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Január
1. 1. Novoročný výstup na Veľký Polom (TK AHA Čierne) 
6. 1. Traja králi na Veľkej Rači (Snowparadise Veľká Rača) 

Novoročný trojkráľový koncert a Osobnosť Kysúc za rok
2015 (Mesto Čadca), Dom kultúry v Čadci

10. 1. Nebeská muzika z Terchovej – vianočný koncert v kostole
nanebovzatia Panny Márie (Obec Oščadnica)
Na bežkách okolo Novobystrickej priehrady
(TJ Lokomotíva Čadca)

19. 1. 9. reprezentačný ples obce (Hotel Kolonial, Skalité)
22. 1. Reprezentačný ples kysuckých športovcov (Mesto Čadca) 
23. 1. Poľovnícky ples (Mesto Čadca) 
24. 1. Karneval pre malých aj veľkých

(Obec Čierne a prísp. org. TES Čierne)
KLM – Serafínov-Čierne – otvorenie sezóny behu na bežkách 
(TK AHA Čierne)

29. 1. Mládežnícky ples – ples nielen pre mladých (Mesto Čadca)
30. 1. Poľovnícky ples (Združ. Poľov. spoločností Čierne – Svrčinovec) 

Kysucké Beskydy: Liesková – po stopách Kysuckej lyžiarskej
magistrály (ŠKT KNM)
XVI. reprezentačný ples Mesta Turzovka (Mesto Turzovka,
KaSS Turzovka)

31. 1. Rozprávkový karneval na Veľkej Rači (Snowparadise Veľká
Rača) 
Karneval pre deti (KIC mesta Čadca), Dom kultúry v Čadci

1. 12. 2015 Sviečka – posolstvo svetla – výstava zbierky súkromnej
– 31. 1. 2016 zbera teľky pani Anny Kvašňovskej z Olešnej (Kysucké múzeum

v Čadci)
12. 11. 2015 Kde je vôľa, tam je aj cesta k tvorivosti – výstava, štyri ročné
– 31. 1. 2016 obdobia v tvorbe klientov Zariadenia pre seniorov a Domova

sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste (Kaštieľ Radoľa)
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Marec
5. 3. Strelecká súťaž (OZ Voľný čas, DHZ Horný Kelčov)
6. 3. Zimná opekačka na Trojmedzí – 4. ročník Kinder AHA

zimnej opekačky nielen pre deti (TK AHA Čierne)
Jožko Púčik a jeho kariérny rast – vystúpenie DSJP z Čadce, 
pri príležitosti 90. výročia založenia DSJP (prísp. org. TES
Čierne)

8. 3. – 23. 3. Veľkonočná výstava (Knižnica Skalité)
13. 3. Veľkonočný koncert (Kostol sv. Bartolomeja v Čadci)
16. 3. Deň ľudovej rozprávky v Mestskej knižnici Turzovka

(Mestská knižnica Turzovka) 
Veľkonočná výstava spojená s výstavou „Ľudová modrotlač“ 
(KaSS Turzovka)

18. 3. Slávici Horných Kysúc – súťažná prehliadka v speve ľudových
piesní (CVČ Turzovka, KaSS Turzovka)

20. 3. Jozefovský beh – 29. ročník behu a 9. ročník memoriálu Jána
Konôpku. Bežecké preteky sú určené pre všetkých milovníkov
behu v každom veku (ŠK Čierne a Obec Čierne)
Morena, Morena, kde si prebývala... – Morena – symbol
zimy, jej upá lenie a hodenie do rieky vyjadruje túžbu ľudí
skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.
Podujatie je spojené so sprievodom mesta Čadca (Kysucké
múzeum)
Deň vody – vychádzka k jazierku na Huslove. Jazierko je
opradené povesťou, že sa v ňom utopila celá svadba 
(Klub turistiky Vysoká nad Kysucou)

23. 3. Veľkonočné trhy a tvorivé dielne (Mesto Čadca, KIC mesta
Čadca), Dom kultúry a Matičné námestie v Čadci

