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Február
3. Rajd chlopski – kultúrno–športová akcia 

(rAJczA – zwArdoň – SKAliTé – oŠČAdnicA)

4. 17. reprezentačný ples Mesta Turzovka
(meSTo TurzovKA; KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)
Po stopách Beskydsko–Javorníckej lyžiarskej bežeckej
magistrály – lyžiarska turistika na trase melocík – Kasárne
(obec mAKov)

5. Rozprávkový karneval na Veľkej Rači
(SnowPArAdiSe veľKá rAČA)

10. Paci Pac – hudobno zábavný program pre deti
(obec mAKov; dom KulTúry)

11. Súťaž vo varení kapustnice – 6. ročník súťaže vo varení
kapustnice na veľkej rači (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)
Po stopách Kysuckej lyžiarskej magistrály – lyžiarska 
a pešia turistika (oŠK KST oŠČAdnicA) 

12. Karneval pre malých aj veľkých (obec Čierne)

18. Divadelné predstavenie: KAMPINGSTORY 
(meSTo TurzovKA; KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)
Vysocká nočná stopa – Memoriál Milana Dormana
rekreačný prechod na bežkách (obec vySoKá nAd KySucou) 
Rodičovský ples (obec Čierne, zŠ Čierne – úSTredie)

19. Fínska sánkovačka – bláznivá sánkovačka pri večernom
lyžovaní v ToP lyžiarskom stredisku (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)
Zimný prechod Javorníkmi – lyžiarska turistika 
(TJ loKomoTívA ČAdcA)

24. Kysucká plavecká 24-hodinovka – nonstop plavecká akcia pre
všetkých bez rozdielu veku a schopností (meSTo ČAdcA;
PlAváreň)
Fašiangový sprievod mestom Turzovka – sprievod
fašiangových masiek mestom v podaní Ženskej folklórnej
skupiny Turzovanka

Január
1. Novoročný výstup na Veľký Polom

(TK AHA Čierne, KST Polom rAKová)

2. V modrobielom lese – interaktívna výstava približujúca krásu 
a poetiku tradičnej slovenskej textilnej techniky – modrotlače
(meSTo ČAdcA; GAlériA ČAdcA)

6. Traja králi na Veľkej Rači (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)
Husárik, Petránky, Majtánky – lyžiarska turistika 
v Javorníkoch (ŠKT Knm) 
Trojkráľový výstup ku rozhľadni Kamenité, Javorníky 
(TK TurzovKA, TK AHA Čierne) 
Novoročný trojkráľový koncert speváckeho zboru 
Sursum Corda z Rosiny (obec Čierne)

7. Novoročný koncert (obec oŠČAdnicA)

12. Novoročný koncert, Osobnosť Kysúc za rok 2016
(meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci)

14. Na bežkách okolo Novobystrickej priehrady
(TJ loKomoTívA ČAdcA)
Hokejový turnaj v ľadovom hokeji
(obec mAKov; KlziSKo Pri zŠ A mŠ)

21. Farský ples (FArSKý úrAd mAKov; dK mAKov)
Reprezentačný ples (obec SKAliTé)

27. Športovec roka – vyhlásenie výsledkov
(meSTo KráSno nAd KySucou)

28. Zimný prechod Kysuckou vrchovinou – lyžiarska turistika 
(ŠKT Knm)
Poľovnícky ples (obec Čierne) 

29. Otvorenie sezóny na bežkách – Kysucká lyžiarska magistrála
– Skalité – Serafínov – Čierne (TK AHA Čierne)
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do 24. 2.

do 25. 2.

do 5. 2.
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19. Svetový deň vody – výstup k prameňu Kysuce
(KT vySoKá nAd KySucou)

19. Jozefovský beh – 30. ročník behu a 10. ročník memoriálu 
Jána Konôpku; bežecké preteky pre žiakov od 6 rokov 
až po seniorov nad 60 rokov (obec Čierne)

29. Veľkonočná výstava (obec SKAliTé)

31. Andersenova noc (meSTSKá KniŽnicA v TurzovKe)

Termín SA uPreSní
Vítanie jari – sprievod obcou (obec mAKov)
Marec – mesiac knihy – výstavy, besedy, kvízy, súťaže 
v priebehu celého mesiaca (obec mAKov; KniŽnicA)
Mládežnícka kvapka krvi (obec mAKov)

Apríl
2. Veľkonočný koncert v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci
9. Veľkonočná výstava s tvorivými dielňami (obec mAKov; KniŽnicA)

