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 � Čo tam pozrieť? � Kostol ~ Church  � Agrofarma a lyžiarsky vlek ~ Agrofarm and ski lift

 � Lov pstruhov ~ Fishing

Horná Mariková Papradno

Dolná Mariková

 042-4352 182          www.hornamarikova.sk  042-439 3331                   www.papradno.sk

 042-43561 55           www.dolnamarikova.sk

Horná Mariková, ležia-
ca v  pohorí Javorníky, má 
dodnes punc rázovitej obce 
s kopaničiarskym osídle-
ním. Prvá písomná zmienka 
o existencii je z roku 1321. 
Zachovali sa v nej bohaté ľu-
dové zvyky i typická ľudová 
architektúra - dvojpriesto-
rové zrubové drevenice so 
šindľovou strechou. Na úze-
mí obce sa našli pozostatky 

Papradno s rozlohou 5596 ha 
patrí medzi najväčšie obce 
okresu Považská Bystrica.
Územie bolo osídlené už v ne-
skorej dobe kamennej, prvá 
písomná zmienka o  obci po-
chádza z roku 1525. Osídľova-
nie obce prebiehalo v 14. - 16. 
storočí vďaka tzv. valašskej 
kolonizácii - dôkazom  existen-
cie početných kopaničiarskych 
osád je aj dodnes zachovaná 
ľudová architektúra.
Najväčšou kultúrnou pamiat-
kou obce je rímskokatolícky 
kostol postavený v r. 1792, kto-
rý je zasvätený sv. Ondrejovi.
V súčasnej dobe sa obec orien-
tuje na rozvoj cestovného ru-
chu. Nachádza sa tu lyžiarsky 
vlek, hotel a turistická ubytov-

Územie obce ležiacej v poho-
rí Javorníky bolo osídlené už 
v  období paleolitu, prvá ofi-
ciálna písomná zmienka sa 
datuje do  roku 1321. Vstup 
do Dolnej Marikovej tvorí 
mohutná  skalná brána - dva 
bradlové útesy pretína rieka 
Marikovka. Na kopaniciach 
sa zachovali súbory ľudovej 
architektúry, kultúrnou pa-
miatkou obce je rímskoka-
tolícky barokový kostol sv. 
Petra a  Pavla postavený v 
roku 1758 a prícestná socha 
Panny Márie z  roku 1759, 

rímskeho a halštatského 
osídlenia, najvýznamnejšou 
kultúrnou pamiatkou je kla-
sicistický kostol sv. Jána Ne-
pomuckého z roku 1765. 
Horná Mariková je rajom 
hubárov, turistov, cyklistov, 
rybárov a  vyznavačov naj-
rôznejších letných a  zim-
ných športov. V  okolí obce 
sa nachádza lyžiarsky vlek, 
hotel a turistická ubytovňa. 

ňa. Priamo v obci je agrofarma 
zameraná na chov oviec, hovä-
dzieho dobytka a koní, ku kto-
rej patrí agropenzión a koliba.
Okolitá príroda poskytuje 
priaznivé podmienky nielen 
pre život zveri, vtáctva, rýb 
a množstva druhov rastlín, ale 
aj športovému, lyžiarskemu, 
turistickému a  cykloturistic-
kému vyžitiu v zimnom i  let-
nom období. Taktiež je atrak-
tívnou lokalitou na zber hríbov.

znázorňujúca nepoškvrnené 
počatie. Občania a  návštev-
níci môžu obdivovať ľudové 
piesne, kroje a zvyky na kul-
túrnych podujatiach organi-
zovaných počas celého roka 
a  spoznávať krásu prírody, 
ktorá  poskytuje možnosti na 
turistiku a hubárčenie 

Horná Maríková, lying in Javorníky, is still the hallmark of a dis-
tinctive community with specific settlement. Preserve it rich 
folk customs and typical architecture - rustic wooden houses 
covered with shingle roof.

In Papradno you can find 
a  ski lift, mountain hotel 
and Agrofarma, raising 
sheep, horses, ponies and 
cattle in the vicinity of 
a few well-marked cycling 
routes.

For Dolná Mariková are 
typical pure mountain 
streams, allowing trout 
fishing.

Horná Mariková - Ráztoka - Kaplnka Božieho srdca Ježišovho, Foto R. Ryljak
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 � Neobaroková kaplnka ~ Neobaroque chapel � Čertova skala ~ Devil hill

Brvnište Hatné

Stupné

 042-426 21 57      www.brvniste.sk  042-999 666 999  www.dolnamarikova.sk

 042-439 31 45  obec.stupne@stonline.sk

O predhistorickom osídlení 
obce svedčí nález bronzových 
výrobkov z  mladšej doby 
bronzovej, medzi ďalšie vý-
znamné archeologické nálezy 
patria črepy z púchovskej kul-
túry a slovanský črep z 9. sto-
ročia. Prvá písomná zmienka 
o  Brvništi pochádza z  roku 
1546. Názov obce je pravde-
podobne odvodený od skládky 
brvien, ktorá sa nachádzala 
na jej území. Práve s drevom 

Obec, ležiaca v  dolnej časti 
Maríkovskej doliny, sa môže 
popýšiť dvoma významnými 
archeologickými náleziskami 
- najstaršie nálezy keramiky 
potvrdili osídlenie už v dobe 
kamennej, lokalita bola osíd-
lená aj v  dobe bronzovej 

Prvá písomná zmienka 
o  obci, ležiacej v dolnej 
časti Papradnianskej doliny, 
pochádza z  roku 1416. Jej 
názov je odvodený od presťa-
hovania - „prestúpenia” celej 
dediny z  miesta, na ktorom 
stála pôvodne. Najvýznam-
nejšou pamiatkou obce je 
kaplnka zasvätená Sedembo-
lestnej Panne Márii, postave-
ná v roku 1982, v jej priesto-
roch je umiestnená drevená 
socha Sedembolestnej Panny 
Márie z roku 1805. Obec vý-
znamne reprezentuje najmä 
DS Ivana Pišku „Stupné“, 

súviseli aj tunajšie tradičné re-
meslá - v Brvništi bola rozšíre-
ná výroba šindľov, bezdierko-
vých píšťaľ, praslíc a vretien, 
či pltníctvo. Medzi tunajšie 
zaujímavosti patrí Čertova 
skala, ktorá je dodnes opra-
dená miestnymi povesťami, 
architektonickou dominantou 
je kostol Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho - jeho základný ka-
meň posvätil pápež Ján Pavol 
II. v Šaštíne v roku 1995.   

a železnej. Medzi najvýznam-
nejšie kultúrno - historické 
pamiatky Hatného patrí ne-
obaroková kaplnka sv. Jozefa 
z roku 1802,  zrubová zvoni-
ca z 2. polovice 19. storočia 
a pôvodná stavba jednotried-
nej školy z roku 1912. 

ktorý existuje od roku 1935 
a  je pravidelným hosťom na 
divadelných prehliadkach. 

In Brvnište was expanded production shingle, whistles, 
spindle and traditional wood rafting.

Monuments include Hatné neobarocco chapel St. Joseph 
(1802), rustic bell tower and one-classroom school (1912).

