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Vážení milovníci prírody a turistiky !
V dňoch 17. – 20. januára 2013 sa pre všetkých
účastníkov 47. zrazu turistov a turistických oddielov
mládeže obec Oščadnica, ako hlavné dejisko tohto
významného podujatia, stane Vašim domovom. Poloha
našej obce, ponuka služieb ako aj tradícia lyžiarskych
športov vytvárajú vhodné zázemie pre príjemne strávený
čas a aktívny oddych v tomto centre letnej i zimnej
turistiky nášho regiónu. Pre turistov je lákadlom krásna príroda, ktorou sú Kysuce
hojne obdarené. Lesné cesty a chodníky vhodné pre pešiu turistiku, či
cykloturistiku umožňujú výber ľahkých, aj náročnejších trás. V zimnom období
je na svahoch Veľkej Rače v strediskách Dedovka, Marguška a Laliky možné
zažiť neopakovateľné zážitky.
Srdečne Vás všetkých pozývam, príďte zažiť osobne atmosféru zimy na
Kysuciach. Pevne verím, že čas strávený u nás bude pre Vás obohatením a že
návšteva našej obce určite nebude Vašou poslednou.
Ing. Marián Plevko
starosta obce Oščadnica

Vážení priaznivci turistiky.
Už po 47. krát sa stretávate počas zimného zrazu,
pričom tento rok máte možnosť obdivovať krásy
zimných Kysúc. Štafetu po Levoči prevzala
Oščadnica, ktorá sa stane dejiskom tohto
jedinečného stretnutia turistov v našom kraji.
Kysucká obec patrí medzi najvýznamnejšie
a najvyhľadávanejšie
turistické
destinácie
v regióne a verím, že bude mať čo ponúknuť
i náročným účastníkom tohtoročného turistického
podujatia. Okrem malebných dolín, vrchov
a kopcov budú pre Vás, turisti, určite príjemným zážitkom aj vynovené centrá
obcí Stará Bystrica či Oščadnica. O tom, že táto severná oblasť nášho regiónu
má čo ponúknuť peším turistom i lyžiarom, svedčí množstvo kvalitných
a mimoriadne malebných trás. Teší ma, že budete môcť zažiť aj prechod po
Beskydsko-Javorníckej magistrále, ktorú Žilinský samosprávny kraj sprístupnil
verejnosti v januári 2012. Realizáciou projektu chceme pomôcť vytvoriť
podmienky pre zimný lyžiarsky bežecký šport v oblasti pohorí Vysokých
Javorníkov a Turzovskej vrchoviny na strojovo upravovaných tratiach.
Základnú 54 kilometrov dlhú trasu tvorí hrebeňové spojenie lokality na hranici
s Českou republikou – Makov Bumbálka a pokračuje v pohorí Vysokých
Javorníkov po Čadcu – Husárik.
Jednou z hlavných myšlienok vzniku Beskydsko-Javorníckej magistrály je aj
napojenie na trasy v Moravskoslezskom kraji, aby sa ponúkli nové upravované
trasy na slovenskej strane i turistom zo susednej Českej republiky. Vybraná
trasa pre Vaše podujatie v časti magistrály je na hrebeni Veľkých Javorníkov od
Semeteša cez Kamenitý vrch, Petránky, Chotárny kopec Vojtov vrch
a pokračuje potom cez Kýčeru až do Oščadnice. Na trase Vás bude sprevádzať
okrem nezameniteľnej atmosféry osád a krásnych výhľadov, aj jedinečná
galéria v prírode, ktorú vytvorili umelci z regiónu Kysúc a Považia. Pohyb po
magistrále Vám budú spríjemňovať aj dôležité, turisticky zaujímavé prvky ako
sú rozhľadne, odpočívadlá a informačné tabule.
Prajem všetkým účastníkom 47. Zimného zrazu Klubu slovenských turistov
a stretnutia turistických oddielov mládeže, aby si odniesli čo najkrajšie zážitky
z tohto malebného a prírodnými krásami mimoriadne obdareného kúta Slovenska
a užili si pohyb v zasneženej prírode.
Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ
Organizátor zrazu
Organizátorom 47. zimného zrazu Klubu slovenských turistov a stretnutia
turistických oddielov mládeže je z poverenia Ústrednej rady KST Obec
Oščadnica, Regionálna rada KST Čadca a SNOW PARADISE Veľká Rača
Oščadnica. Podujatie je organizované pod záštitou predsedu Žilinského
samosprávneho kraja.

