
Milí členovia CVČ, rodičia, spolupracovníci, dobrovoľníci, kolegovia a 
kolegyne, 

 
blíži sa koniec roka a o chvíľu privítame slávnostným prípitkom rok 
2016. Dovoľte mi, aby som Vám pri tejto príležitosti napísala pár slov. 
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj 
začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by 
sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracov-
nom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo 
sme uplynulý rok zažili a vykonali.  Život organizácie  je sám osebe pes-
trý a nie vždy sú dni veselé, motivujúce či úspešné. Tak,  ako každého 
z nás  postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako 
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné, tak aj činnosť v CVČ je pozna-
menaná menej vydarenými, ale aj úspešnými chvíľami.  A na tom dob-
rom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa preká-
žok,  ktoré urč i te  počas  nastúpenej  ces ty pr ídu. 

Aj CVČ v priebehu uplynulého roka prekonávalo prekážky, ale tešilo sa aj z dokončených úloh a úspe-
chov. Výnimočným bol pre nás deň, kedy sa po prvýkrát začalo premietať v novo zrekonštruovanej bu-
dove kina TATRA. Nebolo to jednoduché a ľahké, ale s pomocou všetkých zainteresovaných a hlavne 
mesta Stará Ľubovňa, sme mohli privítať prvých návštevníkov dňa 10. októbra 2015 

Nádherné schodisko bolo dielom mladých ľudí, ktorí sa koncom augusta zúčastnili medzinárodnej výme-
ny mládeže pod názvom Art Mark. Prišli k nám mladí ľudia s Libanonu, Francúzska, Dánska, Ukrajiny 
a Armenska. Vytvorené schodište je odtlačkom ich kreativity a ochoty zanechať odkaz aj ďalším mladým 
generáciám. A toto všetko sa udialo aj vďaka Mirke Movsisyan a Janke Lukačovskej. Tých stretnutí bolo 
viacej, 10 členná skupina zástupcov Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni sa zúčastnila projektu 
pod názvom  Sailing Democracy 2015 na škuneri Fylla z Lundeborgu do Svenborku v Dánsku. Určite pre 
všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok v prítomnosti 24 mladých ľudí z Francúzska, Slovenska 
a Dánska. 

Medzinárodné aktivity nekončili medzinárodným stretnutím – zapojili sme sa do projektov Yes for citizen-
ship, kde zástupcovia z Poľska, Čiech, Rumunska, Macedonska, Nemecka a Srbska prezentovali názory 
a dobré príklady z praxe zastupujúcich organizácií. Zvyšovanie odbornosti a praktických zručnosti,  to bol 
ďalší projekt s partnermi združenia  RADKA z Čiech. 

Okrem medzinárodných aktivít sme naďalej prinášali nové, či už zabehané aktivity ako Valentínska ľado-
vá show, Pochovávanie basy, Detektív očko, Otvorenie cyklosezóny v retroštýle, Kľúč od pevnosti, Ča-
rovné dní mladých, Upálenie Gašpareka, Čarovné Vianoce, či charitatívna zbierka Kilo a na záver roka 
nás čaká ešte Detský Silvester. 

V lete to bol Medzinárodný rodinný splav a prímestské detské tábory. 

 Dúfam, že ste sa cítili na našich aktivitách spokojní, prežívali ste úspechy z víťazstiev a všetky pozitívne 
udalosti, ako aj aktívne zapojenie sa do našej činnosti ste vykonávali  s radosťou a záujmom. Všetko to, 
čo prinášame je pre nás všetkých,  pre zlepšenie a skvalitnenie života detí, mládeže a občanov nášho 
mesta.  Napriek hektickej  dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a vedomosti či 
stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčená, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality 
života detí  a mládeže  sa nám spoločnými silami v našom meste darí. 
 
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zlepšeniu 
činnosti nášho zariadenia, obohatili ho novými aktivitami, zlepšenými návrhmi, sponzorskými darmi, 
d o b r o v o ľ n o u  p r á c o u ,  č i  ú č a s ť o u  n a  n a š i c h  p o d u j a t i a c h . . 
Ďakujem za Váš elán, chuť a čas venovať ho pre dobro veci. Prajem Vám, viac krajších dní ako tých 
horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa 
úspechov v pracovnom i osobnom živote.  

