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Vesele
božične praznike
ter srečno
Novo leto 2012
vsem krajanom KS Libeliče
želi Svet krajevne skupnosti
Končuje se leto, ki nam bo ostalo v spominu kot eno najtežjih v času, odkar imamo svojo lastno
državo. Svetovna gospodarska kriza nam ni prizanašala, mi sami pa nismo vselej uspevali najti
najboljših in najhitrejših rešitev. Mnoga upanja, ki smo jih imeli ob začetku leta, se niso
uresničila. Socialna stiska je prizadela vse prevelik del naše družbe. Vendar, četudi smo
zaskrbljeni, nas ne sme premagati malodušje. Naša družba je zrela in strpna. Znamo stopiti
skupaj, četudi v politiki tega ni videti. Izkazali smo solidarnost in sposobnost priskočiti na pomoč
soljudem v stiski. Povezujejo nas vrednote, v katere resnično verjamemo. Naj bo leto, ki je pred
nami, leto smelih vizij in pogumnih odločitev, naj bo to čas dobrih dejanj.
Vsem krajanom KS Libeliče voščim vesel Božič in veliko zadovoljstva in osebne sreče ter veliko zdravja v letu 2012!"
En lep pozdrav- Branko Ferk- predsednik KS
Spoštovane krajanke in krajani KS Libeliče!

... in zopet je prišel čas,
ko nas za hip prevzame opojni mir,
ko se nas dotakne čarobna toplina
prazničnih dni.
Voščim vam prijetne božične praznike ter zdravo prihajajoče leto 2012. Garancija je v
priloženem receptu, ki ga morate natančno upoštevati in sicer:
 vzemite dvanajst mesecev, jih očistite natančno vseh grenkob, skoposti, malenkosti in strahu ter razdelite vsak mesec
na trideset oziroma enaintrideset delov, tako da bo vse skupaj zadostovalo za eno leto;
 vsak dan posebej vzemite eno do dve tretjini veselja in humorja;
 dodajte tri zvrhane žlice optimizma, žličko strpnosti, zrnce ironije in ščepec obzirnosti;
 vse bogato prelijte z ljubeznijo;
 pripravljeno jed okrasite še s šopki majhnih pozornosti in z vedrino servirajte.
Vaša županja…
Bliža se Božič, Novo leto! Kakšno sporočilo nam nosita?
Kristjani si radi voščimo za praznike: srečo, zdravje, veliko blagoslova in uspehov v našem
življenju. Hkrati pa so naša voščila tudi prošnja k Bogu za telesni in duhovni blagor tistega, ki ga
imamo radi. V tem duhu in medsebojni povezanosti ob rojstvu našega Gospoda J. Kristusa vam
vsem voščim vesele in milosti polne božične praznike. Naj pride od Boga na vse vas božji
blagoslov za dušo in telo z željo, da bi v novo leto prestopili z bolj veselimi in budnimi srci. Naj
nam praznični dnevi prinesejo čarobnost v nastajanju nekaj novega.., naj nam podarijo mir,
ljubezen, upanje, uspeh, zdravje, veselje …v vseh drobnih stvareh. Veselo praznovanje! Naj se
uresničijo vse naše sanje.
Franček Kraner- župnik

