Hodnoty na dlani
Kysuce
manuál na vyhľadávanie informácií
o Kysuciach
zo všetkých oblastí
kultúrno-spoločenského života,
historických a prírodných
zaujímavostiach

_____________________________________________________________
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU
MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

1

Kysuce
Región Kysuce patrí k najkrajším kútom
stredného Slovenska. Leží na trojhraničí štátov
Európskej únie, keď priamo susedí s Poľskou a
Českou republikou. Slovensko, a teda aj región
Kysuce je súčasťou Schengenského priestoru, takže
návštevníci môžu voľne prekračovať hranice na
ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov. Týmto sa
otvorili nové možnosti letnej i zimnej turistiky,
cykloturistiky a komplexného spoznávania susediacich
regiónov s rôznou históriou a kultúrou.
Kysuce majú bohatú históriu, ktorá sa
odzrkadlila na rôznych stránkach charakteru
obyvateľstva, kultúry, architektúry, folklóru a
tradíciách. Všetky tieto vlastnosti dávajú Kysuciam
nezabudnuteľnú jedinečnosť ktorú musíte spoznať.
Tento portál je venovaný regiónu Kysuce,
denne aktualizujeme interaktívne informácie tak, aby
sme vám umožnili nájsť to čo hľadáte, a zároveň vás
prilákali na návštevu a spoznanie krás a charakteru
regiónu. Pokiaľ ste nenašli čo hľadáte, napíšte nám a
informácie sa Vám pokúsime v čo najkratšom čase
sprostredkovať, čím skvalitníme rozsah našich
poskytovaných služieb.
V súčasnosti sú Kysuce rozdelené na dva
okresy : okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto.
Okres Čadca zahŕňa 21 vidieckych sídel a dve
mestá. Hustota obyvateľstva na 1 km2 dosahuje 121
obyvateľov. Čadca sa stala administratívnym,
kultúrnym a hospodárskym centrom. Na severe okresu
tvorí štátnu hranicu s Poľskom, severozápad tvorí okraj
hranice s Českou republikou. Južná časť okresu susedí
s okresmi Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké
Nové Mesto a Dolný Kubín. Východ okresu Čadca
susedí s okresom Námestovo. Rozloha okresu
predstavuje je 760 km2, tvorí teda 1,55% z rozlohy SR.
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Súčasný približný počet obyvateľov okresu činí 92 300,
predstavuje 1,75% z celkového počtu obyvateľov SR.
Územie Kysuckého Nového Mesta a okolia sa
rozprestiera v oblasti Javorníkov a Kysuckej vrchoviny.
Geologicky sa rozprestiera prevážne vo flešovom pásme
a čiastočne v bradlovom, ktoré je v južnej časti územia.
Styk flyšového a bradlového pásma je tektonický.
Územie Kysuckého Nového Mesta patrí do povodia
Váhu a preteká ním Kysuca. Ďalšie väčšie toky, ktoré sa
vlievajú do Kysuce sú Vadičovský potok, Neslušanka a
Snežnica. Počas roka je vysoká prietoková
rozkolísanosť týchto prítokov a ich vodnatosť závisí
hlavne na zrážkach. Kysucké Nové Mesto patrí do
mierne teplej klimatickej oblasti Slovenska. Priemerná
ročná teplota mesta je 800C. Vegetačné obdobie trvá
275 dní v roku. Priemer zrážok je 779 mm. Snehové
pokrytie trvá 80 – 100 dní.
http://www.kysuce.sk/

http://www.kysuce.sk/
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysuce
http://en.wikipedia.org/wiki/Kysuce
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http://www.e-kysuce.sk/ - všetko o Kysuciach
SPRAVODAJSTVO
TURISTIKA
http://www.turistika.e-kysuce.sk/
FIRMY, SLUŽBY http://www.firmy.kysuce.net/
UBYTOVANIE
http://www.ubytovanie.ekysuce.sk/
KULTÚRA
http://www.kultura.e-kysuce.sk/
REALITY
INZERCIA

Ďalšie informácie o regióne
http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=13145
http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=602&for
ceBrowserDetector=blind
http://www.razsk.sk/regionet/node/43
http://www.mojeslovensko.sk/kysuce-region
http://www.surf.sk/vizitka-20360-kysuce-sk-region/

Turistické zaujímavosti Kysúc
http://www.turistika.ekysuce.sk/index.php?Itemid=170&id=88&option=com_conte
nt&task=blogcategory
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ČADCA
Čadca je okresné
mesto v Žilinskom
kraji. Leží pri
severozápadných
hraniciach s Českom a
Poľskom na sútoku
rieky Kysuca a jej
prítoku Čierňanky. Je
vzdialené približne 30
km na sever od Žiliny.

Mesto Čadca má dve dominanty. Staršou je Kostol
sv. Bartolomeja a novšou Mestský dom.
Kostol sv. Bartolomeja je druhý najstarší kostol na
Kysuciach. Postavený bol v roku 1734 na mieste staršieho
dreveného kostola, ktorý tu stál od roku 1676, keď bola
v Čadci zriadená samostatná farnosť. Barokový oltár
s obrazom sv. Bartolomeja, patróna kostola a mesta, je od
známeho maliara Jozefa Božetecha Klemensa. V areáli
kostola sú umiestnené viaceré sochy svätcov, ktoré tu boli
prenesené z iných častí mesta. Prístup ku kostolu lemuje
aleja chránených stromov. Celý areál je vyhlásený za kultúrnu
pamiatku Slovenska.
Pamätník SNR je na Námestí slobody pred farským
kostolom. Pripomína pobyt predstaviteľov Slovenskej
národnej rady - Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana
a ďalších v tomto meste počas takzvaného zimného ťaženia
slovenských dobrovoľníkov (december 1848). Pomník je
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postavený na mieste, kde v tom čase stála fara, v ktorej
bývali. Vodcov povstania tu prichýlil dekan František Xaver
Daniš.

Prírodná
pamiatka kamenné gule
Megonky - sa
nachádza
v miestnej časti
Milošová, pri
osade, podľa
ktorej je
pomenovaná.
O výskyte
kamenných gulí na Kysuciach sa vedelo už dávnejšie. No
záujem o tieto unikátne prírodné útvary sa prudko zvýšil
v roku 1988, keď sa pri odstrele kameňa v kameňolome
Megonky, v tesnej blízkosti hranice s Českou republikou sa
vykotúľali viaceré takéto kamenné útvary rôznej veľkosti,
medzi nimi aj obrovské s priemerom vyše dvoch metrov.
Kamenné gule s takými rozmermi nie sú známe nikde na
svete.
Prírodná pamiatka
Bukovský prameň sa
nachádza
v údolí
Bukovského potoka,
asi 1,5 km od jeho
ústia do Kysuce, na
konci rovnomennej
osady. V jeho zložení
pre-vládajú
síričité
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zložky, ktoré mu dávajú typický pach vajcovky. Za prírodnú
pamiatku bol vyhlásený v roku 1973.
V Čadci žilo a pôsobilo mnoho významných osobnosti, ktoré
zanechali svoje stopy ako v oblasti umenia, tak aj vedy a
techniky. Pripomínajú ich pamätné tabule a busty na
budovách:
Pamätná busta MUDr.
Ivana Hálka vo vstupe
do NsP v Čadci pripomína českého lekára, ktorý
tu pôsobil v rokoch 1903
-1905. Busta bola odhalená v roku 1972 pri
storočnici jeho narodenia
/sochár Stanislav Biroš.
Pamätná tabuľa s bustou
Petra Jilemnického je umiestnená na ulici Andreja Hlinku
na budove bývalej školy, v
ktorej
v rokoch
1925-26
spisovateľ učil. V románoch
z kysuckého prostredia Víťazný pád a Pole neorané a poviedkach umelecky stvárnil
život v medzivojnovom období.
/sochár Stanislav Biroš.
Kysucké múzeum sídli v budove, postavenej v secesnom
štýle. Uchováva množstvo cenných zbierok. Medzi nimi aj
tzv.
Horelický
poklad - zbierku
historických mincí,
objavených v r.
2000 v hlinenom
krčahu (spolu 1658
strieborných mincí,
grajciarov, grošov
a poľských
polturákov).
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Informačné pramene o Čadci
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Informačné pramene o Čadci na web:
http://www.mestocadca.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cadca
http://ca.mesto.sk/
http://www.cadcafarnost.szm.com/
http://www.slovakregion.sk/mesto-cadca
http://www.kultura.mestocadca.sk/
http://www.volejbalcadca.sk/
http://sportoviska.zoznam.sk/plavanie-vodnysport/zilinsky/plavaren-cadca

mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/cadca-slovenska-republika/
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/cadca-zilinsky-kraj-slovakia/
http://www.tic.sk/maps/citymap915.php - satelitná mapa
http://www.mestocadca.sk/mapa-mesta/
http://www.s-n.sk/navigator/profile_city.php?id=33

Informačné pramene o meste Čadca vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci:
94(437.645)
ŽILINČÍK, Ivan
Čadca od udelenia mestských výsad po súčasnosť 1778-2008 : ,
[zborník] / Ivan Žilinčík. - Čadca : Kysucké múzeum, 2008. - 16 s.
dejiny - Čadca - výsady mestské - súčasnosť - prvá písomná zmienka
- Budatínske panstvo - Strečnianske panstvo - pečate - štatistika
obyvateľstva - názvy pôvodné - budovy historické
94(437.645):011/016
ĎURNÁ, Scarlett
Mesto Čadca v dejinách : , [bibliografia] / Scarlett Ďurná. - Čadca :
Kysucká knižnica v zriaď. pôsob. Žilinského
samosprávneho kraja, 2008. - 79 s. - ISBN 978-80-88708-16-2
bibliografie - dejiny - Čadca - priemysel - kultúra - školstvo pamiatky - osobnosti - budovy historické - zdravotníctvo
94(437.645)
HUDECOVÁ, Antónia
Mestská kniha Čadce - neznámy archívny dokument / Antónia
Hudecová. - Fotogr. 7. In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci
11/2008 : , / Zost. Andrea Paráčová. - Čadca : Kysucké múzeum,
2008, s. 83-115. - ISBN 978-80-969445-4-5
dejiny - Čadca - pečate - dokumenty historické - knihy mestské notári - richtári - názvy pôvodné - vysťahovalectvo - Židia slovenskí
- povodne - pozemky
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908
Čadčianske pľace : , [kniha] / Text Rudolf Gerát. - Čadca : Spolok
priateľov Čadce, 2007. - 154 s. - ISBN 978-80-969748-9-4
osady - Čadca - dejiny - názvy chotárne - názvy pôvodné Drahošanka (Čadca: osada) - Horelica (Čadca: primestská časť) nárečie - Čadečka (Čadca: miestna časť) - Podzávoz (Čadca:
miestna časť) - Milošová (Čadca: miestna časť) - Rieka (Čadca:
osada) - Vojtov vrch (Čadca: vrch) - kaplnky - kostoly - pamiatky
sakrálne - školstvo - kňazi - kalvária - pramene minerálne - cintoríny
- rezbárstvo - Kýčera (Čadca: osada) - valašská kolonizácia osídlenie kopaničiarske - kríže
94(437.645)
ŽILINČÍK, Ivan
Čadca je už 230 rokov mestom - výsadnú listinu udelila panovníčka
Mária Terézia dňa 9. januára 1778 / Ivan Žilinčík. In: Kysuce. - Roč.
18, č. 2 (09.01.2008), s. 13.
Čadca - listiny lokačné - Mária Terézia - privilégia mestské štatistika obyvateľstva - dejiny - 1848 - 1849 - vojna druhá svetová,
1939-1945 - školstvo - priemysel - kultúra - zdravotníctvo
94(437.645)
ŽILINČÍK, Ivan
Čadca je už 230 rokov mestom : výsadnú listinu udelila panovníčka
Mária Terézia ... / Ivan Žilinčík. - Fotogr. 2. In: Kysuce. - Roč. 18, č.
1 (02.01.2008), s. 13.
dejiny - Čadca - výsady mestské - prvá písomná zmienka - Mária
Terézia - šľachtické rody - revolúcie - 1848 - 1849 - štatistika
obyvateľstva
908
GERÁT, Rudolf - VELIČKA, Jaroslav - ŠČURYOVÁ, Mária
Čadca : , [zborník] / Rudolf Gerát, Jaroslav Velička, Mária Ščuryová
; Fotogr. Jaroslav Velička, Miroslav Golis. - Čadca : Magma, 2005. 343 s. - ISBN 80-89172-03-2
Čadca - monografie - dejiny - príroda - zdravotníctvo - osobnosti školstvo - hospodárstvo
908
VELIČKA, Jaroslav
Čadca - brána Kysúc a Slovenska [kniha] / Jaroslav Velička. - Čadca
: Mesto Čadca, 2002. - 91 s. - ISBN 80-968866-2-2
Čadca - publikácie fotografické - dejiny - príroda - pamiatky
sakrálne - kostoly - revolúcie - 1848 - 1849 - kultúra regionálna
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656.2
CHOLUJ, Dominik
Trať Čadca - Skalité - Zwardoň v prevádzke / Dominik Choluj. Fotogr. 3. In: Kysucký kalendár 1993 / Zost. Ladislav Paštrnák. Čadca : P.L.P.-T.K.K., 1992, s. 48-53.
doprava železničná - dejiny - Skalité - Zwardoň (Poľsko) - Čadca
94(437.645)
ŽILINČÍK, Ivan
225 rokov mestských výsad Čadce / Ivan Žilinčík. - Fotogr. 1. In:
Kysuce. - Roč. 12, č. 50-51 (18.12.2002), s. 17.
dejiny - Čadca - privilégia mestské - r. 1778 - revolúcie - 1848 1849 - súčasnosť - priemysel
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
908
GERÁT, Rudolf - VELIČKA, Jaroslav - ŠČURYOVÁ, Mária
Čadca a okolie [kniha] / Rudolf Gerát, Jaroslav Velička, Mária
Ščuryová. - Čadca : Mestský úrad, 1998. - 87 s.
vlastiveda - Čadca - monografie - publikácie fotografické - dejiny revolúcie - 1848 - 1849 - privilégia mestské - priemysel - kultúra súčasnosť
908
MARÁKY, Peter - ŠELIGA, Ladislav
Čadca a okolie [kniha] / Peter Maráky, Ladislav Šeliga. - Martin :
Osveta, 1981. - 257 s.
vlastiveda - Čadca - dejiny - prvá písomná zmienka - osídlenie národopis - kroje ľudové - architektúra ľudová - priemysel - kultúra
- príroda - zemepis - zdravotníctvo - cestovný ruch - obyvateľstvo hospodárstvo - poľnohospodárstvo - privilégia mestské - školstvo štatistika obyvateľstva - mapy - Kysuce - remeslá - zvyky
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ČIERNE PRI ČADCI
Čierne je obec v okrese Čadca.
Susedí so slovenskými obcami
Skalité, Svrčinovec, českou obcou
Hrčava a poľskou Javorzynkou.
Hranica ČR, SR a PL sa stretáva
v jednom bode, tzv. trojmedzí.
V obci je rímskokatolícky kostol sv.
Ignáca z roku 1888, kaplnka sv.
Jozefa a novopostavený kostol sv.
Petra a Pavla vo vyšnom konci
obce. Názov obce Kronika udáva,
že územie Čierneho pred založením pokrývali tmavé, čierne
hory. Ľudová tradícia zasa hovorí, že na vyšnom konci dediny
sa nachádzala čierna, rašelinová zem. Iný prameň tvrdí, že
názov Čierne pochádza zo starodávneho slova "crn", ktorým
starí ľudia označovali nezarastené miesta pod húštinou pred
vrcholom hory. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1645.
Zaujímavosťou obce je lokalita Šance – Valy

Ako sa dozvedáme zo
starých máp, Šance - Valy
tvorili celý systém obranných objektov spojených
valmi s priekopami, ktoré
slúžili vtedajším pánom z Tešínska ako ochrana pred
nebezpečenstvom z vtedajšieho Uhorska. V súčasnosti je
zachovaný práve v Čiernom - lokalite Valy - pozostatok toho
systému v dĺžke asi 2,5 km, na trase ktorého sú tri reduty.
Celý systém valov dopĺňali ešte ďalšie "šance" - jedny sa
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nachádzali v Čadci nad sútokom Kysuce a Čierňanky, ďalšie
tzv. Staré šance boli vo Svrčinovci, najväčšie a najlepšie
zachované sa nachádzajú v Mostoch u Jablunkova, ďalej
spomínané Malé šance v Čiernom, ďalšie v Čechách na
Studeničnom, Bařinách, Bukovci a Hrčave a šance v Poľskej
Jaworzynke, Istebnej...
Pre záchranu tohto fortifikačného systému vypracovala
Regionálne rozvojová agentúra Kysuce so sídlom v Čadci
projekt, na základe ktorého požiadala o finančné prostriedky
z Višegradského fondu. V rámci projektu budú zorganizované
stretnutia expertov, vydaný zborník, vypracovaná mapa,
vydané DVD, zorganizovaná putovná výstava, tak aby bol
vytvorený produkt cestovného ruchu.

Trojmedzie
Nad obcou Čierne sa stretávajú hranice Poľskej,
Českej a Slovenskej republiky, tzv. Trojmedzie (trojštátny
bod Beskydy). Zo slovenskej strany túto strategickú lokalitu
ohraničujú Kozové vŕšky, z poľskej strany Malý jurkovský
Grúň a českej Maconka. Trojmedzný bod je geometricky
určený (kvôli korytu potoka nebolo možné osadiť jeden
hraničný kameň). Je to stred kružnice opísanej vrcholmi
rovnoramenného trojuholníka. Tvoria ho tri trojboké
ihlanovité monolity z leštenej žuly (každý na území jednej
krajiny). Ich základňu tvorí rovnostranný trojuholník s dĺžkou
strany 70 cm, vysoké sú cca 215 cm. Na jednotlivých
monolitoch sú štátne znaky príslušných štátov a ich názvy.
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Najkratší výstup k ním pre slovenských návštevníkov je zo
železničnej staničky Čierne pri Čadci – zastávka. Odtiaľto
vedie zelený aj modrý turisticky značený chodník. Cesta trvá
približne jednu hodinu. Trojmedzie je oficiálnym turistickým
hraničným priechodom pre peších, cyklistov či lyžiarov.

Čierne pri Čadci - informačné pramene o obci
Zdroje ďalších informácií na web:
http://www.obeccierne.sk/
http://www.trojmedzie.sk/
http://www.klub-aha.sk/tipy-na-vylety/4
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierne
http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=13184&district=%C4
%8Cadca
http://wapedia.mobi/sk/%C4%8Cierne

mapy :
http://www.gojobs.sk/firma/mapa.php?mapa=cierne.pri.cadci%20&
mapa1=%C8ierne%20pri%20%C8adci
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/cierne-pri-cadci-slovenskarepublika/
http://gis.zask.sk/FrontController?project=giszsk&layerid=sam&key
value=300&keyname=objectid

Obec Čierne Čadci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Sakrálne stavby obce Čierne pri Čadci: predstavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (15) / Ján Koňušiak. - Fotogr.
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5. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 21 (26.05.2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - kňazi - dejiny - kaplnky - farnosti Čierne
908
ŠČURYOVÁ, Mária - POTOČÁR, Jozef
Kysucký triangel: trojmedzie Čierne, Svrčinovec, Skalité a obec
Hrčava : , [zborník] / Mária Ščuryová, Jozef Potočár ; Fotogr.
Jaroslav Velička. - Čierne : Obecný úrad, 2008. - 17 s.
združenia regionálne - Trojmedzie (geografický názov) - Hrčava
(obec) - Čierne - Svrčinovec - Skalité - styky medzinárodné - dejiny pamiatky - folklór - cestovný ruch
908
KOLČÁREK, Petr - PEKÁR, Vladimír
Turistický produkt Šance - valy: Chodník cisára Jozefa II. / Petr
Kolčárek, Vladimír Pekár. - Fotogr. 1. In: Jablunkovské šance
systém opevnení na území troch štátov : , / Zost. Peter Bronček. Čadca : Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, 2008, s. 20-21.
cestovný ruch - chodníky náučné - trasy turistické - Čadca - Čierne Svrčinovec - valy obranné - projekty - Šance (osada) - Jozef II.
(cisár, 1741-1790) - šľachtické rody - dejiny
908
ŠČURYOVÁ, Mária
Čierne [kniha] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Mária Ščuryová. Čierne : Obecný úrad, 1998. - 103 s. - ISBN 80-968064-1-6
monografie - vlastiveda - erby - pečate - dejiny - prvá písomná
zmienka - zvyky - kroje ľudové - školstvo - cirkev katolícka - farnosti
- hasičstvo - ochotnícke divadlo - súčasnosť - Čierne
904
GOMOLA, Pavol
Kostol sv. Petra a Pavla v Čiernom / Pavol Gomola. - Fotogr. 1. In:
Čas - Čierňanské aktuálne spravodajstvo. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 2.
pamiatky sakrálne - kostoly - Čierne - dejiny
94(437.645)
FINDURA, Ján
Dejiny farnosti Čierne pri Čadci [kval. práca] / Ján Findura. - Nitra :
Rímskokatolícka Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta, 1996. - 73
s.
dejiny - Čierne - názvy pôvodné - prvá písomná zmienka - osídlenie urbáre - valašská kolonizácia - cirkev katolícka - farnosti - pamiatky
sakrálne - kostoly - kňazi - štatistika obyvateľstva - richtári - osady
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny
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Dlhá nad Kysucou

Dlhá nad Kysucou je obec v okrese Čadca. Ako
samostatná obec vznikla až v roku 1954. V rokoch 1949 1954 bola osadou obce Turzovka a predtým bolo rozptýlené
kopaničiarske osídlenie v priestore terajšej obce Dlhá
súčasťou obce Dlhé Pole, časť kopaníc patrila aj do obcí
Divina a Nesluša.
Oblasť Dlhej nad Kysucou sa v písomných
prameňoch spomína už v stredoveku. Prvý zápis o tomto
území pochádza už z roku 1387. Táto prvá zmienka je v
listine chotára Diviny zachytená v forme Dodluheg (do
Dlhej).

