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Vesele
božične praznike
ter srečno
Novo leto 2014
vsem krajanom KS Libeliče
želi Svet krajevne skupnosti
Spoštovane krajanke in krajani Libelič!
Pred nami so praznični dnevi, v katerih se ozremo na leto, ki se izteka, in oblikujemo bilanco za leto
2013 . Konec leta je čas, ko iščemo predvsem mir in soţitje, ko se oziramo nazaj, pogledamo kaj smo
naredili v letu, ki se izteka in razmišljamo za naprej. Prepričanje, da je v nas kljub teţavam, še vedno
toliko upanja in vere v boljšo prihodnost, da bo to premagalo malodušje in strah. Brez tega poguma in
kljubovalnosti se s problemi ne moremo soočiti in jih rešiti. Naredimo nekaj, kar koristi in polepša
dan tudi drugim. V solidarnosti in pripadnosti se začne in konča zgodba o neki skupnosti, tudi naši.
Kriza je premagljiva, če okrepimo duh in strnemo vrste solidarnosti.
Z vso pozitivno energijo in voljo, ki smo jo našli tudi med nami, smo bili in smo še zmeraj
pripravljeni predano ustvarjati boljšo prihodnost. Iskreno upam, da bomo v letu 2014 lahko prispevali k takšni
prihodnosti. Naj bo 2014 radodarno z zdravjem, ljubeznijo, srečo in uspehi. Naj bo vaš Boţič toplo ognjišče sredi mrzle
zime. Ob novem letu pa en sončen ţarek več v vašem srcu in en nasmeh več na vašem obrazu.
In čisto na koncu, naj vsem skupaj, tako vam, kot tudi vašim prijateljem, svojcem in bliţnjim zaţelim lepe boţično
novoletne praznike v prihajajočem Novem letu, obilo zdravja, blaginje in osebne sreče!
Branko Ferk, predsednik Sveta KS Libeliče

Spoštovane krajanke , spoštovani krajani!
Ţivljenje je pač takšno, da se nenehno spreminja. Vsaka kriza, vsak teţaven trenutek v ţivljenju nosi v
sebi tudi nekaj dobrega, zato ga je treba izkoristiti. Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje, vsak
nasmeh, je lahko nov začetek, ki bo prinesel srečo drugim ljudem.
Spet je nastopil boţično novoletni čas, ko boste prejeli mnoga voščila: ena romantična, druga bolj
stvarna, ena izvirna, druga uradna in suhoparna. Naj bo v tem šopku ţelja tudi naše voščilo: ne pozabite
nase, imejte se radi, hitite počasi, ljubite ţivljenje..., lep in miren BOŢIČ, v NOVEM LETU, 2014 pa
veliko zdravja, uspeha in osebne sreče.
Veselo praznovanje!
Ţupanja Marijana Cigala in usluţbenci občinske uprave
Pred nami so prazniki, ki nas spominjajo, da se je v bliţini Betlehema rodil dojenček, ki je spremenil
tok zgodovine. Rodil se je otrok, ki ni bil samo človeški, ampak je bil Boţji Sin. Na videz je bilo
njegovo rojstvo med najbolj zanemarljivimi dogodki tistega časa, v resnici pa je prinesel ljudem vero,
upanje in ljubezen, kakršne pred njim in po njem ni zmogel nihče. Gospod ţeli deliti z nami naše
ţivljenje in celo našo smrt, da bi nas spodbudil k upanju, da bo zadnjo in dokončno besedo imela Boţja
ljubezen. To upanje nam vsako leto obudijo in poţivijo boţični prazniki. Okoliščine, v katerih jih
obhajamo, so lahko različne. Letos so te okoliščine za mnoge teţke in vzbujajo strah. A še hujše, kar se
nam lahko zgodi je, da izgubimo zaupanje in voljo, da bi se še naprej trudili za poštenje, resnico, pravico in dobroto med
nami. Če sprejmemo boţično sporočilo, se nam to ne bo zgodilo. Tega boţičnega upanja in stanovitnosti v veri v Boga in
njegovo Ljubezen, Vam vsem voščim in ţelim prav od srca. Še posebej ţelim tolaţbe in upanja vsem, ki ste osamljeni ali
bolni, v gmotnih ali duševnih teţavah, ki trpite zaradi krivic ali sovraštva. V duhu tega sporočila o nepremagljivem
upanju vam ţelim in voščim srečne in vesele, mirne in blagoslovljene boţične praznike ter vse dobro v novem letu 2014.
Franček Kraner, ţupnik in sodelavec Pastoralne zveze ţupnij Dravograd (PZŢD)