Predavanje o prvi pomoči!
Osemnajstega novembra je Krajevni odbor Rdečega križa Libeliče organiziral
predavanje o nujni prvi pomoči pri poškodbah in pravilni uporabi defibrilatorja.
Obvestila smo prejeli vsi krajani.
Predavala nam je višja medicinska sestra ga. Franja Hribernik. S prikazom na video
zaslonu smo najprej obudili znanje kako nuditi prvo pomoč ob nesrečah, kako
pravilno ravnati ob različnih poškodbah.
Posebno pozornost smo posvetili ravnanju z defibrilatorjem, saj je danes zaradi načina
in tempa življenja smrt zaradi koronarnih zapletov na prvem mestu. In prav je, da zna
z aparatom ravnati čim več ljudi. Navzoči smo se z nazorno demonstracijo na lutki o
tem poučili in prav bi bilo, da bi nas bilo še več, kajti nikoli ne vemo, kdaj bomo morali dati nujno prvo pomoč
sočloveku. Defibrilator je nameščen na steni gasilskega doma Libeliče.
Irma Knez
Šolarji na Ajdi!
Pošteno smo že zakorakali v novo šolsko leto. Ob tem načrtujemo in
izvajamo različne dejavnosti, radi pa se spominjamo tudi tistih iz preteklega
leta. Zelo všeč nam je bilo bivanje na domu Ajda in upamo, da ga bomo čim
prej spet obiskali. Ja, tisti na fotografijah smo pa mi!
Helena Knez, Helena Pepevnik
Zarja Pšeničnik iz 4. razreda se spominja:
Bivanje na domu Ajda
V petek smo se zbrali na parkirišču pred šolo. S kombijem se je pripeljal
gospod Miran in naložil prtljago, mi pa smo šli peš do Ajde. Hodili smo skozi
gozd. Pot ni bila predolga. Ko smo prišli iz gozda, nas je čakal še en travnik,
ki je vodil do Ajde. Ko smo ga prehodili, je bilo poti konec, saj smo prispeli
na cilj. Šli smo v šotor, ki me je spominjal na tistega v Termah Čatež v indijanski vasi. V njem smo izvedeli prva navodila
o bivanju. Nato smo vzeli vsak svojo prtljago in šli v svoje sobe. Preoblekli smo postelje, nato pa se odpravili k šotoru,
kjer smo si pekli hrenovke, zraven pa smo dobili krompir. Po večerji smo imeli » Pokaži, kaj znaš«. Ker smo dobro
nastopali, smo lahko šli na igrišče. Zvečer smo imeli ples v pižamah, nato pa šli spat. Naslednji dan smo se oblekli in
odšli na sprehod. Kasneje smo imeli plezanje. Plezali smo na umetno steno. Jaz sem prišla le do konca betona. Nato smo
imeli lokostrelstvo, tam nisem dobila nič točk. Šli smo na večerjo, potem pa smo gledali film Pasji hotel. Po filmu smo šli
spat. Drugo jutro smo se odpravili na zajtrk, potem pa smo gasilci šli na tekmovanje. Tam smo bile punce prve, fantje pa
drugi. Odpravili smo se nazaj na Ajdo. Spakirali smo stvari, nato pa smo imeli naravoslovno uro o živalih. Izvedeli smo,
da je krastača (žaba) večja od samca, ker ga mora pri parjenju nesti do vode. Videli smo, s čim se prehranjuje in katero
hrano ima rada. Opazovali smo tudi močerada in izvedeli, da ima svarilno barvo kože. Učiteljica, ki nam je vse to
povedala, je hotela zbuditi tudi polža posebne vrste, vendar ji ni uspelo, saj je kar spal. Na koncu ure smo lahko v roke
prijeli krastačo. Šli smo še do ribnika, kjer smo si ogledali pupke. Ura je hitro minila in že nas je čakalo kosilo. Po isti
poti, po kateri smo šli do Ajde, smo se sedaj vračali na parkirišče. Starši so nas že čakali, mi pa smo bili nestrpni, ker jim
bomo lahko pripovedovali o zanimivih dogodivščinah.

KPD planira za leto 2012!
Razširjeni sestanek izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča Kulturno prosvetnega društva Libeliče
smo imeli 27. novembra 2011. Povabilu se je odzval tudi predsednik sveta KS Branko Ferk. Skupaj smo oblikovali
koledar prireditev za leto 2012.
12. februarja 2012 bomo obeležili Slovenski kulturni praznik s prireditvijo »Korajža je v Libeličah doma«. Lani je bila ta
prireditev prvič, ker je bilo zanjo veliko zanimanja in pohval, smo sklenili, da bo postala tradicionalna. Zato že zdaj
pozivamo vse, ki bi se želeli predstaviti, naj o tem razmišljajo.
17. marca 2012 bomo praznovali Dan žensk, kjer se bodo predstavili otroci vrtca in šole.
17. junija 2012bomo s skupnimi močmi organizirali druženje »Od lipe do lipe«.
23. septembra 2012 bo srečanje starejših krajanov.
30. septembra 2012 bomo praznovali krajevni praznik. Na osrednji prireditvi bomo obeležili 90. obletnico priključitve
Libelič k matični domovini. V popoldanskem času pa bomo imeli jesensko druženje oziroma dan odprtih vrat naših
kulturnih znamenitosti. V zvezi z našim krajevnim praznikom smo razmišljali o širši prireditvi na cel teden ali vsaj na cel
vikend. V dnevih pred osrednjo prireditvijo bi lahko organizirali razne igre za srečanje krajev v občini ali družin. Lahko
bi bil en dan posvečen kulturi, drugi dan kmečkim igram. To so bile le ideje, ki se bodo še dopolnjevale in oblikovale
preden bo prišlo do končnega plana in realizacije.
Veseli bomo vsakih pobud, najbolj pa pomoči pri izvedbi vsega načrtovanega. Le s skupnimi močmi nam bo vse
prireditve uspelo kvalitetno izvesti. Seveda je to le plan glavnih aktivnosti, prav gotovo bo potekalo v našem kraju še
marsikaj drugega
Predsednica KPD: J. Srebotnik Zalesnik
Libeliški GLASNIK lahko berete tudi na internetni strani: http://www.libelice.si