 

Marta Hanečáková,  

riaditeľka 

Príhovor riaditeľky 

Newsletter 

CVČ Stará Ľubovňa 
-špeciál - 

22.12.2015 

Vianoce 

 

Príhovor riaditeľ-

ky 

1 

Mikulášsky beh 

ulicami mesta 

2 

Stretnutie s Miku-

lášom v lesoparku 

2 

Deň s Mikulášom 3 

Vianočné aranžo-

vanie 

4 

Vianoce pre radosť 4 

Pozvánka na Sú-

hvezdie umenia 

5 

Vianočné a novo-

ročné prianie 

6 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

  

Centrum voľného času 
Farbiarska 35 064 01 

Stará Ľubovňa t 

tel.: +421 52 43 229 91 
e-mail: cvc@cvc.sk 

www.cvc.sk  

https://www.facebook.com/c
vc.staralubovna?fref=ts  

Z ame s t n á v a t e ľ  



Netradičné stretnutie turistov  s Mikulášom sa uskutočnilo  deň pred sviatkom svätého Mikuláša 5. 
decembra 2015 v lesoparku. Podujatie organizovalo tunajšie centrum voľného času v spolupráci so 
Š K M - O T .    
Po príchode do lesoparku nás čakal strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní. Pri strom-
čeku si každý účastník mohol  želať, čo by chcel nájsť na Vianoce pod stromčekom. V lesoparku 
sa  zišlo vyše 130 priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša so svojou 
družinou. Išlo prevažne o turistov z mestských škôl, Novej Ľubovne, prišli aj rodiny s deťmi a samo-
zrejme stretnutie s Mikulášom si nenechali ujsť aj členovia záujmových útvarov z centra voľného času a 
ŠKM-OT. Po pokriku Mikuláš, Mikuláš príď medzi nás sa  z lesíka za zvuku zvonov približoval k nám 
Mikuláš so svojim sprievodom s anjelikmi a čertmi. Okrem Mikuláša sa priaznivcom turistiky prihovoril 
v dialógu aj Lucifer. Moderným príhovorom rozosmiali malých ale aj starších účastníkov poduja-
tia. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt, ktoré 
po Mikulášskom tanci porozdávali  deťom. Balíček navyše dostali deti, ktoré zaspievali alebo zarecitova-

li s Mikulášskou tematikou. Čerti a anjeli si chvíľu s 
deťmi zašantili, ohriali sa pri ohníku, kde si zároveň 
opiekli chutnú slaninku, či špekáčik. Po opekaní nás 
čakala   ešte jedna milá povinnosť zistiť výhercov, 
ktorí správne vylúštili turistickú sazku. Turistická 
sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické od-

diely mládeže a žiakov v okrese. 

Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval 
súkromný podnikateľ Ján Staš a ceny za turistickú 
sazku sponzoroval ŠKM – odbor turistiky v Starej 
Ľubovni. V závere podujatia sa deti  rozpŕchli v areá-

li lesoparku, kde hľadali ukryté poklady.  

Výsledky Turistickej sazky, ako aj viac fotografií ná-

jdete, ak otvoríte tento link. 

V piatok 4. decembra 2015 Centrum voľného času 
v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa a Slobyter-
mom už tradične privítalo príchod Mikuláša do 
Starej Ľubovne netradične, tak trocha v športo-
vom duchu. Pred plavárňou sa stretlo 150 účastní-
kov od troch rokov, ktorí prišli v spievode rodi-
čov, či so starými rodičmi. Všetci absolvovali beh 
po nenáročnej trase dĺžky 1,5 km ulicami mesta. 
Na trase prešli niekoľkými kontrolami a v cieli ich 
čakala akože ináč, športová odmena, voľná jedno-
rázová dvojhodinová vstupenka do Plaváne v Starej 
Ľubovni. Všetkým bežcom prajeme príjemný záži-
tok v plavárni a všetkým deťom v našom meste 

krásny predvianočný čas.  