Klieština
 042-435 61 74  www.kliestina.ocu.sk

Prvá zmienka o obci pochá-
dza z roku 1408, kedy bola 
obec spomínaná pod menom 
Klystyna. Podľa povesti dosta-

la Klieština meno kvôli každo-
ročne bujniacemu tŕniu, kto-
ré museli obyvatelia neustále 
vytínať a cez ktoré si museli 
„kliesniť” cestu. K význam-
ným pamiatkam obce Klieš-
tina patrí drevená zrubová 
zvonica, ktorá bola postavená 
v roku 1916. 
Najvýznamnejším plusom 
obce je prekrásne prírod-
né prostredie, v ktorom sa 
nachádza. Leží v pohorí Ja-
vorníkov a je vyhľadávanou 
turistickou destináciou re-
gionálneho významu. Obec 
Klieština ponúka široké mož-
nosti horskej turistiky.
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 � Zoologická expozícia ~ Zoological exhibition � Výhľad z vrchu Klapy ~ Pointview from hill Klapy

Udiča Jasenica
 042-438 31 74   www.obecudica.sk  042-438 51 84      www.jasenica.sk

Udiča je najnižšie položenou 
obcou okresu Považská Bys-
trica a tvorí vstupnú bánu do 
Maríkovskej doliny, najdlhšej 
v okrese. Obec je významným 
archeologickým náleziskom - 
na jej území sa našli pracovné 
nástroje z neolitu, keramika 
lužickej a  púchovskej kultú-
ry, zlomky slovanských ná-
dob, sídlisko z doby rímskej 
a  zvyšky staroslovanského 
osídlenia. Významným  nále-
zom sú aj  črepy z doby sťa-

Obec leží na vstupe do pa-
pradnianskej doliny, začí-
najú tu turistické trasy sme-
rujúce k hrebeňu Javorníkov. 
Najstaršou a najvýznamnej-
šou pamiatkou obce je rím-
skokatolícky kostol sv. Mi-
chala Archanjela postavený 
v roku 1781 na mieste star-
šieho kostola z 13. storočia 
a renesančný kaštieľ rodiny 
Suňogovcov z  roku 1526. 
Ten bol zrekonštruovaný 
z  prostriedkov Európskej 

hovania národov a  časť ma-
lej zlatej keltskej mince typu 
Athéna Alkis. Archeologický 
výskum v lokalite Uhliská od-
halil, že v 2.–1. storočí p.n.l. 
sa v lokalite nachádzalo obet-
né miesto ľudu púchovskej 
kultúry. Dominantou okolia je 
skalnatý vrch Klapy (654 m.
n.m.), týčiaci sa  nad vodnou 
nádržou Nosice. Prírodná re-
zervácia, ktorej je súčasťou, 
patrí medzi najbohatšie nále-
ziská ponikleca slovenského.  

únie a  oficiálne uvedený 
do prevádzky v  roku 2005. 
V  súčasnosti sa v ňom po-
riadajú konferencie, firemné 
posedenia i svadby. Ťažis-
kom prírodovednej expozí-
cie je zoologická expozícia 
dokumentujúca faunu po-
važskobystrického regiónu.

 � Pamätná izba Dominika Tatarku ~ Tatarka Memorial room

Plevník - Drienové
 042-438 22 79  www.plevnik-drienove.sk

Niekdajšie osady Plevník 
a  Drieňové patrili pod  Po-
važskobystrické panstvo, 
ktoré existovalo od 14. do 18. 
storočia.   V roku 1952 sa obe 
obce zlúčili a začali tak písať 
spoločnú históriu. Medzi sláv-

nych rodákov patrí slovenský 
prozaik, esejista a publicista 
Dominik Tatarka, ktorý má v 
obci pamätnú izbu. Návštev-
níkom je k  dispozícii letné 
kúpalisko, lyžiarsky vlek aj 
multifunkčné ihrisko.

Significant findings are also fragments of time the mig-
ration of people and a small part of Celtic gold coin type 
Athena Alkis.

Among the famous natives include Slovak prose writer, 
essayist and columnist Dominik Tatarka

Don‘t miss zoological ex-
hibition documenting the 
fauna of Povazie region.
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 � Bradlový reliéf Bosmany ~ Klippen relief Bosmany � Skalné vráta ~ Rock gates

Záskalie

Kostolec

 042-432 27 92  obeczaskalie@damage.sk

 042-439 90 30         oukostolec@atlas.sk

Obec sa prvýkrát spomína v 
roku 1379 pod skomoleným 
maďarským názvom Chon-
kakwmegye, čo v preklade 
znamená „miesto, uzavreté 
zrezanou skalou”. Záskalie je 
naozaj obcou, ktorá sa môže 
popýšiť výnimočnou polohou, 
z dvoch strán ju totiž zviera-

Názov obce je pravdepo-
dobne odvodený od kostola, 
ktorý mal v dávnych dobách 
stáť na kopci nad dedinou - 
miestni obyvatelia ho dodnes 
volajú Kostelná. Kostolec sa 
nachádza za Manínskou ties-
ňavou a  jeho dominantou je 
bradlo Bosmany (659 m.n.m) 
s troma samostatne stojacimi 
vežami tvaru koláčov, ktoré je 
národnou prírodnou pamiat-

jú dve z najkrajších a najzná-
mejších tiesňav na Slovensku 
– Manínska a  Kostolecká. 
Nachádza sa tu veľký skalný 
previs s obrovskými skalný-
mi vrátami, ktorý je súčasťou 
náučného chodníka Manín-
ska tiesňava.  

kou. V  rokoch 1932 – 1936 
tu pôsobil známy slovenský 
spisovateľ Peter Jilemnický, 
drevená škola, v ktorej učil, 
sa zachovala dodnes a fungu-
je ako penzión.

 � Runové nápisy ~ Runic inscriptions

Bodiná
 042-439 80 35   www.bodina.eu

Najstaršou kultúrno - his-
torickou pamiatkou obce je 
renesančný katolícky kos-
tol Narodenia Panny Márie, 
ktorý bol postavený v roku 
1668 na starších stredove-
kých základoch a zbarokizo-
vaný v polovici 18. storočia. 
V Bodinej sa našli dva runo-
vé nápisy, ktoré od roku 1895 
skúmal aj známy archivár, 
múzejník a  pracovník Mati-

ce slovenskej Pavol Križko. 
Objav unikátneho, dovtedy 
nezdokumentovaného písma, 
sa stal senzáciou – podobné 
nálezy sa totiž našli len na 
ostrove Kréta. Podľa domnie-
nok viacerých bádateľov je 
nápis v Bodinej pamiatkou 
na cesty starých Grékov do 
Pobaltia za nákupom jantá-
ru, iní ho zase považujú za 
praslovanský.

Name „Záskalie“ means a place, enclosed clipping a rock. 
There is a large rock overhang with a huge rock gates, 
which is part of the nature trail Manínska Tiesňava.

In Bodina was found two runic inscriptions, similar to the 
findings is found only on the island of Crete.

