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Časopis Centra voľného času Maják v Námestove

Milí čitatelia!
Ani sme sa nenazdali, letné prázdniny 
ubehli ako voda,  a my sme s radosťou  
opäť odštartovali začiatok krúžkovej 

činnosti tento rok v Rabkolande. 
Mesiac september bol výnimočný aj 

tým, že sme úspešne oslávili 40. 
výročie existencie Centra voľného 
času Maják. To čo nás čaká počas 

jesenných prázdnin a iné novinky sa 
dočítate ďalej.

40 ROKOV ÚSPEŠNE ZA NAMI

Centrum voľného času Maják Námestovo 
v uplynulých dňoch oslávilo 40. výročie svojho 
založenia. Slávnosť sa konala na pôde Domu 

kultúry v Námestove. Pozvanie prijalo približne 
70 hostí, medzi ktorými nechýbali bývalí 

riaditelia a zamestnanci centra. V úvode sa 
hosťom prihovorila súčasná riaditeľka CVČ Mgr. 
Alica Kršáková, ktorá poďakovala riaditeľom aj 
zamestnancom za ich dlhoročnú prácu a prínos 

pre CVČ Maják. 

Ďakovné slová zazneli aj z úst primátora Námestova Ing. Jána Kaderu. V krátkom prejave si 
zaspomínali na činnosť v centre aj bývalí riaditelia Jozef Srogoň a Mgr. Marta Slovíková. 

Slávnostné podujatie bolo spestrené speváckymi a tanečnými vystúpeniami detí zo 
záujmových útvarov CVČ a účastníkov Orava má talent. Na ľudovú nôtu spievali 

a tancovali členovia folklórneho súboru Mútňanka. Celá akcia prebehla k veľkej spokojnosti 
organizátorov, ktorí využívajú túto možnosť na poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek 

pomohli pri usporiadaní tejto akcie. 
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Centrum voľného času Maják tento rok oslávilo 40. výročie jeho existencie. Toto
významné jubileum sme si spoločne s deťmi pripomenuli na narodeninovej párty
v Rabkolande, čím sme zároveň otvorili krúžkovú činnosť v školskom roku 2018/2019. Tí
odvážnejší mali možnosť vyšantiť sa na rozličných kolotočoch, alebo navštíviť dom strachu,
dom smiechu, či dom, ktorý bol celý naopak. Na záver deti dostali sladkú odmenu a plné
nových zážitkov sa vrátili domov.

NARODENINOVÁ PÁRTY V RABKOLANDE

POZÝVAME VŠETKÝCH MALÝCH AJ VEĽKÝCH 


