Klub slovenských turistov
Lokomotíva Banská Bystrica

V roku 60. výročia založenia
Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica
udelilo mu Mesto Banská Bystrica ocenenie

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ KLUB MESTA 2017

Z histórie KST Lokomotíva Banská Bystrica
Z histórie KST Lokomotíva Banská Bystrica

Z histórie
KST
Banská
Bystrica
V roku 2017 uplynulo
60 rokov
od Lokomotíva
vzniku turistického
odboru
v TJ Lokomotíva Banská
Bystrica (pôvodný názov Telovýchovnej jednoty bol DŠO - Dobrovoľná športová orgaV roku 2017 uplynulo 60 rokov od vzniku turistického odboru v TJ Lokomotíva Banská Bystrica
nizácia
Lokomotíva)
V roku
2017 názov
uplynulo
60 rokov odjednoty
vznikubol
turistického
odboru športová
v TJ Lokomotíva
Banská
Bystrica
(pôvodný
Telovýchovnej
DŠO - Dobrovoľná
organizácia
Lokomotíva)
(pôvodný názov Telovýchovnej jednoty bol DŠO - Dobrovoľná športová organizácia Lokomotíva)

Odbor turistiky TJ Lokomotíva založili na jeseň v roku 1957 turisti, ktorí pôvodne pôsobili v Odbore Klubu
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v Kremnici bol v Kremnických vrchoch zrekonštruovaný historický Tunel a zásluhou banskobystrických
turistov-značkárov tu bola vytvorená unikátna mimoúrovňová križovatka značených turistických ciest.
Uvedené aktivity nás nepochybne oprávňujú považovať Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská
Bystrica za významného nasledovníka a propagátora turistických tradícií v našom meste a regióne.
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Andrej Vigaš, Oľga Vigašová, Igor Malinovský, Dušan Kaliský, Oľga Kaliská, Jozef Strečok,Stanislav Melek.
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