Krajevni praznik!
Libeličani svoj krajevni praznik poimenujemo »Jesensko druţenje« ali »Dan
odprtih vrat«. Letos smo to storili ţe devetič. Na prireditev povabijo vse krajane
in njihove svojce ali prijatelje od drugod. Seveda pa z vabilom naprošajo
gospodinje, da pripravijo nekaj dobrot, ki jih potem ponudijo na stojnicah. Poleg
tradicionalne »repne ţupe« so letos ponujali tudi »na frišno« spečene presne
krape. Ti so pa res še topli pošli. Na stojnicah je bilo mogoče kupiti tudi domače
izdelke, spominke in za dva evra vzeti
knjigo iz bivše ljudske knjiţnice Libeliče.
Kot vsakič, so tudi tokrat mladi ponujali
pečen kostanj. Obiskovalce, ki jih je bilo kar precej, je pozdravil predsednik sveta
KS Branko Ferk, ki se mu je pridruţila predsednica KPD, Joţica S. Zalesnik.
Navzočim sta povedala kakšen namen ima druţenje.
Bogat kulturni program so organizirali šola in vrtec Libeliče, mešani pevski zbor
KPD Libeliče, koroški akademski pevski zbor Mohorjan in moški pevski zbor
Prostovoljnega gasilskega društva Ravne. Seveda pa so odprli vrata svojih
znamenitosti: kostnice, plebiscitnega muzeja, črne kuhinje, učilne in kmečke
zbirke. Vodiči so vsem zainteresiranim razkazali libeliško kulturno in etnološko dediščino.
Posebnost letošnje prireditve pa je bilo predvajanje dokumentarnega filma »Na kolesih zgodovine«, ki ga je s pomočjo
Libeličanov posnel domačin Jan Marin, študent reţije.

Srečanje starejših krajanov!
Tradicija je v Libeličah doma. Trditvi pritrjuje srečanje najstarejših krajanov krajevne skupnosti, ki jo vsako leto
organizirajo domače humanitarne organizacije in KS. Kljub slabemu vremenu
se je v nedeljo v prostorih turistične kmetije Buč zbralo preko trideset
krajanov. V imenu Krajevne skupnosti jih je pozdravil Branko Ferk, ki se jim
je zahvalil za obisk ter za vso delo, ki so ga opravili na svoji ţivljenjski poti, v
dobro kraja in mlajših generacij. Karitas je zastopala Elizabeta Pšeničnik, ki
meni, da to srečanje ni namenjeno »le temu da se nekaj poje in popije«, ampak,
da se vrstniki srečajo, pogovorijo, katero zapojejo in se imajo lepo. Navzočim
je povedala, da je to srečanje tradicionalno in se vsako leto zgodi zadnji vikend
v septembru, zato je ţe sedaj povabila vse, da se drugo leto zopet snidejo, pa še
koga s seboj pripeljejo. Kulturni program so organizirali člani KPD Libeliče s
pevci in z Aniko. V imenu društva je prisotne pozdravila Simona J. Pšeničnik. Kot organizator pa je sodeloval tudi RK
Libeliče, ki ga je zastopal Joţe Pšeničnik.
Vsi prisotni so zaploskali najstarejšemu krajanu Krajevne skupnosti Libeliče, Francu Knezu – Bučevem ateku, ki je letos
dopolnil 89 let.