Wooden school, where 
taught Slovak writer Pe-
ter Jilemnický still works 
as a pension.
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 � Ideálne pre cykloturistiku ~ Ideal for cycling � Skalný útvar ~ Rock formation

Prečín

Horný Lieskov

Podskalie

 042-999 666 999  
 www.precin.eu

 042-4353 260 
 www.lieskov.sk

 042-435 32 15  podskalie@mail.t-com.sk

Obec sa prvýkrát spomína 
v roku 1385, na jej území sa 
našli sídliskové nálezy halštat-
skej a púchovskej kultúry, via-
ceré nálezy z aténskej a rím-
skej doby a slovanské nálezy 
z obdobia Veľkej Moravy. Me-
dzi najvýznamnejšie pamiatky 
obce patrí gotický kostol Na-

Prvá zmienka o obci, ležiacej 
v Strážovských vrchoch, po-
chádza z roku 1327. Symbo-
lom obce Horného Lieskova 
je Kaplnka povýšenia kríža, 

Dominantou obce je Pod-
skalský Roháč (737 m.n.m) 
- neprehliadnuteľné skalné 
bralo s  početnými vežami, 
skalnými oknami, tunelmi 
a  bránami, ktoré je národ-
nou prírodnou rezerváciou 
s  početným výskytom vzác-
nej fauny a flóry. Najvýznam-
nejšou kultúrno - historickou 

rodenia Panny Márie, ktorý 
bol na prelome 16. a 17. storo-
čia prestavaný v renesančnom 
štýle a neskôr zbarokizovaný, 
či kaplnka sv. Anny z roku 
1758. Prečínska skalka bola 
vyhlásená za národnú prírod-
nú pamiatku a  je obľúbenou 
destináciou skalolezcov. 

pamiatkou obce je rímskoka-
tolícky kostol postavený v po-
lovici 18. storočia na mieste 
starého gotického kostola z 
roku 1332 a baroková kapln-
ka z roku 1760. Podskalie 
a  jeho okolie je ideálnym 
miestom na turistiku a cyk-
loturistiku, v obci sa nachá-
dza aj turistické zariadenie.

 �Minerálny prameň ~ Mineral spring

Rock formation, which consists of a set of shaped towers, 
bastions, columns and niches, in 1994, was declared 
a national natural landmark and a popular destination 
for rock climbers.

Interesting is the local 
healthy water spring, 
spewing rocks near Moš-
tenská rock. According 
to legend, in this place 
Virgin Mary appeared to 
bless the local water.

Podskalie and its surroundings are ideal for hiking and 
biking.

miestnou zaujímavosťou je 
prameň Zdravá voda, ktorý 
vyviera neďaleko Moštenskej 
skaly. Podľa legendy sa na 
tomto mieste zjavila Panna 

Mária, ktorá tunajšiu vodu 
požehnala. Horný Lieskov je 
známy aj výrobou ovocných 
destilátov a tradičnou dycho-
vou hudbou. 
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 � Kostol ~ Church �Motokrosový areál ~ Motocross area

Sverepec Slopná

Dolný Lieskov

 042-432 25 16      www.sverepec.sk  042-435 31 62                    www.slopna.sk

 042-42 4353268           www.dolnylieskov.sk

Výskumy archeológa Dr. A. 
Petrovského - Šichmana v lo-
kalite odhalili pozostatky nie-
koľkých slovanských mohýl, 
ktorých vznik sa datuje do 
obdobia Veľkej Moravy. Sve-
repec je celosvetovo známy 
vďaka svojmu motokrosové-
mu areálu, v  ktorom sa ko-
najú majstrovstvá Slovenska 
i  majstrovstvá sveta. V r. 
1981 sa obec stala súčasťou 
Považskej Bystrice, v roku 
1990 sa opäť osamostatnila. 
Zaujímavosťou je moderný 
Kostol Najsvätejšej Trojice, 
vysvätený v roku 2002.

Obec Slopná sa prvýkrát 
spomína v roku 1277, pôvod-
ne patrila k  Trenčianskemu 
hradu. Leží v Pružinskej do-
line pod malebným vrchom 
Malenica (909 m.n.m), jej 
najvýznamnejšou pamiatkou 
je neskorobarokový rímsko-
katolícky kostol sv. Andreja 
apoštola z rokov 1793-1797. 

Prvá zmienka o obci, ležiacej 
v CHKO Strážovské vrchy, 
uprostred Pružinskej doliny, 
pochádza z roku 1327. Zau-
jímavou pamiatkou je rene-
sančný kaštieľ zo 17. storočia 
s veľkým anglickým parkom, 
prestavaný v  18. storočí 
a  rímskokatolícky barokový 
kostol sv. Anjelov Strážcov  
z roku 1754. 

Medzi najvýznamnejších ro-
dákov patrí bernolákovec 
a ostrihomský kanonik Dr. Ši-
mon Fába (1731 - 1801) a cir-
kevný historik Anton Alojz Ša-
farovič (1741 - 1803), v obci 
sa narodil aj maliar a grafik 
František Viktor Podolay 
(1905 - 1958).

 � Kaštiel s parkom ~ Renaissance castle with English Park

Sverepec is globally known for his motocross area, where 
the Slovakia championships and World Cup take place.

Most important monument is the Late Roman Catholic 
Church of St.. Andrew the Apostle from the years 1793-
1797.

An interesting sight is 
the Renaissance castle 
of 17 century with a lar-
ge English park and re-
built in the 18th century 
Roman Catholic Baroque 
church of St. Guardian 
Angel from 1754. 
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 � Kostol sv. Mikuláša ~ St. Nicholas church � 200 ročná lipa ~ 200 years old lime tree

Ďurďové Domaniža
 042-435 32 40    www.obec.durdove.szm.sk  042-439 45 48  www.domaniza.sk

Ďurďové leží medzi Strážov-
skými a  Súľovskými vrchmi, 
prvá písomná zmienka pochá-
dza z  roku 1393. Na území 
obce sa našlo kostrové slovan-
ské pohrebisko z obdobia Veľ-
kej Moravy, najvýznamnejšou 

Obec Domaniža leží v  stre-
de Domanižskej kotliny, 
na rozhraní Strážovských 
a Súľovských vrchov. Medzi 
najvýznamnejšie kultúrne 
pamiatky patrí gotický rím-
skokatolícky kostol sv. Miku-
láša biskupa zo 14. storočia, 
ktorý má povesť najkrajšieho 
kostola na Strednom Pova-
ží  a  rokokový Mariánsky 
stĺp z 18. storočia so sochou 
Panny Márie z 19. storočia. 
V lokalite sa darí srnčej, jele-
nej, diviačej a muflónej zve-
ri, vyskytuje sa tu aj medveď 
hnedý, rys ostrovid, hlucháň 
a  vlk dravý. Zaujímavosťou 
je rieka Domanižanka, ktorá 
pramení v Strážovských vr-
choch a vlieva sa do Váhu – v 
lete totiž nevysychá a v zime 
nezamŕza. Turistom je k dis-
pozícii penzión poskytujúci 
komplexné služby.

pamiatkou je barokovo - kla-
sicistická kaplnka Navštíve-
nia Panny Márie z konca 18. 
storočia, pri ktorej stojí 200 
ročná lipa. Vyskytujú sa tu aj 
chránené rastliny - Poniklec 
slovenský a Prvosienka holá. 

Čelkova Lehota
 042-439 44 19     www.celkovalehota.szm.com

Obec Čelkova Lehota leží 
v Strážovských vrchoch, bola 
založená v prvej polovici 14. 
storočia. Najvýznamnejšou 
pamiatkou obce je kostol za-

Čelkova Lehota a Domaniža 
sú vyhľadávanou lokalitou 
milovníkov countrycrossu a 
endura. 

svätený sv. Petrovi a Pavlovi, 
ktorý bol vysvätený v roku 
2004. Pre turistov je obec 
atraktívna svojou panenskou 
prírodou a rázovitosťou.

 � Zrubová zvonica ~ Rusty belfry

The municipality to find a skeletal Slavic necropolis from 
the period of Great Moravia.

