
17 nadaných detí z 11 základných 
škôl z okresu Stará Ľubovňa sa 
18.11.2015 v našom CVČ zúčastni-
lo okresnej súťaže v speve ľudo-
vých piesní Vŕbová píšťalka. Speváci 
predviedli vynikajúce výkony, na 
čom sa zhodla aj odborná porota v 
zložení Alena Zreľáková, Oľga Pet-
ríková a Františka Marcinová. Víťaz-
kami 1. kategórie sa stali Lucia Če-
selková a Sofia Filičková zo ZŠ Ko-
menského. V 2. kategórii zvíťazila 
Ema Hlinková zo ZŠ sv. Cyrila a 
Metoda . Viac fotografií si môžete 

pozrieť na našom Facebooku. 

Vŕbová píšťalka 

Majstrovstvá okresu v šachu 

Centrum voľného času v Starej 
Ľubovni pripravilo 19. novembra 
2015 v jeho priestoroch pre 
žiakov základných škôl Majstrov-
stvá okresu v šachu. Zišli sa tu 
víťazí, ktorí obsadili v školskom 
kole prvé tri 
priečky v kategórii 
žiakov a žiačok 
ZŠ. V priestoroch 
centra voľného 
času súperilo 25 
najlepších šachis-
tov, z toho 6 
dievčat a 19 chlap-
cov zo ZŠ Za 
vodou, ZŠ s MŠ 
Plavnica, ZŠ s MŠ 
Vyšné Ružbachy, 
Gymnázium Teré-
zie Vansovej, ZŠ s 
MŠ Ľubotín a ZŠ s 
MŠ Veľký Lipník. 
Okresné majstrovstvá sa v tomto 
roku odohrali v dievčenskej kate-
górii systémom každá s každou s 
časovou kontrolou 10 minút. V 
kategórii žiakov sa súťažilo v 
štyroch skupinách v praktickom 
šachu 2 krát 10 minút. Dvaja 

najlepší zo skupín postupovali do 
dvoch semifinálových skupín, z 
ktorých prví dvaja hrali o medaily 
– prvý s druhým, druhý s prvým. 
Víťazí týchto zápasov sa stretli vo 
finále, porazení hrali o 3. miesto. 

N a d 
s p r á v -
n y m 
p r i e b e -
h o m 
s ú ť a ž e 
doze r a l 
h l a v n ý 
rozhodca 
M g r . 
D u š a n 
Šesták a 
rozhod-
c o v i a 
M g r . 
J u r a j 
Berila a 

I n g .  J o z e f  V a s i l í k . 
V kategórii žiačok sa najviac 
darilo Kataríne Habiňákovej zo 
ZŠ s MŠ Veľký Lipník, ktorá pora-
zila všetky súperky a stala sa 
víťazkou v kategórii dievčat. Dip-
lom za druhé miesto si z rúk 

organizátora prevzala Soňa Hlavá-
čová zo ZŠ Za vodou. Bronz 
putoval do Plavnice a získala ho 
M i c h a e l a  K y š e l o v á . 
V kategórii žiakov sa jednotlivé 
zápasy vyznačovali výbornými 
výkonmi. Tu sa striedali víťazstva 
s prehrami. Vo vzájomných zápa-
soch bolo cítiť napätie. Súťažiaci 
poučení z chýb predchádzajúcich 
kôl boli stále viac sústredení. 
Každý zápas bol dôležitý, pretože 
sa zarátaval do finálovej skupiny. 
V týchto súbojoch sa vynikajúco 
prezentoval v kategórii žiakov 
Mário Šutor zo ZŠ Vyšné Ružba-
chy, ktorý vyšiel zo všetkých 
zápasoch ako víťaz. Mário si tak 
obhájil zlatú priečku z minulého 
ročníka. Druhé miesto si vybojo-
val Nikolas Rybovič zo ZŠ s MŠ v 
Plavnici a tretiu priečku obsadil 
Peter Labovský zo ZŠ s MŠ Veľký 
Lipník. Prví traja víťazi v kategórii 
žiačok a žiakov sa zúčastnia kraj-
ského kola súťaže, ktoré sa usku-
toční 26. novembra 2015 v Hu-
mennom.  Fotogalériu z tohto 