27. 3. IX. ročník Veľkonočného výstupu Kinder AHA na Grúň
(Obec Čierne)
Veľkonočný výstup na Ľadonhoru – 25. ročník turistického
pochodu na najvyšší vrch Dolných Kysúc (ŠTK KNM)

Február
1. 2. – 25. 7. Plátno – ako sa rodí oblečenie – výstava zo zbierok Kysucké -

ho múzea v Čadci (Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou)
4. 2. Donskí kozáci – koncert (KIC mesta Čadca), DK v Čadci
5. 2. Carmen – Cigánski diabli, sólisti SĽUK-u a SND (KIC mesta

Čadca), Dom kultúry v Čadci
Fašiangový sprievod mestom Turzovka – sprievod fašian-
gových masiek v podaní ŽFS Turzovanka (KaSS Turzovka)

6. 2. Pochovávanie basy (Obec Vysoká nad Kysucou) 
Súťaž vo varení kapustnice – 5. ročník súťaže vo varení na
najvyššom vrchu Kysúc (Snowparadise Veľká Rača)
Zimný prechod Kysuckou vrchovinou (ŠTK KNM) 
Ples rybárov (KaSS Turzovka)

7. 2. Jožko Púčik a jeho kariérny rast – divadelné predstavenie
(KIC mesta Čadca), Dom kultúry v Čadci
Karneval (ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité)

9. 2. Fašiangový sprievod mestom Čadca – sprievod fašiangových
masiek mestom Čadca v podaní folklórnych skupín regiónu
Kysúc (Mesto Čadca)
Fašiangová zabíjačka (Obec Dunajov)

10. 2. – 12. 4. Bavlnené variácie – výber z tvorby pani Janky Kultanovej
z Vychylovky (Kaštieľ Radoľa)

15. 2. – 31. 3. Kraslica – symbol Veľkej noci – výstava kraslíc zo zbierok Ky-
suckého múzea v Čadci (Kysucké múzeum v Čadci)

20. 2. Fínska sánkovačka – bláznivá sánkovačka pri večernom lyžo-
vaní v TOP lyžiarskom stredisku (Snowparadise Veľká Rača)
Vysocká nočná stopa – Memoriál Milana Dormana 
(Obec Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká nad Kysucou)

20. – 21. 2. Lyžiarsky prejazd Javorníkmi (TJ Lokomotíva Čadca)
21. 2. Bežkami na Gírovú – 11. ročník bežkárskeho pochodu (TK

AHA Čierne)
27. 2. V. ročník Beskydský YETI – bežkársky maratón (TK AHA

Čierne)
Lyžovačka s čelovkami (Snowparadise Veľká Rača)
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Máj
1. 5. Stavanie mája na Trojmedzí – Slávnostné stavanie mája

spojené s oslavami vstupu SR do EÚ (Obec Čierne)
Odomykanie Kysuckej brány – 15. ročník odomykania
kysuc kej brány na Brodnianke (ŠKT KNM)
Keď máje staviame, pekne si zaspievame... – otvorenie brán
skanzenu a železnice, stavanie mája, svätá omša, slávnostné
zakúrenie v parnej lokomotíve (Skanzen Vychylovka)

2. 5. Kto sa hrá, poskladá – výstava LEGA, vlastné výrobky detí
(KaSS Turzovka)

2. 5. – 31. 10. Včelárstvo na Kysuciach – výstava zo zbierok Kysuckého
múzea v Čadci (Kysucké múzeum v Čadci)

8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov
a kytíc pri Pamätníku padlých (Obec Čierne)
Slávnosť sv. Floriána – hasičská svätá omša v Kostole
Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove (DHZ Vysoká
nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov)
Kuchyňa starých materí – z každého rožka troška –
prezentácia jedál v dobových peciach (Skanzen Vychylovka)
Mamičky hrajú golf – oslava dňa matiek na golfe. Všetky
mamy majú vstup zdarma (Adventure Golf Oščadnica)
Svetový deň turistiky na Veľkej Rači – 15. ročník výstupu na
najvyšší vrch Kysúc (TJ Lokomotíva Čadca)
Deň matiek (amfiteáter Skalité)

