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Spoštovane Libeličanke, spoštovani Libeličani!
 

Mineva še eno viharno leto. Bili so dnevi, ko smo jokali, ko smo se smejali, ko smo  bili 

veseli ali ţalostni. 

Pred nami pa ... novi izzivi, nove spremembe, borba s časom in nove dogodivščine. 

Pravijo, da svet lahko spremeniš, če začneš pri sebi. Če ţelimo spremeniti svet, moramo 

najprej spremeniti samega sebe. Recimo si - ne ţelim biti malodušen do dogajanja v moji 

okolici, ţelim pomagati po svojih najboljših močeh. Prisluhnimo sebi, prisluhnimo 

sočloveku in vnesimo med ljudi pozitivno energijo in dobro voljo. Vzemimo si čas zase, za 

nasmeh in toplo besedo - naredimo kaj dobrega zase in za ljudi okrog nas. 

Libeličani smo znani po svoji trmi in sloţnosti takrat, ko je to najbolj potrebno, zato stopimo skupaj in si naredimo boljši 

jutri. 

V imenu Sveta KS LIBELIČE vam želim srečne, vesele, mirne, zdrave in blagoslovljene božične praznike ter vse 

lepo v novem letu 2015. 

Predsednik Sveta KS Libeliče  

            Joţe Pšeničnik 
 

Vsaka beseda, vsak pogled,  

vsako dejanje in vsak nasmeh  

lahko prinese srečo drugim ljudem.  

Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

                         

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!  

Želimo vam mirne božične praznike in veliko lepih trenutkov,  

osebnega zadovoljstva, predvsem pa zdravja polno leto 2015. 

 

Ţupanja Marijana Cigala s sodelavci 
 

Dedek Mraz prihaja v ponedeljek, 22. decembra! 
Dobri moţ  letos ne prihaja sam. V goste je 

povabil  lutkovno skupino »SUPER BICE« 

iz Meţice, ki bodo s predstavo, v dvorani 

gasilskega doma Libeliče, pričele ob 17. 

uri. Po predstavi bo dobri moţ razdelil 

darila otrokom. Nadaljevanje bo potekalo 

pred gasilskim domom s plesom, čajem in 

še s čim. Pri organizaciji sodelujejo: Krajevna skupnost, 

osnovna šola, vrtec, gasilci, kulturno društvo in športno 

društvo, vsi iz Libelič.  

Spomnimo! 
Svet KS Libeliče je na svoji seji sprejel tudi 

sklep, da bo v mesecu januarju 2015 sklican 

zbor krajanov. Na zboru bodo krajanom 

predstavili program dela v štiriletnem 

mandatu in tudi načrte za daljše obdobje. Krajane prosijo, 

da za zbor pripravijo predloge o aktivnostih v kraju, za 

katere menijo, da jih je potrebno izvesti in s tem zboljšati 

pogoje za prijetno ţivljenje v skupnosti. Velikokrat vemo 

kaj je treba spremeniti ali narediti. Predlagajmo to v skupni 

program aktivnosti v kraju!  

Leto XXIII  Številka: 5 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  december   2014 

http://www.libelice.si/


Prvi samostojni koncert!              

Prva nedelja v adventnem času leta gospodovega 2014 bo Libeličanom ostala 

v lepem spominu. December je mesec pričakovanja, mesec veselja, mesec 

obdarovanja… Z darom, lepa domača pesem, nas je obdaril mešani pevski 

zbor Libeliče s svojim prvim koncertom. Kot je povedala voditeljica Nataša 

Knez, je zbor kar nekaj časa kolebal in skoraj dvomil v svojo sposobnost 

»imeti svoj koncert«. Pogum in vztrajnost na vajah sta obrodila sad, ki smo ga 

doţiveli v nedeljo v farni cerkvi sv. Martina. Program so razdelili na tri 

sklope. Prvi je bil posvečen domovini Koroški. Usoda Slovencev – Korošcev 

v zgodovini ni bila lepa. Polna zatiranja in podcenjevanja. Morda so ravno 

zato tu nastale najlepše pesmi, ki govorijo o ljubezni do domovine, 

hrepenenju po svobodi in lastnemu jeziku ter nenazadnje o lepoti domovine. Zapeli so: 

Pozdrav Koroški, Koroška budnica, N'mau čez izaro in Roţ, Podjuna, Zila. 

Drugi sklop so namenili širši domovini Sloveniji. Pesmi, Slovenska deţela, Tam sem jaz doma 

in Pridi nazaj, s svojo vsebino predstavijo lepote deţele Slovenije. Pesmi iz tretjega sklopa pa 

so trkala na čustva. Pojejo o občutkih zaradi katerih pojemo in jih ob tem doţivljamo, pojejo o 

simbolih srečne ljubeznih in njenem koncu, ki vse postavi v sivo meglo. V narodni, o slovesu 

dveh zaljubljencev, je solo zapel Janez Štrekelj. 

Čas med posameznimi sklopi so zapolnili gostje. Koncert so s svojo prisotnostjo počastili člani 

tria Diversono in tenorist Janko Lapuh. Trio sestavljajo akademski glasbeniki, ki so se zdruţili 

v ţelji po iskanju novih zvočnih barv. Ime so si našli v pojmih: malo drugače – diverso in vedno 

zveneče – sonare. Flavta, klavir in pozavna so prijetno zadoneli v farni cerkvi. Da je bilo 

obiskovalcem všeč, priča velik aplavz. 