Miesto a termín zrazu

Oščadnica, 17. – 20. január 2013.

Účasť na zraze

Členovia KST a neorganizovaní účastníci, ktorí sa na zraz prihlásia a uhradia
účastnícke poplatky. Deti a mládež do 18 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode
vedúceho TOM alebo rodičov.

Kontakty a informácie:
OBEC OŠČADNICA
Obecný úrad v Oščadnici
Nám. M. Bernáta 745, 023 01
tel.: 041/4382 121
e-mail: zrazturistov@oscadnica.sk
- informácie o zraze

RAČA-TIK,
turisticko informačná kancelária
Nám. M. Bernáta č. 1797
tel.: 041/4382 101
e-mail: zrazubytovanie@oscadnica.sk
- zasielať vyplnené prihlášky

V strediskách ŠPORTCENTRUM a SNOWPARADISE Veľká Rača bude
účastníkom 47. zimného zrazu Klubu slovenských turistov a stretnutia turistických
oddielov mládeže poskytnutá zľava 25 % na lyžiarske vleky a lanovku.

Prezentácia

Uskutoční sa v Kultúrnom dome v Oščadnici:
17.januára 2013 (štvrtok) od 8.00 do 23.00 hod.
18.januára 2013 (piatok) od 7.00 do 23.00 hod.
19.januára 2013 (sobota) od 7.00 do 10.00 hod.
Pri prezentácií sa členovia KST preukážu platným členským preukazom.

Účastnícky poplatok

Členovia KST, KČT, PTTK, MTSz, ÖTK
Nečlenovia uvedených organizácií
Nečlenovia uvedených organizácií do 18 rokov
Členovia TOM, deti a mládež (do 18 rokov) KST
Vedúci TOM (min. 5 detí do 18 rokov)
Členovia TOM a mládež (19 – 26 rokov) KST, KČT, PTTK, MTSz, ÖTK

8€
12 €
6€
0€
0€
3€

TRASY
Lyžiarske trasy: ŠTVRTOK 17. január 2013
1.

Oščadnica, námestie - Penzión Gájuz - Surovina - Kalinový vrch
- Úpratiská - chaty na Rači - Marguška - Zadedová - Oščadnica,
Dedovka.
(rovnaká ako 4. v piatok)
Mierne náročná - 11km/500 m.
Doprava:
SKI Busy z cieľa.
V pohorí Kysucké Beskydy - variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:
M značky:
Ž a Z značky a Neznačkované:

p. Vakula s Loko CA.
p. Kubuš, p. Gánoczy.

Sprievodcovia: 1 až 2 Oščadnica ( Loko CA+ ŠKT) + horská služba.

*******************************************************************

Lyžiarske trasy: PIATOK 18. január 2013
1.

Semeteš - Kamenitý vrch (rozhľadňa) - Jakubovský vrch Petránky - Chotárny kopec - Vojtov vrch - Kýčera- Oščadnica,
Píla (rázc. pri Drevorubačovi).
(rovnaká ako 1. v sobotu)
Náročná - 28 km/600 m.
Doprava:
Busy na štart a SKI Busy z cieľa. Bus na štart spoplatnený.
V pohorí Javorníky: 40.ročník. Variant Beskydsko-Javorníckej magistrály.
Zodpovedný za prípravu:
Č značky:
Z značky a Neznačkované:

p. Vakula s Loko CA.
p. Kučerík.

Sprievodcovia: 4 Lokomotíva Čadca + horská služba.

2.

Stará Bystrica, námestie - Blatá - sedlo pod Orlom - Malá Rača Veľká Rača - chaty na Rači - Dedovka
Veľmi náročná - 18 km/1000 m.
Doprava:
Busy na štart. Bus na štart spoplatnený.
V pohorí Kysucké Beskydy - variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:
Z značky a Neznačkované:
M a Z značky a Neznačkované:

p. Podmanický a p. Neslušan
(OÚ Stará Bystrica) a p. Adamčík.
p. Kubaščák a p. Nocík.

