
Jedinečnosťou Starej Ľubovne je stredoveký 
vojenský tábor v podhradí, ktorý otvoril svo-
je brány 8. a 15. októbra 2015 priaznivcom 
cezpoľného behu. V týchto dňoch sa tu kona-
lo okresné a následne krajské kolo 
v cezpoľnom behu. Na tradičnú okresnú súťaž 
v cezpoľnom behu sa prihlásilo v tomto roční-
ku najmenej základných škôl v histórii cezpo-
ľného behu-17 plneorganizovaných základných 
škôl a 6 stredných škôl. V deň organizácie 
súťaže pod Ľubovnianskym hradom nám  boli 
nebesá naklonené a súťažiaci pretekali za krás-
neho slnečného  počasia.  Stavitelia trate si dali 
na príprave okresnej súťaže záležať, aby bo-
la dostačujúcou prípra-
vou pre postupujúce 
základné a stredné 
školy na krajské kolo 
v cezpoľnom behu. 
Žiačky ZŠ pretekali na 
dvojkilometrovej trati, 
žiaci ZŠ a žiačky SŠ na 
trati dlhej 3 km 
a najnáročnejšiu trať 
4km prekonávali žiaci 
SŠ. Súťaž prebiehala v 
preteku trojčlenných 
družstiev v kategórii 
žiakov a žiačok základ-
ných a stredných škôl. 
V íťazné  družs tvá 
a víťazní jednotlivci, 
ktorí neboli členmi 
víťazného družstva 
postúpili na kraj-
ské kolo, ktoré sa konalo taktiež v prekrásnej 
prírodnej scenérii v Stredovekom vojenskom 

tábore pod Ľubovnianskym hradom.  

Krajského kola v cezpoľnom behu žiakov 
a žiačok základných a stredných škôl sa zúčast-
nili všetky okresy Prešovského VÚC a  štarto-
valo 148 súťažiacich. Pretekárov prišli pozdra-
viť a popriať im veľa športových úspechov 
primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš 
Tomko a Mgr. Miloš Jakubík z KŠU Pre-
šov. Okres Starú Ľubovňu reprezentovali na 
krajskom kole víťazní jednotlivci a víťazné 
základné a stredné školy z okresného ko-
la. V kategórii žiačok ZŠ postúpilo na krajské 
kolo v cezpoľnom behu družstvo zo ZŠ Levoč-

skej 6, v Starej Ľubovni /Dufalová Viktória, 
Hrebíková Gabriela, Martineková Nikola/. 
Prvenstvo v tejto kategórii získala Viktória 
Dufa lová , č lenka v íťazného druž-
stva. V kategórii žiakov sa najviac darilo druž-
stvu zo ZŠ s MŠ v Plavnici /Chmeliar Jakub, 
Kožík Timotej, Sýkora Sebastian/. Víťazným 
jednotlivcom sa stal Muškalay Michal zo ZŠ 
s MŠ Podolínec. V kategórii žiačok SŠ si zlato 
vybojovalo družstvo z Cirkevného gymnázia 
svätého Mikuláša /Bondrova Michaela, Repková 
Jana, Žembová Katarína/. Víťazkou v tejto 
kategórii sa stala Klimková Gabriela 
z Gymnázia Terézie Vansovej zo Starej Ľubov-

ne. V kategórii 
žiakov SŠ sa na 
najvyšší stupeň 
víťazov postavilo 
družstvo zo Stred-
nej odbornej školy 
technickej, Levoč-
ská 40, Stará Ľu-
bovňa /Havrila 
Kamil, Kuzmiak 
D á v i d ,  Č u -
pák Marek/. Zlato 
si vybehal Havrila 
Tomáš, člen víťaz-
n é h o  d r u ž -
stva. Najlepší ús-
pech z okresu 
Stará Ľubovňa 
na  krajskom kole 
v cezpoľnom behu 
dosiahlo družstvo 

z Cirkevného gymnázia svätého Mikuláša, kto-
ré získalo bronz. Víťazní jednotlivci a víťazné 
družstvá základných a stredných škôl postupu-
jú na Školské majstrovstvá Slovenska v cezpo-
ľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktoré sa 
uskutočnia na dostihovej dráhe v Bratislave – 
Petržalke dňa 4.11.2015. Usporiadateľom 
okresného a krajského kolá v cezpoľnom behu 
boli OR SAŠŠ a Centrum voľného času v Starej 

Ľubovni. /PhDr. Alena Hriňáková, CVČ/ 

 

Viac fotografií nájdete na tomto  odkaze. 
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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Najdôležitejšie bo-

dy: 

 Stručne popíšte najdôleži-

tejšie body. 

 Stručne popíšte najdôleži-

tejšie body. 

 Stručne popíšte najdôleži-

tejšie body. 

 Stručne popíšte najdôleži-

tejšie body. 

Z ame s t n á v a t e ľ  

http://www.cvc.sk/clanky-detail/cezpolny-beh-okresne-kolo/


na nový cintorín, kde poslali pozdrav 
do neba v podobe lampiónu šťastia. 
Organizátori veria, že sa z tejto peknej 
akcie stane tradícia a že sa v tak hoj-
nom počte stretneme aj budúci rok. 
Viac fotografií nájdete na facebookovej 
stránke Mládežníckeho parlamentu a 

taktiež Centra voľného času. 

