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Január
■ Výstava olejomalieb maliarky Ľudmily Hudecovej zo 

Skalitého pod názvom VIETOr Obec Čierne, knižnica

■ novoročný výstup na Veľký Polom – pešia/lyžiarska turistika  
Tk aHa Čierne, kST POlOm rakOvá

■ novoročný koncert Obec OšČadnica
■ novoročné stretnutie na Tábore – pešia turistika škT knm

■ Traja králi na Veľkej rači SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica
■ Husárik, Petránky, Majtánky – lyžiarska turistika v Javorníkoch

ŠKT KNM
■ Trojkráľový výstup ku rozhľadni Kamenité, Javorníky 

Tk TurzOvka, Tk aHa Čierne 
■ novoročný koncert, Osobnosť Kysúc za rok 2017 

meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci 
■ Pingpongový turnaj „O pohár starostu Obce Makov“ 

Obec makOv, TelOcviČňa zš

■ Gírová, Trojhraničie – lyžiarska/pešia turistika v Jablunkovskej
vrchovine škT knm

■ Spievankovo – atraktívna detská zábavná show s pesničkami
meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci

1. – 31. 1.

1. 1.

6. 1.

7. 1.

9. – 10. 1.

■ Jäger beets – hostesky so špeciálne upraveným autom budú vítať
lyžiarov s welcome drinkom SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Javorské a Moravské, Kysucká lyžiarska magistrála
lyžiarska/pešia turistika v Kysuckých Beskydoch škT knm

■ na bežkách okolo novobystrickej priehrady TJ lOkOmOTíva Čadca

■ Becherovka day – Becherovka súťaže, koleso šťastia a ceny pre
všetkých SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Fragile – koncert vokálnej skupiny Obec makOv, dOm kulTúry

■ Okrúhlica, Vojenné a Zlieň – lyžiarska/pešia turistika v Kysuckej
vrchovine škT knm

■ rozprávkový karneval na Veľkej rači – lyžovačka v maskách,
súťaž o skvelé ceny SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Karneval pre malých aj veľkých Obec Čierne, kulTúrny dOm
■ Memoriál Márie Pivkovej – volejbalový turnaj 

Obec vySOká nad kySucOu

■ 51. zimný zraz turistov KST a 10. Medzinárodný zimný
zraz v Oščadnici

■ Jäger / DJ Hajtkovič – Jägermeister weekend s DJ Hajtkovičom 
SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

12. 1.

13. 1.

13. – 14. 1. , 19. 1.

19. 1.

20. 1.

21. 1.

25. – 28. 1.

26. – 27. 1.
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■ Poľovnícky ples Obec Čierne, Sála kulTúrneHO dOmu
■ Zimný prechod Kysuckou vrchovinou – lyžiarska/pešia

turistika škT knm
■ reprezentačný ples – hlavným hosťom a moderátorom bude

Juraj „Šoko“ Tabaček Obec vySOká nad kySucOu

FEBruár
■ Melocík, Stratenec, Malý Javorník, Portáš, Čertov

lyžiarska turistika v Javorníkoch škT knm
■ Súťaž vo varení kapustnice na Veľkej rači 

SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica
■ Stolnotenisový turnaj – súťaž pre dospelých aj žiakov ZŠ 

Obec vySOká nad kySucOu
■ Fašiangová zábava – tradičná ľudová veselica

Obec makOv, dOm kulTúry

■ Fašiangový sprievod meSTO TurzOvka, kaSS TurzOvka
■ Párty rudolf Jelínek 

SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica, aPreSki bar v dedOvke

■ reprezentačný ples meSTO TurzOvka, kaSS TurzOvka
■ Fašiangová sobota SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica
■ Pochovanie basy – fašiangová zábava s maskami 

Obec vySOká nad kySucOu
■ Fašiangy Obec OšČadnica, námeSTie
■ Fašiangová veselica spojená s pochovaním basy kySucká izba v Čadci

27. 1.

3. 2.

9. 2.

10. 2.