Dlhá nad Kysucou - informačné pramene o obci
Informačné zdroje na web :
http://www.e-obce.sk/obec/dlhanadkysucou/dlha-nad-kysucou.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dlh%C3%A1_nad_Kysucou

16

http://www.slovakregion.sk/dlha-nad-kysucou
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/dlha-nadkysucou/
http://www.ekysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=3475&It
emid=197
http://www.skg.sk/sk/Dlha-nad-Kysucou.html

Mapa:
http://www.skg.sk/sk/Dlha-nad-Kysucou.html
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/dlha-nad-kysucou-slovensko/

Informačné zdroje vo fondoch Kysuckej knižnice v Čadci
o Dlhá nad Kysucou :
908
GREŠÁK, Ján
Zvonica v osade Gajdošovci. pozoruhodnosti Kysúc (21) / Ján
Grešák.- Fotogr.1. In: Kysuce. - Roč.19, č.9 (04.03.2009), s.6.
osady - Gajdošovci (osada) - Dlhá nad Kysucou - zvonice - pamiatky
sakrálne
904
GREŠÁK, Ján
Kaplnka v Dlhej nad Kysucou: pozoruhodnosti Kysúc / Ján Grešák.Fotogr.1. In: Kysuce. - Roč.19, č.6 (11.02.2009), s.6.
kaplnky - pamiatky sakrálne - Dlhá nad Kysucou - kríže
94(437.645)
VELIČKA, Drahomír
K najstarším dejinám obce Dlhá nad Kysucou / Drahomír Velička. Fotogr. 1. In: Kysuce. - Roč. 18, č. 50 (10. 12. 2008), s. 9.
Dlhá nad Kysucou - dejiny - prvá písomná zmienka - názvy pôvodné
- Spolok priateľov Turzovky
908
GACÍK, Milan
Dlhá nad Kysucou / Milan Gacík. In: Turzovka 1598-1998 / Ivan
Gajdičiar, Milan Gacík, Ladislav Paštrnák ; Fotogr. Jaroslav Velička.
- Turzovka : Nadácia 400 rokov Turzovky, 1998, s. 154-159.
Dlhá nad Kysucou (Slovensko) - dejiny - súčasnosť
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Dunajov
Dunajov
je
obec v okrese
Čadca. Leží na
oboch brehoch
rieky Kysuce.
Obec vznikla v
2. pol. 16. stor.
(1582)
na
území
budatínskeho panstva. História Dunajova siaha až do čias
veľkomoravskej doby, čo dokazujú aj kostrové náleziska z
tohto obdobia. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1598.
Koncom 18. a začiatkom 19. stor. nedostatok úrodnej pôdy
viedol k vzniku remesiel a to hlavne drotárstva a k
vysťahovalectvu. Hospodárske oživenie nastalo, keď sa
vybudovala košickobohu-mínska železnica. Táto železnica
umožnila rýchlo a lacnú dopravu. Počas druhej svetovej vojny
v SNP v bojoch pri Strečne a pri Vrútkach bojovali viacerí
obyvatelia Dunajova. Na počesť 9-tich zavraždených
rukojemníkoch, ktorý boli zavraždený 8. septembra 1944 bol
na Skačkove postavený pomník z prírodneho kameňa.

Pôvodná vlaková staničná
budova stoji od postavenia
železničnej trate Bohumín –
Žilina.

Pomník obetiam fašizmu
v Skačkove je v lesíku pri
starej ceste vedúcej
z Kysuckého Lieskovca
do Krásna nad Kysucou,
na mieste, kde bolo
9.11.1944 po potlačení
povstania nemeckými
fašistami popravených
deväť účastníkov SNP.
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Kostol Sedembolestnej Panny Márie sa začal
stavať v roku 1990 ako prístavba pôvodnej
kaplnky z konca 19. stor. Postavený bol v roku
1995 a vysvätili ho 16. septembra 1995.

Dunajov – informačné pramene o
obci
Zdroje informácií o obci Dunajov na
web:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajov
http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-dunajov-57491.html
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/dunajov/
http://www.obce.info/?make=mapa&id=4005&obec=2696&pl=obce
sk
http://www.e-obce.sk/obec/dunajov/dunajov.html

mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap918.php
http://mapy.zoznam.sk/index.html#&searchfield.action=search_com
munity_web;Dunajov&az=true
http://www.e-obce.sk/obec/dunajov/mapaobce.html

Informačné zdroje o obci Dunajov vo fondoch Kysuckej
knižnice v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol sv. Martina, biskupa v Ochodnici: predstavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (9) / Ján Koňušiak. Fotogr. 4. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 15 (14.04.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - Ochodnica - kaplnky - Dunajov dejiny
908
Obec Dunajov. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 104-105. - ISBN 807165-441-8
Dunajov - dejiny - názvy pôvodné - pamiatky - kroje ľudové - erby
929.6
Obec Dunajov/Obec. In: Kysuce. - Roč. 9, č. 15 (15.04.1999), s.1.
erby - dejiny - pečate - Dunajov
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Klokočov
Klokočov je obec
v okrese Čadca. Leží v
Turzovskej vrchovine
medzi pohorím Javorníky a Moravskosliezskymi Beskydami
v
povodí
riečky
Predmieranky, ktorej
pramene toku siahajú
až na svahy Malého
Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky
Kysuce. Obec má tieto častí: Klokočov - Ústredie, Klín,
Rybáre, Kornica, Hlavice, Vrchpredmier, Javorová, Riečky,
Podjavo-rová a Hrubý Buk. Medzi najstaršie osady horných
Kysúc patrí Turzovka (r. 1598), ktorej súčasťou bol aj
Klokočov (v minulom období). Začiatkom 50-tych rokov 20.
stor. to bola najväčšia obec vo vtedajšej Československej
republike. Vzhľadom k tomu bola Turzovka rozdelená na 4
samostatné celky s účinnosťou od 15.05.1954. Jednou zo
samostatných obcí sa stal aj Klokočov.

Zaujímavosti obce Klokočov:
V obci je rímskokatolícky Kostol
Božského Srdca Ježišovho z roku
1928. miestnou časťou Turzovky.
Finančný základ na stavbu kostola
tvorila zbierka, ktorú vytvorili rodáci,
pracujúci v USA.

V obci sa narodil a
svoje detstvo tu
prežil spisovateľ,
prekladateľ Pavol
Hrtus Jurina.
Obyvatelia obce mu
venovali takýto
zaujímavý pamätník.
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Biely Kríž česko-slovenské
pohraničie

Kaplnka na Bielom Kríži je navštevovaná pútnikmi najmä na
Sviatok sv. Cyrila a Metoda (5. 6.). Kamennú stavbu dal
postaviť tamojší hotelier Baron.
Kamenný kríž
u Dorociakov
je od neznámeho kamenára
(r. 1830)

Zvonica v osade Hlavice časť Pantokovci

Osada Do Kršle je pamiatková zóna, ktorá sa nachádza v
svahu na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej do ČR. Ide o
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kultúrnu pamiatku ľudovej architektúry s dobovou
urbanistickou skladbou, ktorá je výsledkom vývoja
postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16.
stor. z obdobia valašskej kolonizácie.

Klokočov má tiež svoj ropný prameň. Je v oblasti Vrch
Predmieru. Nie je taký výkonný ako v Korni, ale je zasadený
do zaujímavejšieho prostredia.
Predmieranka so
svojím povodím je
dôležitým
prítokom Kysuce.
Na jej ceste od
prameňa sa
stretávame s
úžasnými
kamennými výtvormi – prahmi a zaujímavým vrásnením.
V katastri obce sa
nachádzajú známe
kamenné gule - tzv.
Klokočovské
skálie. Prírodná
rezervácia sa
nachádza v lesnom
komplexe, poľavej
strane štátnej cesty, v smere z Hlavíc do Olešnej. Je to skalná
hrana, dlhá asi 300 metrov a vysoká 15 - 25 metrov. V stene
sa vyskytujú zlepence s výraznou guľovitou odlučnosťou.
Nálezisko bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1988.
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Národná prírodná
rezervácia Malý
Polom (vyhlásená v r.
1981) sa nachádza sa
na slovensko-českej
hranici, v pohorí
Moravsko-sliezske
Beskydy. Sú tu skalné
hrany v dĺžke asi 600
m a výške 1-8 m.
Kuboškova skala je kamenný solitér v údolí potoka
Predmieranka. Vznikol eróziou okolitých mäkších hornín.
Svojím vzhľadom pripomína sfingu.

Prírodná rezervácia Polková bola vyhlásená v roku 1993.
Tvoria ju prechodné rašeliniská a podmáčané nízkosteblové
pasienky. Vyskytuje sa tu páperník úzkoslistý, rosička
ohrúhlolistá, rašeliník, fialka močiarna.

Klokočov - informačné pramene o obci
Zdroje ďalších informácií na web :
http://www.klokocov.sk/
http://www.obec.klokocov.sk/
http://www.e-obce.sk/obec/klokocov/klokocov.html
http://www.azet.sk/firma/46434/obecny-urad-klokocov_1/
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http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/klokocov/
http://www.kysuce.sk/m/21/klokocov.html

Mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap919.php
http://www.gps-poi.eu/klokocov-okres-cadca-74271.html
http://gis.zask.sk/FrontController?project=giszsk&layerid=sam&key
value=299&keyname=objectid
http://www.e-obce.sk/obec/klokocov/mapaobce.html
Informačné zdroje vo fonde Kysuckej knižnici v Čadci o obci
Klokočov
904
KOŇUŠIAK, Ján
Farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove:
predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (14) / Ján
Koňušiak. - Fotogr. 5. In: Kysuce. - Roč.20, č.20 (19.05.2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - dejiny - farnosti - kňazi - Korňa Klokočov - centrá pastoračné
908
MUDRÍK, Štefan
Po stopách dedov: Klokočov - prirodzená migrácia obyvateľstva : ,
[zborník] / Štefan Mudrík. - Čadca : Mudrík Štefan (vlastný náklad),
2008. - 101 s. - ISBN 978-80-88708-20-9
Klokočov - názvy chotárne - názvy pôvodné - mená rodové pôvodné
- migrácia - dejiny
502
Správa CHKO
Klokočovské rašeliniská : , [zborník] / Správa CHKO . - Banská
Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2008. - 12 s. - ISBN 978-8089310-29-6
Klokočov - rašeliniská - NATURA 2000 (sústava chránených území
EÚ) - fauna - flóra - štátne prírodné rezervácie
94(437.645)
VELIČKA, Drahomír
Príspevok k najstarším dejinám Klokočova / Drahomír Velička. Fotogr. 1. In: Kysuce. - Roč. 15, č. 41 (12.10.2005), s. 8.
Klokočov - dejiny - osídlenie - Turzovka - názvy pôvodné - prvá
písomná zmienka - Spolok priateľov Turzovky
908
ZIGMUND, Jozef - ŠČURYOVÁ, Mária - VELIČKA, Jaroslav
Klokočov : . [kniha] / Zost. Jozef Zigmund, Mária Ščuryová,
Jaroslav Velička ; Zozb. Štefan Mudrík. - Čadca : Magma, 2004. 224 s. - ISBN 80-89172-02-4
Klokočov - dejiny - monografie - súčasnosť
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Klubina
Klubina je menšia obec, susediaca s katastrami obcí Zborov
nad Bystricou, Stará Bystrica a Oščadnica, v okres Čadca. Je
to jedna z najstarších obcí bystrickej doliny. Jej územie bolo
osídlené už v slovanskej dobe (nález veľkomoravskej
mohyly). V roku 1417 sa v listine označujúcej hranice Krásna
nad Kysucou sa spomínajú názvy Csernatín, Bisztrica aj
potok Klubina. Môžeme predpokladať, že už existovalo
rozptýlené osídlenie, ktoré neskôr prerástlo do vzniku obce. V
roku 1535 v súpise majetku strečnianskeho panstva sa
spomína osada Klubina na Bystrici - osada vznikla valašským
kolonizáciou. Prvý písomný záznam o obci je z roku 1662.
Do tohto termínu bola obec charakterizovaná skôr ako saláš
a pastvisko. Od konca 17. storočia pravdepodobne existovala
v Klubine skláreň. Sklársky piesok sa doloval v lokalitách
okolo vrchu Skalka. V Klubinskej doline sa pálilo i drevené
uhlie (názvy Pálenica, Uhlisko).
Koncom 19. storočia bola postavená polyfunkčná stavba –
vodný mlyn a píla. V suteréne sú umiestnené hnané
zariadenia, gater, mlynica, výroba šindľov a osievanie obilia.
Objekt je v súčasnosti umiestnený v Múzeu kysuckej dediny
vo Vychylovke.
Od roku 1960 sa obec stáva súčasťou okresu Čadca (do tej
doby patrila k okresu Kysucké Nové Mesto).

Zaujímavosti obce
Zvonica drevená z 19. stor.
V roku 1811 bol v Klubine
zriadený cintorín a v jeho
blízkosti postavená drevená
zvonica. Je to drevená stavba
štvorcového
pôdorysu.
Konštrukcia je vertikálne kladená
z dosiek. Celá krytina bola
pôvodne šindľová. Stavba má
kamennú podmurovku.
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Prícestný stĺpik z roku 1823 je
postavili uprostred obce. Kamenná
polychrómovaná socha Panny Márie
je umiestnená na stĺpovom podstavci
s rímsovou hlavicou.

Prícestný kríž
z r. 1911 je
postavený v dolnej časti obce.
Podstavec je urobený z liateho betónu.
Stĺp a kríž je vytesaný z pieskovca. Na
hranolovom sokli je časť s nikami,
ktoré sú rámované stĺpikmi. V nikách
sú reliéfy sv. Františka Serafínskeho,
sv. Jozefa a novšia socha Panny Márie Lurdskej. Táto časť je
strieškovito uzavretá.
Prírodná rezervácia Klubinský potok bola vyhlásená
v roku 2000 so zámerom ochrany horských jelšín, perovníka
pštrosieho a ďalších rastlín lužných lesov. Nachádza sa
v údolí uvedeného potoka.

Informačné pramene o obci Klubina
908
DUBOVICKÝ, Oskár - PODMANICKÝ, Ján
Stará Bystrica a okolie [zborník] / Oskár
Dubovický, Ján Podmanický ; Fotogr. Jaroslav
Velička. - Bratislava : Print-servis, 1998. - 464 s.
vlastiveda - monografie - dejiny - Stará Bystrica Klubina

Informačné pramene o obci Klubina na web:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klubina http://www.klubina.sk/
http://www.slovakregion.sk/klubina
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2698
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/klubina/
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mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/klubina-slovensko/
http://www.tic.sk/maps/citymap920.php

Informačné pramene o obci Klubina vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci:
94(437.645)
DUBOVICKÝ, Oskár
Hrdí ľudia s osobitným nárečím: spomienka na pohnuté časy
Klubiny - dediny na kĺbe rieky / Oskár Dubovický. In: Kysucký
kalendár 2009 : , / Zost. Ladislav Paštrnák. - Čadca : P.L.P.-T.K.K.,
2008, s. 72-75. - ISBN 978-80- 88875-14-7
dejiny - Klubina - valašská kolonizácia - pamiatky sakrálne - zvonice
- názvy pôvodné - rozloha - nadmorská výška - cholera - urbáre ťažba dreva - železnice lesné
502
KLEINERT, Ján
Ekologické poznámky o epigeickej faune Klubinskej doliny
v Kysuckých Beskydách / Ján Kleinert. In: Správy a informácie
3/1979. - Čadca : Kysucké múzeum, 1979, s. 97-126.
fauna - pôda - Klubina - Kysucké Beskydy (pohorie) - lesy - výskumy
39
Obec Klubina. - Fotogr. 1. In: Kysuce. - Roč. 12, č. 10 (13.03.2002),
s. 7.
remeslá - Klubina
94(437.645)
DUBOVICKÝ, Oskár
Filiálka Klubina / Oskár Dubovický. In: Kysuce. - Roč. 11, č. 47
(22.11.2001), s. 3.
dejiny - pamiatky sakrálne - zvony - zvonice - Klubina
502
Pribudne chránená prírodná rezervácia / (jkk) . In: Kysucké noviny
(MY). - Roč. 1, č. 48 (29.11.2000), s. 6.
ochrana prírody - chránená krajinná oblasť - štátne prírodné
rezervácie - Klubina
94(437.645)
PODMANICKÝ, Ján
Klubinská misia / Ján Podmanický. In: Kysuce. - Roč. 10, č. 35
(31.08.2000), s. 3.
dejiny - Klubina (Slovensko) - názvy pôvodné
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Korňa
Korňa je obec
v okrese Čadca.
Malebná dedina
je situovaná
v Beskydách,
v Turzovskej
vrchovine.
Leží v blízkosti
hraníc s Českom
a Poľskom. Obcou preteká potok Korňanka, do ktorého
sa postupne vlievajú potoky Marcovský, Sobčákov a
Dáždený potok. Najbližšie okolité obce sú Klokočov a
Vyšný Kelčov.
Korňa sa administratívne rozdeľuje na tri časti - Korňa
I, II a III. Jemnejšie členenie jednotlivých častí je
zvykové alebo pomenované podľa pôvodných
majiteľov/ osadníkov danej usadlosti/ osady - napr. U
Šprčoka, Zlámaná, U Jendriskov, U Gajdoší a pod.
Centrum obce je na osi Obecný úrad - Kostol, kde sa
súčasne nachádzajú aj predajne, penzióny a pod.
Nárečie tunajších občanov tvorí zmes výrazov zo
slovenčiny, češtiny, poľštiny a sčasti aj reči drotárov tzv. krpoštiny.
Zaujímavosti obce Korňa
Za povšimnutie stoja kostoly - pôvodný drevený, ako aj
veľmi moderný nový kostol z roku 1994.
Drevený kostol dnes slúži ako pastoračné centrum. Kostol
Božského Srdca Ježišovho nahradil pôvodný drevený kostol,
ktorý vznikol prestavbou z obytného domu.
Miestnou prírodnou zaujímavosťou je Korňanský ropný
prameň, najvyššie položeným stredoeurópskym samovoľným
výtokom ropy zo zeme.
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Korňa sa stala známou aj vďaka pútnickému miestu zvaného
Živčák (podľa niektorých Živčáková), kde došlo v minulom
storočí k zjaveniu Panny Márie Matúšovi Lašutovi. Ročne
tam putujú tisícky ľudí. Podľa názoru ľudí má aj voda,
vyvierajúca na tomto, kedysi suchom mieste, pozoruhodné
účinky. Vrch Živčáková je súčasť Turzovskej vrchoviny
(787,7 m n. m.), sa nachádza asi 3 km východne od mesta
Turzovka. Vedie naň viacero prístupových chodníkov, ktoré
za posledné desaťročia vyšliapali tisícky pútnikov.
Areál pútnického miesta Živčáková je na malej čistinke, zo
všetkých strán obkolesenej smrekovým lesom. Jeho centrom
je novovybudovaná kaplnka (r. 1993), v ktorej sa slúžia sväté
omše. Vrch Živčáková bol oficiálne vyhlásený Biskupským
úradom v Nitre za pútnické miesto, ktoré od 1. júla 2000 patrí
do novovyhlásenej farnosti Korňa.

