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SKRÁ LIME DE OM IHRISKO
Pod týmto názvom sa v na ej obci 5. apríla 2014 uskuto nila brigáda, ktorú usporiadal Klub seniorov Kynce ová v spolupráci s Obcou
Kynce ová. Jej cie om bolo skrá li a zrenovova detské ihrisko ved a Obecného úradu. Pozvánka bola nasmerovaná pre v etkých
ob anov bez rozdielu veku, ktorým zále í na tom, aby sa na e deti hrali v peknom a kultúrnom prostredí. Na výzvu zareagovalo
bezmála tridsa na ich spoluob anov, ktorí spolo ne nama ovali preliezky, osadili nové hojda ky, pohrabali a upratali detské ihrisko.
Okrem dobrého pocitu z vykonanej práce im odmenou bolo ob erstvenie v podobe kotlíkového gu á u, ktorý si brigádnici sami
uvarili, suroviny poskytol Obecný úrad. V etkým zú astneným ob anom srde ne za pomoc akujeme, konkrétne: p. i márovi, p.
Kramárovi, p. uríkovi, p. Majlingovej, p. Frémalovej, p. Ondrejkovej, p. Stenzlovej, p. árskej, p. Jan iarovej, p. Kme ovej, p.
Marcinekovej, p. Kontrá ovej, chlapcom Tomá ovi Machunkovi a Filipovi Pukanovi, rodinám Stykovej ( .d. 25), kropekovej,
Majcherovej, Chromekovej, Kon ekovej, Kubi ovej, imkovej a Kútikovej. Spolo ná akcia skrá ovania detského ihriska dopadla ve mi
dobre, veríme, e v blízkej budúcnosti opä spolo ne skrá lime zase inú as na ej obce.

KÚTIK KLUBU SENIOROV
Vitalita a zdravie vo vy om veku
O tejto problematike si mali mo nos seniori vypo u na
predná ke Mgr. idlovej. Predná ajúca sa venovala nielen
zdravému stravovaniu ale taktie dvíhaniu a ích bremien v
domácnosti.

achove a o akávali turistov s ob erstvením. Pre ka dého
ú astníka podujatia bol pripravený gulá a nápoj na osvie enie.
Po asie bolo slne né, podujatie sa vydarilo k spokojnosti
v etkých zú astnených seniorov. Spolu s nimi sa te íme na al í
rok, aká lokalita mikroregiónu ich privíta v al om ro níku
podujatia.
Prevencia pred rôznymi chorobami a rie enie zdravotných
problémov s produktmi aloe vera
V júni mali lenovia klubu mo nos zoznámi sa s produktmi z
aloe vera firmy Forever. O ú inkoch aloe na udský organizmus
im pri la porozpráva pani Gilianová, ktorá im zárove dala
mo nos ochutna a odskú a jednotlivé produkty.
Predná ka s pani Petrou ernou

Celoro ná starostlivos o ovocné stromky
al ou zaujímavou predná kou v klube seniorov bola
predná ka zameraná na starostlivos o ovocné strom eky.
Predná ajúcim bol Július Adamove, ktorý ma dlhoro né
skúsenosti s danou problematikou.
Aran ovanie pred Ve kou Nocou
tvrtkové popoludnie tý de pred Ve kou Nocou sa nieslo v
duchu skrá ovania domácností a to formou ve kono ných
ikeban. Pod taktovkou pani árskej si na e eny mali mo nos
vyskú a vytvori vlastné ve kono né ikebany.
Turistický výstup seniorov na Sel iansky diel
8. mája 2014 sa uskuto nil u tretí ro ník mikroregionálneho
turistického podujatia pre seniorov. Autobusy doviezli seniorov
na achovo a odtia vystúpili na Fugerov dvor a tí, o im sily
sta ili a na Sel iansky diel. Tí, o so silami nesta ili, zostali v