Sprievodcovia: 4 ŠKT + horská služba.

3.

Oščadnica, námestie - Zagrapa - Kubuši - Javorské - Beskydok Švancari - Moravské - osada Magura - Borsučia - Tichá Oščadnica, Lalíkovci.
Náročná - 18 km/700m.
Doprava:
SKI Busy z cieľa.
V pohorí Kysucké Beskydy - variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:
Z značky:
Č značky a Neznačkované:

p. Fonš s AHA Čierne.
p. Kubuš a p. Kučerík.

Sprievodcovia: 4 AHA Čierne + Oščadnica + horská služba.

4.

Oščadnica, námestie - Penzión Gájuz - Surovina - Kalinový vrch
- Úpratiská - chaty na Rači - Marguška - Zadedová - Oščadnica,
Dedovka.
(rovnaká ako 1. vo štvrtok)
Mierne náročná - 11 km/500 m.
Doprava:
SKI Busy z cieľa.
V pohorí Kysucké Beskydy - variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:
M značky:
Ž a Z značky a Neznačkované:

p. Kučerík.
p. Kubuš, p. Gánoczy.

Sprievodcovia: 1 až 2 Oščadnica (+ ŠKT) + horská služba.

Lyžiarske trasy: SOBOTA 19. január 2013
1.

Semeteš - Kamenitý vrch (rozhľadňa) - Jakubovský vrch Petránky - Chotárny kopec - Vojtov vrch - Kýčera - Oščadnica,
Píla (rázc. pri Drevorubačovi).
(rovnaká ako 1. v piatok)
Náročná - 28 km/600 m.
Doprava:
Busy na štart a SKI Busy z cieľa. Bus na štart spoplatnený.
V pohorí Javorníky: 40.ročník. Variant Beskydsko-Javorníckej magistrály.
Zodpovedný za prípravu:
Č značky:
Z značky a Neznačkované:

p. Vakula s Loko CA.
p. Kučerík.

Sprievodcovia: 4 Lokomotíva Čadca + horská služba.

2.

Horný Vadičov, Hájnice - Zlieň - traverz Magury a Požehy kaplnka nad Kotrčinou Lúčkou - Búčnik - traverz Vretňa Radoľa.
Stredne náročná - 25km/800m.
Doprava:
Busy na štart (spoločne s trasou 3. v Sobotu) a z cieľa. Bus
na štart a z cieľa spoplatnený. V pohorí Kysucká vrchovina: 37.ročník.
Zodpovedný za prípravu:

p. Žabka s ŠKT KNM.

Sprievodcovia: 4 ŠKT KNM + horská služba.

3.

Horný Vadičov, Hájnice - traverz Ľadonhory a Stien - B.Lehota
- Radoľa.
Nenáročná - 10km/400m.
Doprava:
Busy na štart (spoločne s trasou 2. v Sobotu) a z cieľa. Bus
na štart a z cieľa spoplatnený. V pohorí Kysucká vrchovina: 37.ročník.
Zodpovedný za prípravu:

p. Žabka s ŠKT KNM.

Sprievodcovia: 2 ŠKT KNM + horská služba.

4.

Skalité, Serafínov - Vreščovské sedlo - Moravské - Magura,
osada - Valangy - chaty na Rači - Dedovka.
Stredne náročná - 20 km/600 m.
Doprava:
Busy na štart. Bus na štart spoplatnený.
V pohorí Kysucké Beskydy - variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:
po Moravské:
od Moravského:

p. Fonš s AHA Čierne.
p. Kučerík.

Sprievodcovia: 4 AHA Čierne + Oščadnica + horská služba.

5.

Oščadnica, Píla (razc.pri Drevorubači) - Kalinový vrch Úpratiská - chaty na Rači - Marguška - Zadedová - Oščadnica,
Dedovka.
Stredne náročná - 13 km/500 m.
Doprava:
SKI Busy na štart+ z cieľa.
V pohorí Kysucké Beskydy -variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:

p. Kubuš.