Franček Kraner 40 let bogoslužja, 30 let med nami!
Franček Kraner, naš župnik, v svojem štiridesetletnem bogoslužju, kar
trideset let službuje v Libeličah. Ob tem jubileju so mu farani kar pri
nedeljski maši pripravili nekaj zahvalnih minut. Med govorniki, ki so
govorili v imenu faranov je bil tudi Peter Vernekar, ki je prebral:
Dragi župnik!
Ob letošnji 40-letnici vaše duhovniške posvetitve dovolite nekaj besed. 40
let je dolga doba; vendar mine hitro. Sploh če so ta leta izpolnjena s
poslanstvom. Posvečenje pač ne pomeni konec šolanja ali pričetek poklicne
poti. Pomeni veliko več. Pomeni pričetek novega življenja v služenju bogu
in bližjim. Pa naj bo to v Sloveniji, na Madagaskarju ali pa v enem kotu
nekje čisto ob meji.
V imenu vseh faranov iskrene čestitke ob lepem jubileju.
Še en jubilej se bliža – 30 let, odkar ste prišli v libeliško župnijo - zapolniti
praznino, ko so našemu župniku pošle moči in smo nenadoma izgubili
oskrbnika. Verjetno se takrat nobeden, ne vi, ne Libeličani, ni zavedal, da boste med nami ostali tako dolgo in pustili tako
velik pečat v župniji. Predlogo bi trajalo, če bi našteval vse, kar ste storili za nas. Maše, verouk, vsi krsti, obhajila, birme,
poroke, pogrebi. Spremljali ste nas od prvega pa do zadnjega koraka v življenju.
Tudi na drugem, manj pomembnem, pa navzven mogoče bolj vidnem področju ste veliko dosegli. Obnova župnišča in
gospodarskih objektov, cerkvene zunanjosti in notranjosti, nov zvon... ničesar od tega ne bi bilo brez vaše zagnanosti in
iznajdljivosti. Ob vsem, kar ste že dosegli, verjamemo, da še vedno vidite mnogo izzivov.
Tudi 30 let je dolga doba. In mine še hitreje. Za teh trideset let nazaj ne moremo drugega kot izreči skromen HVALA; za
naprej pa upamo, da boste še dolgo z nami, skrbeli za nas, in se z nami, tako kot danes, kdaj tudi poveselili.
Peter Vernekar

