006, kedy bol jej
nultý ročník. Počas tejto doby
si získala množstvo priaznivcov
a teší sa obrovskému úspechu,“
povedal predseda ŽSK Juraj
Blanár. Víťazom krajského kola
sa stalo družstvo z Gymnázia
v Liptovskom Hrádku. Striebro si odniesli tiež Liptáci, študenti z Obchodnej akadémie
v Liptovskom Mikuláši, tretie
miesto si vysúťažili zástupcovia Obchodnej akadémie
D. M. Janotu v Čadci. Okrem

Od minulého roka je partnerom súťaže i Stredná škola
požiarnej ochrany v Žiline,
ktorej zástupcovia predstavili
ukážky práce hasičov.
Na Župnej kalokagatii bývajú každoročne ocenení žiaci,
ktorí sa významným spôsobom
zaslúžili o záchranu ľudského
života. Tento rok získal túto
cenu žiak Dopravnej akadémie
v Žiline, Jozef Piatka, ktorý pohotovo poskytol spolužiačke
prvú pomoc pri epileptickom
záchvate. Krajské kolo Župnej
kalokagatie organizoval Žilinský samosprávny kraj spolu
so Strednou odbornou školou v Turanoch. Projekt bol
finančne podporený i Radou
vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality. Celoslovenské kolo súťaže s medzinárodnou účasťou sa bude konať
17. septembra v priestoroch
strelnice v Turanoch. Zúčastnia
sa ho nielen víťazné družstvá
krajských kôl zo všetkých samosprávnych krajov Slovenskej
republiky, ale aj z Českej republiky či Poľska.

bodovaných disciplín sa žiaci
zúčastnili praktickej ukážky resuscitácie, ktorú pre študentov
zabezpečila Stredná zdravotnícka škola zo Žiliny. Zamestnanci Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Žiline poskytovali účastníkom informácie o práci polície. Partnerom
súťaže je aj 5. pluk špeciálneho
určenia v Žiline, ktorého zástupcovia zaobstarali ukážky
zbraní a obrnených vozidiel,
ktoré žiakov veľmi zaujali.

Cesty v kysuckom regióne sú opäť
o niečo novšie a bezpečnejšie

Nový mikrokoberec v hodnote 25-tisíc eur položili cestári v Starej Bystrici

Vodiči v regióne Kysuce sa
môžu tešiť z bezpečnejších
povrchov vozoviek. Nový
mikrokoberec za 25-tisíc eur
v celkovej dĺžke 422 metrov
položili cestári Správy ciest
Žilinského samosprávneho
kraja (SC ŽSK) v Starej
Bystrici.
„Pokládka nového mikrokoberca prinesie do regiónu
ďalšie zlepšenie dopravnej situácie. Ide o úsek s bezpečnejším a kvalitnejším povrchom,
ktorý je určený práve pre kritické úseky, kde majú vozovky

zníženú drsnosť a môže tam
dochádzať k častejším dopravným nehodám,“ vyjadril sa generálny riaditeľ SC ŽSK Ivan
Fábry.
Z krajského rozpočtu financovala Žilinská župa vo výške
30-tisíc eur i opravu oporného
múru v Zákopčí. Nového povrchu sa za tieto peniaze dočkali
i kratšie úseky komunikácií
v Kysuckom Novom Meste,
Povine a Ochodnici.
Žilinský samosprávny kraj je
v kysuckom regióne správcom
ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 230,468 kilomet-

rov. Cestári si nevydýchnu ani
v najbližšej dobe. O pár dní ich
totiž čaká asfaltovanie dvoch
úsekov ciest III. triedy Staškov
– Olešná a Čadca – Čadečka.
Na Kysuciach sa opravovali
a modernizovali cesty aj z európskych peňazí. Konkrétne
vďaka projektu „Zabezpečenie
bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území
Žilinského
samosprávneho
kraja“ sa podarilo zrekonštruovať dva mosty a cestu v úseku
Klubina – Krásno nad Kysucou a cestu Radôstka – Nová
Bystrica.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

