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Je to už niekoľko rokov, čo nieko-
mu skrsla pekná myšlienka stret-
núť sa ako sa voľakedy stretávali 

naši predkovia na fašiangy. Aj tieto 
slová odzneli v utorok 9.2.2016 pri 
pochovávaní basy Rózy v parku na 
Námestí generála Štefánika v Starej 
Ľubovni, kde si malí, ale aj veľkí 
Ľubovňania prišli uctiť a prehlbo-
vať tradíciu, ktorú naši predkovia 
tak pilne zachovávali. Ako každo-
ročne, aj tohtoročné pochovávanie 
basy sa nieslo v tónoch dychovej 
hudby Ľubovnianky, detského folk-
lórneho súboru Ľubovňančeku a 
folklórneho súboru Ľubovňanu. 
Spolu s Centrom voľného času to-
to tradičné podujatie organizovali 
mesto Stará Ľubovňa, Reštaurácia 
u Jeleňa, Mládežnícky parlament a 
Klub dôchodcov, ktoré pripravili 
chutné fašiangové dobroty. Čas 

veselosti, radosti a hojnosti sa už 
skončil, a tak želaním všetkých 
účastníkov podujatia bolo, aby 
pôstne obdobie ubehlo čo najrých-

lejšie.  

 

Fotogalériu z tohto podujatia zob-

razíte kliknutím sem. 

Pochovávanie basy 
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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Z ame s t n á v a t e ľ  

 

Centrum voľného času 

Farbiarska 35 

064 01 Stará Ľubovňa 

tel.: +421 52 43 229 91 

e-mail: cvc@cvc.sk 

www.cvc.sk  

https://www.facebook.com/

cvc.staralubovna?fref=ts 

http://www.cvc.sk/clanky-detail/pochovavanie-basy-922016/


Dňa 11.2.2016 sa v Centre voľného času 
ako každoročne organizovala súťaž Miss bá-
bika, na 
ktorej sa 
s t r e t l o 
19 žia-
čok 1. a 
2. roční-
ka zo 
z á k l a d -
n ý c h 
škôl ok-
resu Sta-
rá Ľu-
b o v ň a . 
Dievčatá nám tak predviedli nielen svoj he-
recký talent, ale taktiež aj svoj spev, recitá-
ciu, kreativitu, no najmä vzťah ku svojej ob-
ľúbenej hračke, konkrétne k bábike. Podľa 
slov poroty, ktorá to mala tento ročník v 
rozhodovaní o víťazke veľmi ťažké, boli pre-
zentácie všetkých dievčat na vysokej úrovni, 
no aj napriek tomu, že víťazkami boli všetky 
dievčatá, titul Miss bábika mohla získať len 
jedna. Po dlhom náročnom rozhodovaní ti-

tul Miss bábika získala Viktória Palubová zo 
ZŠ Haligovce. Druhé miesto obsadila Emma 
Sálusová zo ZŠ Chmeľnica a na treťom 
mieste sa umiestnila Anastázia Šimková zo 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne. 
Porota taktiež udelila diplom za dramatur-
giu Klaudii Šulikovej zo ZŠ Šarišské Jastra-

bie. Nielen 
víťazky, ale 
taktiež všet-
ky súťažiace 
si so sebou 
o d n i e s l i 
krásne ceny, 
k t o r ý c h 
sponzorom 
bola Lívia 

Lukačovská z Hračiek Sandra. Všetkým oce-
neným srdečne blahoželáme a už teraz sa 

tešíme na budúce mladé mamičky.  

 

Viac fotografií z tejto pekne súťaže si môže-

te pozrieť kliknutím na tento odkaz. 

 

Dňa 16. februára sa v Kine Tatra uskutočnilo 
tanečné vystúpenie a výstava výtvarných diel. V 
n a - šom 
h o -

dinovom programe vystúpili členovia záujmo-
vých útvarov centra voľného času. Prvým pre-
kvapením bolo spevácke vystúpenie pracovní-
kov centra voľného času. O krásny začiatok sa 
postarali najmenšie dievčatká z tanečného 
krúžku, ktoré predviedli svoje tanečné schop-
nosti pod vedením pani riaditeľky Hanečákovej. 

Po nich sa nám predviedli ich staršie kamarátky, 
žiačky základných škôl pod vedením Barbory 
Repkovej. Nasledovali členovia mládežníckeho 
parlamentu, ktorí ukázali, že parlament nie je 
iba o vážnych veciach, ale aj o zábave a dobrej 
partii. Program svojimi tancami zakončili štu-
d e n t i stred-
ných škôl. V š e t -
kých účin-
k u j ú c i c h publ i -
kum od- menilo 
búr l ivým potle-
skom. Po ukon-
čení ta-
n e č n ý c h vystú-
pení sme s a 
presunuli do minigalérie, kde sme mali priprave-
nú výstavu výtvarných diel , ktoré vytvorili čle-

novia tvorivých dielní výtvarnej oblasti.  