Obec má veľmi sľubnú perspektívu ďalšieho rozvoja
agroturizmu. Teší sa obľube ľudí z okolitých aj vzdialenejších
miest a štátov, ktorí investujú v tejto lokalite do chát, chalúp a
domov. Informácie o možnostiach ubytovania sú podané na
oficiálnych stránkach obce.
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Korňa - informačné pramene o obci
Informačné pramene o obci Korňa na web :
http://www.kysuce.sk
http://www.korna.sk
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/korna/
Živčáková: http://www.zivcakova.sk/

mapy:
http://www.e-obce.sk/obec/korna/mapaobce.html
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/korna-slovenska-republika/
http://www.obce.info/?make=mapa&id=4005&obec=2699&pl=obce
sk
http://www.gojobs.sk/firma/mapa.php?mapa=korna%20&mapa1=K
or%F2a

Informačné pramene o obci Korňa vo fondoch Kysuckej
knižnici v Čadci:
502
HAŽÍKOVÁ, Iveta
Ropný prameň v Korni akoby sa prebudil / Iveta Hažíková. - Fotogr.
1. In: Kysucké noviny (MY). - Roč. 11, č. 15 (20.04.2010), s. 2.
pramene ropné - ochrana prírody - Korňa
94(437.645)
VELIČKA, Drahomír
Poznámky k starším dejinám Korne / Drahomír Velička. - Fotogr. 2.
In: Kysuce. - Roč. 19, č. 10 (11.03.2009), s. 10.
dejiny - Korňa - prvá písomná zmienka - šľachtické rody - názvy
pôvodné - Spolok priateľov Turzovky
908
KOŇUŠIAK, Ján
"Slovenské Lurdy" ročne navštívia tisíce pútnikov z celého sveta /
Ján Koňušiak. - Fotogr. 3. In: Kysucké noviny (MY). - Roč. 5, č. 24
(15.06.2004), s. 5.
Korňa - súčasnosť - dejiny - starostovia
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr. s.
Kysuce - Turzovka - Makov - Vysoká nad Kysucou - Podvysoká Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad Kysucou - Staškov - dejiny osobnosti - pamiatky - pamiatky sakrálne - príroda - zvyky - kontakty
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Krásno nad Kysucou
Krásno nad
Kysucou je
priemyselné mesto
ležiace v okrese
Čadca v Žilinskom
kraji. Mesto leží
na sútoku riek
Kysuca a Bystrica.
Rozlohou je to
tretie
najväčšie
kysucké mesto, známe je aj tým, že je bránou do Bystrickej
doliny. Okrem toho ho najviac preslávil aj drevársky
priemysel.
Časti mesta: Stred, Kalinov, Blažkov, Drozdov a Zákysučie;
Sídliská: Struhy
Prvá zmienka o meste Krásno nad Kysucou pochádza z r.
1325 (spomína sa ako Krasna). Patrila žilinskému dedičnému
richtárovi a potom po odstúpení dedičného richtárstva
žilinskými mešťanmi mestu Žilina, potom panstvu Strečno.
Do r. 1960 bolo Krásno nad Kysucou obcou v okrese
Kysucké Nové Mesto. 1. 9. 2001 získalo štatút mesta.

Zaujímavosti mesta
Kostol sv.
Ondreja je
rímskokatolícky
farský kostol na
Námestí mieru.
V meste sa začal
stavať v r. 1861
na mieste
pôvodne
dreveného z
konca 16. stor.
Patrónom kostola je svätý Ondrej. V roku 1912 bol kostol
opravený a rekonštruovaný. Je to najväčší v Žilinskej diecéze.
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Sv. Ján Nepomucký - patrón pocestných
na starom krásňanskom meste.

Kostol Božského
srdca Ježišovho v
mestskej časti
Kalinov: začal sa
stavať v roku 1996 z
milodarov veriacich.
Stavba bola
dokončená na konci
roku 1999.
Turistika
Zariadenia rekreácie: turistická ubytovňa v športovom areáli,
lyžiarsky vlek v Kalinove, Kysucká cyklomagist-rála,
turistické chodníky (cca 12 km).
Chránené územia - Územie sídla Krásno spadá do chránenej
oblasti prirodzenej akumulácie vôd, Beskydy a Javorníky.

Krásno nad Kysucou - informačné
pramene o meste

Informácie o meste Krásno nad
Kysucou na web:
http://www.mestokrasno.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sno_nad_Kysucou
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/krasno-nadkysucou/
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http://kysuce.sme.sk/lok/krasno-nad-kysucou/
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2700
http://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/krasno-nad-kysucou
http://www.e-obce.sk/obec/krasnonadkysucou/krasno-nadkysucou.html

mapy:
http://www.gojobs.sk/firma/mapa.php?mapa=krasno.nad.kysucou%2
0&mapa1=Kr%E1sno%20nad%20Kysucou
http://www.tic.sk/maps/citymap922.php
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/krasno-nad-kysucou-zilinsky-krajslovakia/
http://mestokrasno.sk/index.php?option=com_content&task=blogsec
tion&id=19&Itemid=164

Vybrané informačné zdroje o meste Krásno nad Kysucou
vo fondoch Kysuckej knižnice v Čadci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Najväčší kostol na Kysuciach "vartuje" sv. Ondrej, apoštol:
predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach / Ján
Koňušiak. - Fotogr.5. In: Kysuce. - Roč.20, č. 16 (21.04.2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - Krásno nad Kysucou - dejiny - kňazi budovy farské
908
PODOLÁKOVÁ, Ľubica
Krásno nad Kysucou : , [zborník] / Zost. Ľubica Podoláková ;
Fotogr. Jaroslav Velička. - Čadca : Magma, 2006. - 208 s. - ISBN
80-89172-06-7
monografie - Krásno nad Kysucou - dejiny - súčasnosť - názvy
pôvodné - názvy chotárne - mapy - rozloha - zemepis - toky vodné humor ľudový - povesti
908
PLÁNKOVÁ, Daniela
Najmladšie kysucké mesto / Daniela Plánková. - Fotogr. 4. In:
Región žurnál. - Roč. 2, č. 37 (15.09.2005), s. 24.
Krásno nad Kysucou - dejiny - súčasnosť - výstavba - kultúra - prvá
písomná zmienka
272
KVAŠŇOVSKÁ, Stela
Dejiny farnosti Krásno nad Kysucou [kval. práca] / Stela
Kvašňovská ; Red. Viliam Judák. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 2000. - Nestr. s.
Krásno nad Kysucou - dejiny - kostoly - pamiatky sakrálne
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Makov

akad. sochára Milana Greguša
Kysuca

Makov je obec na Slovensku
v okrese Čadca. Vznikla v 19.
stor. odčlenením od Vysokej
nad Kysucou.
Obec s rozlohou asi 4 500 ha
sa nachádza v severozápadnej časti okresu Čadca. Na západe
hraničí s Českou republikou. Vnikla spojením 7 častí dedín v
r. 1895, ale už na prelome 17. a 18. stor. sa začala formovať
osada Viszoka - Makov, prvýkrát datovaná v r. 1720.
Celé územie obce má vrchovinný až hornatý charakter, s
najvyšším bodom Veľký Javorník 1070 m n. m. Vďaka
zachovalým častiam prirodzených lesných porastov a
krajinárskym a estetickým hodnotám bolo územie začlenené
do CHKO Kysuce. Obec sa skladá zo štyroch územných častí:
Potok, Čierne, Kopanice, Trojačka a z rozptýlených horských
osád.
Zaujímavosti o Javorníkoch sú na adrese: www.javorniky.sk
Zaujímavosti o Kysuckých Beskydoch si môžete pozrieť na
adrese:
http://www.sopsr.sk/natura/doc/inf_brozury/Kysucke_Beskydy
.pdf
Obec Makov bola v roku 1984 začlenené do Chránenej
krajinnej oblasti Kysuce. V katastri obce sa nachádzajú aj
maloplošné chránené územia, dve prírodné rezervácie: Veľký
Javorník a Hričovec a niekoľko chránených stromov.
Chránené územia - Národná prírodná rezervácia Veľký
Javorník. Je najstaršou prírodnou rezerváciou na Kysuciach.
Bola vyhlásená v roku 1967 na výmere 13,95 ha. Dôvodom
vyhlásenia sú zachovalé prirodzené jedľové bučiny s
prímesou smreka, ktoré majú pralesovitý vzhľad. Smerom k
vrcholu Veľkého Javorníka (1071 m n. m.) prales prechádza
do lúčneho spoločenstva.

Kultúrne a historické zaujímavosti
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Pamätná doska
venovaná Jána
Gočára pripomína
rodáka obce, ktorý sa
narodil v roku 1823.
Bol významným
činiteľom národného
pohybu, bojovníkom
za požiadavky
Memoranda
slovenského národa a spoluzakladateľom Matice slovenskej
(1863), slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom
a Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Pamätnú dosku odhalili
v roku 2003 pri oslavách 160. výročia jeho narodenia a 120.
výročia úmrtia.

Kostol sv. Petra a Pavla pochádza
z roku 1803, z obdobia, keď dnešná
obec bola ešte súčasťou Vysokej nad
Kysucou. Na sviatok patrónov kostola
sa v obci konajú tradičné hody.

Kaplnka u Vavricov sa nachádza v
časti Čierne u Vavricov, blízko
autobusovej zastávky. Bola postavená
približne pred 140 rokmi. Staviteľ ani
majiteľ nie je známy. Zaujímavosťou je
dvojitá šindľová strieška. Vo výklenku
sa nachádza soška Panny Márie.

Kaplnka u Lovasi
je v jednej z najkrajších usadlostí
Makova, postavili asi pred sto rokmi
pán Prda a miestni rodáci.
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Kaplnka na Kmínku v časti Potok pri
chate Kmínek bola postavená
makovskými rodákmi v roku 1923.
Kaplnka je zasvätená sv. Petrovi a
Pavlovi. Stojí na rozhraní Českej a
Slovenskej republiky

Pôvodná
kaplnka na Kopaniciach v osade
Kršlisko bola postavená okolo roku
1900. V roku 1940 bola miestnymi
urbárnikmi pristavená nová zvonica. V
roku 1993 bola kaplnka aj zvonica
zrekonštruovaná. V kaplnke sú sochy
sv. Petra a Pavla.

Makov - informačné pramene o obci

Informačné pramene o obci Makov na web:
http://www.makov.sk/
http://www.statnasprava.sk/sk/stsp/adresar.nsf/i/11363
http://www.e-obce.sk/obec/makov/makov.html
http://www.azet.sk/firma/45261/obecny-urad-makov/
http://www.infoma.sk/firma-kontaktcinnost.php?category=243&firma=52960
http://sk.wikipedia.org/wiki/Makov_(okres_%C4%8Cadca)

mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap923.php

turistické trasy :
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http://www.makov.sk/index.php?Itemid=216&id=19&option=com_
content&task=blogcategory
http://www.slovenskedovolenky.sk/clanky/makov-slovenska-obecblizko-moravy-275.php
Informačné pramene o obci Makov vo fonde Kysuckej knižnice
v Čadci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol sv. Petra a Pavla v Makove: predstavujeme rímskokatolícke
kostoly na Kysuciach (11) / Ján Koňušiak. - Fotogr. 4. In: Kysuce. Roč. 20, č. 17 (28.04.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - Makov (Slovensko) - dejiny - budovy
farské - kňazi - farnosti
904
PRIŠEGEM, Ján
Farský kostol Makov už 200 rokov... [kniha] / Ján Prišegem ; Fotogr.
Jaroslav Velička. - Makov : Farský úrad, 2003. - 67 s. - ISBN 80968592-8-5
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - pečate - kňazi
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr. s.
Kysuce - Turzovka - Makov - Vysoká nad Kysucou - Podvysoká Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad Kysucou - Staškov - dejiny osobnosti - pamiatky - pamiatky sakrálne - príroda - jazyk anglický zvyky - kontakty
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne - Skalité Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka - Vysoká nad
Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša - Horný Vadičov Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad Kysucou - Zborov nad
Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica - Oščadnica
908
GACÍK, Milan - KIRIPOLSKÝ, Milan
Makov. 1895 - 1995. [zborník] /Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Milan
Gacík, Milan Kiripolský. - Makov : Obecný úrad, 1995. - 164 s.
vlastiveda - Makov - dejiny - príroda - národopis - architektúra
ľudová - zvyky - erby - monografie - prvá písomná zmienka monografie
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Nová Bystrica
Prvá písomná správa o obci je z r. 1662. Pôvodní obyvatelia
osídlili územie v 13. - 15. stor. v čase valašskej kolonizácie.
Obyvateľstvo sa zamestnávalo poľnohospodárstvom,
pltníctvom, tkáčstvom, výrobou dreveného riadu, prácou na
pílach, drotárstvom a podomovým obchodníctvom. V 19.
storočí sa časť obyvateľstva vysťahovala do Banátu a
Slavónie. Vznikom prvej Československej republiky sa život
v obci v podstate nezmenil. Ľud naďalej trel biedu, trpel
hladom, nemal zamestnanie. Nádejou na lepší život bolo
vysťahovalectvo za prácou do Ameriky. Biedu na Kysuciach
zastihla 2. svetová vojna, ktorá bola najhoršia v dejinách
ľudstva. Takmer 6 týždňov prebiehali na rozhraní obcí Nová
Bystrica a Stará Bystrica boje medzi sovietskými vojakmi a
nemeckou armádou.
V osade Vychylovka bolo v roku 1974 zriadené Múzeum
kysuckej dediny.
V roku 1980 boli k obci pripojené obce Harvelka a Riečnica,
v ktorých chotároch sa počítalo so zátopou pri výstavbe
vodnej nádrže. Výstavba bola započatá v roku 1983 a
ukončená v roku 1989.
Kostol sv. Jána Krstiteľa pochádza
z roku 1857. Stojí v centre obce. Prvý
kostol bol postavený z dreva asi v rokoch
1789 - 1790. Roku 1857 ho veriaci
prestavali do terajšej podoby a zasvätili
ho sv. Jánovi Krstiteľovi. Vo sviatky sv.
Jána Krstiteľa (24. 6.) a Nanebovstúpenia
Panny Márie (15.8.) bývajú v obci hody
spojené s malým jarmokom.
Kostol Narodenia Panny Márie
v bývalej obci Riečnica dominuje pri
Novobystrickej vodárenskej priehrady.
Obec, v ktorej bol postavený pred vyše
sto rokmi, bola spolu so susednou obcou
Harvelka zrušená v roku 1984, keď sa
rozhodlo
o výstavbe
spomenutej
priehrady. Obce boli nielen zrušené, ale
aj totálne zlikvidované. Aj tento kostol
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bol určený na demoláciu. Vďaka niektorým zanieteným
ľuďom sa ho podarilo zachrániť.

Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke je
stálou expozíciou v prírode, ktorá patrí medzi najrozsiahlejšie
na Slovensku. Expozícia obsahuje 34 obytných, hospodárskych, spoločenských, technických a sakrálnych stavieb.
Národopisná expozícia sa usiluje o rekonštrukciu sídelnej
krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej
architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v
druhej pol.19. stor. a prvej pol. 20. stor. Technické stavby
prezentuje vodný mlyn a píla z Klubiny. Zo sakrálnych
stavieb sa tu nachádza kaplnka z prvej štvrtiny 19. stor. zo
Zborova nad Bystriciou a cintorín s kovovými krížmi,
predstavujúci cintoríny na Kysuciach začiatkom 20. stor.
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Historická lesná úvraťová železnica tvorí organickú súčasť
Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je
zachovanou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej
železnice. Úzkorozchodné lesné železnice boli v prvej
polovici minulého storočia typickou súčasťou lesnej dopravy
na Slovensku. Cieľom ich budovania začiatkom 20. stor. bolo
nahradiť zastaralú prepravu dreva po vode. Kysucko-oravská
lesná železnica parila medzi najvýznamnejšie a najväčšie
lesné železnice na Slovensku. Železnica s rozchodom 760
mm vznikla v roku 1926 spojením dvoch samostatných
lesných železníc - kysuckej z Oščadnice do Chmúry a
oravskej z Lokce do Erdútky (Oravská Lesná). V dobe svojho
rozmachu mala v takmer 110 km. Železnica bola budovaná na
parný pohon. Unikátnou časťou železnice je vybudovaný
úvraťový systém. Pri prekonávaní prevýšenia 217,69 m
projektant tento problém vyriešil pomocou troch vložených
úvratí, pričom úvraťové boli aj stanice - Stanica Chmúra a
Beskyd - sedlo. Je to jediný úvraťový systím v Európe a práve
z tohto dôvodu v roku 1991 bola železnica vyhlásená za
Národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky.
Prírodná pamiatka Vychylovské prahy sa nachádza
na riečke Vychylovka, ktorá
svojím
tokom
odkryla
skalné podložie v dĺžke cca
150 m a šírke cca 30 m. Pri
normálnom prietoku sú tu
viditeľné
skalné
lavice
z pieskovca a ílovca. Tento
skalný útvar bol vyhlásený za prírodnú pamiatku v roku 1984.
Prírodná pamiatka Vychylovské skálie leží na južnom
svahu Rycierovej hory (1226 m),
druhej
najvyššej
hory na
Kysuciach. Nachádza sa v časti
Vychylovka a je dostupná od
osady Šudovia. Za prírodnú
pamiatku bola vyhlásená v roku
1983.
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Vodárenská nádrž Nová
Bystrica bola postavená v
rokoch 1983-1989.
Nachádza sa na rieke
Bystrica, pod sútokom
potokov Harvelka a Riečnickým potokom. Na dne
údolia, ktoré je dnes v
hĺbke asi 50 m, sa
nachádzali obce Riečnica
a Harvelka a v povodí boli samoty patriace k týmto obciam.
Prehradením toku Bystrice 55 m vysokou hrádzou sa
vytvorila zásoba vody v objeme 30 miliónov m3, pre
zásobovanie skupinového vodovodu Nová Bystrica - Čadca Žilina pitnou vodou.

Nová Bystrica - informačné pramene o obci

Informačné pramene o obci Nová Bystrica na web:
http://www.novabystrica.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Bystrica_(obec)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Bystrica_(vod%C3%A1
rensk%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vychylovka_(Nov%C3%A1_Bystrica)
http://www.skg.sk/sk/Nova-Bystrica.html
http://www.azet.sk/firma/66487/obecny-urad-nova-bystrica/
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/nova-bystrica/

mapy
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/nova-bystrica-vychylovkaslovenska-republika/
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/nova-bystrica-slovensko/
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Vybrané informačné zdroje vo fonde Kysuckej knižnici v Čadci
o obci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Svätý Ján Krstiteľ - patrón kostola v Novej Bystrici: prestavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (2) / Ján Koňušiak. - Fotogr.
6. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 8 (24.02.2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - Nová Bystrica - kňazi - farnosti - dejiny
908
Obec Nová Bystrica. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol.
- Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 199-205. - ISBN
80-7165-441-8
Nová Bystrica - dejiny - pečate - názvy pôvodné - pamiatky osobnosti
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
94(437.645)
GERÁT, Rudolf
Pamätnica zaniknutých obcí Riečnica a Harvelka [zborník] / Rudolf
Gerát ; Fotogr. Jaroslav Velička, Milan Poništ. - Čadca : OV
SZOPK, 1999. - 31 s.
dejiny - osídlenie - názvy chotárne - architektúra ľudová - kroje
ľudové - zvyky - Múzeum kysuckej dediny, Vychylovka - nádrže
vodárenské - Nová Bystrica - kostoly - pamiatky sakrálne bibliografie - Riečnica - Harvelka - kontakty - obyvateľstvo
908
Obec Nová Bystrica. In: Kysuce. - Roč. 9, č. 32 (12.08.1999), s. 7.
dejiny - erby - prvá písomná zmienka - železnice lesné - Nová
Bystrica
908
Nová Bystrica [Špec. tlač.]. - Nová Bystrica : Obecný úrad, 1997. Sklad. s. Obr. 10 : mp. 1
vlastiveda - Nová Bystrica - príroda - pamiatky - dejiny - mapy
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Olešná
Obec Olešná sa nachádza na severozápade Slovenska v
regióne Kysuce. Už v r. 1325 sa územie spomína ako kopec
“Holesne”. Obec vznikla počas kopaničiarskeho osídlenia
Kysúc na začiatku 17. stor. na území pôvodnej obce
Turzovka. Z nej sa postupne osamostatnilo 7 obcí, medzi nimi
aj Olešná. Prvá písomná zmienka o samostatnej obci
“Olessna” je už z r. 1580. Aj v súvislosti s touto históriou
obec Olešná doteraz cirkevne patrí pod rímsko-katolícku
farnosť v Turzovke, kde boli od začiatku 18. stor. vedené
cirkevné matriky narodených, sobášených a zomrelých.