Sprievodcovia: 2 + horská služba: Oščadnica + ŠKT.
*******************************************************************

Lyžiarske trasy: NEDEĽA 20. január 2013
1.

Oščadnica, námestie - Penzión Gájuz - Surovina - Rybonov Oščadnica, Píla (rázc. pri Drevorubačovi).
Nenáročná - 6 km/200 m.
Doprava:
SKI Busy z cieľa.
V pohorí Kysucké Beskydy - variant KLM.
Zodpovedný za prípravu:
M značky a Neznačkované:

p. Kubuš.

Sprievodcovia: 1 Oščadnica (+ ŠKT) + horská služba.

Lyžiarske trasy pre TOM: Štvrtok až Nedeľa
Sprievodcovia: 2 vedúci TOM (+Oščadnica) + horská služba.
1.

Lanová dráha Dedovka - Chaty na Rači - okruh “Stopa zdravia“ na
Úpratiskách.
Nenáročná - 5km/400 m x počet okruhov.
(možnosť predĺžiť na Margušku).

2.

Okruh v okolí penziona Gájuz.
Nenáročná - 1km/5m x počet okruhov.

3.

Okruh KLM v Tichej doline.
Mierne náročná - 5 km/50 m.

Pešie trasy
Sprievodcovia: 1 až 2 Oščadnica (Turzovka: Chromík + Kysucký Lieskovec +
ŠKT) + HS.
1.

Oščadnica, DDS Slniečko - Čerchľa - Moskali - Zadedová - osada
Príslop - osada Grófovci - Oščadnica, Dedovka.
6 km/300 m. (Iba v piatok a sobotu).

2.

Oščadnica, námestie - Zagrapa - Kubuši - Javorské a späť.
12km/400 m. (Iba v sobotu).

3.

Lanovkou z Oščadnica, Dedovka k chatám na Rači - Veľká Rača a
späť.
5km/300 m. (štvrtok až nedeľa).

4.

Oščadnica, Dedovka - Zadedová - Marguška - chaty na Rači - Veľká
Rača a späť.
10km/500m. (štvrtok až nedeľa).

Trasy pre zjazdárov so skialpinistickým viazaním
1.

Na vrchol Veľkej Rače a späť.

OŠČADNICA
Obec Oščadnica
Sídlo OcÚ:
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
Kontakt:
041/4382 121
Webové sídlo: www.oscadnica.sk

Obec Oščadnica patrí medzi najvýznamnejšie centrá letnej i zimnej turistiky na
Slovensku. Tvorí malebný územný celok s charakteristickými prvkami valašského
a kopaničiarskeho osídlenia. V obci Oščadnica, s
rozlohou 5800 ha, žije približne 5.700
obyvateľov. V zimnom období je obec
navštevovaná kvôli známemu lyžiarskemu
stredisku SNOW PARADISE Veľká Rača
Oščadnica, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie
centrá zimnej turistiky na Slovensku. Samotná
Veľká Rača je najvyšším vrchom regiónu Kysúc
a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie.
V letnom období zas v obci nájdete širokú ponuku možností
pre aktívny oddych a relaxáciu. Výborne značené lesné cesty a
chodníky sú vhodné na pešiu turistiku i cykloturistiku a
umožňujú výber ľahkých ale aj náročných trás.
Zaujímavým miestom obce je taktiež Kalvária s
kamenným kostolom, týčiaca sa nad centrom
obce, ktorú každý rok v auguste navštevujú
stovky pútnikov. Kalvária bola postavená
obyvateľmi Oščadnice v roku 1946 z vďačnosti
za to, že počas druhej svetovej vojny, keď sa
bojovalo na Veľkej Rači, vojna obišla dedinu a
nikto z jej občanov neprišiel o život.