■ Pochovávanie basy – fašiangový karneval – sprievod masiek,
tanečná zábava, tombola
Obec SkaliTé, HOTel kOlOniál

■ Sladký Valentín na Veľkej rači 
SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Krajina komiksu – Veselý horor pre deti – vernisáž interaktívnej
výstavy v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti
BiBiAnA Bratislava
Galéria Čadca

■ Testovací deň – Völkl – testovanie lyží sezóny 2018/2019 
SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Vysocká nočná stopa – Memoriál Milana Dormana
rekreačný prechod na bežkách Obec vySOká nad kySucOu 

■ Semeteš a Jakubovský vrch – lyžiarska/pešia turistika
v Javorníkoch 
TJ lOkOmOTíva Čadca

■ Beskydsky YETI – bežkársky maratón Tk aHa Čierne
■ Dorastenecký turnaj „Kysucký triangel“ obcí Svrčinovec,

Čierne, Skalité 
šH SlOvena Čadca

■ Bežkami na Gírovú Tk aHa Čierne

13. 2.

16. 2.

17. 2.

18. 2.

24. 2.

14. 2.

25. 2.
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MarEc
■ Kysucká stovka – diaľkový turistický pochod škT knm

■ Veľká rača a Slovenský orloj v Starej Bystrici – lyžiarska
turistika škT knm

■ Súťaž v streľbe zo vzduchovky Obec vySOká nad kySucOu

■ Slávici Horných Kysúc meSTO TurzOvka, kaSS TurzOvka, cvČ

■ Zimná opekačka na Trojmedzí – Kinder AHA zimná opekačka
nielen pre deti Tk aHa Čierne

■ Veľkonočná výstava Obec vySOká nad kySucOu

■ Jozefovský beh – 31. ročník behu a 11. ročník memoriálu Jána
Konôpku; bežecké preteky pre žiakov od 6 rokov až po seniorov
nad 60 rokov Obec Čierne

■ Jarný trh remesiel v Čadci 
meSTO Čadca, dOm kulTúry, maTiČné námeSTie

■ Svetový deň vody – Živčáková – liečivé pramene – pešia
turistika kT vySOká nad kySucOu

1. 3.

3. 3.

11. 3.

16. 3. – 16. 4.

18. 3.

21. 3.

24. 3.

9. 3.

■ Veľkonočná výstava spojená s predajom Obec SkaliTé, námeSTie
■ Veľkonočný chrámový koncert kOSTOl Sv. barTOlOmeJa v Čadci

■ Veľkonočná výstava meSTO TurzOvka, kaSS TurzOvka

■ Veľkonočná výstava Obec makOv

aPríl
■ Veľkonočná výstava Obec vySOká nad kySucOu

■ Veľkonočný výstup na Ľadonhoru – turistický pochod šTk knm
■ Veľkonočný výstup na Grúň – turistický pochod aHa Čierne

■ radošinské naivné divadlo dOm kulTúry v Čadci

■ andersenova noc meSTSká knižnica v TurzOvke
■ Slávnostný program venovaný pedagógom 

dOm kulTúry v Čadci

■ Deň pomoci prírode – čistenie studničiek v Javorníkoch škT knm

25. 3.

26. – 29. 3.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ

16. 3. – 16. 4.

1. 4.

5. 4.

6. 4.

7. 4.
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■ Benefičný koncert v kostole nanebovzatia Panny Márie
meSTO TurzOvka

■ Divadelné predstavenie Divadla KOS – ochotnícky divadelný
súbor z Veľkých Karlovíc Obec makOv, dOm kulTúry

■ Veľkonočný výstup Kinder aHa na Grúň Tk aHa Čierne

■ Beh na Vrchrieku – nesúťažný beh do kopca pre všetky vekové
kategórie v dĺžke 3,5 km Obec vySOká nad kySucOu

■ Po stopách Tomáša uhorčíka – turistický pochod Tk TurzOvka

■ Semetešská tragédia – pietna spomienka na udalosti ii. svetovej
vojny Obec vySOká nad kySucOu

■ 11. ročník otvárania cyklo – sezóny v Čiernom (rúbaniskom –
40 km), trasa: Čierne – Liesková – serafínov – ochodzita – Čierne
Tk aHa Čierne 

■ Otvorenie 100 jarných kilometrov na Marťakovskom
vrchu – stretnutie peších turistov a cykloturistov na Marťakovskom
vrchu na Zákopčí rrkST, POlOm rakOvá

■ Palárikova raková – 51. ročník národnej súťažnej divadelnej prehliadky
ochotníckych súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej
tvorby dOm kulTúry v Čadci, kulTúrny dOm J. Palárika rakOvá

■ Slávnostné otvorenie Palárikovej rakovej spojené so 
sv. omšou Obec rakOvá

8. 4.

