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Obyvatelia Starej Ľubovne a okolia sa dočkali!
Kino Tatra obnovuje svoju činnosť. Už v sobotu 10.10.2015 o 19:00 sa uskutoční prvé premietanie v zrekonštruovaných priestoroch.
Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si
dobrodružný film EVEREST nakrútený podľa
skutočnej udalosti. V

letovej výške Boeingu
nemá ľudské telo
šancu prežiť. Napriek
tomu sa ľudia do takej výšku šplhajú, aby
pokorili Everest, najvyššiu horu sveta.
Kašlú na nepohodlie,
zimu, nástrahy počasia a aj na to, že sa
dole už nemusia nikdy
vrátiť. Everest v réžii
Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z
najtragickejších expedícii, pri ktorej majestátny masív poslal svojim vyzývateľom
mrazivé varovanie. Píše sa polovica deväťdesiatych rokov a Himaláje sa stávajú obľúbenou turistickou destináciou. Na
osemtisícovku už nešplhajú len skúsení
horolezci, ale aj dobrodruhovia z celého

sveta. Horskí vodcovia Rob Hall (Jason
Clarke) a Scott Fisher (Jake Gyllenhaal)
napriek tomu nič nepodceňujú a do svojej expedície berú iba ľudí, ktorí majú
niečo za sebou. Všetci sú skvele pripravení a vybavení, splneniu snov klientov by
nemalo nič brániť.
Stačí však malá odchýlka v pláne, náhla
zmena počasia a kľúčovú otázku ,,Podarí
sa nám horu zdolať?“
vystrieda
o t áz k a
omnoho zásadnejšia.
,,Dokážeme prežiť?“
Ešte pred tým, o
16:00 sa uskutoční 3D
premietanie animovanej rozprávky MALÝ DRÁČIK.
Bližšie informácie získate na stránke
http://www.kinostaralubovna.cvc.sk/. Na
tejto adrese si zároveň môžete kúpiť aj
lístky.

Cezpoľný beh 2015
08. október 2015 Cezpoľný beh - okresné kolo súťaže pre ZŠ a SŠ
Miesto podujatia: Historický vojenský tábor Stará Ľubovňa
Popis podujatia: podujatie určené pre víťazov školských kôl súťaže v okrese, začiatok
prezencie o 9.30 h
15. október 2015 Cezpoľný beh - krajské kolo súťaže pre ZŠ a SŠ
Miesto podujatia: Historický vojenský tábor Stará Ľubovňa
Popis podujatia: podujatie určené pre víťazov okresných kôl súťaže, začiatok prezencie
o 9.30 h

Otvorenie krúžkovej činnosti
September je mesiacom, kedy sa otvárajú školské
brány, ale aj mesiacom, keď sa deti rozhodujú, ktorý
krúžok z ponuky centra
voľného času budú navštevovať. Vo vynovenom
kine Tatra v Starej Ľubovni sa dňa 23. septembra
2015 konalo otvorenie
krúžkovej činnosti. Kino
sa v tento deň zaplnilo do
posledného miesta deťmi,
ktoré sa rozhodli tráviť
svoj voľný čas zmysluplne
v niektorom z 25 ponúkaných záujmových útvarov
a 7 klubov v Centre voľného času v Starej Ľubovni. Deti a ich rodičia sa
dozvedeli o pravidelnej
záujmovej činnosti, ale aj
o príležitostnej a prázdninovej činnosti v centre voľného času. Do centra
voľného času sa v školskom roku 2015/2016 prihlá-

silo 563 členov. Tí, ktorí odovzdali vzdelávacie
poukazy – celkovo ich bolo 196, mali okrem iných
výhod aj možnosť výhry v
tombole. Šťastena sa
usmiala na 10 výhercov,
ktorí si priamo z rúk organizátora mohli prevziať
vecné ceny. Ceny do
tomboly venovali súkromná osoba Viera Kovalčíková a CVČ Stará
Ľubovňa. Viac fotografií
nájdete kliknutím sem.

EŠTE STALE JE
MOŽNOSŤ
PRIHLÁSIŤ SA NA
NIEKTORÉ KRÚŽKY! INFORMUJTE
SA V ČVČ!!!

Ľubovnianske strašidlo
Opäť po roku v predvečer jarmočných dní ešte za
dobrého počasia 24. septembra 2015 v meste Stará
Ľubovňa „upálili“ kupca Gašpareka. V uliciach mesta
Stará Ľubovňa zneli bubny, bonga a šíril sa oheň.
Námestie sa o 19.30 h zmenilo na jedno veľké mravenisko. Rodičia sa so svojimi ratolesťami prišli báť.
Sprievod strašidelných masiek, na čele ktorého bol
Mních a drábi s mŕtvolou Gašpareka, sprevádzala
strašidelná hudba, ktorá sa ozývala celým námestím.
Dobrú predjarmočnú náladu rozdával moderátor
podujatia Jozef Jendrichovký a účinkujúci hostia z
Prešova, skupina historického šermu SARUS a tanečná skupina orientálnych tancov Fatima. V programe sme mohli vidieť žonglovanie s horiacimi lanami,
palicou, retiazkami a prenášanie ohňa. Tanečná skupina orientálnych tancov vystúpila s tancom Raks
Sharkí, klasický egyptský orientálny tanec, /choreografia – Osama
Mimi Farag z Egypta/, tanec s krídlami bohyne /choreografia Ž.
Ružbarská/ a tanec – drum solo /choreografia Kathreen Deronet –
Ečste stále máte možnosť prihlásiť
CZ/.

sa na niektoré krúžky! Viac info v

Desať víťazných masiek bolo ocenených vecnými cenami, ktoré
CVČ!
sponzorovala súkromná osoba Viera Kovalčíková a Mesto Stará
bovňa. Cukrovou vatou alebo popcornom od sponzora Pavla Šimoz Prešova boli ocenené všetky zúčastnené strašidelné masky a účinkujúci v programe. Zoznam víťazných masiek a fotogalériu zobrazíte kliknutím na tento odkaz.
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MOZAIKA NA SCHODOCH JE DOKONČENÁ: 48 párov mladých rúk, 6 hláv lídrov z Arménska, Dánska, Francúzska, Libanonu, Slovenska –naše CVČ a Ukrajiny, realizovalo ciele projektu ART MARK, podporeného grantovým programom ERASMUS+ , Viac
fotiek nájdete na našom facebooku.

