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Na Zubáckych letných slávnostiach otvorili nové multifunkčné ihrisko 
 
 
Zubácke letné slávnosti sa pomaly ale isto stávajú neodmysliteľnou súčasťou 
kultúrneho života Zubáčanov. Punc dôležitosti 3. ročníku slávností zvýšilo aj sprievodné 
otvorenie multifunkčného ihriska, ktoré sa obci podarilo dobudovať vďaka finančnej 
podpore z fondov Európskej únie.  
 
„Výstavbu nového mutifunkčného ihriska ocenia najmä mladí Zubáčania, ktorí už nebudú 
musieť dochádzať na trénigy do Lednických Rovní,“ uviedol starosta obce Zubák Pavol 
Gelo.  Na novom ihrisku budú môcť podľa jeho slov Zubáčania hrať malý futbal, volejbal, 
tenis, alebo streetball.  
 
Slávnostné otvorenie nového ihriska si nenechal ujsť ani predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslav Baška a poslanec NR SR a starosta obce Dohňany 
Milan Panáček, ktorí zavítali do Zubáku spolu s približne desiatkou starostov z okolitých 
obcí, aby si zmerali sily v exibičnom futbalovom zápase.  
 
„Toto multifunkčné ihrisko by určite nebolo, keby neexistovala Miestna akčná skupina 
Naše Považie. Pri otváraní tohto ihriska je vidieť, že ak sa spojí viacero obcí dokopy, 
v tomto prípade do združenia Miestnej akčnej skupiny Naše Považie, tak môžu urobiť 
veľmi veľa. Vďaka spolupráci starostov obcí  a mesta Púchov, mohlo vzniknúť takéto 
ihrisko v Zubáku,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal: „My ako 
samosprávny kraj podporujeme takéto aktivity, a dokonca máme aj schválené všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré podporuje také združenia, ktoré sa chcú stať miestnymi 
akčnými skupinami. Tento rok sme podporili z nášho rozpočtu 4 takéto združenia.“ 
 
Obec Zubák spolu s Priateľmi folklóru a ľudových tradícií pripravili aj tento rok pre 
účastníkov slávností vystúpenia speváckych skupín z Lednice, Terchovej, Rožnovca 
a ochotníkov zo Zubáka ako aj bohatý kultúrny program s ukážkou historických remesiel 
a vystúpením malého ochotníckeho divadla. 
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