15. 4.

20. 4.

21. 4.

22. 4.

23. – 29. 4.

24. 4.

■ Ivett aksamitová – vernisáž výstavy z tvorby poprednej
slovenskej výtvarníčky meSTO Čadca, Galéria Čadca

■ Máj, máj, zelený máj – otvorenie brán skanzenu a železnice,
stavanie mája, svätá omša Skanzen vycHylOvka

■ Hasičský ples Obec vySOká nad kySucOu

■ Stavanie mája – ľudová tradícia ako symbol jari
meSTO TurzOvka, kaSS TurzOvka; Obec vySOká nad kySucOu

MáJ
■ Stavanie mája na Trojmedzí – slávnostné stavanie mája

spojené s oslavami vstupu sr do eÚ Obec Čierne
■ Odomykanie Kysuckej brány – turistický pochod na

Brodnianku škT knm

■ Oslavy oslobodenia – spomienka na padlých v 2. svetovej vojne
Obec dunaJOv, lOkaliTa SkáČkOv 

■ Oslavy 140 rokov založenia Dobrovoľného hasičského
zboru meSTO TurzOvka

■ Drotárska nedeľa v skanzene – prezentácia drotárskeho
remesla Skanzen vycHylOvka

27. 4.

28. 4.

29. 4.

1. 5.

4. 5.

6. 5.
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■ Koncert pre mamičky – program venovaný všetkým mamám

a starým mamám meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci 
■ Slávnosť sv. Floriána – slávnostná svätá omša

Obec vySOká nad kySucOu, kOSTOl vO vyšnOm kelČOve

■ Stretnutie priaznivcov Klubu turistov Kysúc na Veľkej
rači TJ SnP Čadca/rr Čadca

■ Deň víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov
a kytíc pri Pamätníku padlých Obec Čierne

■ Jarná púť – sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Matky cirkvi
mariánSke PúTnické mieSTO živČákOvá

■ 1. kolo Slovenského pohára Downhill pretekov
SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Krajom Drotárie – turistický pochod kT vySOká nad kySucOu

■ Deň matiek Obec rakOvá, Obec Čierne, meSTO TurzOvka, 
meSTO kráSnO nad kySucOu, Obec OšČadnica, Obec makOv

■ Ozvena tradícií – prezentácia svadobných zvykov Skanzen vycHylOvka

■ noc múzeí meSTSké múzeum k. TOČíka TurzOvka

■ noc múzeí a galérií – večerné expozície Skanzen vycHylOvka

■ Kysucká železnička – prezentácia HLÚŽ Skanzen vycHylOvka
■ Poďte s nami značkovať turistickú trasu rr kST Čadca

8. 5.

12. 5.

13. 5.

18. 5.

19. 5.

11. – 13. 5.

20. 5.

■ Mladí umelci v Meste Turzovka

■ Výtvarné spektrum kkS, kaSS TurzOvka

■ Kysucká päťdesiatka – pešia turistika Tk aHa Čierne

■ Majáles Obec OšČadnica, námeSTie
■ Oščadnická heligónka Obec OšČadnica, námeSTie

■ Váľanie mája – váľanie mája, svätá omša, kultúrny program
Skanzen vycHylOvka

■ Za peknými výhľadmi – pešia turistika škT knm

■ Medzinárodný šachový turnaj s účasťou hráčov 
z Pr, Sr a Čr Obec Čierne

■ nedeľa módy v Skalitom – prezentácia konfekcie butikov 
a obchodov v Žilinskom kraji Obec SkaliTé, námeSTie

Jún
■ Mesto deťom – cyklus programov pre deti a mládež

meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci, maTiČné námeSTie, 
Galéria meSTa Čadca

25. 5.

26. 5.

26. – 27. 5.

27. 5.

25. 5. – 24. 6.