14. 5. Turistický pochod – po trase Turisticko-náučného chodníka
Jozefa Kronera (Obec Staškov)
Krajom drotárie – pochod drotárskymi obcami v Javorníckej
brázde (Klub turistiky Vysoká nad Kysucou)
Turzovský vrabčiak – súťažná prehliadka country, folk
a trampskej piesne (KaSS Turzovka)

15. 5. Deň železnice – ukážky pôvodnej funkcie železnice, defilé
koľajových vozidiel, gelbovanie dreva, kultúrny program
(Skanzen Vychylovka)

Apríl
1. 4. Andersenova noc v Mestskej knižnici Turzovka 

(Mestská knižnica Turzovka)
4. 4. – 15. 4. Biblia na cestách – výstava vyše 200 exponátov Biblií

napísaných v rôznych svetových jazykoch (KaSS Turzovka)
8. 4. Tanečné topánky – súťažná tanečná prehliadka jednotlivcov

a tanečných skupín (CVČ Turzovka, KaSS Turzovka)
10. 4. Čadčianska desiatka (Klub Kysuckého maratónu)

11. 4. – 30. 6. Lesníctvo, poľovníctvo a ochrana prírody – výstava
v spolupráci s Lesmi SR, Slovenskou poľovníckou komorou
a CHKO Kysuce (Kysucké múzeum v Čadci)

17. 4. Po stopách Tomáša Uhorčíka – 3. ročník pochodu cez známy
zbojnícky chodníček turzovského rodáka (TK Turzovka)

20. 4. – 22. 6. Srdcom a rukami – výstava prác žiakov SOŠ strojníckej
v Kysuckom Novom Meste (Kaštieľ Radoľa)

24. 4. IX. ročník otvárania cyklo-sezóny v Čiernom (Rúbaniskom -
40 km), (TK AHA) 
Semetešská tragédia – pietna spomienka na udalosti II.
svetovej vojny a 21 zavraždených obyvateľov osady Semeteš
(Obec Vysoká nad Kysucou)
Otvorenie 100 jarných kilometrov na Marťakovskom
vrchu (ŠKT KNM)
Prešibaný kocúr v čižmách – divadelné predstavenie pre deti
(KaSS Turzovka)

25. 4. – 1. 5. Palárikova Raková – Čadca (KKS, Mesto Čadca, Obec Raková)
29. 4. Beh na Vrchrieku – 11. ročník nesúťažného behu do kopca

pre všetky vekové kategórie v dĺžke 3,5 km (Obec Vysoká nad
Kysucou, OZ Voľný čas)
Stavanie mája – ľudová tradícia ako symbol jari v podaní
Ženskej FS Turzovanka (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

30. 4. Oficiálne otvorenie letnej golfovej sezóny – 50% zľava na
vstup (Adventure Golf Oščadnica)

ďalšie podujatie: Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice (Skalité)



22. 5. Ľudová hudba a jej čaro... – festival ľudovej hudby z Kysúc
(Skanzen Vychylovka)
Pochod slnečnou sústavou (OZ Voľný čas Vysoká n. Kysucou) 
IX. ročník Kysuckej päťdesiatky (TK AHA Čierne) 

28. 5. Váľanie mája (Obec Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká nad
Kysucou) 
Hidden Music Fest – 8. ročník rockového festivalu (Hidden
Music, Mesto Turzovka)

29. 5. Váľanie mája – zvyky a tradície pri váľaní mája v podaní FS
z Kysúc (Skanzen Vychylovka)
Deň detí na golfe – oslávte deň detí netradične – na golfe.
Všetky deti majú vstup zdarma (Adventure Golf Oščadnica)
Váľanie mája – v areáli futbalového ihriska Podvysoká (Obec
Podvysoká)
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1. 6. Medzinárodný deň detí Kysuckého triangla (Skalité, Čierne,
Svrčinovec)
Medzinárodný deň detí – Deti deťom (CVČ Turzovka)