Kostol sv.
Tadeáša
postavený
v miestnej časti
Potočky v roku
1997

Kaplnka v Olešnianskom Klíne sa nachádza na hranici
medzi Českou republikou a Slovenskom na pohorí Polom.
Dal ju postaviť v roku v r. 1932 advokát dr. Vladimír
Nárožný s manželkou Jozefínou z Olomouca. Kaplnka je
obľúbeným cieľom turistických trás po tomto pohorí. Vedľa
objektu na nachádza studnička s pramenitou vodou. Pri
kaplnke sa každý rok na sviatok sv. Cyrila a Metoda konajú
bohoslužby.
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Zvonica s krížom pri cintoríne

Informačné pramene o obci
Olešna
Informačné pramene o obci Olešna na web:
http://www.obecolesna.sk
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/olesna/
http://www.e-obce.sk/obec/olesna/olesna.html
mapa:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/olesna-slovenska-republika/

Vybrané informačné premene vo fonde Kysuckej knižnici
v Čadci
94(437.645)
VELIČKA, Drahomír
Príspevok k 390. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Olešná:
obec vo svetle majetkových a hraničných sporov / Drahomír
Velička. In: Kysucký kalendár 2010 : , /Zost. Ladislav Paštrnák. Čadca : P.L.P.-T.K.K., 2009, s.100-104. - ISBN 978-80-88875-15-4
dejiny - Olešná - spory - Budatínske panstvo - šľachtické rody - prvá
písomná zmienka - Bytčianske panstvo - Turzovka - Raková
908
Olešná [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička. - Olešná : Obecný úrad,
2003. - 4 s.
Olešná (Slovensko) - dejiny - kostoly
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr. s.
Kysuce - Turzovka - Makov - Vysoká nad Kysucou - Podvysoká Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad Kysucou - Staškov - dejiny osobnosti - pamiatky - pamiatky sakrálne - príroda - jazyk anglický zvyky - kontakty
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Oščadnica

Prvá písomná zmienka o obci Oščadnica sa datuje do r. 1712,
kedy sa obec nazývala Oscsadnicza. Do r. 1960 obec patrila
pod Trenčiansku župu, okres Čadca, kraj Žilina. Po roku 1960
patrila pod okres Čadca, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti
patrí pod okres Čadca, kraj Žilinský.
Obec založili v prvej polovici 18. stor. valasi panstva Budatín
na pôvodnom území panstva Strečno. Patrila panstvu Budatín,
neskôr panstvu Strečno. V r. 1720 mala obec tri mlyny a 45
daňovníkov, v r. 1828 306 domov a 2987 obyvateľov, ktorí
sa zaoberali domácim spracovaním dreva a chovom oviec
a dobytka. Po r. 1918 obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a značná časť, najmä po vzniku účastinnej spoločnosti
Drevopriemysel v Oščadnici, v drevárskom priemysle.

Kostol Nanebovzatia Panny Mária bol postavený v r. 1804
na mieste dreveného kostolíka z r. 1788. Bol postavený v
barokovo-klasicistickom štýle. Pozornosť si zaslúži
monumentálna a jedinečná socha Panny Márie (váži 800 kg),
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ktorú vytesal akademický sochár Vojtech Ihriský. Od roku
1921 sa novou patrónkou kostola stáva Nanebovzatá Panna
Mária. Kostol prešiel ešte ďalšími rekonštrukciami a
prestavbami. Najväčšia sa urobila v roku 1911.
Kalvária na vrchu
Grapa neďaleko od
ústredia obce je zo
šiestich kysuckých
kalvárií najrozsiahlejšia. Výstup sa
začína pri potoku
Oščadničanka
a pokračuje traverzovitým chodníkom
až na vrchol, kde je Kostol sv. Kríža. Kalvária bola
vybudovaná v roku 1948. Na kalváriu sa organizuje každý rok
púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta).

Oblasť, kde
stojí kaštieľ,
začiatkom
20. stor.
kúpil pruský
junker gróf Ballestrem od majiteľa Arnolfa Poppera. Nový
majiteľ dal na svojom území postaviť v r. 1910 - 1913 kaštieľ
ako poľovnícke sídlo a zriadil pri ňom lesopark o rozlohe
vyše 3 ha. Budova je dvojtraktová a dvojpodlažná, symetrická
na stredovú os, orientovaná pozdĺžne v smere východ-západ.
Strecha je sedlová. Do parku sa schádzalo schodmi z terasy.
Od r. 1918 prevzala kaštieľ s parkom Akciová spoločnosť pre
zúžitkovanie dreva so sídlom vo Viedni. V tomto čase kaštieľ
trvale obývali iba lesmajstri. Kaštieľ veľakrát zmenil majiteľa
až ho v r. 1976 dostal do majetku Kysuckej galérie, ktorá tam
má svoje sídlo a výstavné priestory dodnes.
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Zaujímavosťou je socha Drevorubača,
ktorá je umiestnená pred vchodom do
rovnomenného reštaurácie, pred areálom
tamojšej píly. Autorom sochy je sochár
Vojtech Ihriský, rodák z Krásna nad
Kysucou, ktorý je okrem iných diel
známy najmä sochou básnika Hviezdoslava na rovnomennom námestí v Bratislave. Socha bola vyhotovená v r. 1942
na objednávku spoločnosti Zelehos,
ktorá vlastnila pílu a okolité lesy. Spoločenský dom, pred
ktorým socha stojí, bol jej reprezentačným objektom. Takto
nepriamo poukazuje na zašlú slávu podnikateľov v lesnom
a drevárskom priemysle na Kysuciach.

Informačné pramene o obci Oščadnica
Informačné pramene o obci na web:
http://www.oscadnica.sk
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/oscadnica/
http://www.zdruzenieoscadnica.sk/index.php/veka-raa-oadnica/62obec-oscadnica
http://www.e-obce.sk/obec/oscadnica/oscadnica.html
http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-oscadnica-52929.html
mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap926.php
http://www.s-n.sk/navigator/profile_city.php?id=1578
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/oscadnica-slovenska-republika/
http://www.e-slovensko.cz/mapy/obec/oscadnica/

Obec Oščadnica vo fondoch Kysuckej knižnice v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici: predstavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (23) / Ján Koňušiak. - Fotogr.
4. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 29 (21.07.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - farnosti - kalvária - kňazi - Oščadnica
- dejiny
502
CHOLUJ, Dominik
Jediný historický park na Kysuciach / Dominik Choluj. - Fotogr. 5.
In: Príroda a spoločnosť. - č. 22 (12.08.2009)
parky - dejiny - stromy chránené - príroda - Oščadnica - lesoparky
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908
WIRGHOVÁ, Ivica
Kopec budúcnosti: lyžiarske stredisko Veľká Rača - Oščadnica..... /
Ivica Wirghová. - Fotogr. 8. In: Plus 7 dní. - Roč. 18, č. 9 (2008), s.
110-112.
Veľká Rača (vrch, 1236 m) - Oščadnica - strediská lyžiarske - dejiny
94(437.645)
JARABICOVÁ, Jaroslava
Hrady a zámky na Kysuciach a ich využitie v regionálnej výchove : ,
[kval. práca] / Jaroslava Jarabicová. - Nitra : Univerzita Konštantina
Filozofa FF, 2006. - 74 s.
dejiny - hrady - kaštiele - školy základné - výchova vlastivedná
regionálna - hodiny vzorové - gule kamenné - nálezy archeologické Radoľa - prvá písomná zmienka - názvy pôvodné - bývanie - Kysucké
múzeum, Čadca - Múzeum kysuckej dediny, Vychylovka - pamiatky
technické - Oščadnica - erby - kostoly - Kysucká galéria, Čadca diplomové práce
908
Obec Oščadnica. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 215-224. - ISBN 807165-441-8
dejiny - Oščadnica - erby - pamiatky - názvy pôvodné
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
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Podvysoká
Podvysoká je
obec v okrese
Čadca.
Obec
založili v 1. pol.
17. stor. valaskou kolonizáciou. Spomína
sa od r. 1658
ako Podvysoká.
V r. 1720 mala
mlyn
a
15
daňovníkov, v r. 1784 mala 51 domov a 356 obyvateľov, v r.
1828 mala 75 domov a 584 obyvateľov. Zaoberali sa chovom
oviec a drevorubačstvom, začiatkom 20. stor. aj drotárstvom a
podomovým obchodom.
Prícestná Kaplnka Panny Márie
U Komankov postavená v začiatku
19. stor. stoja medzi stáročnými
lipami. Stavba má hladkú klasicistickú fasádu. V interiéri kaplnky
sa nachádza baroková plastika Panny
Márie. Ide o polychrómovanú drevorezbu zhotovenú ľudovým majstrom
v druhej polovici 18. storočia.

Kostol
Sedembolestnej
Panny Márie bol
postavený v roku
1993.

Obec Podvysoká v informačných prameňoch:
Obec Podvysoká na web:
http://www.podvysoka.sk
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/podvysoka/
http://www.podvysoka.sk/index.asp
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http://www.azet.sk/firma/101969/obecny-uradpodvysoka/?idCompanyProduct=139363
http://www.e-obce.sk/obec/podvysoka/podvysoka.html
http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-podvysoka-57498.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podvysok%C3%A1
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2705
http://zspodvysoka.edupage.org/
Web mapy:
http://www.gojobs.sk/firma/mapa.php?mapa=podvysoka%20&mapa
1=Podvysok%E1
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/podvysoka-slovenska-republika/

Obec Podvysoká vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci
908
MURČOVÁ, Miroslava
Dnes na návšteve v Podvysokej / Miroslava Murčová. - Fotogr. 5.
In: Kysucké noviny (MY). - Roč. 9, č. 39 (30.09.2008), s. 9.
Podvysoká - súčasnosť - dejiny - názvy pôvodné - pečate - knižnice
miestne ľudové - kultúra regionálna
94(437.645)
CISÁRIK, Pavol
380. výročie prvej písomnej zmienky / Pavol Cisárik. In: Kysucký
kalendár 2006 : , / Zost. Ladislav Paštrnák. - Čadca : P.L.P.-T.K.K.,
2005, s. 72-73. - ISBN 80-88875-11-0
dejiny - Podvysoká - urbáre - názvy chotárne - názvy pôvodné
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr. s.
Kysuce (región, Slovensko) - Turzovka - Makov - Vysoká nad
Kysucou - Podvysoká - Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad
Kysucou - Staškov - dejiny - osobnosti - pamiatky - pamiatky
sakrálne - príroda - jazyk anglický - zvyky - kontakty
908
VELIČKA, Jaroslav
Kysuce - raj turizmu [zborník] / Jaroslav Velička ; Fotogr. Jaroslav
Velička ; Text Rudolf Gerát. - Čadca : Združenie turizmu-Región
Kysuce, 2001. - Nestr. s. - ISBN 80-968701-8-1
Kysuce (región, Slovensko) - publikácie fotografické - dejiny Vysoká nad Kysucou - Makov - Turzovka - Klokočov - gule kamenné
- Korňa - Olešná - Staškovn- Podvysoká - Raková - Oščadnica Čadca - Skalité
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Radôstka
Radôstka je obec na Slovensku v okrese Čadca. Nachádza sa
na severe medzi obcami Stará Bystrica a Lutiše. Vzdušnou
čiarou sa dotýka v neprístupnom teréne aj hraníc obce Lodno.
Leží v severnej časti Kysuckých vrchov v doline Lutišského
potoka. V chotári sú roztrúsené nesúvislé lesy. Vyčlenila sa
ako samostatná dedina z chotára obce Stará Bystrica v prvej
polovici 17. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1662. Koncom
19. stor. sa časť obyvateľov vysťahovala do Slavónie.
Obyvateľstvo sa zaoberalo pastierstvom, neskôr popri
poľnohosp. sa živilo furmankou, domácimi remeslami a
sezónnymi prácami. V r. 2001 mala obec 888 obyvateľov.
Rímsko-katolícky kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika,
vysvätený 18.7.1998. Je dielom mladých architektov Ivana
Jarinu a Ladislava Mirta. Architektúra kostola presahuje
regionálny význam jedinečným spojením odkazu starých
majstrov s najmodernejšími európskymi parametrami duchovného priestoru. Vychádza z tradície drevenej architektúry, tak
ako je prezentovaná aj v Múzeu kysuckej dediny vo
Vychylovke. Na stavbu boli použité tradičné materiály –
drevo, pieskovec, šindeľ a ešte zachované tradičné postupy
vyzdvihujúce úroveň prác domácich stavbárskych a
tesárskych majstrov.
Prostota výrazu architektúry symbolizuje
jednoduchosť prvých
kresťanov a asketickú
skromnosť
svätcov
Andreja Svorada a
Beňadika, ktorým je
kostol zasvätený.
Na území obce je viacero sakrálnych
stavieb: zvonice, kaplnky a kríže.
Spomeňme malú kaplnku medzi lipami
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Radôstka informačné zdroje o obci
Informačné pramene na web:
http://radostka.starabystrica.com/
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2706
http://www.e-obce.sk/obec/radostka/radostka.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B4stka
http://www.zsradostka.edu.sk/
http://www.radostka.sk/
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2706
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/radostka-slovenska-republika/
http://www.maplandia.com/slovakia/zilina/cadca/radostka/

Obec Radôstka vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Majestátna "katedrála" z dreva - dominanta Radôstky:
predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (1) / Ján
Koňušiak. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 7 (17.02.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - Radôstka - dejiny - názvy pôvodné kňazi
908
Obec Radôstka. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 234-235. ISBN 80-7165-441-8
Radôstka - dejiny - erby - pamiatky - názvy pôvodné
94(437.645)
DUBOVICKÝ, Oskár
Filiálka Radôstka / Oskár Dubovický. In: Kysuce. - Roč. 11, č. 48
(29.11.2001), s. 3.
dejiny - Radôstka - školy cirkevné
908
DUBOVICKÝ, Oskár - PODMANICKÝ, Ján
Stará Bystrica a okolie [zborník] / Oskár Dubovický, Ján
Podmanický ; Fotogr. Jaroslav Velička. - Bratislava : Print-servis,
1998. - 464 s.
vlastiveda - monografie - Stará Bystrica - dejiny - ochrana prírody Nová Bystrica - Vychylovka - Riečnica - Harvelka - Radôstka Lutiše - Klubina - Zborov nad Bystricou
908
ŠULGANOVÁ, Katarína
Radôstka [zborník] / Katarína Šulganová ; Ivan Jarina, Oskár
Dubovický, Marian Šuráb. - Vrútky : Filip Lašut , 1998. - Nestr. s. :
mp. 1
vlastiveda - Radôstka (Slovensko) - monografie - dejiny - názvy
pôvodné - názvy chotárne - kostoly - školstvo - erby
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Raková

Raková je obec na Slovensku v okrese Čadca.
Obec sa nachádza v stredozápadných Kysuciach (Raková,
Staškov, Zákopčie), leží na rozhraní Javorníkov a Turzovskej
vrchoviny v doline Horných Kysúc. Obcou preteká rieka
Kysuca, potoky Raková (Rakovka) a Trstená (Trsteniarka).
Najvyšším vrcholom katastrálneho územia obce je Veľký
Polom (1 067 m n. m.). Obec má rozlohu 4 150 ha, nadmorskú výšku 415 -1 067 m .
V obci je rímskokatolícky
Kostol
Narodenia
Panny
Márie z r. 1874. Je to neogotická stavba, vybudovaná podľa
projektu architekta Josefa Zítka,
ktorý projektoval aj Národné
divadlo v Prahe. Jednoloďová
stavba s polygonálne je zákončená presbytériom a bočne
predstavanou vežou. V interiéry
kostola sú gotické krížové
klenby s medziklenbovými pásmi. V interiéry kostola sa
nachádzajú drevené plastiky (Panna Mária zhotovená
pravdepodobne v polovici 19. stor. neznámym ľudovým
drevorezbárom má pohyblivé ruky. Pravdepodobne mladšieho
dáta je plastika Krista Trpiteľa. Obraz Ružencovej Panny
Márie od Jozefa Božetecha Klemensa sa nachádza na fare.
Dielo namaľované v r. 1878 je pozoruhodné tým, že v jeho
dolnej časti je maľba krajiny na pozadí. Oltárny obraz
Narodenia Panny Márie vytvoril tiež J. B. Klemens.
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Pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny
v areáli miestneho kostola je pre svoje
sochárske stvárnenie zapísaný do Zoznamu
kultúrnych pamiatok Slovenska.

Kaplnka U Blažíčka
postavená v roku
2002

V miestnej časti Korcháň je Kostol sv.
Cyrila a Metoda, ktorý bol postavený
v roku 1991.

V Rakovej sa narodil Ján Palárik - významný slovenský
dramatik a publicista. Rakovčania si veľmi vážia svojho
rodáka. V obci mu vytvorili pamätnú izba. Je v kultúrnom
dome. Sústreďujú sa v nej informácie o živote a diele tohto
predstaviteľa slovenského národného obrodenia, ktorý sa
narodil 22. 4. 1822.
Jankovi Palárikovi postavili rodáci v
roku 1940 pri príležitosti 70. výročia
úmrtia pomník. Je to dielo Fraňa Gibalu.
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Pamätnou tabuľou s bustou je
označená aj budova, ktorá stojí na mieste
jeho rodného domu.

Prícestný stĺp so sv. Jánom
Nepomuckým - sprievodcom všetkých
pocestných nechýba ani v obci Rakova.
Informačné pramene o obci

Informačné pramene o obcí na web:
http://www.rakova.sk/
http://www.skg.sk/sk/Rakova.html
http://www.e-obce.sk/obec/rakova/rakova.html
mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap929.php
http://www.obce.info/?make=mapa&id=4005&obec=2707&pl=obce
sk
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/rakova/

Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice
v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Neogotický kostol Narodenia Panny Márie v Rakovej:
predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach / Ján
Koňušiak. - Fotogr.5. In: Kysuce. - Roč.20, č. 13 (31.03.2010), s. 17.

55

pamiatky sakrálne - kostoly - Raková - dejiny - Palárik, Ján
(dramatik slovenský, 27.4.1822-7.12.1870) - osobnosti
908
ĎURNÝ, Juraj - PRIEČKO, Martin
Raková: monografia obce : , [kniha] / Juraj Ďurný, Martin Priečko ;
Fotogr. Juraj Ďurný. - Čadca : Študio D, 2009. - 181 s. - ISBN 97880-967685-2-3
monografie - Raková - dejiny - súčasnosť

908
ŠULGANOVÁ, Katarína
Raková : , [Špec. tlač.] / Katarína Šulganová. - Raková : Obecný
úrad, 2006. - Skladačka s.
Raková - dejiny - súčasnosť - jazyk anglický - štatistika obyvateľstva
- šport - kultúra - erby - Palárik, Ján (dramatik slovenský, 27.4.1822
- 7.12.1870) - sochy - pamiatky sakrálne - kostoly
908
KUBICA, Peter
Raková - obec s bohatými tradíciami / Peter Kubica. - Fotogr. 3. In:
Región žurnál. - Roč. 2, č. 29 (21.07.2005), s. 24.
Raková (Slovensko) - dejiny - Palárik, Ján (dramatik slovenský,
27.4.1822-7.12.1870) - spisovatelia slovenskí - tabule pamätné
- pečate - erby - pamätníky - štatistika obyvateľstva - súčasnosť
908
Obec Raková. - Fotogr. 1. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha,
Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, Ivan Hudec, Dušan
Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 236-245. - ISBN 807165-441-8
Raková - dejiny - erby - názvy pôvodné - pamiatky - osobnosti
929 Palárik, Ján
PAŠTRNÁK, Ladislav
Životnými cestami Jána Palárika [zborník] / Ladislav Paštrnák. Raková : Obecný úrad, 2003. - 8 s.
Palárik, Ján (dramatik slovenský, 27. 4. 1822 - 7. 12. 1870) spisovatelia slovenskí - Raková - dejiny
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková
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Skalité
Skalité je goralská obec na Slovensku v okrese Čadca. Obec
leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozprestiera sa v
povodí rieky Čerňanka v severnej časti Kysuckých Beskýd v
nadmorskej výške od 490 m n. m. do 867 m n. m. Z
východnej a severnej strany hraničí chotár obce s poľskými
obcami Zwardoň a Koniaków. Z južnej strany susedí s
Oščadnicou, na západe s obcou Čierne a s časťou
čadčianskeho katastrálneho územia. Štátna hranica s Poľskom
vedie po hrebeňových kótach Skaľanky (866 m n. m.),
Serafínova (783 m n. m.), Príslopu (Zwardoňské sedlo, 688 m
n. m.), Trojačky (Kykuľa, 847 m n. m.) a cez severný svah
Pahorku (Martiniakov grúň, 722 m n. m.).
Dominantou obce je Kostol sv.
Jána Krstiteľa. Bol postavený
v r. 1793. Bývalý drevený
kostolík, ktorý stál na mieste
terajšieho cintorína, rozobrali
a preniesli do susednej obce
Čierne. Kostol je postavený
v barokovom slohu, ktorému
zodpovedá aj jeho vnútorná
výzdoba, najmä kazateľnica.
Kostol je zapísaný v Zozname
kultúrnych pamiatok Slovenska.
Kalvária Sedembolestnej Panny Márie má 7
zastavení, ktoré vyjadrujú
sedem bolestných zážitkov Panny Márie. Tvorí
ju sedem kaplniek v areáli
miestneho kostola. Bola
postavená v r. 1940 na
znak vďaky za oslobodenie spod poľskej okupácie, počas
ktorej bola od októbra 1938 do septembra 1939 zabratá
polovica obce. Pri kalvárii sa konajú pobožnosti na sviatok
patrónky Slovenska.
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Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
na
Kudlove pochádza z roku 1912. Bola
viackrát prestavovaná, kým v roku 1960
nadobudla súčasnú podobu.