lenovia Klubu seniorov Kynce ová na jednom zo svojich
stretnutí absolvovali zaujímavú predná ku s pedikérkoumanikérkou Petrou ernou, ktorá svoju prevádzku otvorila v
priestoroch nad Pneuservisom. Predná ka sa uskuto nila vo
tvrtok 19. júna 2014. Pani erná v úvode informovala o
základoch manikúry a pedikúry. Manikúra je ozna enie
kozmetickej procedúry, po as ktorej dochádza ku kultivácii rúk
s hlavným dôrazom na nechty a ich okolie. Manikúra sa pou íva
tak z isto kozmetických dôvodov, ako aj lekárskych v prípade,
e je okolo nechtov nejaká vírusová alebo ples ová infekcia. V
svojej predná ke sa alej pani erná venovala najmä pedikúre,
ktorá predstavuje profesionálne o etrenie nôh, alebo
v eobecnú starostlivos o nohy. Zahr uje masá nôh, zábaly,
kúpele, strihanie a brúsenie nechtov. Vysvetlila rozdiely medzi
mokrou, suchou a kombinovanou pedikúrou. Venovala sa tie
problematickým oblastiam, ktoré sa vyskytujú na nohách a
práve ktoré mô e pedikúra rie i , respektíve zmierni . Jedná sa
najmä o ko né deformity spôsobené tlakom, ples ové
ochorenia nechtov na nohách a ich prevencii a tie zarastené
nechty. Spomenuté problémy sa týkajú vä iny z nás, preto v
prípade záujmu o konzultáciu alebo samotnú pedikúru a
manikúru mô ete kontaktova pani ernú a dohodnú si termín
na tel. ísle: 0918 402 155.

MEDZINÁRODNÝ DE DETÍ
Tento rok netradi ne zorganizovala Obec Kynce ová pre deti
Medzinárodný de detí s výjazdom do ne alekých Králik.
Autobus s 21 de mi a ich doprovodom vyrazil v sobotu 31. mája
smerom do ly iarskeho strediska na Králikoch. Na deti tu akal
zaujímavý program s názvom Z rozprávky do rozprávky v
podobe cesty rozprávkovým lesom, portových hier, opeka ky
peka iek a atrakcií ako divadelné vystúpenia, nafukovacie
hrady, ma ovanie na tvár, predvádzanie off-road jazdy na
ve kých terénnych autách a balí ek s prekvapením pre ka dé
die a.

ZÁMER EVANJELICKEJ CIRKVI ODPREDA POZEMOK DETSKÉHO IHRISKA NA VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU
Predstavitelia evanjelickej cirkvi, farár Mgr. Daniel Ko tia a
dozorca Ing. Vladimír Zeman nav tívili minulý mesiac Obecný
úrad a prezentovali záujem o odpredaj pozemku ved a
Obecného úradu, kde sa nachádza jediné detské ihrisko v obci,
nako ko tento pozemok je majetkom evanjelickej cirkvi.
Informovali starostku obce, e zámerom je aj výstavba
rodinného domu na predmetnom pozemku. Starostka ich
oboznámila, e stavba rodinného domu je v rozpore s platným
územným plánom obce. Vy la im v ak v ústrety s návrhom, e sa
ich zámer prejedná na Obecnom zastupite stve.
Poslanci vyjadrili negatívne stanovisko k výstavbe rodinného
domu na detskom ihrisku a zárove sa zhodli, e je potrebné,
aby sa k tejto veci vyjadrili obyvatelia obce formou petície. E te
pred uskuto nením samotnej petície sa z iniciatívy obyvate ov

obce Pavla í a ako najstar ieho evanjelika v obci a
presbiterky evanjelickej cirkvi v obci Eleny Jan iarovej, ktorí boli
prítomní na zastupite stve, uskuto nila náv teva u pána farára,
kde prezentovali negatívny postoj obce, obyvate ov a farníkov k
tomuto zámeru. Na fare ich prijal dozorca Ing. Vladimír Zeman.
Na základe náv tevy p. í a a p. Jan iarovej, evanjelická cirkev
prehodnotila svoj zámer a nebude alej iada odpredaj
pozemku pod detským ihriskom.
Pa kovi í ovi a Elenke Jan iarovej patrí ve ká v aka za ich
iniciatívu a odu evnenie pri rie ení tejto zále itosti a
samozrejme aj predstavite om evanjelickej cirkvi za ich
ústretovos a pochopenie pre zachovanie plochy detského
ihriska v obci.