2. – 26. 6. Cesta na mesiac – nonstop turistický pochod na 2 000 km
(Klub turistiky)

4. – 5. 6. Kysucké Himaláje – 14. ročník nonstop prechodu 14 kysuc -
kých osemtisícoviek (ŠKT KNM)

5. 6. Deň detí – deň plný súťaží a hier, svätá omša (Skanzen
Vychylovka)
Kelčovské hody (Obec Vysoká nad Kysucou, Farský úrad
Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov) 

9. 6. Koncert laureátov Festivalu komornej hudby
(ZUŠ J. Potočára Čadca), Dom kultúry v Čadci

Jún

10. 6. Zajko Bojko pre deti – divadelné predstavenie pre deti 
k príležitosti MDD (KaSS Turzovka)

11. 6. Jarný golfový turnaj – pre všetky vekové kategórie 
(Adventure Golf Oščadnica)

12. 6. Mamko moja, ja sa vydávať mám... – svadobné zvyky 
v podaní FS z Kysúc (Skanzen Vychylovka)

18. 6. O pohár primátora – 17. ročník medzinárodného 
futbalového turnaja (Tatran Turzovka, Mesto Turzovka)

19. 6. Kuchyňa starých materí – Polievková nedeľa – prezentácia 
jedál na dobových peciach (Skanzen Vychylovka)
Deň otcov na golfe – oslávte deň otcov na golfe. Všetci 
otcovia majú vstup zadarmo (Adventure Golf Oščadnica)
Svätojánsky jarmok – tradičný jarmok, folklórne súbory 
a skupiny, umeleckí rezbári, výtvarníci a výrobcovia 
remeselníckych výrobkov na námestí pred Kultúrnym 
domom (Mesto Krásno nad Kysucou a Kysucké kultúrne stredisko)

24. 6. Na Jána – netradičné čítanie v spolupráci s Kysuckou 
knižnicou v Čadci (Skanzen Vychylovka)
Za svätojánskymi muškami + hojana – večerný pochod 
a pálenie svätojánskej vatry (OZ Voľný čas, DHZ Vysoká nad 
Kysucou)

25. 6. 42. ročník Kysucký maratón, Jánske ohne, Čadčiansky 
kotlík (KKM, Mesto Čadca), Matičné námestie v Čadci

25. 6. – 28. 8. Čadčianske kultúrne leto (Mesto Čadca), Matičné námestie 
v Čadci 

26. 6. Keď sa pália Jánske ohne – svätojánska mágia v podaní FS 
z Kysúc (Skanzen Vychylovka)
Kopaničiarske hody – 9. ročník kultúrneho podujatia 
v areáli Pod hríbom (Obec Zákopčie)
25. Goralské slávnosti (amfiteáter Skalité)

30. 6. Letné kino za vysvedčenie (KaSS Turzovka)

ďalšie podujatie: Čítajme si – najpočetnejší detský čitateľský maratón,
dátum zadáva organizácia LINKA DETSKEJ ISTOTY
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Júl
1. 7. Balónom do sveta – stretnutie rodín (Mesto Turzovka, 

KaSS Turzovka)
2. 7. Holidays night 2016 – prázdninová noc pre deti spojená

s rôznymi súťažami, detskou diskotékou a záverečným
ohňostrojom (Obec Vysoká nad Kysucou)
O Pohár Česko-Slovenskej vzájomnosti – 70. ročník
medzinárodného futbalového turnaja (Mesto Turzovka, 
Tatran Turzovka)
Medzinárodné stretnutie heligonkárov (Mesto Turzovka,
Motel Smažák)

2. – 3. 7. Mať jednotky sa oplatí – deti so samými jednotkami na
vysvedčení majú vstup zadarmo (Adventure Golf Oščadnica)

