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Krajské kolá športových súťaží
organizovaných CVČ
V apríli 2015 zorganizovalo naše CVČ
krajské kolá dvoch športových súťaží. 9.
apríla sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiačok stredných škôl. Víťazom sa
jednoznačne stala Spojená škola Dominika Tatarku z Popradu, ktorej hráčky
vo finále porazili ľubovnianske Gymnázium
Terézie Vansovej.
14. apríla 2015 si svoje sily v krajskom kole zmerali aj volejbalisti. Víťazom sa stali
chlapci zo Spojenej školy vo Svidníku,
druhé miesto získalo Gymnázium Terézie
Vansovej v Starej Ľubovni. Kompletné výsledkové listiny nájdete kliknutím sem.

Slávik Slovenska 2015
Dnes, v stredu 29.4.2015 sa v našom
CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže
v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska, ktorej garantom je Peter Dvorský. 15 súťažiacich v 3 kategóriách
predviedlo
vynikajúce výkony, na čom
sa zhodla aj
odborná porota. Postúpiť na
krajské
kolo
však môžu len
víťazi jednotlivých kategórií.
V prvej kategórii (1.-3. ročník ZŠ a žiaci
ZUŠ) sa to podarilo Lei Sikorjakovej
zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, v druhej kategórii (4.-6. ročník ZŠ,

resp. 1. ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ) Ivone Vislockej, taktiež
zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni a v kategórii tretej (7.-9. ročník ZŠ,
resp. 2.-4. ročníkov osemročných gymnázií a
žiaci ZUŠ) Kristíne Bittnerovej
zo ZŠ Za vodou
v Starej Ľubovni.
Víťazom srdečne blahoželáme
a držíme palce v
ďalších kolách!
Viac fotiek zo
súťaže si môžete pozrieť kliknutím sem. (pre
zobrazenie potrebujete byť prihlásení na Facebooku).

Detektív Očko
V posledné aprílové popoludnie CVČ
zorganizovalo ďalší ročník pátracej akcie s
názvom Detektív Očko, do ktorej sa zapojilo 32 detektívov v 9 tímoch. Úspešne
splniť všetky úlohy sa podarilo len tímu
Bez názvu, a tak sa zaslúžene stal víťazom. Viac fotografií nájdete kliknutím
sem. (Pre zobrazenie potrebujete byť prihlásení na Facebooku).

Otvorenie cyklosezóny v retro štýle
A cykloturistickú sezónu v roku 2015 máme
otvorenú. 18. apríla 2015 sa o to postaralo

65 cykloturistov z okresu Stará Ľubovňa, ale
aj cyklisti z Bardejova, Sabinova a dokonca aj
niekoľko turistov z Poľska a Česka. Na podujatí sme sa
všetci vrátili
„65 cykloturistov z okresu Stará
v čase o nie- Ľubovňa, ale aj cyklisti z Bardejova,
Sabinova a dokonca aj niekoľko
koľko rokov
turistov z Poľska a Česka.“
dozadu. Staré bicykle,
oblečenie a rôzne rekvizity hovoria za všetStrana 2

ko. Propagačná jazda po sídlisku mala veľký
ohlas u obyvateľov mesta. Príjemné bolo aj
stretnutie pri ohnisku v Novej Ľubovni s pešími turistami (25), ktorí týmto otvorili pešiu
turistickú sezónu. Veľká vďaka patrí všetkým
účastníkom za zmysel pre humor, dobrosrdečnosť a za vytvorenie fantastickej atmosféry. Organizátorom tejto akcie bol Klub slovenských turistov v Starej Ľubovni v spolupráci s Centrom voľného času v Starej Ľubovni.

Fotogalériu z tejto vydarenej akcie otvoríte
kliknutím na tento odkaz.
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Deti a paragrafy
V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa
uskutočnilo 28. apríla 2015 podujatie
pod názvom Deti a paragrafy. Pri podujatí

spolupracovali: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni a vedenie
ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Podujatie
bolo zamerané na prevenciu sociálnopatologických javov a určené pre deti
s poruchami správania 6. – 9. ročníka spomínanej základnej školy. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 34 účastníkov. Keďže deti nie
vždy vhodne a účelne využívajú svoje voľné
chvíle, boli oboznámené s činnosťou centra
voľného času v oblasti pravidelnej
a príležitostnej záujmovej činnosti. Hosťami
podujatia z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni boli kpt.
Ing. Milan Ženčuch z oddelenia prevencie,
npráp. Jozef Vojtek a npráp. Eduard Fedorek z oddelenia služobnej kynológie. Prierezom činnosti policajtov v službe
Otvorenie krúžku Vodácka
turistika
Máš rád vodu a člnkovanie, no doteraz si
nemal možnosť si to vyskúšať? Teraz máš
jedinečnú šancu. Centrum voľného času
otvára krúžok Vodácka turistika, ktorý začne v máji, tak neváhaj a prihlás sa čo najskôr! Prihlášky a bližšie informácie získaš v
CVČ.