Kaštieľ v Oščadnici postavil gróf Ballestrem
po roku 1910, zároveň pri ňom zriadil park,
ktorý dnes predstavuje vyvinutý typ
prírodného parku s rozlohou približne dva
hektáre, v ktorom sa nachádzajú domáce i
cudzokrajné dreviny. V rokoch 2006 - 2007
bol park rekonštruovaný. Poznávací a študijný
charakter lokality rozšírila výsadba nových
rastlín, drevín a trávnikov v súlade s
charakterom prostredia a ekosystému oblasti.
Obec je známa i láskou ku kultúre. V našej
obci sa konal v poradí už 20. ročník
Oščadnickej heligónky, najstaršej národnej
prehliadky heligonkárov s medzinárodnou
účasťou. V rámci prehliadky sa predstavujú
všetky vekové kategórie detí, mládeže
i dospelých v hre na heligónke. Prehliadka je
dvojdňová a má bohatý sprievodný program.
Z úcty farníkov k Matke Ježiša Krista
vyplýva prirodzená túžba vytvoriť diela,
ktoré by ju pripomínali a sprítomňovali.
Ľudia vždy, keď mali problémy, sa obrátili
na Pannu Máriu, aby u svojho syna vyprosila
pre nich pomoc a ochranu. V Oščadnici sa
vytvorili a zachovali krásne diela, ktoré
obdivujú nielen pútnici, ale i turisti
prichádzajúci z okolitých miest.
Oščadnica patrí medzi najväčšie obce na
Kysuciach, pretože z jej ústredia sa domy
rozliehajú do niekoľkých dolín i na strmé
úbočia Slovenských Beskýd. Leží na ľavom
brehu Kysuce. Vinie sa hore dolinou 13 km
dlhou okolo potoka Oščadničanky. Rozloha
obce je 5800 ha. Má 22 osád. Oščadnica má
svojim návštevníkom čo ponúknuť, miestni
ľudia sú srdeční a pohostinní a obec právom
patrí medzi turisticky atraktívne obce
Slovenska.

SNOW PARADISE Veľká Rača Oščadnica
SNOW PARADISE Veľká Rača Oščadnica
Sídlo strediska:
Dedovka č. 40, 023 01 Oščadnica
Kontakt:
041/4382 120
Webové sídlo: www.velkaraca.sk

Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica patrí medzi národné lyžiarske TOP
stredisko, nachádza
sa v Kysuckých Beskydách, na Severe Slovenska. Má
vynikajúce prírodné predpoklady na
lyžovanie, snowboarding, bežkovanie a
skialpinizmus. Najväčšou prednosťou strediska je jeho rozloha a vzájomné
prepojenie troch lokalít - Dedovka (4-sedačka), Marguška (4-sedačka) a Lalíky (6sedačka,8-miestne kabínky).
Prepravná kapacita strediska predstavuje
9700 osôb za hodinu. Milovníci zimného
športu majú k dispozícii 13 zjazdoviek s
celkovou dĺžkou 14 km, prípadne môžu
využiť aj skvelé večerné lyžovanie na
osvetlených zjazdovkách v dĺžke 2,7 km.

Vyznávači bežeckého lyžovania si tiež
prídu na svoje, nachádzajú sa tu
bežecké trasy - Stopa zdravia v dĺžke 1
km, 3 km, 5 km. Ponuka služieb a
aktivít v stredisku je pestrá – kvalitná
lyžiarska škola, škôlka, snowpark,
úschovňa lyží, ski servis, požičovňa lyží,
snowboardov alebo skifoxu.
Komu chýba ešte viac adrenalínu, aj počas zimy môže vyskúšať 1300-metrovú
bobovú dráhu „ALPINCOASTER“ s 15 zákrutami a 12 super skokmi. V stredisku
Snow paradise Veľká Rača si prídu na svoje všetci - menej skúsení i nároční
lyžiari, bežkári, turisti a hlavne rodiny s deťmi. Samozrejmosťou je občerstvie na
svahu v bufetoch a horských chatách.

LETO NA VEĽKEJ RAČI

V Oščadnici si môžu užiť peknú dovolenku nielen lyžiari, ale aj milovníci prírody
a hôr. Na svoje si prídu milovníci horskej turistiky ale i cyklisti, ktorí môžu využiť
kilometre značených tratí.
V letnom centre zábavy nájdete množstvo
adrenalínových atrakcií ako je lanová
dráha, bobová dráha 1300 m, trampolíny,
lezecká stena, lanový park Monkey way,
lanové centrum, aquazorbing, Karolšus,
lukostreľba, vzduchovky alebo množstvo
akcií, ktoré prebiehajú počas celého leta.