3. 7. Petro-Pavlovské hody v Makove (Obec Makov)
Mám ja kosu, kosičku... – súťaž v kosení trávy (Skanzen
Vychylovka)
Hodová nedeľa – pri príležitosti posviacky kostola 
sv. Mikuláša (Obec Horný Vadičov)

4. 7. – 3. 10. Čarovné nite – výstava paličkovanej čipky z tvorby pani
Jarmily Volfovej zo Žiliny (Kaštieľ Radoľa)

5. 7. Radoľský jarmok – prezentácia ľudových remesiel
s kultúrnym programom (Obec Radoľa)

9. 7. Letné kino (Obec Vysoká nad Kysucou) 
Drotária – 12. ročník festivalu folk, country a dobrej hudby
(Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

9. – 10. 7. Cyrilo-Metodské slávnosti (Obec Svrčinovec)
Kronerov pohár – divadelné predstavenie a futbalový turnaj
(Obec Staškov)

10. 7. Cipárov pohár – futbalový turnaj mužov o Putovný pohár
akadem. maliara Miroslava Cipára (Obec Vysoká n. Kysucou)
Kysucký rodinný trojboj (Snowparadise Veľká Rača) 
Moja milá šaty prala... – ukážky z prania v podaní FS z Kysúc
(Skanzen Vychylovka)

11. 7. – 31. 8. Retro-elektro – výstava elektroniky zo súkromných zbierok
20. storočia (Kysucké múzeum v Čadci)

12. – 15. 7. Drevené tajomstvá XI – plenér ľudových rezbárov
z beskydskej oblasti (SPT, Mesto Turzovka)

15. – 16. 7. VI. ročník súťaže vo varení guláša (Snowparadise Veľká Rača)
16. 7. Vadičovské folklórne slávnosti – jedno z tradičných a naj -

väčších kultúrnych podujatí v obci, tradície a folklór v obci
(Obec Horný Vadičov)
Poľovnícka zábava – poľovnícka zábava spojená
s neodmysliteľným gulášom z diviny (Poľovnícke združenie)
Súťaž o najlepší guláš – súťaž družstiev vo varení tradičného
guláša (REKO a. s.)

17. 7. Kuchyňa starých materí – Sladká nedeľa – príprava sladkých
jedál, prezentácia medu a sladkých jedál (Skanzen Vychylovka)

23. 7. Letné kino (Obec Vysoká nad Kysucou)
Skalitská vareška – súťaž vo varení gulášu (Skalité)

24. 7. Z bačovho kotlíka – strihanie oviec, baraní guláš, varenie
halušiek, ťahanie korbáčov, svätá omša (Skanzen Vychylovka)
Hasičská súťaž o pohár starostu obce – v areáli futbalového
ihriska Podvysoká (Obec Podvysoká)

30. 7. Beskyd Rallye – 19. ročník medzinárodnej súťaže historických
vozidiel (Mesto Turzovka, Turzovský veterán club)

31. 7. Celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych
hodov na sv. Ignáca (Obec Čierne)
Lukostreľba a grilovanie špecialít na Veľkej Rači – súťaž v
lukostreľbe pre deti od 10 rokov a dospelých, je obohatená o možnosť
zakúpenia si grilovaných špecialít (Snowparadise Veľká Rača)
Krása ľudovej kultúry v Bystrickej doline – prezentácia
folklóru z bystrickej doliny (Skanzen Vychylovka)
Beskydský pohár vzájomnosti – 44. ročník medzinárodnej
súťaže hasičských družstiev (Mesto Turzovka, Dobrovoľný
hasičský zbor)
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August
1. 8. – 30. 11. Stroje v kuchyni – výstava prezentujúca náradie a technické

pomôcky v Kuchyniach prastarých materí (Vlastivedné
múzeum v Krásne nad Kysucou)