Gothic Church of St. Bis-
hop Nicholas of 13 centu-
ry has the reputation of 
the most beautiful church 
in the Middle Povazie.

Every year passes Doma-
niža and Celkova Lehota 
Countrycross / Enduro 
tracks.
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 � Výstup na Strážov ~ Hiking trail on Strazov hill � Lyžiarske stredisko ~ Ski resort

Mojtín

Pružina

 042-4711692           www.obecmojtin.sk

 042-435 8001  www.pruzina.eu

Mojtín je najvyššie polo-
ženou obcou Púchovského 
okresu, leží vo výške 636 
m.n.m. Zachovali sa tu zvyš-
ky ľudovej zrubovej archi-
tektúry, najvýznamnejšou 
pamiatkou je neskorokla-
sicistický kostol sv. Cyrila 
a Metoda postavený v roku 
1863 - v jeho interiéri sa na-
chádza oltárny obraz Cyrila 
a Metoda a obraz Immacu-
laty od významného sloven-
ského maliara 19. storočia 
Jozefa Božetecha Klemensa. 
Najznámejším rodákom je 
„večný vojak” Ladislav Ga-
briš Škultéty (1738 – 1831), 
ktorý slúžil osemdesiat ro-
kov v službách štyroch ci-
sárov a  vojenská história 
ho pokladá za najstaršieho 
vojaka sveta. Mojtín má ly-

Pružina leží na úpätí najvyš-
šieho vrchu Strážovských 
vrchov -  Strážova. Medzi naj-
známejšie kultúrno - historic-
ké pamiatky patrí pôvodne go-
tický katolícky kostol sv. Žofie, 
ktorý bol v roku 1759 zväčše-
ný o  presbytérium, kaplnka 
pred kostolom z  roku 1879, 
kaplnka Ružencovej panny 
Márie z roku 1877, prícestná 
socha sv. Jána Nepomuckého 
a  kalvária. V časti Briesten-
né sa nachádza skalný kaňon 
s  dominantným bralom, pri-

žiarske stredisko a ubytova-
cie kapacity, lokalitu majú 
v  obľube poľovníci, turisti, 
bežkári i jaskyniari.  

pomínajúcim pravekého jašte-
ra, ktorý je chráneným prírod-
ným útvarom. Okolie Pružiny 
je ideálne na terénny beh, cyk-
loturistiku a  pešiu turistiku, 
medzi najkrajšie trasy patrí 
prechod okolo Strážovských 
vodopádov. V  obci sú ubyto-
vacie i stravovacie možnosti, 
požičovňa bicyklov a  športo-
vý areál. Pružinu vyhľadávajú 
jaskyniari a turisti, ktorí nájdu 
viaceré ubytovacie a stravova-
cie zariadenia ako i tradičný 
slovenský salaš.

Mojtín the ski resort and accommodation, location to be 
a  favourite place of hunters, hikers, cross-country and 
cavers.

Surroundings is ideal for off-road running, mountain bi-
king and hiking trails is one of the most beautiful passage 
about Strážovské waterfalls. 
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 � Vrch Makyta ~ Makyta hill � Lyžiarske stredisko Čertov ~ Ski resort Čertov

Lazy pod Makytou Lysá pod Makytou
 042-468 19 41  www.lazypodmakytou.eu  042-468 00 71   www.lysapodmakytou.sk

Najdlhšia obec Púchovského 
okresu (14 km) sa nachá-
dza v krásnom prírodnom 
prostredí – leží na rozhraní 
Bielych Karpát  a Javorníkov. 
Najcennejšou pamiatkou  je 
rímskokatolícky klasicistický 
kostol Panny Márie z  roku 
1801 a  evanjelický chrám 
z roku 1846, za zmienku sto-
jí aj pamätník SNP pri osade 
Mladoňov, ktorá bola vypále-

Obec Lysá pod Makytou je 
hraničnou obcou medzi Slo-
venskou a  Českou republi-
kou, prvýkrát sa spomína v 
roku 1471. Medzi zachované 
pamiatky patrí katolícky kos-
tol, postavený v  roku 1824, 
budova niekdajšej základnej 
školy z r. 1912, drevená zvo-
nica v časti obce Strelenka 

ná jednotkami SS. Lazy pod 
Makytou sú obľúbenou des-
tináciou chalupárov, miestna 
základná škola je dlhodobo 
využívaná ako „škola v prí-
rode”. V lokalite Čertov sa 
nachádzajú lyžiarske stredis-
ká a horské hotely, neďaleko 
od nej je aj rekreačná oblasť 
Kohútka – Portáš, ležiaca na 
hranici Slovenskej a  Českej 
republiky.     

z r. 1933 a  kaplnka v časti 
Beňadín. Dominantou okolia 
je vrch Makyta (922 m.n.m), 
v  lokalite sa nachádza viac 
ako tridsať kopaníc. Obec má 
športový areál s futbalovým, 
hádzanárskym a basketbalo-
vým ihriskom, počas zimných 
mesiacov sú návštevníkom 
k dispozícii aj lyžiarske vleky. 

Vydrná
 042-469 17 01       bez www

Spomedzi všetkých obcí Pú-
chovského okresu je obcou 
s  najmenším počtom obyva-
teľov práve Vydrná. Medzi 
zaujímavé momenty tunajšej 
histórie patrí účasť miestnych 
obyvateľov na legendárnej 
Národopisnej výstave Česko-
slovanskej v Prahe, ktorá sa 
konala v roku 1859 a na kto-

rej Slovensko reprezentovali 
aj Detvanci a  Maríkovčania. 
V rokoch 1918 – 1919 v obci 
krátko učil folklorista, náro-
dopisár a múzejník Ján Geryk, 
do histórie slovenskej etno-
muzikológie sa zapísal tunaj-
ší rodák a výrobca ľudových 
hudobných nástrojov Štefan 
Mičkalík. 

 � Najmenšia obec v okrese ~ The smallest municipality
The Čertov area is the ski resorts, it is not far from the 
recreational area Kohútka - Portáš, located on the border 
of Slovakia and the Czech Republic.
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 � Kroje a výšivky ~ Costumes and embroidery � Stretnutie heligonkárov ~ Accordion players engagement

Lúky Záriečie
 042-469 1501  www.obecluky.sk  042-4692 843  www.zariecie.sk

Osada, z ktorej neskôr vznik-
la  obec Lúky, bola založená 
začiatkom 13. storočia. O tri 
storočia neskôr bol v obci 
postavený rímskokatolícky 
kostol sv. Bartolomeja s prv-
kami starorománskeho slohu 
a  gotiky, barokovú podobu 
dostal v 18. storočí. Obec 
Lúky je významná aj z  hľa-
diska výskytu unikátneho 
a  najväčšieho slovenského  
hudobného nástroja -  fujary 
trombity, ktorá patrí medzi 
signalizačné nástroje.  Do-

Prvá písomná zmienka o obci 
pochádza z roku 1475, kedy 
sa spomína ako Zaryecze, 
hoci nález kamennej sekery 
svedčí o  osídlení tohto úze-
mia už v treťom tisícročí p. 
n. l.
K hospodárskemu rozvoju 
prispela výstavba železnice 
Púchov - Horní Lideč, kto-
rá začala premávať v roku 
1935. Pri tejto príležitosti tu 
bol v roku 1937 odhalený aj 
pamätník generála Milana 
Rastislava Štefánika. Neod-
mysliteľnou súčasťou živo-
ta v obci je folklór, ktorého 
tradície udržiava folklórna 
skupina Záriečanka. Domi-
nantným športom na sveto-
vej úrovni je cyklotrial.
Najvýznamnejšou historic-
kou pamiatkou obce je evan-
jelický kostol z roku 1786. 

sahuje dĺžku až 6 m, priemer 
roztrubu je 20 – 25 cm. V obci 
sú dodnes živé folklórne tra-
dície, každoročne sa tu koná 
aj stretnutie heligonkárov.     