10. Veľkonočná výstava (KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)

16. Veľkonočný výstup na Ľadonhoru – turistický pochod 
(ŠTK Knm)
Veľkonočný výstup Kinder AHA na Grúň (TK AHA Čierne)

18. Cesta lesným chodníčkom – výstava (KulTúrny dom r. JAŠíKA
TurzovKA v SPoluPráci S leSmi Sr, SlovenSKou PoľovnícKou
Komorou, cHKo KySuce)

21. Beh na Vrchrieku – 12. ročník nesúťažného behu do kopca
pre všetky vekové kategórie v dĺžke 3,5 km 
(obec vySoKá nAd KySucou)

22. Po stopách Tomáša Uhorčíka – turistický pochod (TK TurzovKA)

23. X. ročník otvárania cyklosezóny v Čiernom
(rúbaniskom – 40 km), trasa: Čierne – liesková – Serafínov –
ochodzita – Čierne (TK AHA Čierne) 

25. Pochovanie basy (obec vySoKá nAd KySucou, SálA KulT. domu) 
Pochovávanie basy s ľudovou skupinou KUK 
(KySucKá izbA v ČAdci)
Beskydsky YETI – bežkársky maratón (TK AHA Čierne)
Fašiangová zábava (oz FS mAKovAnKA; dom KulTúry mAKov)

26. Bežkami na Gírovú (TK AHA Čierne)

27. Jarné prázdniny na bazéne  – krátkodobý výcvik 
pre školopovinné deti spojený s jazdou na kajaku 
(meSTo ČAdcA; PlAváreň)

28. Pochovávanie basy – ostatky, sprievod masiek 
(obec SKAliTé; HoTel Koloniál)

Termín SA uPreSní
Nočný prechod na bežkách Melocík – Kopanice 
(obec mAKov, zTŠČ mAKov)

Marec
7. Jarná škola plávania – dlhodobý výcvik pre deti 

od 5 do 15 rokov (meSTo ČAdcA; PlAváreň)

10. Ryby, vtáky a iné stvory – vernisáž výstavy 
(GAlériA ČAdcA; budovA meSTSKéHo úrAdu)
Slávici Horných Kysúc – súťažná prehliadka v speve 
ľud. piesní (cvČ TurzovKA; KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)
Divadelné predstavenie pre deti: Zlaté kuriatko (KulTúrny
dom r. JAŠíKA TurzovKA)

12. Zimná opekačka na Trojmedzí – Kinder AHA zimná opekačka
nielen pre deti (TK AHA Čierne)

13. Týždeň slovenských knižníc
(meSTSKá KniŽnicA v TurzovKe)

16. Deň ľudovej rozprávky (meSTSKá KniŽnicA v TurzovKe )
Radošinské naivné divadlo – divadelné predstavenie 
láskanie ii (meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci)
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do 3. 3.

do 18. 5.

do 19. 3.

do 12. 4.



7. Deň matiek
(meSTo TurzovKA; KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)
Koncert pre mamičky – program venovaný všetkým mamám
a starým mamám; účinkujú dFS Kelčovan, 
Pavol Kužma a ďalší (meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci)
Kuchyňa starých materí – z každého rožka troška 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

8. Stretnutie priaznivcov Klubu turistov Kysúc na Veľkej Rači
(TJ SnP ČAdcA, rr KST ČAdcA)
Deň víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov
a kytíc pri Pamätníku padlých (obec Čierne)

13. Turzovský vrabčiak – súťažná prehliadka country, folk
a trampskej piesne (meSTo TurzovKA; KulTúrny dom r. JAŠíKA
TurzovKA)
Krajom drotárie – medzinárodný turistický pochod
drotárskymi obcami (KT vySoKá nAd KySucou; ŠTArT v ocHodnici)
Kysuce – Orava – Kysuce – cyklistická turistika v dĺžke 60 km
(TK AHA Čierne)

14. Deň matiek (obec Čierne, obec mAKov, obec SKAliTé, meSTo
KráSno nAd KySucou)
Mamičky hrajú golf – deň matiek na golfe, všetky mamy 50%
zľava na vstup (AdvenTure GolF v oŠČAdnici)
Svetom moje svetom (KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

18. Zem Slovensko – vernisáž výstavy z tvorby výtvarníkov
Stredoslovenského kraja (meSTo ČAdcA; GAlériA ČAdcA, budovA
meSTSKéHo úrAdu)