3. 8. Futbalový turnaj o pohár Jána Chabroňa (Obec Podvysoká) 
5. 8. Letné kino (Obec Vysoká nad Kysucou) 
6. 8. Rock Beskyd Fest (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

Uhorčíkovým chodníkom – 30. ročník turistického pochodu
(1. ŠK KST)

7. 8. Pozdrav od susedov – prezentácia medzinárodného folklóru,
Kuchyňa starých materí – zemiaková nedeľa, príprava jedál
zo zemiakov (Skanzen Vychylovka)
Požehnanie motorových vozidiel – požehnanie motorových
vozidiel pre Dolné i Horné Kysuce (FÚ Vysoká nad Kysucou)
Beskydský pohár vzájomnosti (DHZ Turzovka) 
Koncert ĽH Kandráčovci (Skalité)

10. 8. História krojov na Kysuciach (Mesto Turzovka, 
KaSS Turzovka)

12. 8. Výstup na Vreteň – 16. ročník výstupu na Kysuckú vrchovinu
(ŠKT KNM)

13. 8. Hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce
(DHZ Horný Kelčov) 
Veselica na kamenci (DHZ, Mesto Turzovka) 
Turzovka mesto rekordov – pokus o vytvorenie rekordu
(Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

14. 8. Svätá omša na vrchole Veľkej Rače – slávenie svätej omše na
najvyššom vrchole Kysúc
Išli dievky ľan trhať – práca s ľanom, výroba plátna, v podaní
FS z Kysúc (Skanzen Vychylovka)
Turzovská cifrovačka – medzinárodné stretnutie heligon -
károv (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka) 

14. 8. Práce starých majstrov – ukážky tradičných ľudových
remesiel spojené s predajom (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)
Beskydy náš spoločný domov – 45. ročník Beskydských
slávností – sprievod mestom, prehliadka speváckych skupín
a folklórnych súborov (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

16. – 20. 8. VIII. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia
(Snowparadise Veľká Rača)

20. 8. Letné kino (Obec Vysoká nad Kysucou) 
VIII. ročník spoločného stretnutia v slovensko-česko-
poľskom pohraničí na Trojmedzí, spojené so svätou omšou
(Obec Čierne, Obec Hrčava, Gmina Istebná, Žilinská diecéza)

20. – 21. 8. Goralmarathon 2016 – 4. ročník Majstrovstiev sveta Goralov
v horskom maratóne, ktorý sa koná na Trojmedzí (ŠPK Čadca,
Goral marathon team, Obec Čierne, ČR, PL)

21. 8. Vínečko, bíle... – vinársky deň z Čajkova, svätá omša (Skanzen
Vychylovka)

26. 8. Revival Night (Mesto Čadca), Matičné námestie Čadca
27. 8. Bartolomejská hodová turistika (TJ Lokomotíva Čadca)

27. 8. – 28. 8. Bartolomejský hodový jarmok a festival Drôtománia 2016
(Mesto Čadca)

28. 8. Koniec prázdnin na Veľkej Rači – bohatý animačný program
pre všetky deti
Dožinky na Kysuciach – zvyky a tradície v podaní FS z Kysúc
počas dožiniek spojené s kuchyňou starých materí, svätá omša
(Skanzen Vychylovka)

29. 8. 72. výročie SNP – pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku
padlých (Obec Čierne)
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September
2. – 4. 9. Dni mesta – oslava 15. výročia získania štatútu mesta

s bohatým kultúrnym programom (Krásno nad Kysucou)
3. 9. Nočná hasičská súťaž – súťaž družstiev v požiarnom útoku 

o „Drevené poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T
Group, a. s.“ (DHZ Horný Kelčov)

4. 9. U košikára – prezentácia košikárskeho remesla na Kysuciach
(Skanzen Vychylovka)

10. 9. Detská tour Petra Sagana – 8. kolo celoslovenskej cyklistickej
súťaže (Obec Makov)
Vysocká deviatka – 10. ročník turistického pivárskeho
pochodu (Klub turistiky Vysoká nad Kysucou)