podujatia zobrazíte kliknutím sem. 
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Nový pohled je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť partnerstvo medzi našim CVČ 
a kadaňskou organizáciou RADKA o.s. Od 9.11. do 13.11.2015 sa 4 zamestnanci CVČ zúčast-
nili stáže v Kadani, v rámci ktorej navštívili aj hodinu hudobnej školy Yamaha, DDM v Kadani, 
miestnu tanečnú školu, babyplávanie, aquaaerobic, Materské centrum, absolvovali aj turistiku 
po okolí a návštevu Kúpeľného mesta Karlovy Vary. Pekným vyvrcholením stáže bola návšte-

va divadelného predstavenia Dífčí válka, ktoré zrealizovalo miestne ochotnícke divadlo. 

O dva týždne neskôr, v dňoch 23.11. až 27.11.2015, recipročne, 4 pracovníčky organizácie 
RADKA navštívili Starú Ľubovňu. Počas ich stáže sa zúčastnili, okrem iného,  aj stretnutia 
mládežníckeho parlamentu, výučby angličtiny v materskej škole, navštívili plavecký krúžok, 
kariérne poradenstvo, Dom sv. Anny a v neposlednom rade sa zúčastnili aj Dňa dobrovoľní-

kov a absolvovali pešiu túru vo Vysokých Tatrách. 

Tento projekt pokračuje aj do budúcna. Už na jar roku 2016 by sa mali znova 4 zamestnanci 

vybrať na stáž do Kadane a následne CVČ zorganizuje stáž pre kadaňskú organizáciu. 

Webová stránka organizácie RADKA o.s. je www.radka.kadan.cz 
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chý. Na jednom mieste sa počas dňa vy-
striedajú ľudia, ktorí prinesú pekné, málo 

používané veci, ktoré už nepotre-
bujú a iní ľudia si ich môžu bez-
platne zobrať. Vybrať si však mô-
že prísť ktokoľvek, aj ten, čo nič 

neprinesie. 

Zóna bez peňazí - akcia, ktorá podporuje re-
cyklovanie a výmenu vecí, ktoré ľudia už ne-
chcú alebo 
nepotrebu-
jú, sa znova 
odohrala aj 
v Starej Ľu-
bovni. V 
sobotu 28. 
nov e mbr a 
2015 si 
mohli ľudia 
v miestnom 
Kultúrnom 
dome napl-
niť hlavnú 
myšlienku celej akcie - urobiť krajšie Via-
noce tým, ktorí si to nemôžu dovoliť. 
Darčeky predsa nemusia byť nové ani 
drahé, dôležité je to, aby boli darované 

zo srdca.  

Súčasťou Zóny bez peňazí v Starej Ľu-
bovni bola aj výtvarná dielňa pre deti a 
dospelých, kde si mohli vytvoriť vianočný 
darček alebo vianočnú ozdobu. Vytvore-
ný bol aj priestor pre najmenších vo for-
me detského kútika; k dispozícii bola tak-

tiež čajovňa a občerstvenie. 

Túto akciu CVČ nezorganizovalo posled-
nýkrát. Princíp kolobehu vecí je jednodu-

Pri príležitosti medzinárodného dňa dob-
rovoľníkov, ktorý pripadá na 6.december 
sme uskutočnili 26.11.2015 stretnutie 
všetkých dobrovoľníkov, spolupracovní-
kov, sponzorov a sympatizantov centra 
voľného času. Príjemná atmosféra, zábav-
ný program a to najdôležitejšie - ocenenie 
a poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú 
na rozvoji činnosti Centra voľného času v 
Starej Ľubovni. Malou pozornosťou a ob-

čerstvením boli ocenení všetci pozvaní.  