20. Deň športu pre mládež – 1. ročník športového podujatia nielen
pre mládež, ale aj pre ich rodičov a starých rodičov 
(cvČ TurzovKA; Areál ŠPorTu A oddycHu, závodie)
Turistický pochod náučným chodníkom J. Kronera (obec STAŠKov)

21. Poďte s nami značkovať turistickú trasu (rr KST ČAdcA)
Deň železnice (KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

27. Drevorubačská súťaž – súťaž zručnosti v práci s ručným
drevorubačským náradím (obec vySoKá nAd KySucou)
Váľanie mája (obec vySoKá nAd KySucou)

23. Semetešská tragédia – pietna spomienka na udalosti 
ii. svetovej vojny a 21 zavraždených obyvateľov osady 
Semeteš (obec vySoKá nAd KySucou)
Divadelné predstavenie Nedokonalá svadba – predstavenie
v podaní ochotníckeho divadla olomouc 
(obec mAKov; dom KulTúry)
Otvorenie 100 jarných kilometrov na Marťakovskom vrchu –
stretnutie peších turistov a cykloturistov na marťakovskom
vrchu na zákopčí (rr KST ČAdcA, Polom rAKová)

24. Palárikova Raková – 50. ročník národnej súťažnej divadelnej
prehliadky ochotníckych súborov s inscenáciami pôvodnej
slovenskej dramatickej tvorby (dom KulTúry v ČAdci, KulTúrny
dom J. PAláriKA rAKová)

28. Stavanie mája – ľudová tradícia ako symbol jari 
(meSTo TurzovKA, KaSS TurzovKA; ŠArKPArK)

30. Stavanie mája (meSTo KráSno nAd KySucou)
Staviame my máje (obec mAKov; Areál oú)
Stavaj dievča hore, sadíme ti máje... sv. omša (KySucKé
múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

Termín SA uPreSní
Deň zeme (obec mAKov, obec SKAliTé)
Súťaž v streľbe zo vzduchovky (obec mAKov; STrelnicA)
72. výročie oslobodenia obce Skalité – pietny akt kladenia
vencov (obec SKAliTé)

Máj
1. 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)
Prehliadka mažoretiek, roztlieskávačiek a tanečných
súborov (cvČ TurzovKA; PeŠiA zónA, v PríPAde nePriAznivéHo
PoČASiA – KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)
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do 30. 4.



8. Festival komornej hry (meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci)

10. Regionálny zraz vysokohorských turistov pod Ostrým –
vysokohorská turistika, cvičné skaly 
(TK KySucKý lieSKovec, ŠKT Knm) 

11. Jarná púť na Mariánske pútnické miesto Hora Živčáková
(KoSTol PAnny márie mATKy cirKvi; Sv. omŠA o 12.00 Hod.)
Kuchyňa starých materí – Sladká nedeľa (KySucKé múzeum;
SKAnzen vycHylovKA)
Kudlovská kopačka (obec SKAliTé)

17. Preteky konských záprahov (obec vySoKá nAd KySucou)
Cyklotúra na Lysú Horu – trasa: Čierne – Gírová – Slavíč – biely
Kríž – lysá Hora (TK AHA Čierne)

18. Goralské slávnosti – 26. ročník medzinárodného folklórneho
festivalu (obec SKAliTé; AmFiTeáTer)
Deň otcov na Veľkej Rači (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)
Krásňanský folklórny festival a Svätojánsky jarmok
(meSTo KráSno nAd KySucou)
Jánsky pochod do Koštúrov (KT nová bySTricA)
Otcovia hrajú golf – deň otcov na golfe, všetci otcovia 50%
zľava na vstup (AdvenTure GolF v oŠČAdnici)
Už som sa oženil, už je darmo
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

22. Honza Nedvěd – koncert populárneho českého speváka
a pesničkára (meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci)

23. Za svätojánskymi muškami – večerný pochod a pálenie
svätojánskej vatry (obec vySoKá nAd KySucou)
Večerný pochod ku prameňu Kysuce s pálením vatry na
Pinduli (obec mAKov, mAKové zrnKá nF)
Netradičné čítane pri jánskych ohňoch
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

24. O pohár primátora – medzinárodný futbalový turnaj
(meSTo TurzovKA; iHriSKo FK TATrAn)
Púť Svetového apoštolátu Fatimy Čiech a Moravy 
(mAriánSKe PúTnicKé mieSTo HorA ŽivČáKová)

