7. STRETNUTIE PRIAZNIVCOV KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV NA VEĽKEJ RAČI
konané pri príležitosti

90. výročia turistickej chaty Mlynčárka

INFORMAČNÝ
SPRAVODAJ
25.- 26. septembra 2015

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO A ORGANIZAĆNÝ ŠTÁB
Čestné predsedníctvo:
Ing.Marián Plevko starosta obce Oščadnica
Ing. Peter Dragúň predseda Klubu slovenských turistov
Ing. Anna Krištofová podpredsedníčka Klubu slovenských turistov
Organizačný štáb:

František Žabka predseda organizačného štábu, koordinácia
predseda Regionálneho združenia KST Čadca(Klub turistov Kysúc)
Ing.Dušan Šrenkel podpredseda organizačného štábu, turistické trasy
predseda sekcie pešej turistiky Regionálneho združenia KST Čadca
Jindrich Racek kooptovaný člen org. štábu za ústredie KST, koordinácia
predseda sekcie pešej turistiky KST
Mgr.Ján Chromík člen organizačného štábu, propagácia a média
predseda TK Turzovka, člen VV Reg. združenia KST Čadca
Peter Kurka člen organizačného štábu, značenie TZT
predseda komisie značenia Reg. združenia KST Čadca
Ján Rajtek člen organizačného štábu,odznaky návrhy
predseda sekcie VHT Reg.združena KST Čadca
Roman Minarovič člen organizačného štábu, cyklotrasy
predseda sekcie cykloturistiky Reg.združenia KST Čadca
Ing.Marcel Čelko člen org. štábu,TOM-sekcia mládeže KST
predseda-Lokomotíva Čadca,člen VV Reg.združenia KST Čadca
Stanislav Mrázik člen organizačného štábu,koordinácia činností
predseda KT Svrčinovec člen VV Region. združenia KST Čadca
Erich Kameňovský člen org.štábu,registrácia,diplomy
Vladimír Fonš člen org.štábu, koordinácia so stretnutím na Hrčave, Eurorando.
Ing.Emília Sloviaková výkonná riaditeľka OCR Región Kysuce
Ján Hečko člen org.štábu,chata Mlynčárka(AVC)
Marcel Adamčík člen org.štábu,Snow Paradise Veľká Rača-Oščadnica
Štefan Kubuš člen org.štábu,Horská služba
Július Gánoczy člen org.štábu,ubytovanie v penzióne Gajuz