1. – 22. 6.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ
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■ Váľanie mája – prechod konského záprahu s vozom, ľudová
veselica Obec vySOká nad kySucOu

■ Vysocký drevorubač – súťaž zručnosti v práci s ručným
drevorubačským náradím a zábavné súťaže 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Medzinárodný deň detí Obec OšČadnica

■ Kysucké Himaláje – nonstop prechod 14 kysuckých
osemtisícoviek škT knm

■ Deň detí meSTO kráSnO nad kySucOu
■ Detská nedeľa – detské súťaže v spolupráci s Lesmi sr

a Hasičským zborom, svätá omša Skanzen vycHylOvka

■ Galaprogram Festivalu komornej hudby 
meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci

■ Púť svetového apoštolátu Fatimy Čiech a Moravy 
mariánSke PúTnické mieSTO živČákOvá

■ regionálny zraz vysokohorských turistov pod Ostrým 
vysokohorská turistika, cvičné skaly 
Tk kySucký lieSkOvec, škT knm

■ Pranie na potoku – ukážky prania na potoku v podaní 
Fs z Kysúc Skanzen vycHylOvka

2. – 3. 6.

3. 6.

7. 6.

9. 6.

2. 6.

9. – 10. 6.

10. 6.

■ Keď sa dieťa narodí – zvyky a tradície pri narodení dieťaťa
v podaní folklórnych skupín z Kysúc Skanzen vycHylOvka

■ Goralské slávnosti – 27. ročník medzinárodného folklórneho
festivalu Obec SkaliTé, amfiTeáTer

■ Jánsky pochod do Koštúrov – pešia turistika kT nOvá bySTrica

■ Jánska noc má svoju moc meSTSká knižnica v TurzOvke
■ Za svätojánskymi muškami + pálenie hojany – večerný

pochod a pálenie svätojánskej vatry Obec vySOká nad kySucOu
■ Jánske ohne Obec OšČadnica

■ O pohár primátora – medzinárodný futbalový turnaj
meSTO TurzOvka, fk TaTran

■ 44. Kysucký maratón – tradičné obľúbené medzinárodné
bežecké podujatie šTarT na maTiČnOm námeSTí v Čadci

■ Kelčovské hodové slávnosti – prehliadka malotraktorov, disco
zábava pod holým nebom (23. 6.), hodová slávnostná omša, hlavný
kultúrny program (24. 6.) Obec vySOká nad kySucOu

■ Kopaničiarske hody – hodová slávnosť spojená s kultúrnym
programom, tradičným trhom a atrakciami
Obec zákOPČie, areál POd HríbOm na maJeri

■ na svätého Jána – svätojánska mágia – pálenie Jánskych
ohňov v podaní Fs z Kysúc Skanzen vycHylOvka

■ letné kino za vysvedčenie kaSS TurzOvka – amfiTeáTer

17. 6.

22. 6.

23. 6.

23. – 24. 6.

24. 6.

29. 6.
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■ Čadčianske kultúrne leto – cyklus kultúrnych a športových
podujatí, koncertov meSTO Čadca, maTiČné námeSTie 

■ Čadčiansky kotlík, Jánske ohne – obľúbené spoločenské
podujatia meSTO Čadca, maTiČné námeSTie

■ Holidays night 2018 – prázdninová noc pre deti spojená
s rôznymi súťažami, detskou diskotékou a záverečným
ohňostrojom Obec vySOká nad kySucOu

■ Heligónka hraj! – prehliadka heligonkárov spojená so zábavou
pod holým nebom Obec makOv

■ Futbalový turnaj v minifutbale O pohár starostu obce 
Obec makOv, areál mulTifunkČnéHO iHriSka

■ Večerný pochod ku prameňu Kysuce – turistická prechádzka
spojená s pálením vatry Obec makOv 

Júl
■ Čadčianske kultúrne leto – cyklus kultúrnych a športových

podujatí, koncertov 
meSTO Čadca, maTiČné námeSTie

■ Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla 
Obec Čierne

■ Prázdniny začínajú – oslava začiatku prázdnin, koncert, súťaže,
vystúpenia detí, letné kino Obec rakOvá

30. 6.

30. 6. – 26. 8.

30. 6. – 26. 8.