27. Kysucká „50“ – turistický pochod (TK AHA Čierne) 

Oščadnická heligónka a majáles (obec oŠČAdnicA)

28. Keď sa máje váľajú (KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

31. Mladí umelci v meste (zuŠ TurzovKA, KaSS TurzovKA)
Koncoročná výstava ZUŠ Turzovka
(KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)

Termín SA uPreSní
Zumba Fitness Párty 2017 – tanečný fitness maratón 
(obec SKAliTé; námeSTie)

Jún
1. Medzinárodný deň detí Kysuckého triangla

(KySucKý TriAnGel – SKAliTé, Čierne, SvrČinovec)
Nakresli si rozprávočku – vyhodnotenie výtvarnej súťaže
(meSTo TurzovKA; KaSS TurzovKA; PeŠiA zónA)
MDD – detská olympiáda (obec mAKov; ŠPorTový Areál zŠ)
Mesto deťom – cyklus programov pre deti a mládež 
(meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci, mATiČné námeSTie, 
GAlériA ČAdcA)

2. Výtvarné spektrum – krajská súťažná výstava
(KSS v ČAdci; KulTúrny dom r. JAŠíKA TurzovKA)
Detský remeselnícky jarmok (meSTo TurzovKA; PeŠiA zónA)

3. Kysucké Himaláje – nonstop prechod 14 kysuckých
osemtisícoviek (ŠKT Knm)
Deň detí na golfe – všetky deti 50% zľava na vstup
(AdvenTure GolF v oŠČAdnici)

4. Deň detí (obec oŠČAdnicA, meSTo KráSno nAd KySucou)
Koncert speváčky Lenky Filipovej (obec SKAliTé; AmFiTeáTer)
20. výročie vzniku SZTP a ZPCCH (SzTP zPccH A JednoTA
dôcHodcov mAKov; dK mAKov)
Venované deťom, sv. omša (KySucKé múzeum; SKAnzen
vycHylovKA)
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do 16. 6.

do 2. 7.

do 4. 6.

do 11. 6.
do 28. 5.



1. Petro–Pavlovské hody v Makove – prehliadka heligonkárov –
Heligónka hraj! (obec mAKov)
Mať jednotky sa oplatí – deti so samými jednotkami 50%
zľava na vstup (AdvenTure GolF v oŠČAdnici)

2. Slávnostná sv. omša s kultúrnym programom
(obec Čierne; KoSTol Sv. PeTrA A PAvlA)
Janíčko trávu seče... 9. ročník súťaže v kosení trávy 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)
Osadový turnaj o pohár starostky obce Skalité (obec SKAliTé)
Petro-Pavlovské hody v Makove – jarmok, sprievodné
podujatia, slávnostné sv. omše (obec mAKov)

4. Drevené tajomstvá 
(meSTo TurzovKA, SPoloK PriATeľov TurzovKy; ŠArPArK)

5. Výstup na Biely Kríž – turistický pochod (KST KloKoČov)
Sv. omša na Kršlisku (obec mAKov)

6. Veruže mi zahraj bystrická muzika, sv. omša
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

8. Letné kino
(obec vySoKá nAd KySucou; námeSTie Pred oú)
Drotária – 13. ročník festivalu rodinnej pohody a dobrých piesní
(meSTo TurzovKA,  KaSS TurzovKA; AmFiTeáTer)
Z novej tvorby – výstava a krst knižnej 
autobiografie ľubomíra Kupša (obec vySoKá nAd KySucou)
Kronerov pohár – divadelný podvečer (obec STAŠKov; Kd)

9. Cipárov pohár – futbalový turnaj mužov o putovný pohár 
akad. maliara miroslava cipára (obec vySoKá nAd KySucou)
Kysucký rodinný trojboj (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)
Pranie na potoku – Kuchyňa starých materí – Polievková
nedeľa (KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)
Memoriál Des. Rudolfa Šmatlavu – futbalový turnaj
(obec SKAliTé)
Kronerov pohár – futbalový zápas (obec STAŠKov; iHriSKo FK
SláviA STAŠKov)