Ubytovanie: Julius Gánoczy penzion@gajuz.sk-0905592191

POZVÁNKA DO KYSUCKÝCH BESKYD
Na 7. Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov na Veľkej Rači 1236m.n.m.26.9.2015 v stredisku cestovného ruchu Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica a roku
90. výročia turistickej chaty Mlynčárka.
Milí priaznivci turistiky na Slovensku, dostalo sa nám pocty prevziať štafetu Stretnutia
priaznivcov KST – na 7. stretnutí Vás očakávame v malebných Kysuckých Beskydách, kde
vás s otvorenou náručou privíta obec Oščadnica.
V tomto roku si pripomíname 90 rokov prvej turistickej chaty Mlynčárka pod Veľkou Račou,
ktorú vybudoval Blažej Mlynčár s manželkou. Tato chata bola hojne navštevovaná a obľúbili
si ju turisti aj zo širokého okolia, najmä zo Žiliny, Čadce, Kys.Nového Mesta, Českého Tešína
a Ostravy. Lákal ich 11km dlhý hrebeň a jedinečný výhľad z vrcholu, ako aj vynikajúce
snehové podmienky. Na vrchole bola i poľská chata,ktorá je v prevádzke dodnes.V ďalších
rokoch (1970-2000)pribudli na hrebeni Veľkej Rače ďalšie chaty a zariadenia, ktoré
12rokovbudovala TJ Lokomotíva Čadca, ZVL Kysucké Nové Mesto a podniky Tatra Čadca
a Plemenársky podnik Žilina.
V spolupráci s obcou Oščadnica od roku 1980 stredisko cestovného ruchu Snow Paradise
Veľká Rača prevzala a ďalej zveľaďoval Okresná správa cestovného ruchu Čadca. OSCR
vybudovala prevádzkový objekt s garážami a sociálne zariadenie. Pribudol objekt Espresso
v Dedovke, v prevádzke bol už Dom Horskej služby, budovy správy strediska, ďalšie
lyžiarske vleky a sedačková lanovka v lokalite Lalíky, reštaurácia a penzión. V centre
Oščadnice už niekoľko rokov poskytuje svoje služby informačná a propagačná kancelária.
Počas tohto obdobia stále viac rástla obľuba lyžiarskeho strediska Veľká Rača Oščadnica
u jeho návštevníkov v lete i v zime a stredisko sa stalo známe v rámci Slovenska a v Českej
republike i v Poľsku. Spomenuté zariadenia boli prebudované na vyšší štandard, pribudli nové
penzióny i lôžka v súkromí. Celková ubytovacia kapacita v stredisku a v blízkom okolí
predstavuje cca 2000lôžok.Od roku 1990 nastúpilo stredisko cestu ďalšieho rozvoja
vybudovaním systému na technické zasnežovanie, inštaláciou nového lístkového
odbavovacieho systému. Pre lyžiarov boli vytvorené potrebné služby ako ski-servis,
požičovňa, predajňa a úschovňa športových potrieb, dopravné služby.
V centre Oščadnice pribudli apartmánove domy, nové námestie s fontánou. V oblasti
Dedovky a Zadedovej bola vybudovaná nová chatová osada Stalmaška a 10chát v oblast
Zádedovej a Margušky. Stredisko Snow Paradise vydáva dostatočné množstvo prospektov
v záujme informovanosti a spokojnosti návštevníkov strediska počas letnej a zimnej sezóny.
Stredisko má dnes tri sedačkové lanovky, bobovú dráhu, letný zábavný park na hrebeni.
Reštauračné služby v Dedovke poskytuje bufet a reštaurácia U medveďa a Espresso-penzión
Polák. Sedačková lanovka je návštevníkom k dispozícii i počas letnej turistickej sezóny.
Stredisko má vzhľadom na svoju polohu a vynikajúve podmienky medzinárodný charakter
a zaradilo sa medzi najúspešnejšie strediská zimných športov na Slovensku. Vedenie strediska
bolo veľmi nápomocné pri organizovaní 47.zimného zrazu KST TOM v Oščadnici v roku
2013, ktoré si uctíme 7. Stretnutím priaznivcov KST, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. až
26.9.2015 s nasledovným programom:

PROPOZÍCIE
Organizátor:
Z poverenia KST, sekcie pešej turistiky KST je organizátorom 7. Stretnutia
priaznivcov KST Regionálne združenie KST Čadca v úzkej spolupráci s OCR
Región Čadca, obcou Oščadnica.

Účasť na zraze:
Každý, kto prejaví záujem o účasť, milovníci prírody, vyznávači aktívneho
relaxu v prírode, priaznivci turistiky a cykloturistiky.

Prezentácia:
Prezencia účastníkov 7. Stretnutia priaznivcov KST sa bude konať 26.9.2015
v čase od 8:00 do 9:00 hodiny pri penzióne Gajuz v Oščadnici.

Účastnícky poplatok – štartovné:
Účastník akcie prispieva na úhradu nákladov organizátora spojených s
prípravou a priebehom podujatia sumou 2,- € na osobu.