Medzi najznámejšie osobnos-
ti, ktoré v Záriečí pôsobili, 
patril evanjelický učiteľ, et-
nograf a folklorista Ján Ge-
ryk, ktorý o.i. vydal aj knihu 
Slovenské ľudové piesne 
z Púchovskej doliny.  Folklór 
je neodmysliteľnou súčasťou 
života v obci aj dnes - stále 
živé tradície udržiava fol-
klórna skupina Záriečanka. 
Dominantným športom na 
svetovej úrovni je cyklotrial. 

Zubák
 042-471 06 10          obeczubak.webnode.sk

Územie osídlil ľud lužickej kul-
túry už koncom strednej doby 
bronzovej (asi v 14. storočí p.
n.l.), hradiská a opevnenia si 
tu v 2. – 4. storočí p.n.l. staval 
ľud púchovskej kultúry. Cez 
Zubák v predhistorickom ob-
dobí prechádzala jedna z me-
nej významných ciest, vedúca 

z Poodria na stredné Považie. 
Povesť o tunajšom hrádku li-
terárne spracoval spisovateľ 
Milan Húževka v  knihe po-
vestí Hrobľa plná zlata (1975) 
a  Jeleň kráľovnej víl (1980). 
Pamiatkami obce sú kos-
tol a  kaplnka sv. Vendelína 
a kaplnka Panny Márie. 
V roku 2009 bola na rozhraní 
obcí Dohňany a Zubák posta-
vená turistická rozhľadňa, 
z ktorej je krásny výhľad na 
celú Púchovskú dolinu. 

 � Hradiská ~ Forts

Streženice
 042/46 75 135  www.obecstrezenice.sk

Obec Streženice, sa prvýkrát 
spomína v roku 1408. Na 
jej území sa nachádzajú dva 
minerálne pramene – jeden 
priamo v centre, druhý, boha-
tý na železo, zase v lokalite 
Keblie, vzdialenej cca 2 km. 
Dominantou okolia je Štep-
nická skala, z ktorej je krás-
ny výhľad do okolia a  nový 
rímskokatolícky kostol, po-
stavený v roku 2007. V obci 
Streženice sa narodil aj slo-
venský choreograf, režisér 
a mím Milan Sládek.  

 � Rodisko míma Milana Sládka ~ Birthplace of mime M. Sladek

Unique and the largest 
Slovak musical instru-
ment - fujara Trombita, 
which belongs to the sig-
naling instruments.

Monuments of the village are the church and Chapel. 
Vendelín and Chapel of Virgin Mary.

There are two mineral 
springs rich in iron.

Záriečie has most custom costume variant in Púchov val-
ley. The dominant sport at world level is bike trial.
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 � Archeologické nálezisko ~ Archaeological area �Moderný kostol ~ Modern church

Horná Breznica

Kvašov

 042-471 11 52          www.hornabreznica.eu

 042-469 34 56       obec.kvasov@stonline.sk

Neveľká obec leží v krásnom 
prírodnom prostredí na okra-
ji Bielych Karpát, cez jej úze-
mie vedie turistická značka 
do Lednice (Lednický hrad) 
a do Vršateckého Podhradia. 

Obec Kvašov leží v severnej 
časti Bielych Karpát, prvá pí-
somná zmienka je doložená 
z  roku  1471. Archeologic-
ké výskumy v lokalite odha-
lili sídliská lužickej kultúry 
z  mladšej doby bronzovej 
a  púchovskej kultúry. Vý-
znamnou lokalitou je vrch 
Ostrá Hora (492 m. n. m.), 

V roku 1990 tu bol vybudo-
vaný moderný kostol sv. Cy-
rila a Metoda s pastoračným 
centrom. Výškovou dominan-
tou chotára je vrch Dlhá lúka 
(581 m n. m.) 

kde sa nachádzalo veľké 
hradisko, osídlené v nesko-
rej dobe bronzovej a staršej 
dobe železnej. Medzi naj-
významnejšie nálezy sa radia 
kamenné a  bronzové pred-
mety - osličky, ihlica s dvoj-
kónickou hlavicou, kostené 
šidlo a malá hlinená plastika 
v tvare postavičky. 

Dolná Breznica
 042-469 63 07           www.dolnabreznica.sk

Prvá zmienka o  obci, ktorá 
leží v  dolnej časti Lednic-
kej doliny, pochádza z  roku 
1388. V  roku 2004 bola 
v  Dolnej Breznici ukončená 
výstavba rímskokatolíckeho 
kostola – jeho vstup zdobí 18 
m vysoká zastrešená veža. 
Kostol bol zasvätený sväté-
mu Pavlovi v júli 2004. 

 � Kostol ~ Church

Horovce
 042-469 36 64  www.horovce.sk

Horovce patria medzi naj-
staršie obce v širokom okolí. 
Spomínajú sa už v roku 1259 
pod názvom Villa Gourc. Do-
minantou obce je renesančný 
kaštieľ z roku 1797, v jeho 
blízkosti sa nachádza kapln-

ka svätého Jána Nepomucké-
ho. Juhozápadne od kaštieľa 
stojí jeden z najstarších kos-
tolov na Slovensku, zasväte-
ný Najsvätejšej Trojici. Roz-
siahlou renováciou prešiel 
v roku 1627. 

 � Kaštieľ s parkom ~ Castle with English park

Renaissance castle with a large English park, built in 1594.

A feature of the village is 
the 18 m high tower of the 
Roman Catholic Church.

Important locality is „Ostrá“ (en: Sharp) mountain (492 
m), where a  large fort was located, settled in the late 
Bronze Age and earlier Iron Age.

In 1990 was built the modern 
church of St. Cyril and Methodius 
in the pastoral center.
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 � Kostol ~ Church �Moderný kostol ~ Modern church

Dolné Kočkovce

Visolaje

 042-467 72 69     www.dolnekockovce.sk

 042-462 30 83        www.visolaje.sk

Obec bola s veľkou pravdepo-
dobnosťou nepretržite osíd-
lená až do roku 1332,  kedy 
sa o nej objavuje prvá písom-
ná zmienka – archeologické 
nálezy svedčia o mimoriadne 
rozvinutej hrnčiarskej výrobe 
v lokalite.  Dolné Kočkovce 
boli v 14. storočí kráľovským 

Obec leží na ceste medzi 
Belušou a  Sverepcom, prvá 
zmienka o  nej pochádza 
z roku 1327. V obci sa našli 
mohyly z obdobia Veľkej Mo-
ravy, v 18. storočí tu gróf Csá-
ky  založil štátnu rezerváciu 
– ovocnú záhradu, ktorá bola 
v 50. rokoch minulého storo-
čia rozparcelovaná pre účel 
výstavby rodinných domov. 
Dominantou obce je kostol 
sv. Gála, pôvodne postavený 
v  roku 1332 a zbarokizova-
ný v roku 1786. Traduje sa, 
že v budove prícestného hos-
tinca z  18. storočia údajne 
nocovala panovníčka Mária 
Terézia. 

skladom soli a zároveň dôle-
žitým centrom obchodovania 
s  ňou. Charakteristickým 
stromom obce je lipa malo-
listá, ktorá sa dostala aj do 
jej erbu, architektonickou 
dominantou zase moderný 
rímskokatolícky kostol, do-
končený v roku 2001. 