Budova železničnej stanice na Skalitom
z roku 1885 je zaradená do Zoznamu
kultúrnych pamiatok Slovenska. Ostala
v pôvodnom
stave,
iba
vnútorné
vybavenie sa zmenilo. Skalité je známe aj
tým, že tu u obyvateľov železničiarske
povolania mali veľký úspech.

Informačné pramene o obci Skalité

Informačné pramene o obci Skalité na web:
http://www.skalite.sk/
http://www.e-obce.sk/obec/skalite/skalite.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skalit%C3%A9
http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-skalite-57562.html
http://katalog.centrum.sk/obec-skalite/t8345-v3833.html
http://zskskalite.edupage.org/
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/skalite/
mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap930.php
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/skalite-zilinsky-kraj-slovakia/
http://www.skalite.sk/ski-areal/mapa
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Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v
Čadci:
908

ŠČURYOVÁ, Mária - POTOČÁR, Jozef
Kysucký triangel: trojmedzie Čierne, Svrčinovec, Skalité a obec
Hrčava : , [zborník] / Mária Ščuryová, Jozef Potočár ; Fotogr.
Jaroslav Velička. - Čierne : Obecný úrad, 2008. - 17 s.
združenia regionálne - Trojmedzie (geografický názov) - Hrčava
(obec) - Čierne - Svrčinovec - Skalité - styky medzinárodné - dejiny pamiatky - folklór - cestovný ruch
908

GERÁT, Rudolf - POTOČÁR, Jozef - ŠČURYOVÁ, Mária VELIČKA, Jaroslav
Skalité : , [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Rudolf Gerát,
Jozef Potočár, Mária Ščuryová, Jaroslav Velička. - Čadca : Magma,
2005. - 215 s. - ISBN 80-89172-04-0
Skalité - monografie - dejiny - príroda - cirkev katolícka
656.2

CHOLUJ, Dominik
Ide vláčik do Zwardoňa : . [zborník] / Dominik Choluj. - Čadca :
Miestny odbor Matice slovenskej, 1991. - 20 s.
doprava železničná - stanice železničné - dejiny - Skalité - Zwardoň
(Poľsko) - Čadca
904

KOCÚR, Stanislav - STENCHLÁK, Róbert
Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi... [kniha] / Stanislav Kocúr, Róbert
Stenchlák. - Skalité : Farský úrad, 2001. -63 s. -ISBN 80-968592-1-8
pamiatky sakrálne - kostoly - dejiny - Skalité - farnosti - kalvária kňazi - monografie
904

ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny
908
CHOLUJ, Dominik
Skalité [kniha] / Dominik Choluj. - Skalité : Obecný úrad, 1993. 188 s.
vlastiveda - dejiny - hospodárstvo - poľnohospodárstvo - národopis kroje ľudové - piesne ľudové - zvyky - Skalité - monografie - remeslá
- strava ľudová - recepty - zvyky jarné - zvyky veľkonočné - zvyky
vianočné - architektúra ľudová
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Stará Bystrica
Stará Bystrica - kysucká obec leží na severozápadnej hranici
Slovenska v okrese Čadca. Prvá písomná zmienka o Starej
Bystrici je z roku 1417. V 16. storočí nastalo valašské
osídľovanie Starej Bystrice. Prvý známy kostol, postavený v
r. 1667, bol zasvätený sv. Michalovi. V roku 1767 bola
doložená jediná železiareň v Trenčianskej župe. Železná ruda
sa ťažila pod vrchom Bobovec. Za zmienku stojí spomenúť aj
tehelňu v Salajni, ktorú vlastnil barón Sina. Vyrábala kvalitné
tehly a škridle so značkou BS (barón Sina). Sina vlastnil aj
skláreň na Klubine, výrobňu dreveného uhlia, garbiareň na
výrobu kože a vodný mlyn pri Hámri. V roku 1892 bol
postavený nový kostol, ktorý stojí dodnes. Druhá svetová
vojna sa dejín Starej Bystrice dotkla ešte väčšmi než prvá. Na
pamiatku prežitia nástrah druhej svetovej vojny bol postavený
Kríž vďaky v Senkove. Každoročne sa tu konajú ďakovné
bohoslužby.

Areál
námestia
sv.
Michala
Archanjela je vybudovaný
podľa
jednotnej architektonickej koncepcie
architekta
Ivana Jarinu. Tvorí
reprezentačný stred obce. Súčasťou
tohto celku sú objekty zbojníckej
bašty, fontány a orloja na budove
kultúrneho domu a ďalšie zaujímavé
objekty.
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Busta
muzeológovi
Karolovi
Brančíkovi je pamätníkom rodáka,
ktorý sa narodil v roku 1842 v obci.
Bol
zakladateľom
Prírodovedeckého spolku župy Trenčianskej
(1877) a neskoršie aj trenčianskeho
múzea,
ktorého
bol
prvým
riaditeľom (1909).
Kostol sv. Michala
Archanjela
bol postavený roku
1892 na mieste
starého dreveného
kostola z
roku
1667, ktorý vyhorel
v roku 1889. Bol
postavený v neogotickom štýle. Počas
svojej existencie bol viackrát rekonštruovaný. Najväčšie
rekonštrukcie sa uskutočnili po II. svetovej vojne, keď bol na
viacerých miestach zasiahnutý delostreleckou paľbou, a
potom po roku 1989.

Stará Bystrica - informačné
pramene o obci

Informačné pramene na web:
http://www.starabystrica.sk/
http://www.skg.sk/sk/Stara-Bystrica.html
http://www.e-obce.sk/obec/starabystrica/stara-bystrica.html
http://kysuce.sme.sk/lok/stara-bystrica/
http://kysuce.sme.sk/lok/stara-bystrica/
http://www.cvc.starabystrica.sk/
mapy
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/stara-bystrica-slovensko/
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http://www.tic.sk/maps/citymap931.php
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/stara-bystrica/

Vybrané informačné pramene o obci vo fondoch Kysuckej
knižnice v Čadci:
94(437.645)
VELIČKA, Drahomír
Prvá písomná zmienka Starej Bystrice: k 420. výročiu prvej
písomnej zmienky / Drahomír Velička. In: Kysuce. - Roč. 20, č.
19 (12.05.2010), s. 15.
prvá písomná zmienka - dejiny - Stará Bystrica - Rutšek, Aurel (reg.
historik 27.4.1887-28.3.1960) - listiny lokačné - názvy pôvodné
904
KOŇUŠIAK, Ján
Takmer stodvadsaťročný kostol sv. Michala archanjela v Starej
Bystrici: predstavujeme rímskokatolícke kostoly (5) / Ján Koňušiak.
In: Kysuce. - Roč. 20, č. 11 (2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - Stará Bystrica - dejiny - kňazi farnosti
908
Obec Stará Bystrica. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol.
- Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 267-286. - ISBN
80-7165-441-8
Stará Bystrica - dejiny - erby - názvy pôvodné - pamiatky kultúrne osobnosti
908
DUBOVICKÝ, Oskár - PODMANICKÝ, Ján
Stará Bystrica a okolie [zborník] / Oskár Dubovický, Ján
Podmanický ; Fotogr. Jaroslav Velička. - Bratislava : Print-servis,
1998. - 464 s.
vlastiveda - monografie - Stará Bystrica - dejiny - archeológia názvy pôvodné - erby - pečate - poľnohospodárstvo - kultúra pamiatky - súčasnosť - cirkev katolícka - vysťahovalectvo - valašská
kolonizácia - cholvarky - drotárstvo - remeslá - pltníctvo - školstvo kroje ľudové - piesne ľudové - zvyky - nárečie - architektúra ľudová ochrana prírody - Nová Bystrica - Vychylovka - Riečnica - Harvelka
- Radôstka - Lutiše - Klubina - Zborov nad Bystricou
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Staškov

Staškov je obec v okrese Čadca. V obci je rímskokato-lícky
kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1876. V r. 1888 v
osade Jelitov je postavená kaplnka, ktorá sa stala pútnickým
miestom. Prvá zmienka o obci je z r. 1640.
V Staškove sa narodili Jozef Kroner - slovenský herec a
spisovateľ a Ľudovít Kroner - slovenský herec. V r. 1972 sa
konal prvý ročník futbalového turnaja Jozefa Krónera.
Kostol Navštívenia Panny
Márie bol
vysvätený v r.
1876. Postavený je na umelom
kopčeku. Je to
neogotická
jednoloďová
stavba
s polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou vežou.
Stavba je v priestoroch zaklenutá krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi zbiehajúcimi do pilierov. V architektúre
hlavného oltára, ktorý navrhol J.B.Klemens, je umiestnený
obraz znázorňujúci Navštívenie Panny Márie u Alžbety,
ktorého je tiež autorom (1875).
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Kaplnka sv. Anny v osade Jelitov sa
nachádza na vyšnom konci časti obce,
rozprestierajúcej sa po ľavom brehu
riečky Olešnianka. Pôvodnú drevenú
stavbu postavil v roku 1888 Šimon
Kyčmal. V roku 1932 bola vymurovaná.
Okolo kaplnky sú zastavenia krížovej
cesty.

V Staškove sa narodil významný umelec (spisovateľ, ale
hlavne herec, ocenený filmovým Oscarom) Jozef Kroner.
Rodný dom Jozefa
Kronera stojí pri
železničnej zastávke
v obci. Je to malý
strážny domček, teraz
už neobývaný. Tu sa
narodil 20. 3. 1920.
Mal ešte 11 súrodencov. Jeho otec
pracoval na tejto staničke ako železničiar. Umelec často
spomínal na skromné, ale radostné detstvo, ktoré strávil pri
rieke Kysuci a v okolitých horách.
Informačné pramene o obci Staškov
Informačné pramene o obci Staškov na web:
http://www.staskov.sk/
http://www.skg.sk/sk/Staskov.html
http://www.e-obce.sk/obec/staskov/staskov.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%A1kov
http://kysuce.sme.sk/lok/staskov/
mapy:
http://www.e-obce.sk/obec/staskov/mapaobce.html
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http://www.tic.sk/maps/citymap932.php
http://www.skg.sk/sk/Staskov.html

Informačné pramene vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol Navštívenia Panny Márie v Staškove: predstavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (20) / Ján Koňušiak. - Fotogr.
5. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 26 (30.06.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - kňazi - farnosti - interiéry - dejiny budovy farské - Staškov
908
Obec Staškov. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 287-294. ISBN 80-7165-441-8
Staškov - dejiny - erby - názvy pôvodné - pamiatky - osobnosti
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr. s.
Kysuce - Turzovka - Makov - Vysoká nad Kysucou - Podvysoká Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad Kysucou - Staškov - dejiny osobnosti - pamiatky - pamiatky sakrálne - príroda - zvyky - kontakty
94(437.645)
BUKOVAN, Štefan
Dejiny farnosti Staškov [Špec. tlač.] / Štefan Bukovan. - Nitra :
Rímskokatol. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta, 1998. - 40s.
dejiny - Staškov - osídlenie - prvá písomná zmienka - názvy
pôvodné - pečate - richtári - farnosti - kostoly - pamiatky sakrálne kaplnky - kríže - školstvo - kňazi - štatistika obyvateľstva - urbáre pečate - diplomové práce
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
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Svrčinovec
Svrčinovec
je
obec ležiaca v
Žilinskom kraji
v okrese Čadca.
Leží
na
pri
severozápadných
hraniciach
s
Českom
a
Poľskom. Susedí
s mestom Čadca,
slovenskou obcou Čierne a českou obcou Mosty u
Jablunkova. Rozprestiera sa v povodí rieky Čerňanky. Obec
susedí priamo s obcou Českej republiky Mostami u
Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné
železničné trasy medzinárodného významu. Košickobohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez
Skalité do Poľska.
Ako jediná obec na Slovensku sa môže Svrčinovec popýšiť
replikou Eiffelovej veže v zmenšenom rozmere.
Obec je svojou polohou a prekrásnou prírodou veľkým
lákadkom pre turistov zo širokého okolia. Turisticky
zaujímavým miestom je osada Závršie - „Stará dedina".
Pre turistov Svrčinovec ponúka aj významnú historickú
lokalitu - tzv. Alte Schantze (Staré Šance) na vrchole kóty
634 m v blízkosti "Jablunkovských šancí", ktoré ležia v ČR.
Turisticky veľmi obľúbené sú aj túry smerujúce do susednej
dedinky Mosty u Jablunkova.
Kostol Ružencovej Panny Márie bol
postavený
vďaka
podpore
zahraničných Slovákov. Začal sa
stavať v ťažkých predvojnových
podmienkach a dokončený bol v roku
1945. Je to zaujímavá bloková
kamenná stavba postavená na kopci.
Na stavbu bolo podľa odhadu a
pomocných prepočtov použitých viac
ako 8 000 kameňov. Výmaľba
interiéru je od akad. maliara Františka
Jurišku.
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Škola na
kopaniciach
Za vrchami
v osade
U Deja je
jednou z mála
zachovaných
škôl, ktoré boli
postavené
v období tesne
pred 1. svetovou vojnou podľa jednotného projektu. Nazývali
ich aj „apponyiovky“ podľa vtedajšieho ministra školstva,
ktorý presadzoval ich výstavbu ako nástroj maďarizácie. Táto
škola je známa najmä tým, že v nej v rokoch 1923-24 učil
spisovateľ Peter Jilemnický. V rokoch 1971-89 bola v nej
jeho pamätná izba. V súčasnosti je tu kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie so zvonicu.

Svrčinovec - informačné zdroje o
obci

Informačné zdroje o obci na web:
http://www.svrcinovec.sk0
/http://kysuce.sme.sk/lok/svrcinovec/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svr%C4%8Dinovec
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/svrcinovec/
mapa:
http://www.tic.sk/maps/citymap933.php
http://www.svrcinovec.sk/index.php/mapa
Informačné pramene o obci Svrčinovec vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svrčinovci: predstavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (17) / Ján Koňušiak. - Fotogr.
4. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 23 (09.06.2010), s. 15.
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kostoly - pamiatky sakrálne - dejiny - farnosti - kňazi - Svrčinovec
908
ŠČURYOVÁ, Mária - POTOČÁR, Jozef
Kysucký triangel: trojmedzie Čierne, Svrčinovec, Skalité a obec
Hrčava : , [zborník] / Mária Ščuryová, Jozef Potočár ; Fotogr.
Jaroslav Velička. - Čierne : Obecný úrad, 2008. - 17 s.
združenia regionálne - Trojmedzie (geografický názov) - Hrčava Čierne - Svrčinovec - Skalité - styky medzinárodné - dejiny pamiatky - folklór - cestovný ruch
94(437.645)
PAŠTRNÁK, Ladislav
Jablunkovský priesmyk - brána k susedom / Ladislav Paštrnák. In:
Kysucký kalendár 2006 : , / Zost. Ladislav Paštrnák. - Čadca :
P.L.P.-T.K.K., 2005, s. 38-41. - ISBN 80-88875-11-0
dejiny - Jantárová cesta (staroveká obchodná cesta) - Mosty u
Jablunkova (Česko) - opevnenia - osídlenie - Kysuce - Čierne Svrčinovec - Skalité - názvy pôvodné
908
Obec Svrčinovec. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 295-303. - ISBN 807165-441-8
dejiny - Svrčinovec - pečate - názvy pôvodné - názvy chotárne štatistika obyvateľstva - pamiatky - osobnosti
908
ĎURNÝ, Juraj - GACÍK, Milan - KIRIPOLSKÁ-KOCOURKOVÁ,
Anna
Svrčinovec [zborník] / Fotogr. František Dejčík, Juraj Ďurný ; Zost.
Juraj Ďurný, Milan Gacík, Anna Kiripolská-Kocourková. Svrčinovec : Obecný úrad, 1998. - 92 s.
vlastiveda - Svrčinovec - monografie - dejiny - prvá písomná
zmienka - národopis - poľnohospodárstvo - architektúra ľudová kroje ľudové - strava ľudová - zvyky - cirkev katolícka - kostoly pamiatky sakrálne - kňazi - súčasnosť - erby - pečate - okupácia územie poľské - vojna druhá svetová, 1939-1945 - školstvo zdravotníctvo
272:94(437.645):904
ŠVANCÁR, Pavol
Päťdesiat rokov kostola vo Svrčinovci [kniha] / Pavol Švancár. Svrčinovec : Obecný úrad, 1995. - 39 s.
cirkev katolícka - dejiny - erby - pamiatky sakrálne - kostoly Svrčinovec - zdravotníctvo - poľnohospodárstvo - školstvo - farnosti
- matriky - názvy pôvodné - prvá písomná zmienka
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Turzovka
Turzovka je mesto v Žilinskom kraji v okrese Čadca. Leží na
severozápadnom Slovensku, obklopené malebnými vrchmi
Beskýd a Javorníkov. Pahorkatinná a vrchovinná časť
Turzovskej vrchoviny a Javorníkov. Najvyšším bodom
pohoria je Veľký Javorník - 1070 m n. m. Turzovka leží v
povodí rieky Kysuce. Časti mesta Turzovka: Turzovka-Stred,
Hlinené, Predmier, Vyšný Koniec, Turkov, Bukovina,
Závodie
Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou,
zapísanou do Zoznamu národných
kultúrnych pamiatok je rímsko-katolícky
barokový Kostol Nanebovzatia Panny
Márie z roku 1759.
Je to jednoloďová stavba poly-gonálne
ukončená presbyté-riom a predstavanou
vežou. Je zaklenutá valenou klenbou s
lunetami. Baroková fasáda s polkruhovo
ukončenými oknami je členená lizénovým rámom.
Hlavný oltár a ďalšie
vybavenie
kostola
pochádza z 18. a 19.
stor. Sú to pamiatky z
neskorého baroka a
klasicizmu i novoklasicizmu.
Patrí
sem
stĺpová oltárna architektúra, oltárne sochy,
sochy svätcov, reliéfy,
kazateľnica, krstiteľnica. Bohato zastúpené
je tu dielo maliarov J.
B. Klemensa, A. Loszinského, ale i neznámych tvorcov. Pozoruhodný je pseudobarokový organ s polychromovanou drevorezbou.
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V areáli kostola je Pomník padlým v
1. svet.vojne postavený v dvadsiatych
rokoch minulého storočia, doplnený
tabuľou padlým v 2. svetovej vojne.

V parčíku v centre mesta medzi
stáročnými lipami je polychromovaný prícestný stĺp Sv. Jána
Nepomuckého, rustikálna práca
neznámeho autora zo začiatku 19.
stor. Je to národná kultúrna
pamiatka.

V strede mesta v malom parčíku je
Pamätník oslobodenia 1918 s bustou
M. R. Štefánika.

V meste a v jeho okolí je niekoľko pozoruhodných
sakrálne stavby:
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Panny Márie v Turzovke –
Hlinenom (1872), Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej v
Turzovke – Predmieri (1934), Kaplnka Panne Márii
Ustavičnej
pomoci
U Okuliarov
(1828),
Kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie v Turzovke – Hlinenom U
Blažkov (1849), Zvonica s krížom na Vrch Hlinenom,
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Turzovke – Vyšný
Koniec (1944), Kaplnka Svätého Jozefa v Útulni Sv. Jozefa v
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Turzovke – Stred (1994), Kostol Fatimskej Panny Márie
(2002) v Turzovka - Turkov
V meste sú pamätné tabule významným rodákom a
kultúrnym dejateľom:

Spisovateľ Rudolf Jašík – na budove Domu kultúry (1963)
Zbojnícky kapitán Tomáš Uhorčík, na obchodnej budove v
centre (1998)
Kňaz, národovec, zakladateľ Matice Slovenskej Fraňo
Taganyi a kňaz, organizátor spolkového života Karol Točík,
na budove fary (1998)
Kňaz, básnik katolíckej moderny Ján Haranta a spisovateľ
Pavol Hrtús – Jurina, na budove gymnázia (1998)
Na prechádzke po pešej zóne uvidíte
zaujímavú sochu Drotár a džarko,
ktorej autorom je
maliar a sochár Miroslav Cipár a ktorá
pripomína slávnu tradíciu Kysučanov drotárstvo.