ORLOJ V STAREJ BYSTRICI

Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje
sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Celý návrh od
akad. sochára Lovišku bol najskôr vytvorený v hlinenom modeli, ktorý bol
architektom Ivanom Jarinom prepracovaný do výkresovej dokumentácie.
Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným
ramenám, ktoré tvoria kostru orloja.
Šesť bronzových plastík, ktoré sú umiestnené vo výklenkoch orloja: z najstaršieho
obdobia je to knieža Pribina, kráľ Svätopluk, z 19. storočia sú to kodifikátori
slovenského jazyka Anton Bernolák a Ľudovít Štúr, z 20. storočia je to Milan
Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. V rámci historických postáv 19. a 20. storočia
bol úmysel autorov vybrať po dve postavy z prostredia katolíckeho a po dve z
prostredia evanjelického. Pozoruhodnosťou je taktiež vyobrazenie Pribinu s mečom
v ruke a kráľa Svätopluka s kráľovskou korunou, ako kráľa starých Slovákov.
Všetkých šesť plastík bolo odliatych z bronzu v ateliéri Tri kamene v Stupave.
Drapéria je zhotovená zo slovenského kameňa ryolitu, ktorý vznikol stuhnutím
lávovej hmoty a bol vyťažený v lomoch pri Hliníku nad Hronom. Horná časť
drapérie je vytesaná v tvare opony, dolná časť obsahuje kruhové otvory, v ktorých

sú vložené priehľadné tabuľky zo zlatého ónyxu – jediného slovenského mramoru,
ktorý sa ťaží v lomoch pri Leviciach. Tento mramor obsahuje vo svojej štruktúre
časti zlatého vlasu, od čoho je jeho pomenovanie. V noci sú tieto tabuľky zlatého
ónyxu podsvietené. Autori drapérie sú taktiež akad. sochári manželia Loviškovci. Z
ryolitu je zhotovený aj portál vstupu do galérie.
Sedem sôch slovenských apoštolov vytesal z topoľového dreva ľudový rezbár Peter
Kuník z Tvrdošína. Ide o svätcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom: sv.
Cyril, sv. Metod, sv. Andrej-Svorad, sv. Beňadik, sv. Gorazd, sv. Bystrík a sv.
Vojtech.Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi.
Práve astroláb robí zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný a prvý orloj na
Slovensku. Vzhľadom na to, že ide o zložitý astronomický a hodinársky
mechanizmus, obec Stará Bystrica oslovila pražskú firmu SPEL, ktorá navrhla a
zostrojila astroláb pre Slovenský orloj v Starej Bystrici. Je potrebné zdôrazniť, že
astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice,
nejde teda o kópiu iného orloja. Farebnosť hlavnej dosky astrolábu je daná fázami
dňa: čierna noc, červená úsvit, bledomodrá deň-obzor, červená súmrak. Ručička so
slnkom sa pohybuje po týchto poliach podľa toho, kde sa reálne slnko nachádza.
Hlavná doska astrolábu je ďalej delená zlatými lemovkami, ktoré označujú rovník,
obratník raka, obratník kozorožca a tzv. miestny poludník, teda úsečku priamky,
ktorá ukazuje kedy je slnko najvyššie na oblohe nad Starou Bystricou. Orloj v
Starej Bystrici tak ako jediný z jestvujúcich orlojov na svete ukazuje tzv. pravý
slnečný čas. Okrem toho astroláb ukazuje polohu mesiaca na oblohe, fázy mesiaca
a polohu slnka v znamení zverokruhu. Na vonkajšom okraji je tzv. kalendárna
doska, ktorá má 366 dielov a každý deň sa otočí o jeden diel. Významné slovenské
sviatky a pamätné dni sú na kalendárnej doske označené červenou hviezdou.
Vo vežičke orloja sú umiestnené dva zvony. Jeden zvon odbíja čas, druhý zvon
vytvára zvukovú kulisu počas promenády apoštolov. Odbíjací zvon (cimbal) nesie
názov sv. Juraj a text: Slovenský orloj Stará Bystrica R. P. 2009. Zvon dal odliať
žilinský župan Ing. Juraj Blanár. Druhý zvon nesie názov Riečnická Madona a text:
Na pamiatku zatopených obcí Riečnica a Harvelka dal odliať nitriansky biskup
Mons. Viliam Judák. Tento zvon má vyobrazený emblém Panny Márie z obrazu na
hlavnom oltári riečnického kostola, ktorý sa jediný zachoval pred zatopením.
Umelecké informačné centrum v priestore pod orlojom je výtvarne navrhnuté
ateliérom Byzant. V tomto priestore vznikla malá predajná galéria, v ktorej sa
vystavujú diela profesionálnych i neprofesionálnych umelcov. Okrem toho tu bude
umiestnená predajňa suvenírov, informačno-turistická kancelária, a zároveň tu
bude sprístupnené schodisko k zadnej časti orloja, v ktorej si budú môcť
návštevníci pozrieť mechanizmy orloja.
(zdroj: www.starabystrica.sk)