10. Letná škola plávania – intenzívny letný kurz 
pre deti od 5 do 15 rokov (meSTo ČAdcA; PlAváreň)

24. Pálenie Jánskeho ohňa (obec mAKov)
Kysucký maratón – 43. ročník druhého najstaršieho 
maratónu na Slovensku 
(ČAdcA – vySoKá nAd KySucou; ŠTArT nA mATiČnom námeSTí v ČAdci)
Čadčiansky kotlík, Jánske ohne – obľúbené spoločenské
podujatia (meSTo ČAdcA; mATiČné námeSTie)
Čadčianske kultúrne leto – cyklus kultúrnych 
a športových podujatí, koncertov a výstav
(meSTo ČAdcA; mATiČné  námeSTie) 

25. Kelčovské hody – hodové slávnosti spojené s originálnym
jarmokom (obec vySoKá nAd KySucou)
Hojana, vojana, na svätého Jána 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)
Obecné hody – Kermaš (obec SKAliTé)

30. Letné kino za vysvedčenie (meSTo TurzovKA, KaSS TurzovKA;
AmFiTeáTer)
Pomôžeme vám – ukážka práce požiarnikov, polície
a Červeného kríža (meSTo TurzovKA, KaSS TurzovKA, 
dHz TurzovKA; PeŠiA zónA)
Koncert Kandráčovcov (obec STAŠKov; iHriSKo FK SláviA STAŠKov)

Termín SA uPreSní
Čitateľský maratón v Mestskej knižnici Turzovka
(meSTSKá KniŽnicA v TurzovKe)
Bilíkov memoriál – 31. ročník branného preteku (obec mAKov)

Júl
1. Holidays night 2016 – prázdninová noc pre deti – súťaže, detská

diskotéka a ohňostroj (obec vySoKá nAd KySucou)
Sv. omša na Husľove (obec vySoKá nAd KySucou)
O pohár starostu – futbalový turnaj spojený so súťažou 
vo varení guláša (obec mAKov)
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do 27. 8.

do 2. 7.

do 31. 7.

do 8. 7.

do 9. 7.

do 21. 7.



Termín SA uPreSní
Pohár starostu obce – futbalový turnaj 
(obec rAdôSTKA; iHriSKo TJ SPArTAK rAdôSTKA)
O putovný pohár starostu obce – súťaž v požiarnom športe
(obec mAKov)
Otvorenie letného kúpaliska (meSTo ČAdcA)
Letné kino (obec SKAliTé)

August
5. Rock Beskyd Fest (meSTo TurzovKA, KaSS TurzovKA; AmFiTeáTer)

Letné kino (obec vySoKá nAd KySucou; námeSTie Pred oú)
Hody v Obci Čierne – celoobecné oslavy pri príležitosti ko nania
miestnych hodov na sv. ignáca (obec Čierne)

6. Beskydský pohár vzájomnosti (meSTo TurzovKA, dHz TurzovKA;
Areál ŠPorTu A oddycHu, závodie)
Veruže mi zahraj bystrická muzika, sv. omša
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

7. Letná škola plávania – intenzívny letný kurz pre deti od 5 do
15 rokov (meSTo ČAdcA; PlAváreň)

12. Hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce
(obec vySoKá nAd KySucou, Horný KelČov)
Turistická vatra vzájomnosti na Veľkom Polome 
(KST Polom rAKová)
Orava – Kysuce cez kopec – 1. ročník cyklistických pretekov

13. Svätá omša na vrchole Veľkej Rače – slávenie sv. omše na
najvyššom vrchole Kysúc (obec oŠČAdnicA)
Sadla včielka na jablonku 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

15. IX. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia
(SnowPArAdiSe veľKá rAČA)

18. Ján Zoričák – SKLO – vernisáž výstavy svetoznámeho umelca
(GAlériA ČAdcA)

19. Turzovka mesto rekordov – pokus o vytvorenie rekordu 
(meSTo TurzovKA, KASS TurzovKA; PeŠiA zónA)

15. Poľovnícka zábava – poľovnícka zábava spojená 
s neod mysliteľným gulášom z diviny (obec vySoKá nAd KySucou)
Súťaž o najlepší guláš – súťaž družstiev vo varení tradičného
guláša (meSTo TurzovKA, reKo; Areál ŠPorTu A oddycHu, závodie)
VII. ročník súťaže vo varení guláša – zabaviť sa môžte prísť už
deň vopred, 14. 7. (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)

16. Chovateľský deň v Skanzene, sv. omša (KyS. múzeum; SKAn. vycHylovKA)
Memoriál J. Chabroňa – futbalový turnaj (obec PodvySoKá)