Zóna bez peňazí 

Deň dobrovoľníkov 
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30.11.-3.december 2015 KILO, v spolupráci s MPSL  

Typ podujatia: spoločenské, charita 

Miesto podujatia: pešia zóna mesta Stará Ľubovňa, ZŠ a SŠ v meste 

Popis podujatia: charitatívna zbierka potravín pre ľudí v núdzi,                                     

 

04. december  2015  Mikulášsky beh ulicami mesta 

Typ podujatia: šport, kultúra 

Miesto podujatia: parkovisko pri plavárni 

Popis podujatia: podujatie určené pre deti a rodičov pri príležitosti privítania sv. Mikuláša 

a vianočných sviatkov  

 

05. december  2015 Stretnutie s Mikulášom v lesoparku 

Typ podujatia: šport  

Miesto podujatia:  Lesopark  Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: pešia turistika spojená s hľadaním pokladov, opekaním a rozdávaním Miku-
lášskych balíčkov, vyhodnotenie víťazov  turistickej sazky, podujatie určené pre deti, mládež ale 

aj dospelých, TOM v okrese, zraz účastníkov na parkovisku pod Pizzeriou TIAMO o 10.00 h.  

 

06. december 2015 Deň s Mikulášom 

Typ podujatia: kultúra 

Miesto podujatia: park na námestí gen. Štefánika 

Popis podujatia: rozsvietenie vianočného stromčeka v parku na námestí generála Štefaníka 

pri pošte o 16.00 h,  podujatie určené deťom a rodičom pri príležitosti privítania sv. Mikuláša 

a vianočných sviatkov  

 

09. december 2015 Vianočné aranžovanie 

Typ podujatia:       kultúra, súťaženie 

Miesto podujatia:  Provinčný dom 

Popis podujatia : okresná súťaž  5. - 9. ročník ZŠ a 8 – ročného gymnázia v aranžovaní via-

nočných ikebán, podujatie pre žiakov ZŠ , súťaž v zručnosti a kreativite pri výrobe   vianočných 

ikebán a aranžmánov. 

Podujatia CVČ v decembri 
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12. december 2015 Vianoce pre radosť   

Typ podujatia:       kultúra, tradície  

Miesto podujatia:  Centrum voľného času 

Popis podujatia : podujatie pre členov ZÚ a verejnosť s vianočnou tematikou zamerané na 

pečenie perníkov, výrobu   vianočných ozdôb, ikebán hry a zábavu. 

 

17. december 2015 Predvianočný šachový turnaj  O kráľa šachu, súťaž – vyhľadávanie 

talentov v oblasti šachu 

Typ podujatia: šport  

Miesto podujatia:  Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: podujatie určené pre všetky deti, ktoré majú záujem rozvíjať svoje schop-

nosti v tejto kráľovskej hre, súťaž v klasickom šachu v skrátenom čase na 10 minút, začiatok 

prezencie o 8.00  h 

 

27. december 2015 - 29. január 2016 Súhvezdie umenia,  

Typ podujatia:  výtvarné umenie 

Miesto podujatia:  Galéria Provinčného domu, SL 

Popis podujatia: Výstava mladých umelcov z okresu Stará Ľubovňa. Vernisáž prebehne 

27.12.2015 o 16:00 h  

 

31. december 2015  Detský Silvester  

Typ podujatia: kultúra 

Miesto podujatia:  Pešia zóna v Starej Ľubovni  

Popis  podujatia: rozlúčka so starým rokom, vinšovačky, riekanky , tanec a ohňostroj pre naj-

mladších obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM RADI POSKYTNEME V CVČ. 

ZMENA TERMÍNOV A MIESTA KONANIA VYHRADENÁ. 

 

:-) 

Podujatia CVČ v decembri (pokračovanie) 
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Program kina nájdete na stránke www.kinostaralubovna.cvc.sk.  Lístky si môžete zakúpiť na ľubovoľný 

film pol hodiny pred každým predstavením v pokladni kina, alebo ON-LINE na našej stránke.  

Kino 

 

 

Centrum voľného času 

Farbiarska 35 

064 01 Stará Ľubovňa 

tel.: +421 52 43 229 91 

0918 495 027 

e-mail: cvc@cvc.sk 

www.cvc.sk  

https://www.facebook.com/

cvc.staralubovna?fref=ts 

www.cvc.sk 

http://www.kinostaralubovna.cvc.sk/