Pamätník
svetového
stretnutia
Turzovčanov
z roku 2004
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Najnovšou zaujímavosťou pešej zóny je pamätník venovaný
Jurajovi Turzovi, ktorý založil obec Turzovka. Jeho autorom
je akademický sochár Ondrej IV. Zimka

Knihy o Turzovke
Turzovka 1598 - 1998
Knihu zostavili Ivan Gajdičiar, Milan
Gacík, Ladislav Paštrnák, vydala Nadácia
400 rokov Turzovky v roku 1998.
Publikácia prináša informácie od vzniku
Turzovky v roku 1598 až po rok 1998,
kedy mesto slávilo 400 rokov od svojho
založenia. Dozviete sa tu všetko ako z
oblasti histórie mesta, tak i z oblasti
geografickej a prírodopisnej, kultúrnej,
športovej, či ekonomickej.
Pani majstri
Kniha do detailov opisuje život remeselníkov, obchodníkov či živnostníkov z
Turzovky a blízkeho okolia. Je tu zhromaždené množstvo historického materiálu v
podobe originálnych fotografií, dokladov,
či ďalších faktografických údajov, ktoré
názorne a pútavo vykresľujú obdobie od
vzniku remeselníckych cechov až po
znárodnenie v päťdesiatych rokoch.
Zostavil ju Ivan Gajdičiar a vydal Spolok
priateľov Turzovky v roku 2003.
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Farnosť Turzovka
Kniha zachytáva dejiny cirkevného života v
turzovskej farnosti od roku 1848, kedy bola
založená. Množstvo dokumentácie, historických faktov, či zaujímavých fotografií určite
nikoho nenechá na pochybách, kto sa
najvýznamnejšou mierou podieľal na rozvoji
kultúrnosti a vzdelanosti tunajšieho ľudu a
zachovávaniu tradícií jeho tradícií. Zostavili
ju Ivan Gajdičiar a Jaroslav Velička a
vydal Spolok priateľov Turzovky v spolupráci s Farským úradom v
Turzovke v roku 2006.
Literárna "Hymnická pieseň o Slovensku",
ktorú autor zostavil z príhovorov a
fotografií význam-ných slovenských
osobností, ktoré sa vyznali zo svojej lásky
k rôznym kútom rodného kraja, vyspievala
svoju ódu aj na našu Turzovku. Autorom
vyznania je maliar Ondrej Zimka, rodák z
Hlineného, ktorý na troch stranách povedal
o sebe a o nás všetko krásne podstatné.
Zostavil: Emil Semanco, text o Turzovke Ondrej Zimka
Vydal: TRIO Publishing, s. r. o., 2004

Ucelené dielko zachytávajúce všetky
podstatné udalosti a poskytujúce základné
informácie o pútnickom mieste Turzovka Živčáková.
Autorka : Mgr. Elena Šubjaková
Vydalo : Združenie "Živá voda Turzovky"
v roku 2000

Reflexie o vízii pátra Cyrila Metoděja
Kuběnu o pútnickom mieste Živčáková.
Publikácia bola vydaná v čase inštalácie a
vysvätenia
mystic-kého
stĺpa,
umiestneného od roku 2002 priamo v
areáli kaplnky na Živčákovej.
Zostavila : Mgr. Elena Šubjaková
Vydalo: Združenie "Živá voda Turzovky"
2003
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Informačné pramene o meste Turzovka vo fonde
Kysuckej knižnice v Čadci
908
GAJDIČIAR, Ivan
Turzovka krížom - krážom : , [zborník] / Ilustr. Ondrej Zimka ; Zost.
Ivan Gajdičiar. - Turzovka : Spolok priateľov Turzovky, 2010. - 501
s. - ISBN 978-80-970359-9-0
Turzovka - monografie - dejiny - národopis
904
VELIČKA, Drahomír
Murované kostoly v Turzovke / Drahomír Velička ; Fotogr. Filip
Lašut. - Fotogr. 1. In: Kysuce. - Roč. 19, č. 27 (08.07.2009), s. 10.
kostoly - dejiny - pamiatky sakrálne - Turzovka - Spolok priateľov
Turzovky
904
VELIČKA, Drahomír
Drevené kostoly v Turzovke / Drahomír Velička. - Fotogr. 1. In:
Kysuce. - Roč. 19, č. 23 (10.06.2009), s. 9.
pamiatky sakrálne - dejiny - kostoly - Turzovka (Slovensko) - Spolok
priateľov Turzovky
908
Mesto Turzovka. - Fotogr. 13. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton
Blaha a kol. - Bratislava : Kysucká kultúrna
nadácia, 2004, s. 304-348. - ISBN 80-7165-441-8
Turzovka - dejiny - erby - názvy pôvodné - pamiatky - ososbnosti
059
Mesto Turzovka
Turzovka 2004 - živé mesto s históriou [zborník] / Mesto Turzovka .
- Čadca : Magma, 2004. - 31 s.
kalendáre - Turzovka - podujatia - kontakty - pamiatky sakrálne dejiny - kluby športové - Spolok priateľov Turzovky
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr.
Kysuce - Turzovka - Makov - Vysoká nad Kysucou - Podvysoká Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad Kysucou - Staškov - dejiny osobnosti - pamiatky - pamiatky sakrálne - príroda - zvyky - kontakty
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny
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Vysoká nad Kysucou

Obec Vysoká nad Kysucou patrí do Žilinského kraj okres
Čadca, ktorý v býva často stotožňovaný s pojmom Horné
Kysuce. V rámci okresu Čadca sa obec nachádza v jeho
západnej časti. Obec hraničí na západe s katastrom obce
Makov, na severozápade s obcou Bíla, tento úsek katastrálnej
hranice tvorí zároveň i štátnu hranicu z Českou republikou.
Na severe obec hraničí s obcou Korňa, z východnej strany s
katastrom mesta Turzovka a z južnej strany hraničí s obcou
Veľké Rovné, ktorá patrí do okresu Bytča.
Kostol sv. Mátúša
apoštola a evanjelistu je baroková
stavba z roku 1782.
Jednoloďový priestor má polygonálny uzáver presbytéria a rovný strop.
Stavba má predstavanú vežu.
V interiéri kostola sa nachádza neskorobarokový hlavný oltár
z roku 1770. Vo veži kostola sa nachádza zvon zhotovený
roku 1766 v dielni od J. Christelliho v Bratislave. Oltárny
obraz sv. Matúša je od Edwarda Swierkiewicza (poľského
maliara) z roku 1872. Neskorobaroková krstiteľnica pochádza
z roku 1770.
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Kostol v Hornom
Kelčove z r. 1931 je
zasvätený Božiemu
Srdcu.

V obci je 7 kaplniek.
Hneď nad hlavnou
cestou vedúcou do
Makova stojí nenapadne
jedna z nich. Svojim
vzhľadom vás zaujme
kaplnka v osade Šatina.
Pamätník venovaný obyvateľom
obce, ktorí padli alebo ostali
nezvestní v 1. svet. vojne

Jedna z tragédii vojnového ošiaľu sa
na sklonku druhej svetovej vojny
odohrala v kopaničiarskej osade
Semeteš spadajúcej pod obec. 20. 4.
1945 tu zavraždili príslušníci
vlasovkých jednotiek 21 mužov a chlapcov vo veku od 16 do
61 rokov. Vydrancovali a zapálili 13 domov. V priebehu
niekoľkých málo hodín sa osada zmenila na obraz hrôzy a
nešťastia.
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Pamätná izba Eugena
Andrewa Cernana
v budove Obecného
úradu Vysoká nad
Kysucou

Eugene Andrew „Gene“ Cernan
(* 14. marec 1934, Chicago, Spojené
štáty) je bývalý americký astronaut
česko-slovenského pôvodu. V roku
1903 sa jeho starý otec Štefan Čerňan
so
svojou
manželkou
Annou
odsťahovali z Vysokej nad Kysucou
spolu s tisíckami iných vysťahovalcov
do USA. Usadili sa v Chicagu a o rok
neskôr sa im narodil syn Štefan. Keď
vyrástol, vzal si za manželku dievča
českého pôvodu Rozáliu Cihlářovú a spolu s ňou mal syna
Eugena. Bol veliteľ Apolla 17 a posledným človekom
stojacim na Mesiaci .

Informačné pramene o obci Vysoká nad Kysucou
Informačné pramene o obci Vysoká nad Kysucou na web:
http://www.vysokanadkysucou.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_nad_Kysucou
http://www.farnostvysoka.estranky.sk/
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/vysoka-nadkysucou/
http://www.skg.sk/sk/Vysoka-nad-Kysucou.html
http://kysuce.sme.sk/lok/vysoka-nad-kysucou/
mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap935.php
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/vysoka-nad-kysucou-slovenskarepublika/

Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v
Čadci:
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272
KOŇUŠIAK, Ján
Farský kostol sv. Matúša, apoštola a evanjelistu vo Vysokej nad
Kysucou: predstavujeme rímskokatolícke kostoly.... / Ján Koňušiak.
- Lit. 4. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 27 (07.07.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - Vysoká nad Kysucou - farnosti - dejiny
- kňazi
908
VARECHA, Anton
Obec Vysoká nad Kysucou - včera, dnes a zajtra / Anton Varecha.
In: Návraty : , / Július Kruták. - Čadca : Július Kruták vlastným
nákladom, 2008, s. 46-48.
Vysoká nad Kysucou - dejiny - súčasnosť - názvy pôvodné - prvá
písomná zmienka - štatistika obyvateľstva
908
VELIČKA, Jaroslav
Horné Kysuce [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost. Jaroslav
Velička. - Čadca : Magma, 2003. - Nestr.s.
Kysuce - Turzovka - Makov - Vysoká nad Kysucou - Podvysoká Klokočov - Korňa - Olešná - Dlhá nad Kysucou - Staškov - dejiny osobnosti - pamiatky - pamiatky sakrálne - príroda - zvyky - kontakty
908
VELIČKA, Jaroslav
Kysuce - raj turizmu [zborník] / Jaroslav Velička ; Fotogr. Jaroslav
Velička ; Text Rudolf Gerát. - Čadca : Združenie turizmu - Región
Kysuce, 2001. - Nestr. s. - ISBN 80-968701-8-1
Kysuce - publikácie fotografické - dejiny - Vysoká nad Kysucou Makov - Turzovka - Klokočov - gule kamenné - Korňa - Olešná Staškov - Podvysoká - Raková - Oščadnica - Čadca - Skalité
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
908
VARECHA, Anton - VRBINÁROVÁ, Anna
Obec Vysoká nad Kysucou / Anton Varecha, Anna Vrbinárová. Obr. 1. In: Kysuce. - Roč. 9, č. 35 (02.09.1999), s. 7.
Vysoká nad Kysucou - dejiny - erby - názvy pôvodné
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Zákopčie

Zákopčie je obec v okrese Čadca. Nachádza sa v
severovýchodnej časti Javorníkov, ktoré svojím povrchom
vtlačilo obci neopakovateľný ráz. Kataster obce sa
rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z
najväčších kysuckých obcí. Susedí z východu s mestom
Čadca, zo západu s obcami Podvysoká, Dlhá nad Kysucou, zo
severu s obcami Staškov a Raková a obcou Ochodnica z juhu.
Obec Zákopčie sa datuje od roku 1662. Patrí medzi posledné
založené dediny na horných Kysuciach.

Zákopčania si postavili prvý drevený kostolík v roku 1710 a
zasvätili ho sv. Jánovi Krstiteľovi. Stavba súčasného kostola
sv. Jána Krstiteľa začala v roku 1791. Dostavaný bol v roku
1800. Postavili ho z kameňa v barokovo-klasicistickom slohu.
Jednoloďový interiér kostola je zaklenutý pruskými klenbami.
V barokovo-klasicistickom slohu je riešené aj vnútorné
zariadenie kostola, oltáre a kazateľnica.
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Vo viacerých osadách sa nachádzajú kaplnky a kríže.

Kaplnka U Holeši je
pozoruhodná svojim oplotením.
Na kamen-ných stĺpikoch sú
znázornené na fareb-ných
reliéfoch jednotlivé zastavenia
Krížovej cesty. Túto zaujímavosť dal vyhotoviť miestny
rodák, úspešný drotár, Jozef
Krto v roku 1913.

Pamätník Zakopčanom, ktorí zahynuli v 1.
svet. vojne alebo

Zákopčie - informačné zdroje o obci
Informačné zdroje na web:
www.zakopcie.sk
http://www.zakopcie.estranky.sk/
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/zakopcie/
www.e-obce.sk/obec/zakopcie/zakopcie.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kop%C4%8Die
http://www.zakopcie.eu/farnost.html
http://www.zakopcie.estranky.sk/clanky/farsky-urad
mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/zakopcie-slovenska-republika/
http://www.e-obce.sk/obec/zakopcie/mapaobce.html
http://www.tic.sk/maps/citymap936.php
http://www.maplandia.cz/slovensko/zilina/cadca/zakopcie/
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Zákopčie vo fondoch Kysuckej knižnice v Čadci
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí má takmer 220 rokov:
predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach/ Ján Koňušiak.
- Fotogr. 4. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 14 (07.04.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - interiéry - dejiny - Zákopčie
94(437.645)
VELIČKA, Drahomír
Horné Kysuce v lexikónoch XVIII. storočia / Drahomír Velička. In:
Kysuce. - Roč. 18, č. 46 (12.11.2008), s. 9.
dejiny - zemepis - názvy pôvodné - Čadca - Raková - Staškov Olešná - Podvysoká - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Zákopčie Dlhá nad Kysucou - Predmier (osada) - Spolok priateľov Turzovky
908
Obec Zákopčie. - Fotogr. 1. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha
a kol. - Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 361-369. ISBN 80-7165-441-8
Zákopčie - dejiny - názvy pôvodné - pamiatky - erby - osobnosti
908
ZATLUKALOVÁ, Andrea - ĎURNÝ, Juraj
Zabudnutý klenot Kysúc - Zákopčie [kniha] / Fotogr. Juraj Ďurný ;
Zost. Andrea Zatlukalová, Juraj Ďurný ; Fotogr. Jaroslav Hulka. Čadca : Študio D, 2003. - 127 s. - ISBN 80-967685-1-4
Zákopčie - monografie - dejiny - prvá písomná zmienka - názvy
chotárne - Budatínske panstvo - Strečnianske panstvo - školstvo kostoly - pamiatky sakrálne - kaplnky - urbáre - farnosti - kňazi Škorvánek, Jozef (maliar, 1. 11. 1885 - 1963) - Daniš, František
Xaver (kat. kňaz, prekladateľ, čl. Slov. uč. tovarišstva, 24. 10. 1796 1. 4. 1849) - súčasnosť - pečate
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
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Zborov nad Bystricou
Zborov je obec na
severozápade Slovenska v okrese
Čadca. Leží na
prieniku Beskýd a
Kysuckých vrchov
v dolnej časti
potoka
Bystrica.
Rozkladá sa na
18,7 km². Obec vznikla valašským osídlením v prvej
polovici 17. stor.
Turistika
Obec je vyhľadávaným miestom hlavne kvôli horám plným
húb a iných lesných plodov. Cez obec prechádza cyklotrasa
začínajúca v Krásne nad Kysucou a končiaca v múzeu vo
Vychylovke. Z Krásna tiež vedie po hrebeni červená turist.
značka cez Hájnicu, Šlapkov a Matúšov vrch až na Klubinu s
peknými výhľadmi do oboch dolín (Krasňanskej i Bystrickej).
Kostol Nepoškvrneného Počatia
Panny Márie
V minulosti veriacim z obce slúžila na
duchovné účely neskorobaroková
kaplnka Ružencovej Panny Márie,
ktorá je dnes v Múzeu Kysuckej
dediny
v Novej
Bystrici
Vychylovke. Nový kostol sa začal
stavať v marci 1969 a vysvätili ho 8.
decembra 1973. Je jednou zo
zaujímavosti
obce.
Má
tvar
sedemcípej hviezdy, čo predstavuje Sedembolestnú Pannu
Máriu a kapacitu cca 2000 ľudí, čím je radí medzi väčšie
kostoly na Slovensku. Zvony vyrobila pani Marie Dittrichová
z Brodku pri Přerove.
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Kostol má viacero zaujímavosti. Cenná je najmä vnútorná
výzdoba. Vysokú umeleckú hodnotu má 40 vitrážových
okien, ktoré na jednej strane kostola znázorňujú krížovú cestu
a na druhej strane výjavy z cirkevných dejín Slovenska. Ich
autorom je známy slovenský maliar Vincent Hložník.
Unikátny štyri metre vysoký kríž a korpus Ukrižovaného z
duvalumínia vyhotovil akademický sochár Alexander
Trizuliak. Preto sa tomuto kostolu hovorí aj "Kysucká
Sixtínska kaplnka".

Dva stĺpiky - Madona s dieťaťom a Ružencová Panna
Mária z roku 1833 - oba sú príkladom sakrálnej architektúry
prvej polovice 19. storočia a insitný kmenný kríž s reliéfom

Informačné zdroje o obci
Zdroje ďalších informácií na web:
http://www.zborovnadbystricou.sk
http://www.e-obce.sk/obec/zborovnadbystricou/zborov-nadbystricou.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_nad_Bystricou
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-cadca/zborov-nadbystricou/
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http://www.skg.sk/sk/Zborov-nad-Bystricou.html
http://www.turistik.sk/sk/kraje/zilinsky-kraj/cadca/zborov-nadbystricou/
Mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/zborov-nad-bystricou-slovenskarepublika/
http://www.tic.sk/maps/citymap937.php

Zborov nad Bystricou vo fonde Kysuckej knižnice v
Čadci:
904

KOŇUŠIAK, Ján
Kysucká "Sixtínska kaplnka" v Zborove nad Bystricou:
predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (6) / Ján
Koňušiak. - Fotogr.4. In: Kysuce. - Roč.20, č. 12 (24.03.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - Zborov nad Bystricou - dejiny - kňazi
908

ĎURNÝ, Juraj
Zborovské zázraky / Juraj Ďurný. In: Zborov nad Bystricou a jeho
zázraky : , / Fotogr. Juraj Ďurný, Jaroslav Hulka, Miroslav Golis ;
Zost. Juraj Ďurný. - Čadca : Študio D, 2007, s. 131-166.
pamiatky sakrálne - kostoly - dejiny - výstavba - krížové cesty - zvony
- mená zvonov - Zborov nad Bystricou - publikácie fotografické monografie - prenasledovanie cirkvi
908

Obec Zborov nad Bystricou. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton
Blaha a kol.- Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 370373. - ISBN 80-7165-441-8
Zborov nad Bystricou - dejiny - pamiatky - erby - názvy pôvodné názvy chotárne - štatistika obyvateľstva - osobnosti
94(437.645)

ZATLUKALOVÁ, Andrea
Obec Zborov / Andrea Zatlukalová. In: Kysuce. - Roč. 10, č. 50
(14.12.2000), s. 7.
dejiny - prvá písomná zmienka - osídlenie - Zborov nad Bystricou
904

ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
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Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
je hospodárske a kultúrne stredisko dolných
Kysúc. Je najstarším
mestom na Kysuciach.
Najstaršia
písomná
zmienka pochádza z r.
1244.
Historické
centrum
mesta patrí k najcennejším stavebno-architektonickým pamiatkam na Kysuciach.
Je pomerne dobre zachované a pozostáva z pešej zóny
(Belanského ulica), ktorá ústi na Námestie slobody. Na rohu
námestia sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Jakuba a na
Belanského ulici je zasa Mariánsky kostol.
Domy na Belanského ulici boli postavené prevažne v 17. stor.
Na námestí sa konali týždenné trhy a jarmoky. Tradícia
konania Jakubovských hodov pretrvala od roku 1666 až
dodnes.
V strede historického
námestia stojí socha
ochrancu mesta sv.
Jána Nepomuckého
z roku 1761.