SÚPIS UBYTOVANIA
Názov
ubytovacieho
zariadenia
Penzión Centrál
P Penzión Kyčera
E

I

Počet
prísteliek

CENA

Raňajky Polpenzia

pevné lôžko prístelka

47

6

14 €

12 €

7€

www.kycera.sk

50

16

14 €

10 €

7€

Villa Ľudmila

www.villaludmila.sk

36

16

15 €

10 €

Penzión Holtán

www.uholtana.sk

26

2

10 €

8€

www.penzionpritrojicke.sk

30

20

15 €

Penzión Gajuz

www.penzion.gajuz.sk

40

9

15 €

Penzión Rami

www.penzionrami.sk

30

Penzión Alpinka

www.alpinka.sk

15

Penzión HM

www.penzion-hm.sk

16

4

13 €

10 €

7€

www.penzion-funak.sk

16

6

15 €

10 €

7€

Penzión IKM

www.pensionikm.sk

32

10 €

7€

Penzión Dedovka

www.penziondedovka.sk

35

15 €

7€

www.urozy.sk

20

13 €

7€

www.ubytovanieliptak.sk

18

Penzión Solisko

www.penzionsolisko.sk

12

15 €

Penzión Drevorubač

www.drevorubac.sk

18

12 €

Penzión Lalíky

www.penzionlaliky.com

20

Ó Penzión Fuňák
N

Počet
lôžok

www.penzion-central.sk

N Penzión Trojička
Z

Kontakt

Y Penzión u Rózy
Penzión Lipták

3€
7€
7€

10 €

7€

15 €

7€

15 €

6

5

10 €

7€

8€

3€
7€

8€

15 €

ZŠ Oščadnica - Ústredie – ubytovanie v spacích vakoch v triedach (prednostne pre TOM) kapacita 100 miest :
Zimné táborenie – na ploche pri chatách na Veľkej Rači : 2 €/1 noc

7€
7€

2 €/1 noc

Bez
stravy

Názov
ubytovacieho
zariadenia

Kontakt

Počet
lôžok

Počet
prísteliek

CENA

Raňajky Polpenzia

pevné lôžko prístelka

Bez
stravy

Apartmány Gájus

http://www.gajus.szm.com/

5

1

9€

5€

Apartmány Limba

www.apartmanylimba.sk

22

2

12 €

8€

Počet
lôžok

Počet
prísteliek

17

4

10 €

8€

A

Názov
ubytovacieho
zariadenia

Kontakt

privát Jablonka

CENA

7€
A
Raňajky Polpenzia

pevné lôžko prístelka

Bez
stravy

Javorinka

www.penzionjavorinka.sk

25

5

10 €

8€

A

Panoráma

www.privatpanorama.6f.sk

12

3

9€

8€

A

Pod Dedovou
Názov
ubytovacieho
zariadenia

24
Kontakt

12 €

Počet
lôžok

Počet
prísteliek
8

7€
CENA

Raňajky Polpenzia

pevné lôžko prístelka

Chata Kamilka

www.kamilka.sk

48

Chata Vlasta

www.privatvlasta.sk

15

Chalupa u Drába

www.chalupaudraba.szm.com

26

4

10 €

8€

A

Drevenica u Mateja

www.drevenica-umateja.sk

19

3

12 €

11 €

A

Názov
ubytovacieho
zariadenia

Kontakt

Hotel Rača
Hotel MARLENE

www.marlene.sk

Počet
lôžok

13 €

10 €

Bez
stravy

7€

10 €

Počet
prísteliek

A

CENA

Raňajky Polpenzia

pevné lôžko prístelka

50

5

12 €

10 €

7€

60

30

19 €

12 €

7€

Bez
stravy

PROGRAM
ŠTVRTOK 17. január 2013
08.00 – 23.00 hod.