V predvečer Sviatku všetkých svä-
tých, 31. októbra 2015 zorganizoval 
Mládežnícky parlament v spolupráci s 
Centrom voľného času v Starej Ľu-
bovni Lampiónový sprievod na po-
česť našim zosnulým. O 17.00 sa 350 
účastníkov stretlo pred lahôdkami na 
Družbe, aby mohli spoločne putovať 

Niekoľko dní trvajúce dažde sa akoby zázra-
kom skončili práve v začiatok akcie a kopec 
pod Ľubovnianskym hradom v sobotu 
17.10.2015 prehrievalo jemné jesenné popo-
ludňajšie slnko. Prvý ročník Ľubovnianskej 
šarkaniády sa mohol začať. Každé z detí sa 
vytrvalo snažilo dostať svojho šarkana do 
výšin, a keď bolo treba, pomohli rodičia, aj 
starí rodičia. Víťazov potešil nielen potlesk, 
ale aj milá odmena. Napokon žiadne detské 
ruky nezostali prázdne, každý šarkanovodič 
dostal drobnú pozornosť. smile – emotikon 
Podujatie podporili: Nábytok Štucka, Ena, 

Bocianik, Papierníctvo KPplus Kežmarok.  

Viac fotografií nájdete na facebooku Mládež-
níckeho parlamentu, ktorého zastrešujúcou 

organizáciou je CVČ. 

Lampiónový sprievod 

Šarkaniáda potešila deti aj dospelých 
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https://www.facebook.com/mpsl.sk/posts/1065782316794759
https://www.facebook.com/cvc.staralubovna/posts/1276474175711618?pnref=story
https://www.facebook.com/mpsl.sk/posts/1059476474092010
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15. - 31. november 2015  Turistická sazka 

Typ podujatia: šport  

Popis podujatia: vedomostná, korešpondenčná súťaž zameraná na oblasť turistiky nášho regiónu ,podujatie je určené 

pre žiakov ZŠ, SŠ v okrese Stará Ľubovňa a TOM, vylosovanie víťazov turistickej sazky bude na podujatí Stretnutie 

s Mikulášom v lesoparku 

 

18. november 2015 Vŕbová píšťalka 

Typ podujatia: kultúra 

Miesto konania: CVČ Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: súťaž v ľudovom speve, podujatie určené pre žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa 

 

19. november 2015 Majstrovstvá okresu v bleskovom šachu 

Typ podujatia: šport  

Miesto podujatia:  Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Popis podujatia: podujatie určené pre víťazov školských kôl v okrese s postupom na krajské kole súťaže, súťaž v kla-

sickom šachu v skrátenom čase na 10 minút, začiatok prezencie o 8.00  h 

 

16. -25. november 2015 Podnikatelia deťom 

Typ podujatia: charita 

Miesto podujatia: Ihrisko pri CVČ 

Popis podujatia: príprava na Deň s Mikulášom, podujatie určené pre žiakov miestnych základných a stredných škôl  

 

27. november 2015  Deň dobrovoľníkov 

Typ podujatia: kultúrno-zábavné 

Miesto podujatia: Reštaurácia u Jeleňa 

Popis podujatia: poďakovanie  dobrovoľníkom, spolupracovníkom, spoluorganizátorom a sponzorom CVČ – stretnu-

tie  dobrovoľníkov, spolupracovníkov a sponzorov CVČ. 

 

29. november 2015  Zóna bez peňazí  

Typ podujatia: spoločenské 

Miesto podujatia: Kultúrny dom v Starej Ľubovni 

Popis podujatia: Výmena predmetov a služieb – bez peňazí, Celoslovenská aktivita, ktorá povzbudzuje medzi ľuďmi 

kolovanie a výmenu predmetov, ktoré už nepotrebujú, nechcú ich zničiť a mohli by poslúžiť niekomu inému.  

 

30. november 2015 Na Ondreja 

Typ podujatia: kultúra, tradície  

Miesto podujatia:  ZŠ Podsadek 

Popis podujatia: podujatie pre rómske deti zamerané na uchovávanie ľudových tradícii / liatie olova , pranostiky viažu-

ce sa k menu Ondrej a adventnému obdobiu/  

 

ZMENA MIESTA A ČASU VYHRADENÁ 
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1.11.2015 nedeľa o 16.00   HOTEL TRANSYLVÁNIA  Detské predstavenie 

1.11.2015 nedeľa o 19.00   MARŤAN    Sci-fi  

5.11.2015 štvrtok o 19.00   CELEBRITY s.r.o.   Komédia 

6.11.2015 piatok o 19.00    PARANORMAL ACTIVITY 5  Horor 

7.11.2015 sobota o 16.00   ANTON SRHOLEC   Dokument 

7.11.2015 sobota o 19.00   SPECTRE    Thriller („Bondovka“) 

8.11.2015 nedeľa o 16.00   UUUPS! ARCHA JE FUČ...  Detské predstavenie 

8.11.2015 nedeľa o 19.00   SPECTRE    Thriller („Bondovka“) 

13.11.2015 piatok o 19.00   PäŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ  Eroticko - romantická dráma 

14.11.2015 sobota o 19.00   PäŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ  Eroticko - romantická dráma 

15.11.2015 nedeľa o 16.00   PEANUTS: SNOOPY A CHARLIE BROWN Detské predstavenie 

16.11.2015 pondelok o 19.00  JURSKÝ SVET    Dobrodružné sci-fi 

17.11.2015 utorok o 19.00   JURSKÝ SVET    Dobrodružné sci-fi 

19.11.2015 štvrtok o 19.00   HUSIA KOŽA    Komédia 

22.11.2015 nedeľa o 19.00   HUSIA KOŽA    Komédia 

27.11.2015 piatok o 19.00   HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA - 2. ČASŤ Dobrodružné sci-fi 

28.11.2015 sobota o 19.00   HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA - 2. ČASŤ Dobrodružné sci-fi 

29.11.2015 nedeľa o 16.00   ŽMURKO BILL    Detské predstavenie 

Program Kina Tatra v novembri 
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www.cvc.sk 

 

 

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 


