Krajevna skupnost
LIBELIČE

Leto XX Številka: 3
Naklada: 170 kom.
Urednik: Adrijan Zalesnik
Lektor: Irma Knez
V Libeličah, junij 2011

Libeliški GLASNIK
http://www.libelice.si

E-mail: adrijan.zalesnik@libelice.si

Libeliče praznujejo!
PGD Libeliče praznuje častitljivo
astitljivo obletnico svojega delovanja. Društvo je
aktivno že 120 let. Ob tem visokem jubileju prirejajo skupaj s Kulturno
prosvetnim društvom in Krajevno skupnostjo,
skupnostjo veliko praznovanje, ki se bo
cel teden odvijalo na igrišču na Gorčah.
igriš od nedelje, 19.6. 2011 do
Krajane obveščamo, da bodo prireditve na igrišču
25.6.2011. Takrat bo tudi osrednja proslava ob gasilskem prazniku.
Organizatorji vabijo vse krajane, da si ogledajo prireditve, ki se bodo v
tem času odvijale na igrišču. (Razpored
azpored prireditev je objavljen na drugi strani).
strani

Program osrednje proslave ob 120 letnici PGD Libeliče
Libeli :
1630
SLAVNOSTNA SEJA
1845
FORMIRANJE PARADE
1900
GASILSKA PARADA Z GODBO NA PIHALA OJSTRICA
BLAGOSLOV NOVEGA ORODNEGA VOZILA GVV-1
GVV
PREVZEM NOVEGA PRAPORA GZ DRAVOGRAD
2000
VRTNA VESELICA
Z ANSAMBLOM OKROGLI MUZIKANTI
TER BOGATIM SREČOLOVOM
OLOVOM NA IGRIŠČU
IGRIŠ
NA GORČAH
Pridobitev društva je že nared!

Libeliška pentlja!
Rekreativna kolesarska
olesarska tekma za koroški pokal,
pokal ki jo skupaj s ŠD Libeličee organizira Športno društvo MTB Koroška,
Koroška bo
v nedeljo, 19.06.2011 s startom ob 11:00 uri.
uri Organizatorji
rganizatorji opozarjajo vse uporabnike ceste na Libeliško in Črneško
Goro ter na Strojno, da bo v času
asu tekme popolna zapora ceste. Zapora bo trajala le toliko časa, da jo prevozi zadnji
kolesar. Prosijo, da se uporabniki držijo navodil policistov in varnostnikov, ki bodo skrbeli za varnost kolesarjev in drugih
udeležencev na cesti. Strpnost in sodelovanje je že od nekdaj vrlina Libeličanov.
Libeli anov. Potrdimo to ponovno!
Potek ture:
ah 0,0 km ST
START (ob 1105)
- Krožišče v Libeličah
- Komež
3,3 km (konec asfalta)
- Pesičer
5,8 km
- Trotov križ
6,6 km
- LK Strojna
9,4 km
12,5 km (Ravne - Dobrava - Gampart)
- Križišče
- LK Libeliče
15,5 km
- Oskrd
17,7 km
- Kordeževa rida 19,6 km (spet začetek asfalta)
- Krožišče v Libeličah
ah 21,69 km CILJ
Zanimivo si bo ogledati kolesarje!

LIBELIŠKI TEDEN OB 120 – LETNICI GASILSTVA
Prireditve ki se bodo odvijale na igrišču na Gorčah, so pripravile krajevne organizacije.
PROGRAM DOGODKOV

datum prireditve

vsebina

organizator

Nedelja, 19.6. 2011
ob 1100

Libeliška pentlja- krožni kolesarski
vzpon na Libeliško in Črneško Goro
ter Strojno

MTB Koroška in
ŠD Libeliče

Ponedeljek, 20.6.2 011
od 17. do 21. ure

Predstavitev lokostrelstva in ribištva
ter predavanje

Lokostrelsko društvo
in Ribiška družina
Dravograd

Torek, 21.6.2 011
od 19. ure

Predstavitev Lovske družine
Libeliče in predavanje ter pogostitev
gostov z lovskim golažem

LD Libeliče

Sreda, 22.6. 2011
ob 20. uri

Predstavitev odlomka igre »Mož, ki
si ne upa« in igre mladih »Vzorni
soprog«

KPD Libeliče

Četrtek, 23.6. 2011
ob 20. uri

Predstavitev filmov o Libeličah

KPD Libeliče

Petek, 24.6. 2011
ob 20. uri

Koncert okteta Kograd IGEM
Dravograd

KPD Libeliče in oktet

Sobota, 25.6. 2011
ob 1630. uri

Slavnostna seja PGD Libeliče v
gasilskem domu

PGD Libeliče

ob 1900. uri

Gasilska parada s proslavo in
prevzemom novega orodnega vozila

PGD Libeliče

po uradnem delu

Vrtna veselica z bogatim
srečelovom.
Zabaval vas bo ansambel »Okrogli
muzikanti«

PGD Libeliče

Vljudno vabljeni na vse prireditve,
ki vam ponujajo veliko zanimivosti!

Potujoči market v Libeličah!
Enkrat tedensko našo vas obišče potujoči market »Doris«, ki kupcem ponuja najosnovnejše življenjske
potrebščine.
Urnik: vsako sredo od 1045 do 1100 stoji pred gostilno Rus Danice in od 1140 – 5 minut pri kmetiji Oto
Marije »Jakl«
Objavljamo tudi telefonsko številko, preko katere se s trgovcem dogovorite ali naročite želeno blago:
041 499 979.