11. 9. Kuchyňa starých materí – Kapustová nedeľa – dlávenie
kapusty, jedlá z kapusty – kapustniaky, halušky s kapustou
(Skanzen Vychylovka)

12. 9. – 25. 11. Čierne diamanty kuchyne – výstava húb ako ich nepoznáme
v spolupráci so SMOPAJ v Liptovskom Mikuláši a Vlastived-
ným múzeom v Hlohovci (Kysucké múzeum v Čadci)

15. 9. Mariánska pieseň (Kostol sv. Jána Krstiteľa v Skalitom)
16. – 18. 9. Matúšovské hodové slávnosti – oslavy 400. výročia založenia

obce (Obec Vysoká nad Kysucou)
17. – 18. 09. Dunajovské hodové slávnosti (Obec Dunajov)

18. 9. Úroda z polí, sadov a záhrad – výstava ovocia a zeleniny,
kultúrny program, svätá omša – poďakovanie za úrodu
(Skanzen Vychylovka)
Hody v Podvysokej (Obec Podvysoká) 
Cez tri štáty Európy – 16. ročník turistického pochodu na
Trojmedzie (TK AHA Čierne)

24. 9. Deň športu pre rodiny s deťmi – prechod Kysuckou
vrchovinou – Ostré/Straník (ŠTK KNM)
Jánošíkov chodník – 15. ročník turistického pochodu 
(TK AHA Čierne)

25. 9. Beh na chatu Kmínek – beh do kopca pre všetky vekové
kategórie (OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou)
Kysucké HALALI – deň poľovníckej kuchyne, prezentácia
poľovníckych združení (Skanzen Vychylovka)

29. 9. Lietajúce rozprávky – promenáda lietajúcich šarkanov
s motívmi rozprávkových bytostí (KaSS Turzovka)

ďalšie podujatie: Mesto otvorené umelcom (KIC Mesta Čadca)
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November
10. 11. Poteš oči – čo dokáže láska medzi háčikom a vlnkou –

– 31. 1. 2017 výstava háčkovaných postavičiek, zvieratiek, dekorácií z vlny,
zameraných na tému Vianoce a zima z tvorby pani Lenky
Straňanovej z Višňového (Kaštieľ Radoľa)

10. 11. 200. výročie narodenia F. Tagányiho – seminár 
(Mesto Turzovka, Občianske združenie Terra Kisucensis, SPT,
KaSS Turzovka)

11. 11. Výročie ukončenia I. svetovej vojny – pietny akt kladenia
vencov a kytíc pri Pamätníku padlých v I. svetovej vojne 
(Obec Čierne, JDS Čierne)

17. 11. Zamykanie Kysuckej brány – 15. ročník zamykania Kysuckej
brány na Brodnianke (ŠTK KNM)
10. ročník Beh na Husárik (KKM, Mesto Čadca)

24. 11. Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia ZUŠ J. Potočára
v Čadci, Dom kultúry v Čadci

26. 11. Vianočné trhy, Mikuláš (Skalité)
29. 11. – 2. 12. Jašíkove Kysuce – literárna súťaž určená pre deti základných

škôl spojená s fotografickou súťažou neprofesionálnych
fotografov (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)
Krasňanská desiatka – 33. ročník bežeckých pretekov, do
ktorých sa zapájajú nielen dospelí bežci, ale aj mladší a starší
žiaci (Mesto Krásno nad Kysucou)
Ondrejovské hody – ukážka tradičnej kysuckej zabíjačky
s množstvom dobrôt, živá muzika, plávanie v Kysuci v podaní
Krásňanských mrožov, ukážky zvykov a tradícií, ktoré sa
dodržiavali na Kysuciach v predvianočnom a vianočnom
období (Mesto Krásno nad Kysucou)

ďalšie podujatie: Zóna bez peňazí – charitatívna zbierka, dátum zadáva
organizácia (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