Izziv!
Libeliče je prijetna vas; meni zelo pri srcu in tudi ţe skorajda popolnoma del
vsakdana. Občutek domačnosti je tukaj
drugačen kot v nekaterih drugih vaseh in
vasicah, saj je le malokje doma takšna sloga.
Ţe kar nekaj let me srce veţe na ta kraj in tako
se tudi s ponosom ukvarjam z raznimi
aktivnostmi, ki jih tukaj ne zmanjka.
Od zabave do dela, vsega se lotimo. Seveda je
vedno zabavno in z veseljem realiziramo naše
»skodrane« zamisli. Eno izmed del, ki je še
posebej zabavno, je vsakoletna dekoracija
znamenitega rondoja, ki to ni. Kaj, kako, na
kakšen način; vse to se iz minute v minuto
spreminja, saj se zgodi, da vsaka doda delček
zgodbe, ki potem ţivi vso jesen do adventa. Ne
bi verjeli, kako se lahko nasmejimo ob osuplih
pogledih naključnih mimoidočih ali celo
domačinov. Prava zabava!
Kot povsod drugje (v drugih vaseh in vasicah), pa se tudi tukaj najde kakšna
hiša ali dve, iz katere pride glas neodobravanja ali »zanimivih« komentarjev,
ki so v manjšini, saj prevladujejo nasmehi in pozitivna beseda. Tiste, ki imajo
veliko za povedati, pa tega ne pokaţejo v dejanjih, vabimo na vas med nas, saj
so prav vsake ideje dobrodošle. In nikakor ne sprejmemo izgovora : »Ne vemo
kdaj«, saj se delo samo išče in ne ponuja.
Z veseljem podpisana, MARUŠA ČUK

Obnova v župnišču!

V libeliškem farovţu se bo to sezono
kar nekaj postorilo. V pritličju bodo
uredili moderne toaletne prostore.
Prostovoljke iz Libelič so se odločile
obnoviti veroučno učilnico. Prebelile so
stene, obesile nove zavese na okna, ter
prebarvale
lesene dele.
Idejo in
glavno delo
moramo
pripisati
g. Jelki Boţič.
Opozorilo!
Ni odveč opozoriti na varno uporabo
pirotehničnih sredstev, katerih
uporaba je tudi zakonsko določena.
Torej- PREVIDNO in po zakonu!

Blagoslov obnovljenih orgel v Libeličah!
Letošnja Martinova nedelja je bila v Libeličah nekaj posebnega. Poleg
praznovanja farnega patrona sv. Martina, so blagoslovili tudi popolnoma
obnovljene cerkvene orgle.
Orgle je leta 1875 izdelal Ignacij Zupan iz Krope. Imajo mehansko trakturo
ter deset registrov na enem manualu in pedalu. V njih je 154 lesenih in 480
kovinskih piščali. Lesene piščali so bile na novo izdelane po vzoru starih –
originalnih, nove pa so tudi pročelne piščali iz kositra. Po blagoslovu, ki ga
je slovesno izvedel generalni vikar g. Janez Lesnik, je v libeliški cerkvi
zapelo 634 piščali skupaj z libeliškimi cerkvenimi pevci.
V nagovoru je g. Lesnik navzočim povedal, da so orgle skupek mnogih
piščali, ki različno pojejo in imajo različno barvo tona, ter da lepo zvenijo le, kadar so te med seboj uglašene. Ravno tako
je z ţivljenjem v skupnosti – le »uglašeni« tvorimo harmonijo in slogo v krogu, kjer ţivimo. Sloţnost, razumevanje in
spoštovanje pa so glavni vzroki za nesebično skupno ţivljenje v vseh skupnostih.
Obnovo orgel so opravili delavci Škofijske orglarske delavnice iz Hoč. Zahtevnost obnove pa potrjuje dejstvo, da je
priprava in delo trajalo skoraj celo leto. Lastnosti in zmogljivost orgel, v glasbenem smislu, sta predstavila z besedo ing.
Brane Košir, vodja Orglarske delavnice in na klaviaturi orgel, današnji organist, magister Matej Podstenšek.
Domači ţupnik Franček Kraner se je v polni cerkvi zahvalil vsem, ki so
pripomogli, da se ohrani tako pomemben element v cerkvi, ki ima velik
pomen za bogosluţje, in je obenem v ponos celemu kraju. Posebno
zahvalo je izrekel vsem, ki so darovali prostovoljne prispevke za obnovo,
ki znaša okoli 30 tisoč € . Krajani so do sedaj z darovi prispevali skoraj
tretjino vrednosti.
Blagoslovu in sv. maši so poleg Libeličanov prisostvovali tudi številni
gostje iz bliţnjih krajev ter Društvo narodnih noš in kočijaţev iz Vodic.
Ob tej svečanosti so podelili tudi več priznanj nekaterim pevkam in
pevcem za dolgoletno sodelovanje v cerkvenem zboru.
Pred farno cerkvijo so bili obiskovalci deleţni izdelkov libeliških
gospodinj, ki ţe tradicionalno na ta dan napečejo številne dobrote. Seveda pa ni manjkalo toplih napitkov, kakor tudi ne
novo krščenega vina iz Slovenskih Goric, od koder izvira naš ţupnik Franček.