Niekoľko ďalších fotiek si môžete pozrieť klik-

nutím sem. 

Miss bábika 

Tanečné vystúpenie a výstava výtvarných 

diel 
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žiacich zaujímavé hry, súťaže a tance typické pre 
ich krajinu. V štafetových súťažiach si družstvá 
medzi sebou odskúšali svoju šikovnosť, bys-
trosť, presnú mušku a mladá nádejná moderá-
torka Laurika Urbanová svoje moderátorské 
schopnosti. Po súťažiach sa účastníci Zázračnej 
noci občerstvili hotdogmi a šiškami, ktorých va-
nilková vôňa sa šírila celým centrom voľného 
času. Objavili sme aj talenty zázračnej noci. Po-
rota v zložení Sarah Krafčíková, Michaela Jacko-
vá a Adrián Jacko vyriekli tento verdikt. Víťazka-
mi talentu sa stali gymnastky Sara Solotruková a 
Daniela Koterbová, striebornú priečku obsadila 
Zorka Kofi-
rová s hrou 
na flautu a 
tretie miesto 
si vytancovala 
s k u p i n a 
STARS. Počas 
p y ž a m o v e j 
d i s k o t é k y 
sme vyhlásili 
Miss a Boy 
pyžamo. Ví-
ťazmi tohto ročníka sa stala Michaela Jacková a 
Timur Poľančík, ktorí boli dekorovaní stuhou a 
korunkou. Šantenie detí nemalo konca kraja a tí 
skôr narodení zaspávali vtedy, keď podľa prog-
ramu Zázračnej noci časové znamenie ohlásilo 

budíček...  

Ako sa deti počas tejto noci si môžete pozrieť 

vo fotogalérii. 

V programe jarných prázdnin sa už tradične ob-
javujú obľúbené podujatia, medzi ktoré patrí aj 
Zázračná noc, ktorá sa uskutočnila z 18. – 
19.februára. V pestrom programe si každý 

účastník mohol prísť na svoje. Počas večere a 
noci sa zabávalo 37 účastníkov. Dobrovoľník 
Mário Ivankovič z Chorvátska pripravil pre všet-
k ý c h 
súťa-

Počas jedného 
dňa jarných 
p r á z d n i n , 
17.2.2016 mali 
deti vďaka 
centru voľného 
času možnosť 
zúčastniť sa 
ce lodenného 
v ý l e t u  d o 
AQUACITY v 
Poprade, spo-
jeného s návštevou nákupného centra FORUM. Túto 
možnosť využilo 58 účastníkov. Aké mali zážitky sa 

môžete presvedčiť vo fotogalérii.  

Zázračná noc 

Výlet do Aquacity  
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V meste Daugavpil v Lotyšsku bude mať mož-
nosť 30 účastníkov -  mladých ľudí vo veku 16 – 
30 rokov z Lotyšska, Poľska, Rumunska, Talian-

ska a Slovenska v dňoch 20. – 29.5.2016 pro-
stredníctvom projektu  “Theatre of Euro-
pe”  rozvíjať toleranciu, znášanlivosť, pochope-
nie a umelecké nadanie. Stará Ľubovňu bude 
prezentovať 6 zástupcov členov mládežníckeho 

parlamentu.  

 

Ďalšia možnosť pre členov MPSL sa otvára v 
dňoch 24.07.2016-31.07.2016 meste Forrá-
skú na juhu Maďarska. Učiť sa osobnej zod-
povednosti za vlastný život na lokálnej i glo-
bálnej úrovni, chrániť si prostredie , rozhodo-
vať zodpovedne bude cieľom projektu pod 
názvom Pay it forward - Plať dopredu. Päť 
mladých ľudí vo veku 14 - 18 rokov budú mať 
šancu rozvíjať svoje osobne zručnosti a 
schopnosti v skupine participantov z rôznych 
krajín.  

Horúcou témou nie len týchto dní je migrácia. Stále 
viac ľudí z Afriky, Blízkeho a Stredného východu 
a iných krajín postihnutých chudobou a vojnou sa 
pokúša preniknúť do Európy, na územie Európskej 

únie, za lepším životom. 