pozvánka
STRETNUTIE S JUBILANTMI A ÚVÍTANIE DETÍ DO IVOTA
Ako ka dý rok, aj tento rok si uctíme na ich jubilantov, ktorí
svoje ivotné jubileum oslávili v uplynulom roku. Tentokrát si
pripomenieme ivotné jubileá s na imi jubilantmi.
V druhej polovici roku 2013 sme medzi nami privítali novú
ob ianku Al betu Snopkovú , ktorú na tomto podujatí uvítame
Jubileum oslávili:
65 rokov
Ján Krná , Ján Bartkovi , O ga arská,
Elena Ondrejková, Bc. Magdaléna Li áková,

do ivota.
Stretnutie s jubilantmi spolu s uvítaním do ivota sa uskuto ní v
nede u 20. 7. 2014 o 1500 hod. v DS Rotunda. Týmto pozývame
v etkých ob anov na toto podujatie pri dobrej hudbe, kde
máme mo nos sa stretnú , porozpráva sa i zabavi .
70 rokov
75 rokov
80 rokov

Ing. Stanislav Styk, Ivan Jan ík, Erika Podlipná
Peter Li ko st., Mária O kajová
Júlia Styková, Anna Gibalová

NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SCHVÁLENÝ
Jedným z prejednávaných bodov posledného Obecného zastupite stva, ktoré sa uskuto nilo v stredu 25. júna 2014, bol Územný
plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky . 5, obec Kynce ová. Navrhované zmeny sa týkajú lokality Medzi vodami .
Na Obecnom zastupite stve bola hos om Ing. arch. Bakitová, ako autor navrhovaných zmien v územnom pláne obce Kynce ová,
ktorá o návrhu informovala prítomných poslancov a zú astnených ob anov obce. Informovala prítomných, e v tejto lokalite sa
plánuje výstavba men ieho polyfunk ného bytového domu s parkovacími miestami a jednostranná výstavba rodinných domov. Od
priemyselného územia bude vedená nová dvojprúdová cesta kategórie C3 s oto kou s jednostranným chodníkom pre pe ích. V
tomto návrhu sú zoh adnené v etky ochranné pásma, existujúca kanalizácia, záplavová túdia a vyrie ené sú aj in inierske siete k
novým stavbám a pre ka dú lokalitu a stavbu sú vymedzené regulatívy (vý ka prvého podla ia, max. zastavaná plocha pozemku,
vý ka domov, tvar striech, at .).
Vý ka polyfunk ného bytového domu bude re pektova susediace domy. V obecnej asti tohto územia, je zámerom obce
umiestni v polyfunk nom objekte jedále pre dôchodcov. V sú asnosti sa h adá investor, ktorý by polyfunk ný dom postavil, byty by
predal a za to poskytol priestory na spomínanú jedále , ktorá by dokázala sama na seba zarobi a bolo by mo né stravu rozná a aj do
okolitých obcí a zastre ila by aj stravovanie vo firmách sídliacich v obci.
V návrhu Územného plánu sú zapracované pripomienky a námietky v etkých dotknutých orgánov a obyvate ov obce. O návrhu
následne prebehla diskusia medzi poslancami a zú astnenými ob anmi, Ing. arch. Bakitová zodpovedala v etky otázky a vysvetlila
posledné nejasnosti. Následne Obecné zastupite stvo návrh Územného plánu jednomyse ne schválilo.

ING. MIROSLAV BARTEK
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Prihlási sa mô ete na obecnom úrade v Kynce o

program:
1000 prezentácia sú a iacich
1030 podpálime pod kotlíkmi
1400 vyhodnotenie
1430 Pacipacifik
1600 III. ro ník sú a e v krájaní cibule
1700 Zvolenskí vrchári
1900 Martin Jakubec a Bo ana - Jadran ou
2100- 2400 diskotéka pod holým nebom s DJ Snopkom

ob erstvenie od klobásky, cez gulá ik a po fazu ovicu, k tomu dobré pivko i kofola a rôzne dobroty

S FINANAČNOU PODPOROU
BANSKOBYSTRICKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