Miklavževanje!
Ţupnijska KARITAS Libeliče je organizirala prihod Miklavţa s spremstvom v farni cerkvi sv. Martina v Libeličah. V
popoldanskih urah na predvečer
sv. Miklavţa se je zbralo preko
petdeset otrok od enega
do
desetega leta starosti. Pred
prihodom dareţljivega gospoda so
zaigrali kratko igrico, s katero so
občinstvu povedali, da so le dobra
dela tista, ki nekaj štejejo in da je
le tisti pravi junak, ki je dober do
sočloveka. Miklavţ je darila podaril le tistim, ki so zapisani v knjigi kot
ubogljivi in dobri otroci. Za one druge, ki pa jih v Libeličah ni bilo, naj
bi poskrbel parkelj.

Silvestrovanje pred in v GD Libeliče!
Športno društvo Libeliče vabi vse krajane KS Libeliče
na druţenje sredi
vasi. Veselje ob
vstopu v Novo leto
bodo popestrili z
ognjemetom, ki se
bo odvijal pol ure
po polnoči (0030).
Poskrbeli bodo tudi
za toplo in hladno
kapljico, ter ples do jutranjih ur v dvorani.
Vljudno vabljeni, da najlepšo in najdaljšo noč v letu
preţivite med sokrajani in prijatelji, kot nekdaj.
Le z vašo udeleţbo nam bo uspelo, da bo silvestrska
noč v Libeličah spet druţabna kot pred leti.

Dedek Mraz!
Dobri moţ bo libeliške otroke
obiskal v
ponedeljek, 23.12. 2013 ob 1700.
uri v dvorani gasilskega doma
Libeliče. Prireditev je omogočila
Krajevna skupnost Libeliče, program pa bodo zagotovili
otroci vrtca in šole Libeliče.

Namizni tenis!
Športno društvo in PGD Libeliče organizirata rekreativno
igranje namiznega tenisa v dvorani gasilskega doma.
Dvorana bo za vse rekreacije ţeljne in ljubitelje te zvrsti
športa odprta vsako sredo v pozno popoldanskih in v
večernih urah. Za podrobnejše informacije in za ključ
dvorane se obrnite na Zlatka Zalesnik ali telefon
031606736.

Ločevanje, kot ga še ni bilo!
Je ţe res, da za ta kraj velja, da je sloga tu doma, a kaj ko je začelo veljati tudi,
da obstajajo situacije in stvari, ki izstopajo in kar kričijo po tem, da jih opaziš.
Ker sem sama take vrste človek, ki je strog sam do sebe, se počutim dolţno, da
vsaj opozorim svet in sem (deloma) stroga tudi do ostalih.
Vsak, ki ima vsaj kakšen kvadratni meter zase, dobro ve, da se lahko ta prostor
hitro napolni s takšnimi in drugačnimi stvarmi, ki jih morebiti dobiš v dar ali pa
se priloţnostno nakopičijo po zabavi ali vsakodnevnem ţivljenju. Potem pa
pridemo do vsaj dveh vrst ljudi, oziroma na razpotje.
Sama in tudi obe moji druţini to počnemo na takšen način, da zavedno ločujemo
suhe in mokre odpadke. Tu v Libeličah je še večje veselje, saj je ločevalni otok z
različnimi zabojniki v neposredni bliţini in nemalokrat radi zapeljemo z »garami« plastiko, steklo in pločevinke do tega
mesta. Seveda to vzame nekaj časa, a povem vam, da je metanje stekla v zabojnik tudi neke vrste terapija in včasih se
zgodi, da četudi je zabojnik odklenjen, raje mečem eno po eno.
Odklenjen zabojnik in moderni časi pa v nekaterih ljudeh sproţijo nekakšen čuden gumb. Ravno danes, med
ločevanjem, je bil eden tistih dni, ko terapija ni bila potrebna, pa je padla odločitev, da gre kar vsa plastika naenkrat v
zabojnik. Poglej ga zlomka! Cela vreča raznoraznih zadevščin, ki sploh niso plastika, niti pločevina, a vseeno tičijo tam!
Ob tem si mislim: »No ja, a se ne misli to ţe enkrat končat?« Ni bilo prvič in predvidevam, da zagotovo tudi ne zadnjič,
da se nekateri odločijo za rešitev po liniji najmanjšega odpora, a vseeno pričneš razmišljati, za koga gre, saj se vendar
ob akciji Očistimo Slovenijo vsi enotno borijo za čistočo in red, tu v zabojnikih pa popolna anarhija. Seveda je na tem
mestu potrebno dodati, da bo vsak, ki je to storil, ţe vedel kdo je bil, zagotovo pa se bodo našli tudi tisti nevedneţi, ki
trdijo, da oni pa ţe ne bi storili kaj takšnega.
Vsem, nevedneţem in tistim, ki krivdo priznajo, je treba povedati le eno: Spoštujmo vsaj tista osnovna nezahtevna
pravila za ohranitev narave in reda. Če pa je to preteţko pa vsaj to: Preden se odločite za takšen »podvig« vsaj uničite
dokaze, ki povedo, da ste ravno Vi ta kršitelj.
Maruša Čuk