1. 7.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ

■ Mám ja kosu, kosičku... – 11. ročník celoslovenskej súťaže
v kosení trávy Skanzen vycHylOvka

■ cipárov pohár – futbalový turnaj mužov o putovný pohár
akademického maliara Miroslava cipára 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Petropavlovské hody 2018 – tradičné hodové slávnosti so
sprievodným programom Obec makOv

■ Drevené tajomstvá – plenér ľudových rezbárov 
SPT, meSTO TurzOvka, šarPark

■ cyklomagistrála a vodárenská nádrž nová Bystrica
cykloturistika škT knm

■ cyrilometodejský výstup na Vreteň – pešia turistika škT knm
■ Výstup na Biely Kríž – turistický pochod kST klOkOČOv

■ letné kino Obec vySOká nad kySucOu, námeSTie Pred Oú

■ Svrčinovský kermaš – oslavy 360. výročia prvej písomnej
zmienky Obec SvrČinOvec

■ Športový deň na Korcháni – súťaž vo varení gulášu, volejbalu
a futbalu Obec rakOvá

■ Drotária – festival rodinnej pohody a dobrých piesní 
meSTO TurzOvka, kaSS TurzOvka, amfiTeáTer

2. – 6. 7.

5. 7.

6. 7.

6. – 7. 7.

7. 7.

7. – 8. 7.



www.regionKysuce.sKKYSUCE 2018KYSUCE 2018 Kalendárium podujatí

■ Čaro modrotlače – prezentácia výroby modrotlače, kultúrny
program Skanzen vycHylOvka

■ Kysucký rodinný trojboj SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Poľovnícka zábava – poľovnícka zábava spojená
s neodmysliteľným gulášom z diviny Obec vySOká nad kySucOu

■ 7. ročník súťaže vo varení gulášu
SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ 84. výročie založenia ŠK v Čiernom – medzinárodný futbalový
turnaj mužov Obec Čierne

■ Pohár Československej vzájomnosti – 72. ročník najstaršieho
futbalového turnaja na slovensku meSTO TurzOvka, fk TaTran

■ chovateľský deň – prezentácia slovenských plemien, svätá omša,
kultúrny program Skanzen vycHylOvka

■ letné kino vo Vyšnom Kelčove 
Obec vySOká nad kySucOu, Pri budOve bývaleJ zš HOrný kelČOv

■ Futbalový turnaj o pohár starostu obce raková
■ Pásla ovečky – ovčiarsky deň spojený s kultúrnym programom,

svätá omša Skanzen vycHylOvka
■ Moravsko – Slovenský DH cuP 

SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Skalitská vareška a Vatra zvrchovanosti – súťaž vo varení
gulášu Obec SkaliTé, areál TJ SlOvan SkaliTé

14. 7.

15. 7.

21. 7.

22. 7.

28. 7.

8. 7. ■ Beskyd rallye – medzinárodná prehliadka historických vozidiel
meSTO TurzOvka, Tvc, Pešia zóna

■ Goralský gastrodeň Obec OšČadnica

■ Včielka medonosná – prezentácia včelárstva Skanzen vycHylOvka
■ Púť k sv. anne – procesia so sochou Panny Márie a slávnostná

svätá omša na hore Kyčera v kaplnke zasvätenej sv. Anne 
vySOká nad kySucOu

■ rodinná cykloturistika – podujatie určené pre rodiny s deťmi
a priaznivcov bicyklov Obec SkaliTé

auGuST
■ Čadčianske kultúrne leto – cyklus kultúrnych a športových

podujatí, koncertov meSTO Čadca, maTiČné námeSTie

■ Vernisáž výstavy „Drotária“ – výstava kysuckých drotárov 
Obec vySOká nad kySucOu

■ rock Beskyd Fest – rockový festival meSTO TurzOvka, amfiTeáTer

■ letné táborenie na rovniach Tk kySucký lieSkOvec

29. 7.

30. 6. – 26. 8.

1. – 31. 8.

3. – 4. 8.