The characteristic trees of the village is small-leaved lime, which came into 
its coat of arms, in turn, a modern architectural landmark Roman Catholic 
church, completed in 2001.

It is said that in building roadside hotel from 18. century century slept mo-
narch Maria Theresa.
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 � Centrum mesta ~ City Center

Púchov
 042-463 10 84           www.puchov.sk

Mesto Púchov leží v kotline 
stredného Váhu na rozhra-
ní Javorníkov, Strážovských 
vrchov a  Bielych Karpát, 
osídlené bolo už v paleolite. 
Nálezy na Púchovskej ska-
le svedčia aj o  osídlení od 
mladšej doby kamennej po 
dobu rímsku. Významným 
objavom bolo i pohrebisko 
lužickej kultúry, v lokalite sa 
našli aj nálezy zo 7.- 8. storo-
čia, svedčiace o slovanskom 
osídlení, či pohrebiská tzv. 
Unětickej kultúry - jednej 
z najstarších typov kultúr 
bronzovej doby.   Význam 
mesta ako archeologickej 
lokality definitívne potvr-
dil objav dvoch bronzových 
mečov na Púchovskej skale. 
Archeologický výskum tu 

v rokoch 1888 – 1894 robil 
dôstojník rakúskej armády 
a amatérsky archeológ  Emil 
Fridrich Johannes Hoenning 
o  ´Carroll. Jeho nálezy sa 
neskôr zaslúžili o vznik poj-
mu Púchovská kultúra, ktorý 
označuje fúziu lužickej kul-
túry s  kultúrou laténskou 
(keltskou). V 17. storočí sa 
do Púchova prisťahovala po-
četná skupina moravských 
a  českých remeselníkov, 
ktorá sa zaslúžila o  roz-
mach remesiel, výrobky boli 
zväčša určené na export. 
Z dôvodu intezívneho rozvo-
ja gumárenského a odevné-
ho priemyslu prišiel Púchov 
o svoje historické centrum. 
Z pamiatok sa dodnes zacho-
val len   barokovo – klasicis-

Púchov lies in the middle basin of the Váh river at the interface Javorníky 
mountains, Strážovské hills nad White Carpathians, was already inhabited 
in the Paleolithic.
The city is the seat of Faculty of Industrial Technology University, has a strong 
tradition of the amateur theater and folklore. Púchov has an excellent stra-
tegic position and is an ideal starting point for cycling and hiking in the area 
Javorníky, Strážovské hills and the White Carpathians. Nearby are spa, ski 
resorts and interesting sights that are worth visiting.

tický župný dom z konca 18. 
storočia, v ktorom dnes sídli 
Archeologické múzeum Pú-
chovskej kultúry, novogotic-
ký evanjelický kostol z roku 
1880, pamätná fara, v ktorej 
v rokoch 1911 – 25 pôsobil  
národný buditeľ Vladimír 
Roy a  pôvodne renesančný 
katolícky kostol, ktorý bol 
v roku 1940 prestavaný do 
barokovo – klasicistického 
štýlu. Pamiatkou je aj baro-
ková socha sv. Jána Nepo-
muckého a  barokovo – kla-
sicistický kostol v Horných 
Kočkovciach. Púchovským 
unikátom je modrotlačiar-
ska dielňa Trnkovcov, jedi-
ná svojho druhu na Sloven-
sku.  V meste sídli Fakulta 

priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity, sil-
nú tradíciu tú má ochotnícke 
divadlo i folklór. Púchov má 
výbornú strategickú polohu 
a  je ideálnym východzím 
bodom  pre cykloturistiku 
a  pešiu turistiku do oblas-
ti Javorníkov, Strážovských 
vrchov a  Bielych Karpát. V 
blízkom okolí sa nachádzajú 
kúpele, lyžiarske strediská 
i zaujímavé pamiatky, ktoré 
stoja za navštívenie.
Medzi najnavštevovanejšie 
akcie mesta Púchov patrí 
Folklórny Púchov, Vítanie 
jari-Veľkonočný jarmok, Pú-
chovský jarmok, Mikulášky 
jarmok a Silvester na Pešej 
zóne.
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 � Archeologické nálezisko ~ Archaelogical area � Kostol ~ Church

Mestečko
 042-469 20 39      www.obecmestecko.sk

Obec Mestečko je významnou 
archeologickou lokalitou - na 
tzv. Mesteckej skale sa totiž 
našlo opevnenie ľudu pú-
chovskej kultúry, ktoré však 
bolo v 60. rokoch 20. storočia 
kompletne zničené pri lámaní 
kameňa.  Medzi najvýznam-
nejšie archeologické nálezy 
patria aj popolnicové pohre-

Lednica Počarová
 042-469 70 45   www.lednica.eu.sk  042-439 70 63   www.pocarova.sk

Dominantou okolia obce Led-
nica sú zrúcaniny pohranič-
ného strážneho hradu, ktorý 
kontroloval obchodnú cestu 
vedúcu na Moravu. Lednické 
bralá sú od roku 1970 chrá-
neným prírodným výtvorom, 
zrúcanina hradu je od roku 
2004 pre verejnosť uzavre-
tá.  V roku 1898 bola v obci 
obnovená stará gazdov-
ská pálenica, ktorá funguje 
dodnes, významnou pamiat-
kou je aj barokový kostol sv. 
Jána Nepomuckého z  roku 
1735. Okolie malebnej obce 
je vhodné na turistiku a cyk-
loturistiku, v zimných mesia-
coch je návštevníkom k dis-
pozícii lyžiarsky vlek. 

Picturesque surroundings of the 
village is suitable for hiking and 
biking in the winter months is ava-
ilable to visitors ski lift.

Visitors can explore the beauty of nature Strážovské hills that surround Po-
čarovú immediately.

The village is known living folk traditions and is an important archaeological 
site. 

 � Archeologické nálezisko ~ Archaelogical area

biská lužickej kultúry z  ne-
skorej doby bronzovej, zvyšky 
keramiky, nádoby na usklad-
nenie potravín, či bronzová 
ihlica, slúžiaca na zapínanie 
odevov. Obec je známa živý-
mi folklórnymi tradíciami, za 
pomoci európskych fondov tu 
bol vybudovaný nový kultúr-
ny dom.