Naši pevci na:”OD CELJA DO KOROŠKE!”
V petek, 21. oktobra 2011, je bilo v kulturnem domu Dobrna
regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
od Celja do Koroške.
Libeliške ljudske pevke pod vodstvom Zdravka Ridl so bile ene
izmed petnajstih skupin te prireditve.
Libeliške ljudske pevke so se februarja 2011 udeležile »Srečanja
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Koroške« na
Josipdolu, ki jo je organiziral Javni sklad republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Radlje ob
Dravi. (O tem dogodku smo pisali že v aprilski številki
Libeliškega Glasnika). Takrat so bile naše pevke izmed devetih
skupin tudi izbrane za regijsko srečanje. Na tem srečanju je
sodelovalo 15 skupin iz celjske in koroške regije. Marica Zalesnik, Barica Hubman, Betka Pšeničnik, Cilka Močilnik,
Elizabeta Jevšek, Marija Kajzer, Zvonka Perovnik in vodja Zdravko Ridl so zapeli dve ljudski pesmi. In sicer: Sneg za to
leto je že slovo vzel in Danes je ta sveta svečnica. Peli so v domačem narečju, kar je pesmi dalo še večji poudarek
domačnosti. Tudi letos je celotno prireditev spremljala strokovnjakinja te zvrsti Jasna Vidakovič. Prireditev je imela tudi
nekoliko tekmovalni značaj, saj bodo nekatere skupine izbrane za sodelovanje na državnem nivoju.
Prijetno prireditev si je bilo vredno ogledati. Pesmi, ki jih skoraj ne slišimo več, so tukaj zopet zaživele! O nadaljnjem
sodelovanju naših ljudskih pevk vas bomo obvestili po prejemu rezultatov.
Otroci OŠ in vrtca Libeliče obiskali gasilce!
V petek, 28.10.2011 so otroci OŠ in vrtca Libeliče tradicionalno, v okviru
aktivnosti meseca požarne varnosti, obiskali gasilce PGD Libeliče. Letošnji
slogan oktobra je »Ste storili vse za varen dom?«. Torej je to preventivno
vprašanje bolj za starše naših otrok, če je v hiši vse na pravem mestu in s
tem zmanjšana možnost nesreče. O tej temi smo že pisali v oktobru.
V navadi je že, da otrokom vsako leto pripravimo nekaj drugega, da jim je
tako obisk pri nas bolj zanimiv. Najprej smo ponovili kaj so si zapomnili od
lani, kako se pravilno obleče gasilec za intervencijo. Moram reči, da si otroci
zelo dobro zapomnijo vse podrobnosti in z obujanjem spominov ni bilo
težav.
Sledila je predstavitev novega gasilskega vozila na libeliškem parkirišču. Otroci so z zanimanjem spremljali predstavitev,
ampak najboljše je še sledilo. Prikazali smo jim gašenje z visokim tlakom. Vsak je lahko poizkusil s curkom vode zbiti
tarčo. Najbolj pa jih je prepričala pena za gašenje. Otroci so si privoščili pravi »pena party«. Seveda pa smo jih na koncu
tudi peljali z našima avtomobiloma do čistilne naprave in nazaj v šolo.
Predsednik PGD Libeliče
Rok Plešivčnik