3. – 5. 8.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ
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■ Spomienková „50“ – pešia turistika SkT knm
■ letné kino Obec vySOká nad kySucOu, námeSTie Pred Oú 

■ Kermaš – celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych
hodov na sv. ignáca Obec Čierne

■ O Beskydský pohár Slovensko – Českej vzájomnosti 
meSTO TurzOvka, areál šPOrTu a OddycHu, závOdie

■ Ľanová nedeľa – ukážky spracovania ľanu, prezentácia výrobkov
z ľanu, kultúrny program Skanzen vycHylOvka

■ lazníckymi osadami nesluše – pešia turistika škT knm

■ Turistická vatra vzájomnosti na Veľkom Polome 
kST POlOm rakOvá

■ Hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Keď si ja zaspievam na Bystrickom kopci – Ospievané
Beskydy – prezentácia folklóru bystrickej doliny, svätá omša 
Skanzen vycHylOvka

■ Disco hody meSTO TurzOvka, amfiTeáTer
■ Spomienkový „lunochodecký“ výstup na Vreteň – pešia

turistika škT knm

■ Hodová slávnosť v kostole nanebovzatia Panny Márie 
v Turzovke

■ Turzovka mesto rekordov – pokus o vytvorenie rekordu 
meSTO TurzOvka, Pešia zóna 

5. 8.

11. 8.

12. 8.

17. 8.

18. 8.

4. 8. ■ letné kino vo Vyšnom Kelčove 
Obec vySOká nad kySucOu, Pri budOve bývaleJ zš HOrný kelČOv

■ Turzovská cifrovačka – medzinárodné stretnutie heligonkárov 
meSTO TurzOvka, šarPark

■ Beskydské slávnosti meSTO TurzOvka
■ Čajkovské vinohrady – vinársky deň z Čajkova, svätá omša

Skanzen vycHylOvka
■ rycierowa hora – pešia turistika/horská cyklistika 

kT nOvá bySTrica

■ Oslavy SnP Obec dunaJOv, PamäTník PadlýcH v lOkaliTe SkáČkOv
■ revival night – koncerty meSTO Čadca, maTiČné námeSTie

■ Hasičská súťaž o pohár starostu Obce raková
■ Sv. omša na Huslove Obec vySOká nad kySucOu
■ 10. ročník slávenia Eucharistie na Trojmedzí – spoločné

stretnutie v slovensko – česko – poľskom pohraničí na Trojmedzí
spojené so svätou omšou a kultúrnym programom

■ Jánošík & Ondráš Folkfest – 6. ročník folklórneho festivalu 
Skanzen vycHylOvka

■ Bartolomejský hodový jarmok – tradičné ToP podujatie mesta
spojené s bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým programom
a remeselným jarmokom meSTO Čadca, maTiČné námeSTie, PalárikOva
ulica, námeSTie SlObOdy, areál Pri šPOrTOveJ Hale

■ 74. výročie SnP – pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku
padlých Obec Čierne

19. 8.

24. 8.

25. 8.

25. – 26. 8.

29. 8.
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SEPTEMBEr
■ Primátorský výstup na Holý vrch – turistický pochod škT knm
■ nočná hasičská súťaž – hasičská súťaž družstiev v požiarnom

útoku o „Drevené poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T
group, a. s.“ 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Dni mesta – oslava 17. výročia získania štatútu mesta s bohatým
kultúrnym programom 
meSTO kráSnO nad kySucOu

■ Halali – na svätého Huberta – prezentácia poľovníctva 
Skanzen vycHylOvka

■ letný prechod Kysuckou vrchovinou – pešia turistika
a vysokohorská cyklistika škT knm

■ Koniec prázdnin na Veľkej rači
SnOwParadiSe veľká raČa OšČadnica

■ Vysocká deviatka – turistický pivársky pochod 
vySOká nad kySucOu

■ rakovské hody – slávnostný sprievod, svätá omša na námestí,
kultúrny program Obec rakOvá

■ Deň remesiel – prezentácia ľudových remesiel 
Skanzen vycHylOvka

1. 9.

1. – 2. 9.

2. 9.

8. 9.

9. 9.