Viac fotografií nájdete, keď kliknete sem. 

Stretnutie s Mikulášom v lesoparku 

Mikulášsky beh ulicami mesta 
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VIANOCE 

6. decembra 2012 v poo-
beňajších hodinách zaví-
tal do nášho mes-
ta  Mikuláš. Mikuláš s do-
provodom a za účasti de-
tí rozsvietil vianočný 
stromček. Bohatý prog-
ram pripravený v spolu-
práci s mestom Stará Ľu-
bovňa, ZUŠ Jana Melkovi-
ča a CVČ potešil všetkých 
občanov nášho mesto. Po 
programe Mikuláš navští-
vil aj detské oddelenie 
nemocnice, aby potešil 
všetky dobré deti darček-

mi. Odovzdal im balíčky plné sladkostí a poprial im skoré uzdra-
venie. 

 

Deň s Mikulášom 
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Centrum voľného času v spolupráci so spoluorga-
nizátorkou, no zároveň aj sponzorkou Jankou 
Garčárovou pripravili 9.decembra 2015 o 9. hod. 
v priestoroch Galérie Provinčného domu v Starej 
Ľubovni pre žiakov základných škôl Vianočné 
aranžovanie. Vianočné 
aranžovanie bolo ve-
dené súťaživou for-
mou, na ktorej si žiaci 
vopred pripravili po-
trebný materiál na 
zhotovenie vlastného 
aranžma. Každý žiak 
súťažil sám za seba, 
kde na prípravu aranž-
ma mali 1 hodinu. Via-
nočného aranžovania 
sa zúčastnili 11 žiaci z 
piatich ZŠ- ZŠ s MŠ 
Plavnica, ZŠ s MŠ Ša-
rišské Jastrabie, ZŠ s 
MŠ Jakubany, ZŠ s MŠ 
sv. C a M a ZŠ Ko-
menského zo Starej 
Ľubovne. Hodnotiacu porotu vo Vianočnom 
aranžovaní predstavovali 3 členky komisie- Bc. 
Pavla Bačinská, PhDr. Alena Hriňáková a predsed-

kyňa Jana Garčárová. Jednotlivé aranžma, ich 
klady, zápory, nedostatky a celkový priebeh 
súťaže svojím odborným očkom zhodnotila 
Jana Garčárová, ktorá nakoniec vyhlásila cel-
kové výsledky. Diplom za 1. miesto Vianočné-

ho aranžovania pod číslom 6 
si odniesla Alžbeta Vaľková 
zo ZŠ z Jakuban, 2. miesto 
pod číslom 9 Sarah Sofia 
Galíková zo ZŠ sv. C a M zo 
Starej Ľubovne a 3. miesto 
pod číslom 12 obsadila Da-
niela Repková zo ZŠ Ko-
menského zo Starej Ľubov-
ne, ktorým srdečne blahože-
láme. Nielen víťazky, ale aj 
všetci súťažiaci si zo sebou 
odniesli krásne vianočné 
prekvapenia sponzorované 
Jankou Garčárovou. Celkové 
čaro Vianočného aranžova-
nia dotvárala príjemná via-
nočná hudba spolu s predaj-
nou vianočnou výstavou 

Sklenené Vianoce s Cliviou. Viac fotografií ná-

jdete, ak kliknete sem. 

V adventnom čase pred Vianocami sa už tradične 

stretávajú v Centre voľného času v Starej Ľubov-

ni deti, rodičia aj mládež. Pripomínajú si príchod 

Vianoc tak ako naše staré mamy a to pečením a 

zdobením perníkov, výrobou ikebán a rôznych 

ozdôb na vianočný stromček. Tento rok sa tu 

12.12.2015 zišlo viac ako 50 detí a všetci si 

domov odniesli okrem vianočnej atmosféry aj 

vyzdobené perníky, ikebany a netradičné 

ozdôbky z orechových škrupiniek. Teraz už 

budeme všetci netrpezlivo očakávať príchod 

Vianoc . 

Viac fotografií zobrazíte kliknutím sem. 

Vianočné aranžovanie 
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