21. Tanečná zábava
(meSTo TurzovKA; Areál ŠPorTu A oddycHu, závodie)

22. Oslavy a zapálenie Vatry zvrchovanosti
(meSTo KráSno nAd KySucou)
10. ročník Radôšťanských folklórnych slávností 
(obec rAdôSTKA; Areál oú)
Letné kino vo Vyšnom Kelčove 
(obec vySoKá nAd KySucou; Pri budove bývAleJ zŠ Horný KelČov)

23. O pohár Československej vzájomnosti – futbalový turnaj
(meSTo TurzovKA; iHriSKo FK TATrAn)
Pas sa mi ovečka okolo chodníčka, sv. omša
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)
Hasičská súťaž o putovný pohár  starostu obce (obec  PodvySoKá)

28. Letné táborenie na Rovniach (TK KySucKý lieSKovec)

29. Goralský gastrodeň v Oščadnici (obec oŠČAdnicA; námeSTie)
Skalitská vareška 2017 a vatra zvrchovanosti – súťaž vo varení
gulášu (obec SKAliTé; Areál TJ SlovAn SKAliTé)
Beskyd Rallye – 20. ročník medzinárodnej súťaže historických
vozidiel (meSTo TurzovKA, TurzovSKý veTerán Klub; PeŠiA zónA)

30. Púť k Sv. Anne – procesia so sochou sv. Anny a slávnostná
svätá omša na hore Kyčera v kaplnke zasvätenej sv. Anne
(vySoKá nAd KySucou)

30. Kuchyňa starých materí – zemiaková nedeľa 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)
UPHILL MTB Beskydy 2017 – časovka do vrchu 
na trase raková – veľký Polom (obec rAKová; námeSTie)
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do 30. 7.

do 18. 8.

do 6. 8.

do 19. 8.



Termín SA uPreSní
Nočná súťaž v hasičskom športe
(obec mAKov)
Hasičská súťaž o pohár starostky obce (obec SKAliTé)

September
1. Primátorský výstup na Holý vrch – turistický pochod 

(ŠKT Knm)
Výlet po stopách slovenských dejateľov (mo mATice
SlovenSKeJ  mAKov)

2. Nočná hasičská súťaž – nočná 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 16. výročia získania štatútu mesta
s bohatým kultúrnym programom 
(meSTo KráSno nAd KySucou)

3. Koniec prázdnin na Veľkej Rači – bohatý animačný program
pre všetky deti (SnowPArAdiSe veľKá rAČA)
Letný prechod Kysuckou vrchovinou – pešia turistika
a vysokohorská cyklistika (ŠKT Knm)
Pozdrav od susedov – prezentácia oravskej lesnej, sv. omša
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

9. Vysocká deviatka – turistický pivársky pochod 
(KT vySoKá nAd KySucou)

10. Kuchyňa starých materí – Kapustová nedeľa 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

15. Mariánska pieseň – prehliadka speváckych kresťanských
zborov pri príležitosti sv. Sedembolestnej Panny márie  
(obec SKAliTé; KoSTol Sv. JánA KrSTiTeľA)

16. Cez tri štáty Európy – turistický pochod na Trojmedzie 
(TK AHA Čierne, rr ČAdcA)

17. Beh na Chatu Kmínek – 11. ročník behu do vrchu 
(obec vySoKá nAd KySucou)

19. Veselica na kamenci (meSTo TurzovKA, dHz TurzovKA; Areál
ŠPorTu A oddycHu, závodie)
Letné kino vo Vyšnom Kelčove
(obec vySoKá nAd KySucou; Pri budove bývAleJ zŠ Horný KelČov)
Oščadnické hody (obec oŠČAdnicA)

20. Turzovská cifrovačka – medzinárodné stretnutie heligon károv
(meSTo TurzovKA, zuŠ TurzovKA, KASS TurzovKA; ŠArPArK)
Práce starých majstrov – ukážky tradičných ľudových remesiel
spojené s predajom (meSTo TurzovKA, KaSS TurzovKA; ŠArPArK)
46. ročník Beskydských slávností – sprievod mestom,
prehliadka speváckych skupín a folklórnych súborov (meSTo
TurzovKA, KaSS TurzovKA; PeŠiA zónA)
Výstup na Rycierowu horu – turistický pochod 
(KT nová bySTricA)
Beh priateľstva troch národov – Goralmarathon 2017
(TroJmedzie)
Dajte vína, dokiaľ duša živá – Čajkovského vinohrady, sv. omša
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