■ Tenisový turnaj o pohár Kysuckého triangla 
TeniSOvé kurTy v SkaliTOm

■ Mariánska pieseň – prehliadka speváckych kresťanských zborov
pri príležitosti sv. sedembolestnej Panny Márie 
Obec SkaliTé, kOSTOl Sv. Jána krSTiTeľa

■ cez tri štáty Európy – turistický pochod na Trojmedzie 
Tk aHa Čierne, rr Čadca

■ Dunajovské hody Obec dunaJOv, Pri Oú
■ Kapustová nedeľa – prezentácia dlávenia kapusty Fs z Kysúc

Skanzen vycHylOvka

■ Matúšovské hodové slávnosti – Hasičská zábava (21. 9.), Fest
rock Vysoká (22. 9.), remeselnícky jarmok, hodová slávnostná
omša, hlavný kultúrny program s hosťom sĽuK (23. 9.) 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Súťaž mladých hasičov o pohár riaditeľky cVČ raková 
Obec rakOvá

■ Dary zeme – výstava ovocia a zeleniny, kultúrny program, svätá
omša – poďakovanie za úrodu Skanzen vycHylOvka

■ Šarkaniáda – promenáda lietajúcich šarkanov s motívmi
rozprávkových bytostí 
kaSS TurzOvka, zuš TurzOvka

■ Jánošíkov chodník – nočný turistický prechod 
Tk aHa Čierne

15. 9.

16. 9.

21. – 23. 9.

23. 9.

28. 9.

29. 9.
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■ regrúti – odchod regrútov na vojnu Skanzen vycHylOvka
■ Františkovský výstup na Bahaňu – pešia turistika 

kST POlOm rakOvá
■ Beh na chatu Kmínek – beh do vrchu Obec vySOká nad kySucOu

■ Poďakovanie za úrodu, Jarmok remesiel, Výstava ovocia
a zeleniny Obec SkaliTé, zš, kOSTOl Sv. Jána krSTiTeľa, námeSTie

■ Po stopách slovenských osobností – výlet Miestneho odboru
Matice slovenskej za poznaním histórie Obec makOv

OKTóBEr
■ lúpežnícky pochod – večerná vychádzka pre najmenších, na

ktorej môžete stretnúť rôzne rozprávkové bytosti vrátane
lúpežníkov Obec vySOká nad kySucOu

■ TFa železný hasič – hasičská súťaž jednotlivcov 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Pobožnosť sv. ruženca na Vrchrieke 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Zabíjačka pri objekte Krčma z Korne v Skanzene Vychylovka
■ Poďte s nami značkovať turistickú trasu rr kST
■ Jesenná púť – výročie posviacky kostola Panny Márie Matky cirkvi 

mariánSke PúTnické mieSTO živČákOvá

30. 9.

4. 10.

6. 10.

7. 10.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ

■ Driapanie peria na Kysuciach – tradičná ukážka driapania
peria, svätá omša Skanzen vycHylOvka

■ ukončenie turistickej sezóny na Vojtovom vrchu 
rr Čadca/lOkOmOTíva Čadca

■ Jeseň je dar života – program pri príležitosti mesiaca úcty
k starším 
Obec rakOvá

■ Stretnutie „oktobriačikov“ a ich hostí na Tábore – pešia
turistika škT knm

■ Jesenné práce – prezentácia jesenných prác na dedine 
Skanzen vycHylOvka

■ Okolo Čierneho – turistický prechod okolím obce a osadami 
Tk aHa Čierne

■ Zatváranie brán skanzenu – ukončenie sezóny v skanzene
Vychylovka 
Skanzen vycHylOvka

■ Október, mesiac úcty k starším – rôznorodý program pre
seniorov v priebehu celého mesiaca 
meSTO TurzOvka, Obec makOv

■ Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Huberta 
Obec SkaliTé, námeSTie

14. 10.

18. 10.

20. 10.

21. 10.

28. 10.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ
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nOVEMBEr
■ chodníkom V. Galvánka – pešia turistika škT knm

■ Za Martinom na bielom koni – pešia turistika
Tk kySucký lieSkOvec

■ Výročie ukončenia 1. svetovej vojny – pietny akt kladenia
vencov a kytíc pri Pamätníku padlých v 1. svetovej vojne 
Obec Čierne

■ Krásňanská desiatka – cestné bežecké preteky 
meSTO kráSnO nad kySucOu

■ Oslavy 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
pietny akt pri pamätníku padlým v ústredí obce
Obec SkaliTé 

■ Privítanie Martina na bielom koni – pešia turistika 
kST klOkOČOv, klub TuriSTOv SvrČinOvec

■ Vianočná výstava 
Obec vySOká nad kySucOu

■ Zamykanie Kysuckej brány – turistický pochod na Brodnianku
šTk knm

■ Beh na Husárik – populárny medzinárodný beh do vrchu 
meSTO Čadca, HuSárik

3. 11.