Kostol sv. Jakuba
bol pôvod-ne gotický objekt z r. 1284.
V roku 1431 ho
zničili husiti. V roku
1740 bola pristavená
ku vstupu do kostola
Kaplnka sv. Kríža.
V
kaplnke
je
najcennejší barokový oltár na Kysuciach. Kostol bol
viackrát poškodený požiarom. Stavba je trojloďová s
polygonálnym uzáverom presbytéria na východe a
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prestavanou vežou na západe. Pri kostole je pieskov-cový
barokový kríž, ktorý vznikol v roku 1796.
Kostol
Nepoškvrneného
Počatia
Panny Márie bol postavený v roku
1817. Je to jednoloďová stavba v
klasicistickom štýle s polkruhovým
uzáverom, zaklenutá pruskými klenbami
s medziklenbovými pásmi. Chórus z 1.
pol. 18. stor. je krásne zdobený barokovou plastickou drevorezbou. V interiéri
kostola sa nachádza klasicistická
kazateľňa. Organ je z konca 18. storočia.
V kostole sa nachádzajú dva obrazy od maliara D. Applera z
roku 1836 – obraz sv. Andrej a sv. Alžbeta.
Kultúrne organizácie
- Mestská knižnica (Belanského 9)
- Kysucká hvezdáreň

Na Ulici 1. mája je situovaný rodný dom kňaza a básnika
Andreja Majera - Dlhomíra Poľského. Na jeho priečelí je
umiestnená pamätná tabuľa zhotovená v roku 1937
Františkom Šmilauerom, akademickým sochárom.
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Budova rímsko-katolíckej fary
bola postavená v roku 1332 ako
jednoposchodová s dvojsedlovou
strechou. Pôvodná fara zhorela
pri veľkom požiari v roku 1904.
Po požiari bola prestavaná na
jednoposchodovú
budovu.
Neskôr bola opravená a dnes v
nej sídli hotel Kriváň.
Pivovary
Na Jesenského ulici č. 4
stoji budova pivovaru z 2.
pol. 17. stor.
Pôvodne renesančnú budovu
neskôr upravili a pristavili
časti po stranách. Oproti
stojí ďalšia budova bývalého
pivovaru - dnes hasičská
zbrojnica.

Mýto
Budova – v minulosti nazývaná
panský dom, sa nachádza
v histor. jadre mesta. Býval tu
richtár a tiež sa tu konali
zasadnutia mestského súdu.
Dnes
tu
sídlia
rôzne
organizácie a hotel.

Na Nábrežnej ulici pri Kysuci je pomník
postavený v roku 1944. Pripomína
obrovský požiar, ktorý vypukol 16. augusta
1904, ktorý zničil skoro celé mesto. Podľa
zachovaných údajov zhorelo vtedy 350
domov, medzi nimi aj kostol, fara, škola,
súd, notárstvo, synagóga. Pri požiari
zomrelo päť ľudí a z 21 ťažko zranených
zomreli neskoršie štyria. V meste ostalo
sotva 30 domov.
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Kysucké Nové Mesto – informačné pramene o meste

Informačné pramene o meste na web
http://www.kysuckenovemesto.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysuck%C3%A9_Nov%C3%A9_Mesto

http://www.mesto.sk/kysucke_nove_mesto/
http://www.farnostknm.sk/
http://kysuce.sme.sk/lok/kysucke-nove-mesto/
http://www.e-obce.sk/obec/kysuckenovemesto/kysucke-novemesto.html
mapy
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/kysucke-nove-mesto-zilinsky-krajslovakia/
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/kysucke-nove-mesto-budatinskalehota-slovenska-republika/
http://www.tic.sk/maps/citymap901.php
http://www.kysuckenovemesto.sk/mapa-mesta.html
http://www.e-obce.sk/obec/kysuckenovemesto/mapaobce.html

Informačné pramene o Kysuckom Novom Meste vo
fondoch kysuckej knižnice v Čadci :
908
STRAŇAN, Milan
Kysucké Nové Mesto / Milan Straňan. - Obr. 6. In: Slovenské
národné noviny. - Roč. 10, č. 36-37 (1999), s. 11.
dejiny - pamiatky kultúrne - pamiatky sakrálne - kostoly - erby kaštiele - kaplnky - Kysucká hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto
- archeológia - Kysucké Nové Mesto
908
Mesto Kysucké Nové Mesto. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton
Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s.
135-138. - ISBN 80-7165-441-8
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erby - dejiny - Kysucké Nové Mesto - pamiatky - názvy pôvodné názvy chotárne
904
MURČOVÁ, Miroslava
Kostol sv. Jakuba je najstarším na Kysuciach / Miroslava Murčová. Fotogr. 5. In: Kysucké noviny (MY). - Roč. 11, č. 20 (25.05.2010),
s. 11.
pamiatky sakrálne - kostoly - kňazi - farnosti - kaplnky - centrá
pastoračné - Kysucké Nové Mesto - dejiny
904
KOŇUŠIAK, Ján
Farský kostol sv. Jakuba má už 720 rokov: Kysucké Nové Mesto a
jeho dva kostoly / Ján Koňušiak. - Fotogr. 4. In: Kysuce. - Roč. 20,
č. 9 (03.03.2010), s. 17.
kostoly - pamiatky sakrálne - Kysucké Nové Mesto - dejiny
908
STRAŇAN, Milan
Kysucké Nové Mesto [zborník] / Milan Straňan. - Žilina : RUN,
2001. - 176 s. - ISBN 80-968501-0-5
monografie - Kysucké Nové Mesto
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
pamiatky sakrálne - kostoly - farnosti - dejiny - Čadca - Čierne Skalité - Raková - Zákopčie - Staškov - Klokočov - Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov - Kysucké Nové Mesto - Nesluša Horný Vadičov - Ochodnica - Kysucký Lieskovec - Krásno nad
Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica - Nová Bystrica Oščadnica
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
vlastiveda - monografie - dejiny - súčasnosť - Kysuce - Kysucké
Nové Mesto - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - Kysucký Lieskovec Lodno - Lopušné Pažite - Nesluša - Ochodnica - Povina - Radoľa Rudina - Rudinka - Rudinská - Snežnica - turistika - erby zariadenia ubytovacie - strediská lyžiarske
94(437.645)
STRAŇAN, Milan
Kysucké Nové Mesto [kniha] / Milan Straňan. - Kysucké Nové
Mesto : Miestne kultúrne stredisko, 1998. - 126 s. - ISBN 80967962-1-6
Kysucké Nové Mesto - monografie
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Dolný Vadičov
Dolný Vadičov je obec v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec
je známa mnohými umelcami v oblasti hudobného a
tanečného folklóru. Prvá písomná zmienka o území (les)
Waditzov je z roku 1359. Z roku 1419 je prvá písomná
zmienka o osade Vadychov, vlastníctvo zemianskej rodiny
Rudinských.
V obci je kaplnka so zvonicou
z pol. 19. stor.

Informačné zdroje o obci Dolný Vadičov
http://www.e-obce.sk/obec/dolnyvadicov/dolny-vadicov.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Vadi%C4%8Dov
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2716
http://www.azet.sk/firma/101564/obecny-urad-dolny-vadicov/
http://www.skg.sk/sk/Dolny-Vadicov.html
mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/dolny-vadicov-slovenska-republika/

http://www.tic.sk/maps/citymap902.php
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2716
http://www.e-obce.sk/obec/dolnyvadicov/mapaobce.html
908
Okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto. In: Encyklopédia miest a
obcí Slovenska. - Lučenec : PSLINE, 2005, s. 402-413. - ISBN 80969388-8-6
vlastiveda - história - kultúra - zemepis - hospodárstvo - dejiny erby - pečate - demografia - štatistika obyvateľstva
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
vlastiveda - monografie - dejiny - súčasnosť - Kysuce - Kysucké
Nové Mesto - turistika - erby - zariadenia ubytovacie - strediská
lyžiarske
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Horný Vadičov
Horný Vadičov je obec v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec
s rozlohou 2081 ha a počtom 1800 obyvateľov leží na konci
Vadičovskej doliny, ktorá sa nachádza pod južnými svahmi
bradlového pásma Kysuckej vrchoviny v dĺžke takmer
desiatich kilometrov. Chotár obce leží vo výške 480 až 999 m
n. m. Ľadonhora a priľahlé časti sú pokryté lesnými porastami
bučín, bukových javorín, drieňových bučín a lipových javorín
s prítomnosťou viacerých teplomilných druhov rastlín a
živočíchov. Sú tu zastúpené zriedkavé druhy, niektoré sa
vyskytujú iba na tomto území. Prírodná rezervácia sa
rozkladá na rozlohe 285,74 ha. Osídlená dedina vznikla na
prelome 14. - 15. storočia, ako Silvia Vaditzov sa spomína v
r. 1385. Na viacerých miestach (Crkovo, Ľadonhora) sa
archeologickým výskumom našli stopy osídlenia ľudu
lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej (bronzová sekerka
s tuľajkou) a staršej doby železnej. Hradisko, ktoré
poskytovalo ochranu obyvateľstvu, sa nachádza na temene
Ľadonhory. Stopy púchovskej kultúry sa nachádzajú v údolí
Vadičovského potoka. V obci pôsobil a súčasne literárne
tvoril kaplán, kysucký básnik Dlhomír Poľský (Andrej
Majer). V novembri 1944 boli na vežu kostola namontované
hodiny, ktorých tvorcom bol vtedy 72 ročný Lukáč Berešík
Bôtek (Bvotek) z obce. Tieto hodiny boli vyhotovené
z rôznych dostupných strojových súčiastok a bijú dodnes.
V roku 2000 bola založená novodobá tradícia - Vadičovské
folklórne slávnosti, ktoré sa konajú každoročne v júli.
Obcou prechádza niekoľko turistických trás.
Kostol sv. Mikuláša biskupa bol postavený
v roku 1806. K nesporným zaujímavostiam
patria vzácny obraz Immaculata od J. B.
Klemensa, ktorý je umiestnený v menšej
oltárnej architektúre za organom. Kostol bol od
svojho vzniku viackrát obnovovaný.
Murovaná zvonica v osade
U Kubaščíka

a
Zvonica s drevenou nadstavbou je
v strede obce
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Prírodná rezervácia Ladonhora (999 m n. m.) zasahuje svojou
rozlohou do chotára obce. Odkiaľto je tiež prístupná. Predstavuje
významnú bradlovú morfológiu územia. Svahy sú pokryté lesnými
typmi bučín, bukových javorín, drieňových bučín a lipových javorín
s prítomnosťou viacerých teplomilných druhov rastlín a živočíchov.
Od roku 1993 patrí medzi chránené územia.

Informačné pramene o obci Horný Vadičov
Informačné pramene o obci na web :
http://www.hornyvadicov.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%BD_Vadi%C4%8Dov
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2717
http://www.e-obce.sk/obec/hornyvadicov/horny-vadicov.html
http://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/horny-vadicov
mapy:
http://www.tic.sk/maps/citymap903.php
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/horny-vadicov-slovenska-republika/

http://www.e-obce.sk/obec/hornyvadicov/mapaobce.html

Informačné pramene o obci Horný Vadičov vo fonde
Kysuckej knižnice v Čadci:
908
Obec Horný Vadičov. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a
kol. - Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 108 - 111. ISBN 80-7165-441-8
dejiny - Horný Vadičov - názvy pôvodné - pamiatky - erby
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. -48 s. - ISBN 80- 968048-0-4
vlastiveda - monografie - dejiny - súčasnosť - Kysuce - Kysucké
Nové Mesto - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - Kysucký Lieskovec Lodno - Lopušné Pažite - Nesluša - Ochodnica - Povina - Radoľa Rudina - Rudinka - Rudinská - Snežnica - turistika - erby zariadenia ubytovacie - strediská lyžiarske
902
KALMAN, Peter
Významný archeologický nález z Horného Vadičova / Peter Kalman.
In: Kysuce dnes. - Roč. 1, č. 6 (22.02.1995), s. 11.
archeológia - dejiny - stredovek - nálezy archeologické - Horný
Vadičov
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Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec je obec v okrese Kysucké Nové
Mesto. Leží na západnom okraji Kysuckej vrchoviny pri ústí
Lodňanky do Kysuce v nadmorskej výške 370 m. Prvá
písomná zmienka o obci (ako possesio Lezkovecz) pochádza
z roku 1438, kedy sa spomína ako majetok budatínskeho
hradného panstva. V obci sa nachádza kostol sv. Svorada a
Benedikta z roku 1950, kaplnka na poľnej ceste v Rovniach a
zvonica na cintoríne. V nej sú umiestnené zvony z rokov
1768 - 1770.
Kostol sv. Andreja - Svorada a Benedikta je to
moderná jednoloďová stavba. Vitrážové okná sú od
akademického maliara Vincenta Hložníka.
Zvonica na cintoríne je pozoruhodná svojou
cibuľovitou vežičkou na štvorcovom pôdoryse
základu stavby. Na Kysuciach sú len dve zvonice
tohto typu. Je to chránený
objekt.

Informačné zdroje o obci
Kysucký Lieskovec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysuck%C3%BD_Lieskovec
http://www.kysuckylieskovec.sk/
http://kysuckylieskovec.fara.sk/
mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/kysucky-lieskovec-slovensko/
Informačné zdroje o obci Kysucký Lieskovec vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci:
908
Kysucký Lieskovec [zborník]. - Kysucký Lieskovec : Obecný úrad,
1994. - 6 s.
Kysucký Lieskovec - dejiny - erby - súčasnosť
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Lodno
Lodno je obec v okrese Kysucké Nové Mesto.
Obcou preteká rieka Lodňanka. História obce Lodno sa spája
s históriou a územím regiónu Dolných Kysúc, ktoré boli
osídlené už v období staršej doby kamennej - paleolitu. Obec
Lodno vznikla z pôvodného rozptýleného kopaničiarskeho
osídlenia. V prvej pol. 17. stor. sa obec vyčlenila z časti
chotára Kysuckého Lieskovca. Pod názvom Lodne sa
spomína v r. 1658. Názov obce pochádza zo slova „loďka“.
Rímskokatolícky kostol sv.
Petra a Pavla bol vysvätený v r.
2000
Historicky najcennejší a najstarší
objekt v obci je zvonica zo zač.
19. stor. - národná kultúrna
pamiatka

Informačné pramene o obci Lodno
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lodno
http://www.obec-lodno.sk/
http://www.e-obce.sk/obec/lodno/lodno.html
mapy
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/lodno-slovenska-republika/
http://www.e-obce.sk/obec/lodno/mapaobce.html

Informačné pramene o obci Lodno vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci :
904
KOŇUŠIAK, Ján
Filiálny kostol sv. Petra a Pavla v Lodne / Ján Koňušiak. - Fotogr. 1.
In: Kysuce. - Roč. 20, č. 10 (10.03.2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - Lodno - dejiny
908
Obec Lodno. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 177-180. - ISBN 807165-441-8
Lodno - dejiny - pečate - názvy pôvodné - pamiatky - spisovatelia
slovenskí
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Lopušné Pažite
Lopušné Pažite je obec v okrese Kysucké Nové Mesto.
Vznikla zlúčením obcí Lopušná a Pažite v roku 1946. Leží v
strednej časti Kysuckej vrchoviny v doline Vadičovského
potoka.
Klasicistická kaplnka Panny
Márie (1909) a zvonička
medzi domami na vyšnom
konci obce

Informačné pramene o obci Lopušné Pažite
Informačné pramene na web:
http://www.obeclopusnepazite.sk/
http://www.e-obce.sk/obec/lopusnepazite/lopusne-pazite.html
http://www.skg.sk/sk/Lopusne-Pazite.html
mapy
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/lopusne-pazite-slovenskarepublika/
http://www.azet.sk/mapa/101684/obec-lopusne-pazite/
Informačné pramene o obci Lopušné Pažite vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci :
908
Obec Lopušné Pažitie. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a
kol.- Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 181182. - ISBN 80-7165-441-8
dejiny - pamiatky - názvy pôvodné - erby - Lopušné Pažite
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Nesluša
Nesluša je obec na severnom Slovensku. V okrese
Kysucké Nové Mesto je obcou s najväčším počtom
obyvateľov. Rozprestiera sa na 25,48 km². Leží na východnej
časti Javorníkov v doline rieky Neslušanka. V obci sa
nachádza viacero minerálnych prameňov vajcovky, z ktorých
najznámejšie sú pramene na Poľanách a v Drndovskom
potoku. Rašeliniská a slatiniská pokrývajú časť za Močarinou
a na Ostrom. Na Neslušu sa vzťahuje hodnoverný písomný
dôkaz z r. 1367 - listina, ktorá nebola doposiaľ publikovaná.
Najstarší publikovaný doklad o Nesluši je z r. 1438.
Kostol sv. Jána
Nepomuckého bol
postavený v r. 1816.
Medzi historickoumelecky cenné súčasti
kostola patrí oltárny
obraz sv. Jána
Nepomuckého,
kazateľnica, bočný oltár
sv. Vendelína a organ.

V obci sa nachádza viacero kaplniek.

Spomeňme prícestnú kaplnku pri vstupe do obce a kaplnky
v osadách: Majtánky, U Holých, U Bielych (so zvonom), U Kubalov
a U Čulákov.
Neslušský rybník je najväčším
rybníkom na Kysuciach. Intenzívne
sa využíva na rekreačné rybárstvo.
V pozadí sa nachádzajú kopce
Kysuckej vrchoviny.

96

Nesluša – informácie o obci
Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol sv. Jána Nepomuckého v Nesluši,
svedok dávnych vekov (18) / Ján Koňušiak. Fotogr. 5. In: Kysuce. - Roč. 20, č. 24
(16.06.2010), s. 17.
pamiatky sakrálne - kostoly - Nesluša dejiny - kňazi - farnosti

94(437.645)
GREŠÁK, Ján
K 640. výročiu prvej písomnej zmienky / Ján Grešák. - Fotogr. 1. In:
Žilinský večerník. - Roč. 16, č. 35 (28.08.2007), s. 4.
prvá písomná zmienka - dejiny - Nesluša - erby - súčasnosť
908
Obec Nesluša. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha a kol. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 193-198. - ISBN 807165-441-8
Nesluša - dejiny - názvy pôvodné - pamiatky kultúrne - erby osobnosti
94(437.645)
ĎURIAŠ, Anton
Nesluša 1367-1997 [zborník] / Anton Ďuriaš. - Nesluša : Obecný
úrad, 1997. - Nestr. s.
dejiny - Nesluša (Slovensko) - erby - osady - štatistika obyvateľstva prvá písomná zmienka - kostoly - farnosti - revolúcie - národopis príroda
94(437.645)
GREŠÁK, Ján
Miestne a chotárne názvy v okolí Nesluše / Ján Grešák. - Fotogr. 2.
In: Kysuce. - Roč. 12, č. 13 (03.04.2002), s. 14.
dejiny - názvy chotárne - názvy pôvodné - Nesluša (Slovensko)
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Ochodnica
Obec leží v okrese Kysucké
Nové Mesto (7 km severne).
Rozkladá sa po oboch stranách
Ochodnického potoka, ktorý
preteká celou dedinou a vlieva
sa do rieky Kysuca. Celé
katastrálne územie patrí do
celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina.
Obec má dobré autobusové a železničné spojenie, čo
umožňuje využívať ju ako východziu alebo konečnú stanicu
pre pešie nenáročné turistické trasy, pobyty v prírode, zber
lesných plodov a húb. V zime na bežkách po okolí je dobrý
prístup na Beľajky, Petránky, Suchú a Šerkov, kde je
možnosť vidieť pôvodné staveniská a na prechody prekrásnou
prírodou na Neslušu - Jastrebie /Majtánky/, Kysucké Nové
Mesto a Čadcu - Vojty. Ďalej sú tu výborné podmienky pre
cykloturistiku a rybárčenie. Prvá písomná zmienka je
uvádzaná v r. 1244. V katastri obce sa nachádza niekoľko
typických kysuckých osád (napr. Beľajky, Suchá, Petránky).
Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia na základe
valašského práva.
Zaujímavosťou obce je farský Kostol sv. Martina biskupa.
Postavený bol v r. 1872 a nahradil starší drevený kostolík
z roku 1789. Je v štýle romantických klasicistických stavieb
60. rokov 19. storočia.
Ochodnické kaplnky
V strede obce sa nachádzajú
vedľa
seba
dve
kaplnky
(dvojkaplnka) - väčšia kaplnka
Lurdskej Panny Márie je
neskoroklasicistická stavba z 19.
stor. Kaplnka sv. Michala bola
postavená koncom 18. stor. Stavba je postavená nad
prameňom pitnej vody. Je zakrytá stanovou strechou, ktorá
bola pôvodne šindľová. V štíte strechy je nika na umiestnenie
plastiky.