Prvá písomná zmienka po-
chádza z roku 1466 - v tom 
čase obec patrila považsko-
bystrickému panstvu. V tom 
čase patrila panstvu Považ-
ská Bystrica, jednak Kar-
tuzovcom a Brigantovcom. 
Počarová sa samostatne vy-

víjala do 23. októbra 1976 - 
do jej pričlenenia k Prečínu. 
1. septembra 1992 sa opäť 
osamostatnila. Návštevníci 
môžu spoznávať krásu príro-
dy Strážovských vrchov, kto-
ré Počarovú bezprostredne 
obklopujú.
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 � Lesopark, sklárske múzeum ~ Forest Park, glass museum � Preteky v horskej cyklistike ~ Mountain bike race

Dohňany
 042-44 509 12  www.dohnany.sk

Obec Dohňany leží na stre-
te Javorníkov s  Bielymi 
Karpatmi. Pri archeologic-
kých výskumoch sa v loka-
lite „Skala” našli opevnenia 
zo staršej doby laténskej 
a staršej doby rímskej a dve 
sídliská púchovskej kultúry. 
V obci pôsobil slovenský spi-
sovateľ Jozef Gregor – Tajov-
ský, dramatik Ferko Urbánek 
a maliar František Volf. Náv-
števníci tu nájdu Česko - Slo-
venské informačné centrum, 
súčasťou ktorého je pamätná 
izba tradícií a expozícia obra-
zov F. Volfa i zrekonštruova-
ný Dujkov mlyn z roku 1936. 
Zaujímavosťou je aj 13 km 
dlhý náučný chodník, vedú-
ci k drevenej rozhľadni, po-
stavenej v roku 2009. V obci 
pôsobí cyklistický klub, kaž-

doročne sa tu konajú aj fur-
manské preteky. Dohňany si 
udržiavajú folklórne tradície, 
najvýznamnejšou pamiatkou 
je neorománsky katolícky 
kostol z roku 1865. 

There is an unique Slovak Glass Museum, which was in established in 1988. The 
exposure of the oldest discovered missing samples of products, a rich collection of 
glass since 17th century, and samples of glass tools and glass contemporary design.

Lednické Rovne
 042-469 35 01  www.lednickerovne.sk

Výraznú zmenu v histórii 
prinieslo založenie sklární 
Jozefom Schreiberom v roku 
1892. Miestnou zaujímavos-
ťou je lesopark, ktorý bol 
svojho času najväčším par-
kom trenčianskej župy – v 
minulosti ho ozdobovali anti-
cké sochy, ruiny a besiedky, 
ktoré mu dodávali vznešený 

ráz. Na najvyššom mieste 
parku sa nachádza antický 
chrám bohyne Minervy, v 
jeho centre zase neorene-
sančné mauzoléum. Uniká-
tom je aj Slovenské sklárske 
múzeum, zriadené v  roku 
1988. V obci je aj Stredná 
odborná škola sklárska.  

Beluša
 042-462 42 90  www.belusa.sk

Beluša je jednou z  najväč-
ších obcí na Považí a  záro-
veň významnou archeologic-
kou lokalitou. Bola osídlená 
už v mladšej dobe kamennej 
a  bronzovej, kedy tu žil ľud 
lužickej kultúry. V Beluši sa 
našlo aj 26 mohýl z veľkomo-
ravského obdobia, čím sa Be-
luša právom radí k najväčším 
mohylníkom na Slovensku. 
Medzi najcennejšie pamiatky 

patrí kostolík sv. Anny z polo-
vice 13. storočia, farský kostol 
sv. Alžbety Uhorskej z  roku 
1560 a kaplnka sv. Jána Ne-
pomuckého v Hloži z  roku 
1766.  
Miestna časť Belušské Slatiny 
ponúka  široký  priestor na od-
dych, rekreáciu a  turistiku. 
Rovnako je belušský chotár 
zaujímavý aj pre poľovníkov. 
V Belušských Slatinách boli 

 � Kostol ~ Church

In the village are cycling club, are held annually and Carter race. Dohňany 
retain folk traditions, the most important monument is the Neo-Romantic 
Catholic Church in 1865.

In Beluša was also found 26 mounds of the Great Moravian period. These 
days Beluša increasingly adopting urban character.

tesne po 1. svetovej vojne 
vybudované kúpele, ktoré sú 
v  súčasnosti v správe rehoľ-
ných sestier. Svojím charakte-
rom je liečivá voda podobná 
ako pramene v Trenč. Tepli-
ciach. Obsahuje oxid uhliči-
tý, minerálnu ilovatinu, síru 
a Glauberovu soľ.
Beluša čoraz viac nadobú-
da mestský charakter. V jej 
strede sú moderné výškové 
budovy, vytvorili sa nové uli-
ce, obytné a oddychové zóny. 
Toto smerovanie vývoja môže 
skončiť obnovením a  získa-
ním práv mesta, tak ako tomu 
bolo už v minulosti.

Mgr. J. Novotná, O. Ľahká
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 � Čo tam pozrieť? � Adresár firiem, ubytovania a služieb

Hriňák Peter
Čelkova Lehota 48, 018 16 Čelkova 
Lehota
+421 905 737 185
Predmet činnosti: servis CNC a NC stro-
jov, elektroservis

Pavol Križan –  
AGROSLUŹBY
Dolný Lieskov 018 21

+421 905 254 207,  
+421 42 43 53 252

Poľnohospodárske služby so špeciál-
nou technikou, zámočnícke práce

Ing.  Peter Vavrík 
www.pevas.sk

EKOFARM s.r.o.  
Podskalie 61, 018 22
Ekologické pestovanie liečivých rastlín, 
výroba bio čajov, výroba medu, chov 
včiel, ustajnenie koní, chov hovädzieho 
dobytka

Bc. Pavol Jakubek,  
+421 905 855 111 
ekofarm@ekofarm.sk

Jozef Kamas(SHR – samo-
statne hospodáriaci roľník)
Ďurďové 69, 018 22
Chov oviec na mäso, chov koní

+421 915 792 714

Oľga Apoleníková – FARMA 
PRUŽINA
Pružina č. 391, 018 22
BIO tradičné ovčie syry, bryndza

+421 42 43 58 728 
farmapruzina@gmail.com

SHR Beníková Anna 
Papradno č. 308, 018 13
Výroba syrov z ovčieho mlieka, bryn-
dze, predaj jahniat, poskytujú jazdy na 
koňoch

Penzión Grunt – ubytovacie 
a reštauračné služby

www.penziongrunt.sk 
+421 42 43 93 377 
agro@penziongrunt.sk

Koliba Papradno  
– reštaurácia

042/43 93 338

Karlíková Helena   
- Pohostinstvo
Stupné 5, 018 12
Predaj alkoholických, nealkoholických 
nápojov a nanukov

+421 42 439 37 45

Hudobno – folklórny klub 
Spievanka
Plevník – Drienové 255, 018 26
Občianske združenie zložené z dvoch 
subjektov – detský folklórny súbor Dúb-
ravček a dychová hudba Holožňanka = 
ponúkajú programy na kultúrne a spo-
ločenské podujatia.

Jana Muráňová 
+421 907 697 444 
jana.muranova@rdz.sk

OVISFARMA S.R.O. 
Eduard Janíček, Slovenských partizá-
nov 1129, 017 01 Považská Bystrica
Ovčie výrobky, syr, bryndza, žinčica, 
predaj živých jahniat

+421 905 320 439,  
+421 42 432 48 38,  
www.ovis.sk

Horský hotel Eva Mária
Horná Mariková – Usudíčka 484, 
018 03 Horná Mariková
Ubytovanie, stravovanie, pobyty, lyžova-
nie, vidiecka turistika, školenia, oslavy, 

masáže, požičovňa lyží, bicyklov, živá 
hudba

+421 42 435 21 61 
+421 42 4260827 
eva.maria@stonline.sk 
www.evamaria.sk

 Penzión Barborka
Adresa: Mojtín 345, 020 72
Predmet činnosti: ubytovacie a reštau-
račné služby

Anna Staňová 

+421 907 701 771 
+421 42 462 45 62

 Ján Chovanec
Záriečie č. 230, 020 52 Mestečko
Výškové výrezy a oruby stromov, ťažba 
a približovanie dreva

+421 907 507 017

 Miloš Mokrička
Lednica 202, 020 63
Ťažba, porez dreva, približovanie dreva

+421 915 712 016 
+421 42 469 70 30

Dobrovoľný hasičský zbor 
Kvašov, od r. 1932
020 62 Kvašov

www.hasicikvasov.webnode.sk 
hasicikvasov@zoznam.sk

LEDROV spol. s.r.o.
Schreiberova 369, 020 61 Lednické 
Rovne 
Nakladanie s odpadom, pekárenské 

výrobky
+421 42 469 37 98 
www.ledrov.sk

Anton Janáček
Stolárske práce, výroba eurookien, 
vchodových a interiérových dverí

+421 905 732 833

Ladislav Košút
Horný Lieskov 172, 018 21
Spolok Dychová hudba Lieskovanka 
– ZDHS ( Združenie dychových hudieb 
Slovenska) – organizovanie Dychového 
festivalu malých dychových hudieb – 
najväčší na Považí.

