Relácia 08. 02. 2018
Pedagógovia zo základnej školy pripravili karneval
Obdobie zábav obľubujú mnohí, no deti asi najväčšmi. Hudba, tanec, súťaže a smiech – aj takto
možno charakterizovať prvé februárové predpoludnie v základnej škole. Ako to má na
maškarnom plese vyzerať predviedli prvého februára desiatky detí zo základnej školy. Chlapci
a dievčatá ani tentokrát nepodcenili výber masiek a naplno využili svoju nápaditosť, zručnosť
a v neposlednom rade i pomoc rodičov. Niektorí zas prišli preoblečení za čosi celkom iné než
pôvodne zamýšľali. Detská veselica sa od samého začiatku niesla v rozprávkovom duchu. Do
kostýmov sa odeli dokonca i pedagógovia. Tí pripravili pre zúčastnených okrem tradičnej
promenády bohatý program. Tanec tak striedali najrôznejšie hry a súťaže a nechýbalo ani
odmeňovanie.
Zaspomínali sme na deň, kedy Ľubicu opustili posledné nemecké jednotky
Ubehlo 73 rokov odkedy bola Ľubica oslobodená spod nadvlády nacistického Nemecka spolu
s ostatnými mestami a obcami kežmarského okresu. Na vojnové časy si zaspomínala Mária
Pitnerová. Udalosti pred oslobodením zachytáva kronika obce. 30. augusta 1944 pár minút pred
ôsmou ráno vypuklo v Ľubici povstanie. Z Levoče smerom od Ruskinoviec prichádzalo
povstalecké vojsko, ktoré tvorilo približne 60 mužov. K vojakom sa neskôr pripojili aj členovia
ilegálneho hnutia. Kým povstalci prehľadávali evanjelickú faru a kostol s nádejou, že nájdu
zbrane a ozbroja civilistov smerom od Kežmarku sa približovala nemecká armáda a povstalci
sa museli dať na ústup. Ostatní dobrovoľníci sa rozpŕchli do hôr alebo sa ukryli v Ľubických
kúpeľoch. Niektorí sa neskôr vrátili, iní sa pripojili k partizánom. Nemci však povstanie
potlačili. Padlých poc;hovávali oproti cintorínu, pod murovanú ohradu farskej záhrady. Hrob si
musel vykopať každý sám a potom bol na mieste zastrelený. S príchodom oslobodzovacích
vojsk v januári roku 1945 bola nariadená povinná evakuácia obyvateľstva. Nemci pred
odchodom ešte vyrabovali, čo mohli a zmizli. 27. januára medzi 21. a 22. hodinou
vpochodovali do Ľubice oddiely prvej československej brigády a vojská Sovietskej armády.
Obyvatelia vojakov, najmä sovietskych dôstojníkov srdečne vítali, ponúkali ich jedlom, čajom,
liehovými nápojmi aj cigaretami. Celá obec bola na nohách. Väčšina sa zhromaždila na Hlavnej
ulici a spoločne vítala osloboditeľov. Na školách sa nevyučovalo od povstania až do 14.
februára 1945, keďže školské budovy obsadili vojaci. Pred prvým novembrom boli exhumovaní
padlí vojaci, ktorí boli následne riadne pochovaní na ľubickom cintoríne.
V rámci fašiangového obdobia pripravila obec tradičnú domácu zabíjačku
K fašiangom neodmysliteľne patria aj zabíjačky. Na tej našej sa zišli nielen obyvatelia Ľubice,
ale aj hostia. V Ľubici má obecná zabíjačka šesťročnú tradíciu. Koná sa v období pred
adventom alebo v období fašiangov. Obecnou zabíjačkou chcú organizátori vytiahnuť ľudí
z domovov, aby sa zabavili a možno aj zaspomínali na časy, keď bývali zabíjačky aj u nich.
Tých, čo prišli zlákali nielen vône zabíjačkových špecialít, vareného vína, ale i súťaže, ktorých
bolo dostatok a to ako pre deti tak aj pre dospelých. Ľudová hudba Štefana Cínu dotvárala
príjemnú atmosféru.

Info



13. 02. 2018 o 15.00 hod. – Posledné fašiangy spojené s pochovávaním basy



17. 02. 2018 o 16.00 hod. – Výročná členská schôdza DHZ Ľubica v Cultuse



18. 02. 2018 o 15.00 hod. – Výročné zhromaždenie Klubu kresťanských seniorov
v kaviarni Leibic



20. 02. 2018 o 13.00 hod. – mobilný odber krvi v Cultuse
_____________________________________________________________________
Základná škola v Ľubici pripravuje pre verejnosť unikátnu výstavu o živote v našej
krajine v rokoch 1918 až 1992. Pomôžte žiakom a zapojte sa do projektu. Stačí, ak do
školy prinesiete knihy, hračky, či iné predmety viažuce sa k tomuto obdobiu.
Zapožičané veci sa vám po skončení výstavy vrátia. Otvorenie expozície je naplánované
na mesiac máj.