09.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
17.00 – 20.00 hod.
19.00 hod.

prezentácia účastníkov zrazu v priestoroch Kultúrneho
domu v Oščadnici na Námestí M. Bernáta a ubytovanie
účastníkov
odchod účastníkov na lyžiarske trasy č. 1 a pešiu trasu č. 3
premietanie filmov s turistickou a horolezeckou tematikou
45. výročie Strediska
večera
slávnostné otvorenie 47. zimného zrazu Klubu slovenských
turistov a stretnutia TOM na Námestí Martina Bernáta

PIATOK 18. január 2013
07.00 – 23.00 hod.

06.45 – 08.30 hod.
07.45 hod.
11.00 – 17.00 hod.

11.00 -17.00

18.00 hod.
18.00 hod.

17.00 – 20.00 hod.
20.00 hod.

20.00 hod.

prezentácia účastníkov zrazu v priestoroch Kultúrneho
domu v Oščadnici na Námestí M. Bernáta a ubytovanie
účastníkov
raňajky
odchod účastníkov na lyžiarske trasy č. 1, 2, 3, 4, a pešie
trasy č. 1 a 3
individuálna prehliadka v Kysuckej galérii v Oščadnici
(kaštieľ), prehliadka Oščadnickej kalvárie a kostol,
prehliadka Orloja v Starej Bystrici doprava
Súťaže v bežeckom lyžovaní – TOM + dospelí –
Športcentrum Oščadnica (Prihlášku na súťaž vyplniť pri
prezentácii deň vopred)
slávnostný orgánový koncert v Rímsko-katolíckom kostole
Nanebovzatej Panny Márie v Oščadnici
akcia lyžiarskeho strediska Snow Paradise Veľká Rača –
nočný pretek bežkárov – vrcholová stanica v Dedovke na
zjazdovke Hrebeňová, živá ľudová hudba, Diskotéka –
údolná stanica v Dedovke, bezplatný Skibus z centra obce
Oščadnica je zabezpečený
večera
súťaže Športcentrum – večerný obrovský slalom,
snowtubing (Prihlášku na súťaž vyplniť pri prezentácii deň
vopred)
diskotéka v stredisku Športcentrum

PROGRAM
SOBOTA 19. január 2013
07.00 – 10.00 hod.

prezentácia účastníkov zrazu v priestoroch Kultúrneho
domu v Oščadnici na Námestí M. Bernáta a ubytovanie
účastníkov

06.45 – 08.30 hod.

raňajky

07.45 hod.

odchod účastníkov na lyžiarske trasy č. 1, 2, 3, 4, 5, a pešie
trasy č. 1, 2, 3

11.00 – 19.00 hod.

individuálna prehliadka v Kysuckej galérii v Oščadnici
(kaštieľ), prehliadka Oščadnickej kalvárie

17.00 – 20.30 hod.

večera

18.00 hod.

svätá omša v Rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatej
Panny Márie v Oščadnici

19.00 hod.

slávnostné ukončenie 47. zimného zrazu Klubu
slovenských turistov a stretnutia TOM na Námestí Martina
Bernáta, odovzdanie zrazových štafiet

20.00 – 01.00 hod.

papučový bál

NEDEĽA 20. január 2013
06.45 – 08.30 hod.

raňajky

07.45 hod.

odchod účastníkov na lyžiarsku trasu č. 1 a pešiu trasu č. 3

09.00 – 12.00 hod.

individuálna prehliadka v Kysuckej galérii v Oščadnici
(kaštieľ), prehliadka Oščadnickej kalvárie,

10.00 – 12.00 hod.

uvoľnenie bytových priestorov