25. Revival Night – koncerty (meSTo ČAdcA; mATiČné námeSTie)

26. Spoločné stretnutie na slovensko-česko-poľskom pohraničí
na Trojmedzí spojené so svätou omšou
(obec Čierne; TroJmedzie)
Bartolomejský hodový jarmok – tradičné mestské slávnosti
spojené s bohatým kultúrnym programom a remeselným
jarmokom (meSTo ČAdcA; mATiČné námeSTie, PAláriKovA ulicA,
námeSTie Slobody, Areál Pri ŠPorToveJ HAle) 

27. Ospievané Beskydy – už sme sa dožili chlebíka nového,
sv. omša (KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

29. 73. výročie SNP – pietny akt kladenia vencov 
pri Pamätníku padlých (obec Čierne)

Termín SA uPreSní
ZAHAS – súťaž hasičov a záchranných zložiek 
(obec rAdôSTKA; Areál TJ SPArTAK rAdôSTKA)
Oslavy SNP (obec mAKov)
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do 20. 8.

do 27. 8.

do 3. 9.



3. Jesenná škola plávania – intenzívny letný kurz pre deti od 5
do 15 rokov (meSTo ČAdcA; PlAváreň)

6. Lúpežnícky pochod – večerná vychádzka pre najmenších, na
ktorej môžete stretnúť rôzne rozprávkové bytosti vrátane
lúpežníkov (obec vySoKá nAd KySucou)

7. II. ročník TFA – hasičská súťaž jednotlivcov 
(obec vySoKá nAd KySucou)
Poďte s nami značkovať turistickú trasu (rr KST ČAdcA)

8. Jesenná púť na Mariánske pútnické miesto 
Hora Živčáková, sv. omša o 12.00 hod. (KoSTol PAnny márie
mATKy cirKvi)
Kuchyňa starých materí – zabíjačka 
(KySucKé múzeum, SKAnzen vycHylovKA)

15. Ukončenie turistickej sezóny na Vojtovom vrchu
(rr KST ČAdcA, loKomoTívA ČAdcA)
Drapte, drapte, drapulenky 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

22. Okolo Čierneho – turistický prechod osadami a okolím obce
Čierne (TK AHA Čierne)

28. Chodníkom Viliam Galvánka – turistický pochod (ŠKT Knm)

29. Dovidenia v máji (KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

Termín SA uPreSní
Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Huberta
(obec SKAliTé; AmFiTeáTer)

November
3. Lampiónový sprievod – karneval (KASS TurzovKA; PeŠiA zónA)

11. Výročie ukončenia I. svet. vojny – pietny akt kladenia ven cov
pri Pamätníku padlých v i. svetovej vojne (obec Čierne)
Za Martinom na bielom koni – pešia turistika 
(TK KySucKý lieSKovec)

17. Horenka, horenka, hora – deň poľovníckej kuchyne 
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)

22. Matúšovské hodové slávnosti – Hasičská zábava (22. 9.), Fest
rock Vysoká (23. 9.), Remeselnícky jarmok, hodová
slávnostná omša, hlavný kultúrny program (24. 9.) 
(obec vySoKá nAd KySucou)

23. Deň športu pre rodiny s deťmi – prechod Kysuckou
vrchovinou – Straník (ŠTK Knm)
Cez tri štáty Európy – turistický pochod (TK AHA Čierne)

24. Ohňom a kladivom (KySucKé múzeum, SKAnzen vycHylovKA)

29. Šarkaniáda – promenáda rozprávkových šarkanov
(zuŠ TurzovKA, KASS TurzovKA)

30. Jánošíkov chodník – nočný turistický prechod (TK AHA Čierne)
Jesenný golfový turnaj – všetky kategórie 
(AdvenTure GolF v oŠČAdnici)

Termín SA uPreSní
Súťaž žiakov v požiarnom športe O pohár Rudolfa Mattera
(obec mAKov; Areál ŽelezniČneJ STAnice)
Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce (obec SKAliTé)
Memoriál Vincenca Záhumenského – súťaž v streľbe
z malodrážky pre dospelých (obec mAKov)
Sv. omša na Bukovej a Sv. omša na Greguši (obec mAKov)
Detská cyklistická súťaž Tour de Makov
(obec mAKov; Areál SKi mAKov)

Október
Október, mesiac úcty k starším – rôznorodý program pre
seniorov každú stredu v mesiaci (meSTo TurzovKA, KASS
TurzovKA)