+421 904 035 771

HP & PM s.r.o. 
Hlúbik Pavel, Školská 122, 020 01 Dol-
né Kočkovce
Ubytovacie a stravovacie služby

0904 486 770 
hppm@centrum.sk

AGRODOLINA spol.s.r.o.
Horná Breznica, 020 64 Zubák
Ing. Anna Fraštíková, tel.č.: 042/469 
63 51
Poľnohospodárska prvovýroba, chov 
hovädzieho dobytka a oviec, bez trho-
vej produkcie mlieka, predaj teliat a 
jahniat.

Peter Kollár
Záriečie č. 48, 020 52 Mestečko

0911 394 031 
peter.kollar25@gmail.com

Maliarske, natieračské a lakernické 
práce, montáž sadrokartonu, výroba a 
montáž reklamných bilboardov/plôch, 
kovovýroba, kovové konštrukcie, zá-
močnícke práce, inštruktor lyžovania a 
snowboardingu, požičovňa a servis ly-
žiarskeho a snowboardového výstroja.

CK EPIC Dohňany
Dohňany 68, 020 51

www.ckdohnany.sk 
ckdohnany@centrum.sk

+421 911 842 720 
+421 911 291 827

Organizácia medzinárodných cyklistic-
kých podujatí, podpora a rozvoj cyklo-
turistiky a športových aktivít mládeže.
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 � Čo tam pozrieť?  � Čo tam pozrieť?

Urbárska obec Horovce, 
pozemkové spoločenstvo
Horovce 60, 020 62
Lesné hospodárstvo a ostatné služby 
v lesníctve

podpredseda Ladislav Cíbik 
ladislav.cibik@conti.sk 
mobil : 0904 008035

Horovce PS: 0915 783 390

Športový klub Dohňany – 
Občianske združenie
Dohňany 68, 020 51

skdohnany@centrum.sk

Športový klub  Dohňany, vznikol  
20.4.2007. Hlavným dôvodom bolo ob-
noviť v obci futbal, ktorý má v Dohňa-
noch dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti, 
pod vedením predsedu Radovana 
Bašku, podpredsedov Romana Čvirika
a Petra Čvirika, reprezentujú klub v 
okresných súťažiach 3 futbalové druž-
stvá a oddiel stolného tenisu. Futbalisti 
starších žiakov a dorastu bojujú o body 
v I. triede.
Družstvo dospelých účinkuje v II. triede 
oblastného futbalového zväzu.
Oddiel stolného tenisu existuje len 
krátko, ale aj tak úspešne reprezentu-
je klub v 7.lige okresného stolnoteni-
sového zväzu. Cieľom vedenia ŠK Do-
hňany, je prilákať k športu čo najväčší 
počet mládeže, ale aj všetkých ľudí, 
ktorých spája šport.

Poľnohospodárske družstvo 
Mestečko

+421 42 4692029-31 
+421 42 4692051  
pdmestecko@pdmestecko.sk

www.pdmestecko.sk

   020 52 Mestečko
Poľnohospodárska výroba, Gumový-
roba, Kovovýroba, Textilná     výroba,                                                       
Nákladná doprava, Stavebná činnosť, 
Betonárka

Agrotip spol. s.r.o.
Janka Kráľa 1697, 018 61 Beluša

agrotip@stonline.sk

Rastlinná výroba – produkcia obilnín, 
olejnín, cukrovej repy, krmovín. Živo-
číšna výroba: produkcia surového krav-
ského mlieka, ovčieho mlieka.

SKI ČERTOV JAVORNÍKY
Miesto, kde trávite svoj voľný čas – 
ČERTOV, Lyžiarske stredisko, ubytova-
nie, stravovanie, detské tábory, školy 
v prírode.

www.skicertov.sk,    
info@skicertov.sk

CSS – Centrum sociálnych 
služieb pre seniorov Riviera
Pohodová jeseň života.

0907 198 277,  
042/4262320 
www.riviera.webnode.sk

Naša Beluša, o.z.
Skrášľovanie a rozvoj obce Beluša 
a okolitého regiónu.

www.belusa.biz

Pre mládež, o.z.
Podpora systematickej a pravidelnej 
výchovnej práce s deťmi a mládežou.

042/435 3009 
0911 847 097 
www.icm.sk

 

J. Kráľa 1269, Púchov
Púchovská tlačiareň

www.assapuchov.sk

 

graphic design      new media      photography      video      flash      web

font: Candara regular
      10-0-0-90
      35-0-100-0

J. Kráľa 1269, Púchov
Grafické štúdio - profesionálna reklama 
a tvorba internetových stránok. Kom-
plexné služby od grafického návrhu po 
realizáciu.

www.pixelplus.sk 

Kto je MAS Naše Považie?

 Opatrenia osi 3  
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER

MAS Naše Považie je verejno-
-súkromné partnerstvo zdru-
žujúce 44 samospráv okresov 
Považská Bystrica a Púchov, 
partnerov z oblasti podnikateľ-
ského a neziskového sektora 
pôsobiacich na území týchto sa-
mospráv i fyzické osoby. Našim 
cieľom je zlepšiť kvalitu života 
obyvateľov na území MAS Naše 
Považie, a to čo najlepším vyu-
žitím miestnych ľudských, prí-
rodných a kultúrnych zdrojov. 

Tento cieľ napĺňame na základe 
princípov prístupu LEADER, 
ktorými sú: podpora integro-
vaného a trvaloudržateľného 
rozvoja vedeného zdola nahor, 
partnerstvo viacerých inštitú-
cií z rôznych sektorov, spoloč-
né rozhodovanie o budúcnosti 
rozvoja územia, využitie miest-
nych zdrojov, rozvoj občianskej 
spoločnosti na miestnej úrovni. 
Štatút MAS získalo Naše Pova-
žie v roku 2010.

Podporované činnosti  Suma na opatrenie

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
detských a športových ihrísk (vrátane 
krytých a zázemí týchto ihrísk), autobu-
sových zastávok a pod., (napr. obecných 
rozhlasov)

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
chodníkov, cyklotrás, verejného osvetle-
nia, verejných priestranstiev a parkov

Vzdelávacie aktivity určené pre podnika-
teľské subjekty a subjekty verejnej správy 
(obce, mestá a ich združenia a občianske 
združenia). Určené formy informačných 
aktivít s aktuálnym obsahom a prínosom 
pre prax podľa platnej legislatívy SR              

Marketing služieb vidieckeho cestovného 
ruchu a rozvoja regiónu

400 000 €

1 528 680 €

58 000 €

100 000 €
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