Október
5.,12.,19. Október, mesiac úcty k starším – každá streda v mesiaci
a 26. 10. (Mesto Turzovka, KaSS Turzovka)

1. 10. Jesenný golfový turnaj – turnaj pre všetky vekové kategórie
(Adventure Golf Oščadnica)

2. 10. Keď ja na tú vojnu pôjdem – odchod regrútov na vojnu
v podaní FS z Kysúc, svätá omša (Skanzen Vychylovka)

7. 10. Lúpežnícky pochod – večerná vychádzka pre najmenších, 
na ktorej môžete stretnúť rôzne rozprávkové bytosti (Klub
turistiky v spolupráci s DHZ Vysoká nad Kysucou)

9. 10. Kováči na Kysuciach – prezentácia kováčskeho remesla na
Kysuciach (Skanzen Vychylovka)

16. 10. Kuchyňa starých materí – maškrty zo zabíjačky –
ochutnávka zabíjačky (Skanzen Vychylovka)
Ukončenie letnej turistickej sezóny na Vojtovom vrchu
(ŠKT KNM) 

18. – 21. 10. ETNOFILM Čadca 2016 – medzinárodný filmový festival
(KKS, ŽSK, Mesto Čadca)

22. 10. Okolo Čierneho – 8. ročník turistického pochodu 
(Turistický klub AHA Čierne)

23. 10. Ukončenie letnej turistickej sezóny – Vojtov vrch 
(TJ Lokomotíva Čadca)

30. 10. Zatváranie brán skanzenu – ukončenie sezóny v skanzene
Vychylovka (Skanzen Vychylovka)

ďalšie podujatie: Čadca a Toruň – 20 rokov spolupráce – koncert 
(Mesto Čadca), Dom kultúry v Čadci



December
4. 12. Mikulášska párty pre deti (Obec Čierne, prísp. org. TES Čierne,

Komis. KVMŠ a soc. vecí) 
Uvítanie detí do života a Mikuláš, Vianočné trhy
(Obec Horný Vadičov)  

5. 12. Mikuláš v meste (Mesto Čadca), Matičné námestie
5. 12. Kysucké Vianoce v Čadci (Mesto Čadca)

– 7. 1. 2017
5. – 31. 12. Štedrovečerné stolovanie – výstava štedrovečerných stolov

v spolupráci s FS z Kysúc (Kysucké múzeum v Čadci)
6. 12. Rozsvietenie vianočného stromčeka pri Kostole sv. Petra

a Pavla (Obec Čierne)
10. 12. Vianočné trhy vo Vysokej nad Kysucou
11. 12. Čarovné dni vianočné – predvianočné magické zvyky na

Kysuciach (Skanzen Vychylovka) 
Vianočný benefičný koncert (Mesto Čadca)

12. – 16. 12. Vianočná výstava (KaSS Turzovka)
15. 12. Vianočný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ J. Potočára,

(Dom kultúry v Čadci)
16. – 17. 12. Vianočné trhy v meste Turzovka (Mesto Turzovka, 

KaSS Turzovka)
18. 12. Vianočný jarmok (Obec Makov) 
20. 12. Po stopách Juraja urza (KaSS Turzovka) 
26. 12. Štefanský výstup na Veľký Vreteň (ŠKT KNM)
29. 12. Rača fest (Snowparadise Veľká Rača)
30. 12. Oščadnický vianočný gastrofest (Snowparadise Veľká Rača)
31. 12. SILVESTER V OBCIACH

Silvester na Veľkej Rači (Snowparadise Veľká Rača) 
Silvester 2016 a Nový rok 2017 (Mesto Čadca), 
Matičné námestie Čadca
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www.regionkysuce.sk
regionkysuce

Organizácia cestovného ruchu Kysuce založená v roku 2012 združuje
subjekty, ktoré svoje sily a prostriedky využívajú na propagáciu regiónu
Kysuce. Jej hlavným cieľom je vytvorenie z tejto časti Slovenska atrak-
tívne cieľové miesto pre všetkých návštevníkov. 
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