1. Františkovský výstup na Bahaňu (KST Polom rAKová)
Jeseň pani bohatá – výstava ovocia a zeleniny
(KySucKé múzeum; SKAnzen vycHylovKA)
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do 14. 12.

do 24. 9.

do 12. 11.
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11. Slávnostný koncert MSZ Kysuca pri príležitosti 40. výročia
založenia zboru (meSTo ČAdcA; dom KulTúry v ČAdci)

12. Krasňanská desiatka – bežecké preteky, do ktorých sa
zapájajú nielen dospelí bežci, ale aj mladší a starší žiaci 
(meSTo KráSno nAd KySucou)
Privítanie Martina na bielom koni – pešia turistika 
(KST KloKoČov, Klub TuriSTov SvrČinovec)

17. Zamykanie Kysuckej brány – turistický pochod na brodnianke
(ŠTK Knm)

29. Jašíkove Kysuce – lit. súťaž určená pre deti základných škôl
spojená s fotografickou súťažou neprofesionálnych fotografov
(meSTo TurzovKA)

Termín SA uPreSní
Lampiónový sprievod (obec mAKov)
Vyhodnotenie súťaže poštových holubov o pohár starostky
obce (obec SKAliTé)

December
1. Mikulášska párty pre deti (obec Čierne)

3. Ondrejovské hody a Sv. Mikuláš (meSTo KráSno nAd KySucou)

5. Mikulášsky večierok (obec vySoKá nAd KySucou)
Rozsvietenie vianočného stromčeka pri Kostole sv. Petra
a Pavla (obec Čierne)
Mikuláš (obec mAKov; dom KulTúry)
Mikuláš v meste Turzovka (cvČ TurzovKA)

6. 27. Kysucké Vianoce v Čadci – obľúbený cyklus tematicky
ladených programov a koncertov (meSTo ČAdcA; dom KulTúry
v ČAdci, mATiČné námeSTie, GAlériA ČAdcA)
Mikuláš v meste – zábavné podujatie pre deti (meSTo ČAdcA;
mATiČné námeSTie)

9. Vianočné trhy vo Vysokej nad Kysucou – tradičná vianoč ná
zabíjačka a kapustnica, predaj vianočných predmetov, kult.
program a živý betlehem (obec vySoKá nAd KySucou)
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10. Vianočný jarmok (obec mAKov; dom KulTúry)

14. Vianočné remeselné trhy
(meSTo ČAdcA; mATiČné námeSTie, dom KulTúry v ČAdci)

15. Vianočné trhy v meste Turzovka
(meSTo TurzovKA, KASS TurzovKA)

16. Vianočné trhy vo Vyšnom Kelčove
(obec vySoKá nAd KySucou)
Vianočná rozlúčka s bazénom – predvianočná nálada, zábava,
hry, súťaže, sladké odmeny (meSTo ČAdcA; PlAváreň)

17. Vianočný benefičný koncert 
(meSTo ČAdcA; KoSTol Sv. bArTolomeJA)

26. Štefanský výstup na Veľký Vreteň – pešia turistika 
  (ŠKT Knm)
Štefanský výstup na Brízgalky – pešia turistika 
(KT nová bySTricA)
Vianočný výstup na Ľadonhoru – pešia turistika 
(TK KySucKý lieSKovec)

28. SPORTIKA Štefanský pohár, Memoriál M. Piteľa – futbalová
exhibícia za účasti ligových a známych osobností 
(meSTo ČAdcA; meSTSKá ŠPorTová HAlA PrATex ČAdcA)

29. Zimný goralský gastrodeň (obec oŠČAdnicA)

31. Silvester v obciach – lúčenie sa so starým rokom a privítanie
toho nového spojené s ohňostrojom a symbolickým prípitkom 
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
Termín SA uPreSní
Rozsvietenie vianočného stromčeka, predvianočné trhy
a Mikuláš v Obci Skalité (obec SKAliTé)
Poklona sv. rodine spojená s jasličkovou pobožnosťou 
(obec mAKov)

do 15. 12.

do 16. 12.

do 1. 12.

do 6. 1. 
2018



Lodno

ČADCA

TURZOVKA
KRÁSNO 
N. KYSUCOU

Raková

Zborov n. Bystricou

Kysucký 
Lieskovec

Dolný Vadičov
Horný VadičovRudinka

Lopušné Pažite

Stará 
Bystrica

Vysoká 
n. Kysucou

Dlhá
n. Kysucou

KYSUCKÉ 
NOVÉ MESTO

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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