Program 7. Stretnutia priaznivcov KST
25.9.2015 – príchod do regiónu, ubytovanie v penzióne Gajuz,
voľný program, kultúrno - poznávacia činnosť
Penzión Gajuz v Oščadnici- centrum
istickej značke
3:30 hod. pešia turistika a cykloturistika na hrebeni
Kys.Beskyd a okolí Veľkej Rače.
– 15:00 hod.V.Rača,chaty na Rači, občerstvenie, program,
odovzdanie pamätných listov účastníkom podujatia, odovzdanie štafety
27.9.2015 – Prehliadka Oščadnice, krížová cesta- kalvária so sprievodcom.
Záujem nahlásiť pri prezentácii !
Každý účastník bude obdarovaný pamätným listom, magnetkou a pečiatkami!

Trasy:
1. odporúčaná pešia trasa:
Oščadnica,penzión Gajuz, žltá TZ-Surovina-Kal.vrch–Úpratiská-chaty na Rači
–Veľká Rača(1236 m.n.m. )– 12 km/600m- 3 hodiny, ľahká trasa
2. odporúčaná pešia trasa:
Oščadnica,píla-Surovina-Kal.vrch-chaty na Rači-Veľká Rača(1236 m.n.m.) –
13 km/700m- 4 hodiny, stredne náročná
3. odporúčaná pešia trasa:
Stará Bystrica,námestie-Blatá-sedlo pod Orlom-Malá Rača-Veľká Rača(1236
m.n.m.)-chaty na Rači-Zadedová-Dedovka – 18 km/900m-6 hodín,veľmi
náročná

Každý účastník sa na podujatie prepravuje individuálne.

Program 7.Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov na Veľkej Rači.
25.9.2015 – príchod do regiónu, ubytovanie, voľný program, kultúrno-poznávacia činnosť
26.9.2015 - 8:00 až 9:00 – prezentácia účastníkov,Oščadnica,centrum-penzión Gajúz
9:00 až 13:30 – výstupy po trasách na Veľkú Raču
13:30 – 15:00 –vrchol V.Rače,chata-občerstvenie, program,
odovzdanie pamätných listov účastníkom podujatia, odovzdanie štafety
organizátorom 8. Stretnutia priaznivcov KST.
27.9.2015 – Prehliadka obce Oščadnica a blízkeho okolia so sprievodcom.
Možnosť zúčastniť sa stretnutia na Hrčave(ČR)-EURORANDO
Pre účastníkov je pripravený pamätný list, pamätná magnetka a pamätné pečiatky.
Milí priaznivci KST a turistiky, verím, že ste dostali chuť na spoločné septembrové stretnutie
v lone krásnej jesennej prírody Kysuckých Beskyd. Organizátori sa na vás tešia, v ich mene
Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývam.
František Žabka, predseda Regionálnej rady KST Čadca(Klub turistov Kysúc).

Akcie sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo!
Nezabudnite si svoje osobné doklady, dostatok jedla a nápojov, pevnú pohodlnú obuv,
trekingové palice, reflexné prvky, elastický obväz, plášť do dažďa, či lieky proti kŕčom a
únave! V prípade zmeny programu, alebo zrušenia celej akcie, budete o tejto skutočnosti
informovaní minimálne 24 hod. pred začiatkom jej konania prostredníctvom internetových
stránok www.kst.sk, www.E-Kysuce.sk !
Za Vaše zaostávanie, odlúčenie od skupiny či stratu v teréne – sprievodca trasou
nezodpovedá! Pred cestou zvážte, prosím, svoje fyzické schopnosti, aby Vám profil a dĺžka
trasy nerobili problém! Pokiaľ ste samotár a kráčate individuálne - mobil je nutný. Jeho číslo
poskytnite pred túrou sprievodcovi trasou.
AK SA VRACIATE DOMOV SKÔR, OZNÁMTE TO VEDÚCEMU! Preukaz poistenca
zdravotnej poisťovne majte na túre pre každý prípad pri sebe. Neoddeľujte sa od skupiny!
Podujatie je organizované s finančnou podporou KST,obce Oščadnica.
Ďakujeme !
Informácie aj na: www.kst.sk; www.E-Kysuce.sk;