sa mohli účastníci oboznámiť vo videofilme.
V zaujímavej prednáške oboznámil Ing. Milan
Ženčuch účastníkov podujatia s trestnou činnosťou mládeže, s úrovňami protispoločenského konania, s domácim násilím,
sexuálnom zneužívaní, týraním blízkej a zverenej osoby, trestnými činmi, s priestupkami
v občianskom nažívaní, na majetku, úseku
školstva a pod. Deti upútalo, keď príslušníci
policajného zboru npráp. Jozef Vojtek
a npráp. Eduard Fedorek, v areáli ihriska
CVČ „objasňovali“ trestné činy s pomocou
cvičených psov Eda a Degasa. Pripomínali
známeho televízneho komisára Rexa. Vyhľadávali ukryté predmety, absolvovali ukážky
cvikov poslušnosti, útočili na páchateľa, ktorý nezareagoval na pokyny policaj-

ta. Ľubovniansky Edo a Degas si zaslúžili obdiv a potlesk divákov.
Viac fotografií nájdete na tejto stránke.

“Na tomto mieste uveďte zaujímavú vetu alebo citát z článku na upútanie
pozornosti čitateľa.”
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Predstavujeme dobrovoľníkov Magdalena
ako ja. V mojom voľnom čase ja hrám na
gitaru a som scout. Vediem skupinu dievčat
vo veku od 13 do 16. Som dobrovoľnička,
lebo chcem študovat
sociálnu prácu vo
Viedni v septembri a
preto botrebujem
dobrovolnícku službu.

Ahoj. Volám sa Magdalena Ortner. Ja mám dvadsat rokov. Ja som z Rakúska, zo západnej časti, z
regiónu Vorarlberg, z
mesta Dornbirn. Ja mám
jadnu sestru a jedného brata, oni su starši

National High-5-day
16. apríla 2015 sa členovia
Mládežníckeho parlamentu
Stará Ľubovňa, ktorého zastrešujúcou organizáciou je
naše CVČ, zapojili do medzinárodnej aktivity „National
High-5-day.“ Ak ste si chceli
spríjemniť deň, niekto vás
nahneval alebo sa vám veci
nedarili tak, ako ste si predstavovali, presne preto tu v

tento deň boli oni, mládežníci z mestského
parlamentu, ktorí vám
chceli týmto veselým
dňom vyčarovať úsmev
na tvári. Ak ste si s nimi
ťapli, mohli ste od nich
nadobudnúť niečo z ich
dobrej nálady a pozitívnej energie.

Ľubovnianska regata - pozvánka

Na 23.5.2015 je naplánovaná
Ľubovnianska regata. Začia-

tok bude pri lávke cez rieku
Poprad smerom na vlakovú
stanicu. Trasa bude dlhá cca
0,5 km. Vybavenie (canoe,
pádla, vesty a prilby) dodajú
usporiadatelia, ktorými sú
Centrum voľného času v
Starej Ľubovni a Športový
klub mesta Stará Ľubovňa,
odbor Rekreačnej telový-

chovy a športu. V prípade
zlého počasia sa akcia presúva na 30.5.2015. Viac informácií získate v CVČ alebo na
telefónnom
čísle
0902125003.

Čo nás čaká v máji?
13. máj 2015 Prezentácia európskych krajín a dobrovoľníctva
Typ podujatia: interkultúrne učenie
Miesto podujatia: ZŠ s MŠ Plavnica
Popis podujatia: Prezentácie Nemecka, Rakúska a Chorvátska v anglickom a nemeckom jazyku dobrovoľníkmi CVČ.
21. máj 2015 Preteky turistickej zdatnosti
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: Okolie Ľubovnianskeho hradu
Popis podujatia: súťaž pre TOM, určené pre členov turistických oddielov mládeže v okrese
Stará Ľubovňa, začiatok pretekov o 12.00 h na parkovisku pod Ľubovnianskym hradom.
22. máj 2015 Ľubovnianske hry - plávanie
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: Mestská plaváreň Stará Ľubovňa
Popis podujatia: súťaž v plávaní pre žiakov mestských škôl
22. - 23. máj 2015 Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách
Typ podujatia: školenie
Miesto podujatia: CVČ Stará Ľubovňa
Popis podujatia: Školenie pre pracovníkov školských zariadení v rámci projektu Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v spolupráci s detašovaným pracoviskom RP MPC Prešov v Košiciach
29. máj 2015 Pochod za zdravím
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: Lesnica
Popis podujatia: Určené pre zamestnancov ľubovnianskej nemocnice a ich deti
31. máj 2015 Detský deň v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa
Typ podujatia:

zábava, súťaženie

Miesto podujatia: Pešia zóna Stará Ľubovňa, Nám. Generála Štefánika, park pri pošte.
Popis podujatia:
Zábava, veselé súťaženie, cukrová vata, ukážky záchranných zložiek, sokoliarov a iné prekvapenia pre deti. Organizované v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa.
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Prímestské rekreácie
Aj počas týchto letných prázdnin bude CVČ v Starej Ľubovni organizovať 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 3 D – filmového predstavenia v kine MAX v Poprade
- bowling v ŠRC
Zmena programu vyhradená!
Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov,
najneskôr do 1. júna 2015.
Poplatok: 40,00.- € pre členov CVČ a 50,00.- € pre nečlenov CVČ
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové poistenie, režijný poplatok.
Prihlášky a bližšie informácie získate kliknutím sem.