10. – 11. 11.

11. 11.

15. 11 – 7. 12.

17. 11.

■ Etnofilm Čadca 2018 – 20. ročník Medzinárodného filmového
festivalu 
meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci

■ country bál – zábava v štýle country 
Obec SkaliTé, Penzión mária SkaliTé – SerafínOv

■ Divadelné predstavenie Obec makOv

DEcEMBEr
■ Vianočná výstava Obec vySOká nad kySucOu

■ Mikulášsky „lunochodecký“ výstup na Tábor – pešia
turistika škT knm

■ Ondrejovské hody spojené s kysuckou zabíjačkou,
kapustnicou a punčom 
meSTO kráSnO nad kySucOu

■ Príchod Mikuláša a zasvietenie vianočného stromčeka 
Obec rakOvá, meSTO TurzOvka

■ Mikulášsky večierok 
Obec vySOká nad kySucOu

20. – 23. 11.

15. 11 – 7. 12.

1. 12.

2. 12.

5. 12.

TERMÍN BUDE UPRESNENÝ
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■ 28. Kysucké Vianoce v Čadci – obľúbený cyklus tematicky
ladených programov a koncertov 
meSTO Čadca, dOm kulTúry v Čadci, maTiČné námeSTie, 
Galéria meSTa Čadca

■ Mikuláš v meste – zábavné podujatie pre deti 
meSTO Čadca, maTiČné námeSTie

■ Slávnostný galaprogram pri príležitosti 170. výročia
zasadania Snr v Čadci meSTO Čadca

■ Mikulášska párty pre deti Obec Čierne
■ rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočné trhy

a Mikuláš Obec SkaliTé, námeSTie
■ Turistický záver sezóny škT knm
■ Vianočné trhy a živý betlehem Obec vySOká nad kySucOu

■ Vianočný jarmok spojený s programom Obec makOv

■ Vianočné remeselné trhy 
meSTO Čadca, maTiČné námeSTie, dOm kulTúry v Čadci

■ Vianočné trhy a Turzovský kermaš meSTO TurzOvka

■ Vianočné trhy vo Vyšnom Kelčove Obec vySOká nad kySucOu

6. 12. – 6. 1. 2019

6. 12.

7. 12.

8. 12.

9. 12.

13. – 14. 12.

14. – 15. 12.

15. 12.

■ Vianočný benefičný koncert 
meSTO Čadca, kOSTOl Sv. barTOlOmeJa

■ Jasličková pobožnosť – vystúpenie detí v kostole nanebovzatia
Panny Márie v Turzovke 

■ Štefanský výstup na Veľký Vreteň/poza Vreteň
pešia/lyžiarska turistika škT knm

■ Štefanský výstup na Brízgalky – pešia turistika
kT nOvá bySTrica

■ Vianočný výstup na Ľadonhoru – pešia turistika 
Tk kySucký lieSkOvec

■ Polienková vatra – turistická rozlúčka so starým rokom –
ragvanovo Obec vySOká nad kySucOu

■ Silvester v obciach – lúčenie sa so starým rokom a privítanie
toho nového spojeného s ohňostrojom a symbolickým prípitkom 
Obec rakOvá, Čierne, vySOká nad kySucOu

■ Silvester 2018 a privítanie nového roka 2019 
meSTO Čadca, maTiČné námeSTie

■ Silvester na Veľkej rači SnOwParadiSe veľká raČa
■ Silvestrovský výstup na Veľkú raču – pešia turistika 

Ošk kST OšČadnica
■ Silvestrovský výstup na Ľadonhoru – pešia turistika 

škT knm
■ Silvester na Trojmedzí 

16. 12.

25. 12.

26. 12.

29. 12.

31. 12.
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Čadca ošČadnica Makov skaliTé raková vysoká klokoČov Čierne Turzovka

www.regionkysuce.sk
Región Kysuce

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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