98

Informačné pramene o obci Ochodnica
http://www.ochodnica.sk/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ochodnica
http://www.e-obce.sk/obec/ochodnica/ochodnica.html
http://www.skg.sk/sk/Ochodnica.html
mapy
http://www.maplandia.cz/slovensko/zilina/kysucke-novemesto/ochodnica/
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/ochodnica-slovenska-republika/
Informačné pramene o obci Ochodnica vo fonde Kysuckej
knižnice v Čadci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Kostol sv. Martina, biskupa v Ochodnici: predstavujeme
rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (9)/ Ján Koňušiak. - Fotogr. 4.
In: Kysuce. - Roč. 20, č. 15 (14.04.2010), s. 17.
272
LYKO, Miroslav
Cesta k prameňu :, [zborník]/Miroslav Lyko.- Nitra : Rímskokatol.
farský úrad v Ochodnici, 2007. - 58 s. - ISBN 978-80-969743-4-4
94(437.645)
LYKO, Miroslav
Dejiny farnosti Ochodnica [Špec. tlač.] / Miroslav Lyko. - Nitra :
Rímskokatol. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta, 1997. - 58 s.
904
ŠČURYOVÁ, Mária
Teba Boha chválime [zborník] / Fotogr. Jaroslav Velička ; Zost.
Mária Ščuryová. - Čadca : Magma, 1999. - 26 s.
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
908:94(437.645)
GACÍK, Milan
Ochodnica 1596-1996 [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Milan
Gacík. - Ochodnica : Obecný úrad, 1996. - 199 s.
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Povina
Obec leží v dolnej časti Kysuckých vrchov v údolí
Povinského potoku prameniaceho na Kykuli. Je dlhá 5 km.
Povinský potok je vyhlásený za pstruhový potok. Obcou
prechádza niekoľko turistických trás. Jej súčasťou je aj jedna
z najväčších záhradkárskych osád na Slovensku - Mazák.
Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1438.
Kostol Korunovnia Panny Márie bol v
r. 1904 prestavaný v neskorobaroko-vom
štýle z kaplnky z 18. stor.

Zvonica v strede obce je ukážkou ľudovej
architektúry tohto typu stavieb.
Osada Tatárovci z roku 1699 - areál ľudovej architektúry - je
zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok SR. Označujú ju ako
Dolnokysucký Vlkolínec. Nachádza sa v juhovýchodnej časti
katastrálneho územia, na samom konci dediny, v nadmorskej výške
470-540 m. Prvá písomná zmienka o osade Tatárovci sa datuje od
roku 1699.

Informačné pramene o obci Povina
http://www.e-obce.sk/obec/povina/povina.html
http://www.e-obce.sk/obec/povina/2-historia.html
mapy
http://www.tic.sk/maps/citymap909.php
http://www.e-obce.sk/obec/povina/mapaobce.html
Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci:
908
GREŠÁK, Ján
Tatárovci: osady a samoty na Kysuciach dnes (29) / Ján Grešák. Fotogr. 1. In: Kysuce. - Roč. 18, č. 29 (16.07.2008), s. 6.
osady - Tatárovci (osada) - Povina - kríže - stromy chránené - prvá
písomná zmienka - turistické trasy
908
Obec Povina. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha, Scarlett
Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, Ivan Hudec, Dušan
Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 228-229.
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Radoľa
Geograficky obec Radoľa zapadá do oblasti dolných
Kysúc. Územím preteká Vadičovský potok s výskytom
pstruha potočného. Mierne náročnejší turisti určite
neopovrhnú výstupmi na Vreteň (oficiálne Veľké Vreteno
821 m.n.m). Vedie naň zelený turistický chodník z Radole a
na vrchole nájdete vrcholovú knihu, do ktorej môžte
zaznamenať svoj výstup. Iné zaujímavé výlety môžete
uskutočniť na Veľké Ostré (653 m n.m) alebo na
vzdialenejšiu Ľadonhoru (999 m n.m.). Obec Radoľa tvorí
vstupnú bránu do Vadičovskej doliny. Prvé písomné doklady
sú z r. 1438 - je jednou z najstarších obcí Kysúc. Je
archeologickou lokalitou s náleziskami sídliska lužickej
kultúry, začiatku rímskej doby a osídlenia zo staršej i mladšej
doby železnej, objektmi zo slovanského obdobia (9. až 12.
storočie). Nachádza sa tu renesančný kaštieľ zo 16. stor. Dnes
je v kaštieli expozícia Kysuckého múzea - najstaršie dejiny
Kysúc
(Pohľad na Koscelisko v rannej hmle – Jaroslav Velička)
Koscelisko je najvýznamnejším archeolog. náleziskom na
Kysuciach - odhaľuje najstaršie
dejiny Kysúc. Nachádza sa na
vyvýšenej terase nad obcou.

Zvonica v strede obce

Kaštieľ v Radoli patrí medzi
najstaršie zachovalé historické
objekty na Kysuciach. Je z 2.
tretiny 16. storočia. Predstavuje renesančný typ zemianskeho
sídla, no okolnosti jeho stavby sú nejasné. Po rekonštrukcii
kaštieľa je v ňom od roku 1983 sprístupnená stála expozícia
Kysuckého múzea, ktorá bola v roku 2002 čiastočne
reinštalovaná.
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Prírodná pamiatka Veľké
Ostré sa nachádza v údolí
Vadičovského potoka, pri ceste
na lokalitu Ostré. Je to selektívne navetranú bradlovú hradbu
a bradlové tvary s nálezom skamenelín. Za chranenú bola vyhlásená v r. 1973.
(Foto: Jaroslav Velička)

Informačné pramene o obci Radoľa
Informačné pramene na web:
http://www.radola.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rado%C4%BEa
http://kysuce.sme.sk/lok/radola/
http://www.muzeum.sk/default.php?obj=hrad&ix=krl_km
http://sportoviska.zoznam.sk/lyzovanie/zilinsky/lyziarske-strediskovelke-ostre-radola
mapy
http://www.gojobs.sk/firma/mapa.php?mapa=radola%20&mapa1=R
ado%BEa
http://www.tic.sk/maps/citymap910.php
Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci:
94(437.645)
ĽUDVIK, Anton
Písomné pramene, z historie stredoveku obce od 13.stor. po narodení
Krista, Majer v Radoli, radoľské kríže / Anton Ľudvik. - Fotogr. 6.
In: Spravodajca obce Radoľa. - Roč. 6, č. 7 (2009), s. 6.
069
KULLOVÁ, Ľubica - ŠČURYOVÁ, Mária
Kysucké múzeum v Čadci : , [zborník] / Ľubica Kullová, Mária
Ščuryová ; Fotogr. Jaroslav Velička. - Čadca : Kysucké múzeum,
2008. - 40 s.
069
KIRIPOLSKÝ, Milan
Kaštieľ Radola : , [Špec. tlač.] / Milan Kiripolský. - Čadca : Kysucké
múzeum, 1983. - Skladačka s.
069:904
ŠČURYOVÁ, Mária - VELIČKA, Jaroslav
Renesančný kaštieľ Radoľa : , [Špec. tlač.] / Mária Ščuryová,
Jaroslav Velička ; Fotogr. Jaroslav Velička. - Čadca : Kysucké
múzeum, 2005. - Nestr. s.
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Rudina
Obec leží na severových. okraji
Javorníkov v doline Rudinského
potoka nad jeho ústím do
Kysuce. Patrí do mikroregiónu
Dolné Kysuce a obyvatelia tu
hovoria dolnokysuckým nárečím. Obec sa prvýkrát spomína
r. 1359 (o pod názvom Rugyna. Od roku 1927 je to Rudina.
Kostol v Rudine bol vysvätený v roku 1995. Je zasvätený
Ružencovej Panne Márii.
Zaujímavosti obce:
- ku kultúrnym pamiatkam patrí kaplnka s pôvodne
klasickou zvonicou z r. 1907 a v nej socha Ružencovej Panny Márie,
- k prírodným pamiatkam chránené lipy "Tri kopce"
- pamätník padlým občanom v 1. svet. vojne.

Informačné pramene o obci Rudina
http://www.e-obce.sk/obec/rudina/rudina.html
http://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/rudina
mapy:
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/rudina-slovenska-republika/
http://www.gojobs.sk/firma/mapa.php?mapa=rudina%20&mapa1=R
udina
Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci:
904
KOŇUŠIAK, Ján
Predstavujeme rímskokatolícke kostoly na Kysuciach (19) / Ján
Koňušiak. - Fotogr. 4. In: Kysuce. - Roč.20, č.25 (23.06.2010), s. 17.
908
Obec Rudina, obec Rudinka. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton
Blaha a kol. - Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 246248. - ISBN 80-7165-441-8
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Rudinka
Obec leží na okraji Javorníkov pri ústí riečky Rudinka do
rieky Kysuca nad Brodnianskou bránou. Nachádza sa tu
bradlo Rochovica, ktoré majestátne chráni túto obec.
Oficiálne je súčasťou mikroregiónu dolné Kysuce. Prvá
písomná zmienka o obci je z r. 1506, keď vznikla v chotári
Rudina Kis Rudina - Malá Rudina. Obec Rudinka svojou
rozlohou 313 ha a počtom 378 obyvateľov je najmenšou
obcou regiónu.
Kaplnka sv. Jána Krstiteľa bola postavená v roku
1938 na mieste bývalej drevenej zvoničky, ktorá
vyhorela.

Kysucká brána je geologický útvar, vytváraný vrchmi Brodnianka
a Rochovica. Oba vrchy sú prírodnými rezerváciami.
Kysucká brána sa nachádza na južnom okraji Kysuckej kotliny.
Oddeľuje Žilinskú a Kysuckú kotlinu.

Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice
v Čadci :
908
Obec Rudinská / Obec . In: Kysuce. - Roč. 9, č. 32 (12.08.1999), s.
7.
Rudinská - dejiny - prvá písomná zmienka - pamiatky sakrálne
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Rudinská
Rudinská je obec v okrese Kysucké Nové Mesto. Písomne je
obec prvýkrát doložená v súpise majetkov podliehajúcich
štátnej dani Trenčianskej stolice z roku 1579 pod názvom
Postenni. V ďalšom súpise z roku 1598 sa uvádza ako
valašská obec pod názvom Rudniczka.
Kostol Nepoškvrnenej Panny
Márie bol vysvätený v roku 1995.

Na svahu nad obcou sa
nachádza Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Stavba
pochádza z konca 19. stor.

Informačné premene o obci Rudinská
Informačné pramene na web:
http://www.rudinska.sk/
http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=5&obec=2728
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudinsk%C3%A1
http://www.e-obce.sk/obec/rudinska/rudinska.html
mapy
http://www.tic.sk/maps/citymap913.php
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/rudinska-slovenska-republika/
Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci:
908
Obec Rudinská / Obec . In: Kysuce. - Roč. 9, č. 32(12.08.1999), s. 7.
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
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Snežnica
Kostol Sedembolestnej
Panny Márie bol postavený
v r. 1995

Kamenná zvonica zo začiatku 19. stor.
v strede obce tvorí jej dominantu. V nike
stavby je insitná kamenná socha Madony
s dieťaťom.

Informačné pramene o obci Snežnica
Informácie na web:
http://www.sneznica.sk/
http://kysuce.sme.sk/lok/sneznica/
http://www.e-obce.sk/obec/sneznica/sneznica.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sne%C5%BEnica
mapa
http://www.gojobs.sk/mapa-sneznica-20202.html
http://www.mapa-mapy.sk/mapa/sneznica-slovensko/
Informačné pramene o obci vo fonde Kysuckej knižnice v Čadci
908
Obec Snežnica. - Fotogr. 1. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha
a kol. - Bratislava : Kysucká kultúrna nadácia, 2004, s. 263-266. ISBN 80-7165-441-8
908
ŠVÁBIK, Jaroslav
Dolné Kysuce [zborník] / Fotogr. Juraj Ďurný ; Zost. Jaroslav
Švábik. - Rudina : Obecný úrad, 1998. - 48 s. - ISBN 80-968048-0-4
908:94(437.645)
HAŽÍKOVÁ, Iveta
Snežnica oslávi 570 rokov založenia / Iveta Hažíková. In: Smer
dnes. - Roč. 6, č. 106 (08.05.1996), s. 5.
dejiny - vlastiveda - súčasnosť - Snežnica
272:904
STRÁŇAVA, Alojz
Kostol v Snežnici vyrástol za rok / Alojz Stráňava. In: Kysuce. Roč. 5, č. 35 (31.08.1995), s. 2.
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http://www.kniznica-cadca.sk/
Kysucká knižnica v Čadci je regionálna kultúrna,
informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným
poslaním je budovať a uchovávať univerzálny
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií,
poskytovať používateľom knižnično-informačné
služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený
prístup občanov k informáciám.
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Knižnica plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre
mesto Čadca a regionálnej knižnice pre územie okresov
Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Ako verejná mestská knižnica:
• buduje, získava, eviduje, odborne spracováva,
organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond,
• uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a
rehabilitačné potreby používateľov prostredníctvom
sprístupňovania vlastného knižničného fondu, ako aj
zabezpečením prístupu k vonkajším informačným
zdrojom budovaním verejných terminálových
pracovísk s využitím globálnych sietí,
• poskytuje používateľom komplexné knižničnoinformačné služby najmä absenčné i prezenčné
vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií a
rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej
služby, zhotovovanie kópií dokumentov pre používateľov, prekladateľské a iné služby,
• zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia
súvisiace s poslaním knižnice.
Ako regionálna knižnica:
• je regionálnym strediskom informácií, regionálny
knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje
v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym
zázemím okresov,
• je regionálnym bibliografickým pracoviskom,
buduje regionálne bibliografické i faktografické bázy
dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu,
podieľa sa na budovaní Súborného katalógu
slovenských knižníc,
• prostredníctvom zmluvných vzťahov zabezpečuje
výber, nákup a distribúciu dokumentov pre obecné
knižnice,
• je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a
metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje
metodickú pomoc a poradenské služby mestským a
obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo
svojej územnej pôsobnosti.
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Kysucká knižnica v Čadci
ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
E-mail: kysucka@kniznica-cadca.sk
Tel.: 041/4334615
Fax: 041/4334115
Oddelenie knižnično-informačných služieb:
E-mail: sluzby@kniznica-cadca.sk
Tel.: 041/4334616
Oddelenie organizácie kult. a výchovno-vzdelávacích činnosti:
E-mail: sluzby@kniznica-cadca.sk
Tel.: 041/4334616
Otváracie hodiny Kysuckej knižnice v Čadci
počas roka - mimo prázdnin

počas letných mesiacov 1.6. – 31.8.

Pondelok:

07.00 - 18.00

07.00 - 18.00

Utorok:

07.00 - 18.00

07.00 - 18.00

Streda:

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

Štvrtok:

07.00 - 18.00

07.00 - 18.00

Piatok:

07.00 - 18.00

07.00 - 18.00

Sobota:

07.30 - 12.00

Zatvorené

Nedeľa:

Zatvorené

Zatvorené
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KYSUCKÉ MÚZEUM V ČADCI
www.kysuckemuzeum.sk
Kysucké múzeum v Čadci
Kontaktná adresa: Moyzesova 50, 022 01 Čadca 1
E-mail: kysuckemuzeum@vuczilina.sk
Tel.: 041 / 432 1386
Fax: 041 / 433 5290
je regionálne vlastivedné múzeum so
sídlom na Moyzesovej ulici v Čadci. Je
v ňom inštalovaná stála expozícia dokumentujúca históriu a prírodu Kysúc, ako
aj krátkodobé tematické výstavy.
Múzeum je zároveň špecializovaným
múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou
pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja
lesných železníc na Slovensku.
Kysucké múzeum - je špecializované regionálne kultúrne zariadenie
so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a
odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so
zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti,
vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp
osídlenia až po súčasnosť.

Múzeum kysuckej dediny
Umiestnenie: Vychylovka, Nová Bystrica
Tel.: 041 / 439 7350
Fax: 041 / 433 5290
Národopisná expozícia v prírode
Kysuckého múzea v Čadci, je
lokalizovaná do doliny Chmúra
v katastri obce Nová Bystrica, časť
Vychylovka, ktorá je súčasťou
Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
Prípravy na vznik expozície v prírode
sa začali krátko po vzniku Kysuckého
múzea a základný kameň tejto
expozície bol položený 11. 10. 1974. Prioritná bola záchrana
najcennejších pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a
Harvelka, ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová
Bystrica. Do roku 1981, kedy bola sprístupnená prvá časť expozície,
sa vybudovalo 22 z celkove plánovaných 69 objektov expozície
múzea v prírode. Národopisná expozícia sa usiluje o rekonštrukciu
sídelnej krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej
architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej
polovici 19. storočia a prvej polovici 20. storočia.
Historická lesná úvraťová železnica
Umiestnenie: Vychylovka, Nová Bystrica
Tel.: 041 / 439 7219
Fax: 041 / 433 5290
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Múzejná úzkorozchodná (760
mm) železnica
Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) tvorí organickú súčasť
Múzea kysuckej dediny v Novej
Bystrici - Vychylovke. Je zachovanou a funkčne obnovenou časťou
bývalej Kysucko-oravskej lesnej
železnice (KOLŽ), ktorá vznikla v
roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť
Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej
Lesnej). Spojenie oboch železníc sa uskutočnilo vybudovaním
spojovacej trate z Erdútky do Chmúry. Po spojení dosiahla celková
dĺžka KOLŽ vyše 110 km, z toho 61 km hlavnej trate, zbytok tvorili
odbočky, ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podľa
potreby odvozu vyťaženého dreva. Prevádzka na KOLŽ bola
ukončená na konci roku 1971 z dôvodu jej zrušenia a okrem 8 km
dlhého úseku Chmúra - Tanečník, v ktorom sa nachádzal cenný
úvraťový systém, bola ostatná trať demontovaná. Pomocou
úvraťového systému sa prekonávalo väčšie prevýšenie (217,69 m) na
pomerne krátkom úseku (vzdušná vzdialenosť 1500 m). Úvraťový
systém HLÚŽ je jeden z dvoch, ktoré sa do súčasnosti zachovali v
Európe.
Kaštieľ Radoľa
Umiestnenie: č. 103, Radoľa
Tel.: 041 / 421 2505
Fax: 041 / 433 5290
Kaštieľ Radoľa patrí medzi
najstaršie kultúrne pamiatky na
Kysuciach.

KYSUCKÁ GALÉRIA V ČADCI
www.kysuckagaleria.sk
Kontaktná adresa: Oščadnica 13, 023 01 E-mail:
kys.galeria@vuczilina.sk
Tel.: 041 / 433 2166
Fax: 041 / 433 2166
Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním
je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným
úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná
činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná
tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie
s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných
predstaviteľov slovenského výtvarného umenia.
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KYSUCKÁ HVEZDÁREŇ
V KYSUCKOM NOVOM
MESTE
www.astrokysuce.sk
Kontaktná adresa: Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové
Mesto 1
E-mail: kyshvezdknm@vuczilina.sk
Tel.: 041 / 421 2946
Fax: 041 / 421 2946
Kysucká hvezdáreň plní dve základné
úlohy:
- popularizuje astronómiu a prírodné a
technické vedy rôznymi formami kultúrno
- výchovných podujatí pre širokú
verejnosť
- vykonáva odborno - pozorovateľskú
činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači
Jej činnosť vychádza legislatívne zo Zákona o osvetovej činnosti (č.
61/2000 Z.z.), ktorý ju definuje ako špecializované osvetové
zariadenie.
Zriaďovateľom Kysuckej hvezdárne je Žilinský samosprávny kraj.
Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého
poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie
všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov,
predovšetkým detí a mládeže.

KYSUCKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
V ČADCI
www.kultura.e-kysuce.sk
Je regionálnou kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Sídli v centrálnej zóne mesta Čadca
v priestoroch budovy Kysuckého múzea. K dispozícii má len
kancelárske priestory, preto všetky podujatia a aktivity organizuje
v priestoroch svojich partnerských subjektov, resp. v exteriéri.
Svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok na
rozvoj miestnej kultúry v regióne, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávaní ľudových tradícií a remesiel, odborne, koncepčne,
dramaturgicky, organizačne a ekonomicky zabezpečuje mnohé
kultúrne, umelecké, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre všetky
vekové a sociálne skupiny obyvateľov, organizuje významné okresné,
regionálne, krajské, národné i medzinárodné súťažné i nesúťažné
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prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkováva
umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje
spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a
metodickú pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho
života. V rámci svojej pôsobnosti a pri realizácii jednotlivých podujatí
úzko spolupracuje s miestnymi samosprávami a ich kultúrnymi
zariadeniami, s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami a ďalšími
subjektmi.
------------*****------------*****------------*****------------*****------------
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