Tomuto fenoménu sa venovalo aj 18 mladých ľudí 
a ich lídri počas mládežníckej výmeny Challenge for 

young generation, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. – 
20. februára 2016. Okrem Slovákov z nášho CVČ sa 
do tohto projektu zapojili aj účastníci z Domu dětí 
a mládeže Vratimov z Českej republiky a zo Stowar-
zyszenia Przyjaciol Rodziny z Noweho Saczu 
z Poľska. Výstupom tejto výmeny bola prezentácia 
v Kine Tatra, kde participanti oboznámili hostí s tým, 
ako migrantov a problém migrácie vnímajú v ich kra-
jinách. Tohto výstupu sa zúčastnila aj Lucia Kolpáko-
v á 
z UNHCR, 
ktorá hos-
ťom poskytla 
m n o ž s t v o 
zaujímavých 
informácií nie 
len o tom, 
ako to fungu-
j e 
v záchytných 

táboroch. 

Plánované mládežnícke výmeny 

Mládežnícka výmena Challenge for young 

generation 
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9. marca 2016 Európa v škole 

Typ podujatia:        súťaž, kultúra  

Miesto podujatia: CVČ 

Popis podujatia:    Slávnostné vyhodnotenie súťaže a okresná prehliadka v literárnej, výtvarnej a multi-

mediálnej tvorbe žiakov základných a umeleckých škôl. 

 

17. marca 2016  Každý deň bez násilia - podujatie zamerané na prevenciu socialno-patologických 

javov. 

Typ podujatia: prednáška, videofilm 

Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: Určené pre problémovú mládež ZŠ, začiatok podujatia o 11.00 h. 

 

18.-19.marca 2016  Živé knihy 

Typ podujatia: kultúra 

Miesto podujatia: CVČ Stará Ľubovňa, Kino Tatra 

Popis podujatia: Mládežnícky parlament a Centrum voľného času v Starej Ľubovni pripravujú akciu s 

názvom Živé knihy. Živé knihy sú udalosť, kde budete mať možnosť spoznať neznáme – známe osob-

nosti zo Slovenska ale aj z iných krajín formou osobných diskusií.  

V piatok, 18. marca, o dvadsiatej hodine večer v Kine Tatra v Starej Ľubovni, sú pre vás pripravené hu-

dobné predstavenia Petra „Petiara“ Lachkého a Tomáša Kriššáka s vlastnou tvorbou a krátke predsta-

venie sa hostí. Na záver Peter Lachký vystúpi so svojou stand-up comedy show.  

Ďalší deň, 19. marca, od šestnástej hodiny poobede v Centre voľného času v Starej Ľubovni, bude prog-

ram pokračovať formou diskusií zoči-voči s hosťami.  

Tento rok sú pozvaní:  

Nikol „Niki“ Hochholczerová – mladá nadaná umelkyňa venujúca sa vlastnej literárnej a výtvarnej 

tvorbe;  

Tomáš Trembáč – psychológ; Tomáš Senko – študent doktorandského štúdia biológie, aktívne sa 

venuje divadlu a turistike;  

Tomáš Kriššák – textár a pesničkár;  

Peter „Petiar“ Lachký – textár, pesničkár, stand-up komik;  

Mário Ivanković – dobrovoľník z Chorvátska  

 

23.marca 2016  Talent najmenších, súťaž v speve a prednese pre žiakov 1.-2. ročníka základných 

škôl,                           

Typ podujatia: súťaž 

Miesto podujatia: CVČ Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: určené žiakom 1.-2.ročníka ZŠ  

Podujatia CVČ v marci 
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Prímestské rekreácie 

 
Aj počas týchto letných prázdnin bude CVČ v Starej Ľubovni orga-

nizovať prímestské rekreácie pre deti. 

Program:  
- tvorivé dielne 
- športové súťaže, hry, aktivity 
- člnkovanie na Canoe 
- výlety do AQUACITY v Poprade 
- turistické vychádzky do blízkeho okolia 
- návšteva 3D – filmového predstavenia v kine MAX v Poprade 
- bowling v ŠRC  
Zmena programu vyhradená! 

 

Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov, 
najneskôr do 1. júna 2016. 
Poplatok: 45,00.- € pre členov CVČ a 55,00.- € pre nečlenov CVČ  
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové po-

istenie, režijný poplatok. 

Prihlášky a bližšie informácie získate čoskoro na stránke CVČ! 

Video z minuloročného posledného turnusu si môžete pozrieť 
kliknutím sem. Súhrn prvých troch turnusov je spracovaný vo vi-

deu tu. 

 

Centrum voľného času 

Farbiarska 35 

064 01 Stará Ľubovňa 

tel.: +421 52 43 229 91 

e-mail: cvc@cvc.sk 

www.cvc.sk  

https://www.facebook.com/

cvc.staralubovna?fref=ts 

Potrebné dokumenty a formuláre si môžete stiahnuť z tejto stránky. 

https://www.youtube.com/watch?v=RxwMNuzpPnE
https://www.youtube.com/watch?v=y_evPi9Te8s
http://www.cvc.sk/2/