Prav s takim navdušenjem so sprejeli arije, ki jih je zapel domačin tenorist Janko Lapuh. 

Libeličani vse člane mešanega pevskega zbora poznamo. Da pa jih bodo spoznali tudi drugi, jih 

na kratko predstavimo. Stalnica v zboru  je Zdravko Ridl, to je tisti, ki nikoli ne sme manjkati na 

vajah. Visoko so pele: Barica Hubman, Marica Zalesnik, Jana Močilnik, Bernarda Štrekelj, 

Janca Ferk, Blanka Ogrizek in Irma Knez. Alt so pele: Marija Kajzer, Zvonka Perovnik, Dragica 

Perovnik, Vida Hudej in Simona Hovnik. Moški del zbora so bili: tenorista  Janez Štrekelj in 

Miha Pšeničnik, basirata pa Ivan Kajzer in Ivan Pšeničnik. 

Po zaključni pesmi, ki jo je popestril še zven kitare Janeza Štreklja, je v znak pozornosti vsem 

nastopajočim izročila šopek cvetja podpredsednica KPD Libeliče, Simona Pšeničnik. Zaključne 

besede pa je imela predsednica Joţica S. Zalesnik, ki se je v imenu društva iskreno zahvalila 

vsem nastopajočim in poslušalcem v farni cerkvi, v kateri je še bilo prostora za več poslušalcev.  

Koncert je bil posnet s strani KTV Dravograd in bo za tiste, ki ga niso mogli, ţeleli ali hoteli videti v ţivo, predvajan v 

kasnejšem terminu. Tudi posnetek je vredno videti, ampak, doţivljanje pesmi v ţivo je nepozabno. 
 

Igre naših starih staršev! 
Veliko je druţabnih igric, ki tonejo v pozabo. Moderna tehnologija jih izpodriva 

neumorno. Najbrţ si mlajši ne morejo predstavljati 

dolgih zimskih večerov brez TV, računalnika, tablice 

ali telefona. »Hudimano dolg čas je moralo biti 

včasih« pravijo. Pa vendar je tako mišljenje zmotno. 

Kar nekaj igric je obstajalo, s katerimi se je zabavala 

cela druţina v zimskih večerih. Za večino njih je bilo 

potrebno veliko iznajdljivosti, hitrosti in spretnosti, 

pa tudi potrpljenja. Morda vi, krajani, poznate katero 

od igric iz mladih dni naših staršev in starih staršev. 

Hvaleţni vam bomo, če nam jih pošljete z opisom, 

da jih objavimo v glasilu. Morda pa katera spet pridobi na popularnosti?! Kaj veš.  

Eno predstavljamo tudi danes. Imenuje se VOLKANJE ( po libeliško 

VOUKANJE). Potrebuješ malo večji trši papir, na katerega narišeš mreţo (na 

skici). Za igranje pa potrebuješ polovice fiţolčkov. Svetle barve jih mora biti 20, 

ki predstavljajo ovčke in dve temnejši, ki pa sta volka. Na stičišča premic 

nastavimo ovčke, ki jih je potrebno spraviti v spodnjo stajo. Za eno potezo se šteje 

premik ovčke od enega vozlišča do drugega. Volkova pa to preprečujeta tako, da 

ovčko pojesta, če jo lahko preskočita. Volk lahko naenkrat preskoči tudi več ovčk, 

če je za to dana moţnost. Da pa ovce niso prepuščene samo volkovom, jim igra 

omogoča tudi zaprtje. To pomeni, da mora eden volk s prizorišča, če je drugi 

naredil 6 ali več potez, prvi pa je miroval. Iz igre je tako dolgo dokler, da drugi 

volk ne poţre ene ovčke. Zmaga volk, ki je poţrl več kot 7 ovčk. V nasprotnem 

primeru pa so zmagale ovčke. Te so zmagale tudi v primeru, kadar volka zaprejo 

tako, da se ne more več kam premakniti.  
 

Dobrim željam ob Božiču in v Novem letu 2015, se pridružuje tudi uredništvo!  

Turnir v »ping pongu«! 

Če četrtič so v soboto, 6. decembra člani 

Športnega društva Libeliče organizirali 

turnir v namiznem tenisu. Prireditev je 

namenjena mladim in manj mladim. Zato so 

ţe popoldan pričeli s tekmovanjem mladih 

do 16. leta. V večernih urah pa za starejše. 

V dvorani gasilskega doma so se zbrali le 

štirje mladi tekmovalci. Ţal se mladi 

premalokrat zavedajo, da so športne 

prireditve tiste, kjer se krepi duh 

sodelovanja in prijateljstva, ter da so v prvi 

vrsti namenjene njim. V večernih urah pa se 

je, na dveh mizah za tenis, pomerilo kar 

nekaj tekmovalcev. 19 moških in 5 ţensk. 

Vsi so pokazali, da jim namizni tenis 

pomeni izziv in da je to šport, ki so ga igrali 

ţe v mlajših letih. Kvaliteta igre – 

zadovoljiva. Zmagali so najboljši! 

(Zadnja novica: Posnetek koncerta na KTV Dravograd bo, 18.12.2014 ob cca 21. uri!!)