Poskrbimo dovolj za svojo varnost?
K poţarni varnosti največ lahko doprinesemo sami. Za to pa moramo, poleg osnovnega znanja o protipoţarni zaščiti,
imeti tudi tehnična sredstva. Ravno med te pa spadajo tudi gasilniki ali po
starem gasilski aparati. Poţar lahko preprečimo ţe s kapljico vode ali z
najmanjšim gasilnikom, če to storimo takrat, ko se poţar začenja. In če je pri
roki gasilnik, še toliko boljše. Še posebej velja to v objektih, kjer se nahaja
lahko vnetljiva snov. Na kmetih so to skednji in skladišča suhe ţivalske hrane
ter garaţe s traktorji. Tudi v druţinskih hišah lahko pride do poţara na več
mestih. Vzroki pa so med drugim: pregretje olja na štedilniku, kratek stik na
električni napeljavi, ali vnetje avtomobila v garaţi, neprevidna igra otrok in še
in še je moţnosti za nesrečo. Ob takojšnji reakciji ob takih primerih preprečimo
veliko katastrofo.
Libeliški gasilci vsako leto organizirajo pregled gasilnikov za krajane. Tako je bilo tudi letos. Kako je akcija potekala smo
povprašali poveljnika PGD Libeliče Roka Plešivčnika, ki nam je povedal, da so v letošnji akciji pregledali preko 80
gasilnikov. »Za primer vzamemo, če je vsak udeleţenec pregleda prinesel dva aparata, lahko rečem, da je v akciji
sodelovalo 40 krajanov oziroma gospodinjstev. To je še vedno majhen odstotek prebivalstva, če vemo, da imamo v
krajevni skupnosti 150 gospodinjstev. Napredek se kljub temu pozna, saj smo v zadnjih
petih letih za krajane priskrbeli 40 novih gasilnikov,« pravi Rok in nadaljuje, da na
pregledih vsako leto opaţajo iste ljudi, ostali, ki jih ni, pa imajo po domovih aparate
stare preko 30 let. O delovanju le-teh pa lahko samo upamo.
V začetku oktobra so člani PGD Libeliče posredovali v stanovanjski hiši v Libeličah,
kjer se je iz neznanega razloga vnel bojler v kletnih prostorih. Poţar so pogasili z
dvema 6 kilogramskima gasilnikoma na prah in s tem preprečili, da bi poţar povzročil
še večjo škodo v drugih prostorih objekta.
Poveljnik PGD Libeliče ob tej priliki poziva vse krajane, ki tega še niso storili, da se
opremijo z ustreznimi gasilniki in s tem sami pomagajo povečati lastno varnost pred poţari. Za nabavo aparatov se vedno
lahko obrnete na poveljnika PGD Libeliče Roka Plešivčnika ali na telefon 051 410 416, kjer boste dobili tudi informacijo,
kateri gasilnik je za vas najprimernejši.
Ob Boţiču in vstopu v novo leto PGD Libeliče poklanja čestitko:

Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče želi vsem svojim
članom ter krajanom vesele Božične praznike in vse najlepše
v letu 2014.