UTRINKI DOGAJANJ V KS LIBELČE V DRUGI POLOVICI LETA 2011!
Libeliški teden!
V letu, ki se počasi poslavlja, je Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče praznovalo častitljivo obletnico svojega obstoja –
120 let. Ob tem visokem jubileju je PGD Libeliče skupaj s Kulturno prosvetnim društvom in Krajevno skupnostjo
priredilo celotedensko praznovanje, ki smo ga poimenovali »Libeliški teden«. Libeliški teden se je začel v nedeljo,
19.06.2011 in se zaključil v soboto, 25.06.2011, ko se je odvila tudi osrednja proslava ob gasilskem prazniku.
Krajevne organizacije so v tem tednu pripravile več prireditev, ki so potekale na športnem igrišču na Gorčah. Začetna
prireditev je bila »Libeliška pentlja«. Tako je poimenovan krožni kolesarski vzpon na Libeliško Goro, Črneško Goro in
Strojno. Žal je prireditev nekoliko pokvarilo slabo vreme, saj je bila udeležba precej manjša od pričakovane. Kljub
slabemu vremenu pa je na start prišlo 45 kolesarjev in kolesark. Prav vsi si zaslužijo čestitke, posebej pa naj izpostavim
prvo mesto domačinke Klavdije Cehner Oblak. Seveda veljajo vse pohvale tudi organizatorju, ŠD Libeliče, za
profesionalno izvedbo dogodka.
V tednu, ki je sledil, se je odvilo precej zanimivih dogodkov. Lokostrelsko društvo in Ribiška družina Dravograd sta v
ponedeljek organizirala. Predstavitev lokostrelstva in ribištva. Med zanimivim predavanjem je g. Mirko Preglav
predstavil Ribiško družino, g. Otokar Praper pa nam je približal lokostrelstvo in mogoče celo koga od poslušalcev
navdušil, da se pridruži Lokostrelskemu društvu.
V torek je LD Libeliče, ki jo je zastopal starešina LD Libeliče g. Marko Kogelnik, organizirala predstavitev Lovske
družine Libeliče in predavanje. Sledila je pogostitev obiskovalcev s čisto pravim lovskim golažem.
V sredo je KPD Libeliče organiziralo kulturni večer, kjer so se obiskovalci lahko nasmejali ob gledanju odlomka iz igre
»Mož, ki si ne upa« in uživali ob predstavi mladih z naslovom »Vzorni soprog«. KPD je poskrbelo tudi za kulturni
program v četrtek in petek, ko so organizirali ogled filmov o Libeličah in koncert Okteta Kograd IGEM Dravograd.
Kot že rečeno, je v soboto potekala zaključna prireditev, ki se je začela s slavnostno sejo PGD Libeliče v gasilskem domu.
Sledila je gasilska parada s proslavo in prevzemom novega orodnega vozila. Po uradnem delu je seveda sledila vrtna
veselica, ki se je zavlekla dolgo v noč. Gasilci so organizirali tudi srečelov z bogatimi nagradami. Obiskovalce pa je
zabaval ansambel Okrogli muzikanti.
Naj na koncu iskreno čestitam prostovoljnemu gasilskemu društvu Libeliče za visok jubilej in se zahvalim vsem članom
za požrtvovalno delo, saj bi težko našli organizacijo, v kateri je opravljenega toliko prostovoljnega dela. Gasilska
organizacija vseskozi skrbi tudi za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje članstva. Seveda smo vsi krajani lahko
ponosni tudi na številne tekmovalne uspehe naših gasilk in gasilcev. Prepričan sem, da bo v našem gasilskem društvu tudi
v prihodnje veliko dobro usposobljenih gasilk in gasilcev, ki bodo znali z dobro organiziranostjo in vodenjem nadaljevati
s tradicijo nesebičnega in plemenitega dela v PGD Libeliče.
V mesecu juniju običajno priredimo »Srečanje pod lipo«. Letos smo zaradi številnih drugih aktivnosti v mesecu juniju
prireditev pomaknili v mesec avgust. To je bilo že šesto po vrsti. Za kulturni program so poskrbeli člani KPD Libeliče,
pogostitev pa je organizirala KS.
Tradicionalno prireditev pa je popestrila prisotnost televizijske ekipe TV postaje »Servus« iz Avstrije.
30 .september krajevni praznik!
Vsi vemo, da je 30. septembra v Libeličah poseben dan. Vsako leto namreč praznujemo obletnico plebiscita. S ponosom
se spominjamo, da so naši predniki pred skoraj 90 leti zmogli toliko poguma, enotnosti in ljubezni do rodne zemlje, da so
po dveletnih naporih dosegli vrnitev Libelič k matični domovini. Tudi tokrat so se libeliške gospodinje potrudile in
pripravile nemalo dobrot, ki jih je lahko vsakdo poskusil. Na stojnicah smo lahko kupili tudi spominke, domače žganje,
domače salame in še marsikaj bi se našlo. Mladi pa so že kar tradicionalno poskrbeli, da smo se lahko še do sitega najedli
pečenega kostanja. Tudi lansko leto smo praznovali in slavje obogatili s položitvijo temeljnega kamna za poslovilno
vežico, ki smo jo ob letošnjem praznovanju lahko že slovesno odprli. Upam, da se tudi v naslednjem letu spet vsi zberemo
in si vzamemo čas za prijetno popoldansko druženje. Do takrat pa se imejte kar se da lepo.
Predsednik sveta KS Libeliče
Branko Ferk

Poezija!
VRANE

Bil je topel in mehek decembrski dan,
na Miklavževo, ko je že zima,
a sonce, mil veter me zvabi na plan,
za sprehod je vreme res prima.

Vmes hripavi čuje se krokarjev glas,
ki nekaj povedat poskuša,
gromko odmeva skozi gozd njegov bas,
pa ga nihče ne posluša.

Naenkrat ob gozdu mi noga zastane,
zaslišim nad glavo kril plahutanje,
od vsepovsod zgrinjajo v jatah se vrane,
jih spremlja uho parajoče vreščanje.

Grem proti domu. Mir in tišina vsenaokoli,
le veter prinaša iz daljave mrmranje,
ki mi pove, da je v gozdu tam doli
še vedno stoterih vran zborovanje.

Prerivajo, gnetejo se na drevesa,
se majejo veje kot bil bi vihar,
se derejo, suvajo, da letijo peresa,
za mir in tišino jim prav nič ni mar.

Naenkrat nad sabo začujem kra, kra,
se zdrznem, glej, tu je še ena.
Na srečanje vranje ta ne bo šla,
gotovo o shodu ni bila obveščena.

Besedila brez podpisa je prispeval urednik.

Razmišljam,
kako je pri njih z demokracijo.
Zdi se podobno kot je pri nas;
nihče ne posluša, vsi govorijo,
a vsak občuduje samo svoj glas.
I.K

