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Aktivnosti PGD Libeliče dosegle vrhunec!
Enota članov A PGD Libeliče je
v Črni na
Koroškem ţe
četrtič zapored
dvignila
v
zrak pokal za
zmago
na
tekmovanju
koroške regije.
To jim je v tej
zasedbi uspelo
ţe petič. Enota
v podobni zasedbi nastopa ţe od leta 2005, ko so
prvič zmagali na regijskem tekmovanju in se uvrstili
na prvo drţavno tekmovanje v Ţalcu leta
2006. Dosegli so 8. mesto. Naslednje drţavno
tekmovanje je bilo v Celju 2010. PGD Libeliče je
takrat osvojilo naslov drţavnih prvakov, ki ga je
branilo v soboto, 26. maja v Velenju. Tokratna vaja je
bila nekoliko drugačna. Pa poglejmo kako se je
odvijalo nadaljnje tekmovanje.
V Velenju je v soboto, 26. maja 2012, potekalo
drţavno člansko gasilsko tekmovanje, na katerem je
sodelovalo 298 tekmovalnih enot. Med sodelujočimi
so bili tudi člani Občinske gasilske zveze Dravograd,
ki so jo predstavljali člani in članice PGD Libeliče in
Črneče.
Libeličani so bili prisotni s petimi ekipami in z
avtobusom navijačev, ki so poskrbeli za spodbujanje
tekmovalcev in ustvarjali pravo športno vzdušje.
Libeliška zastava, majice in transparenti z napisom o
Prasl 2012!

Libeličah, so ob vsem gasilskem in športnem duhu
poskrbeli tudi za promocijo našega kraja. Vzdušje je
bilo po opravljenih nalogah naših tekmovalcev na
višku in polno pričakovanj. Ne glede na doseţena
mesta, je za tako malo vas, kot je naša, velik uspeh
tako mnoţično sodelovati na drţavnem nivoju.
Udeleţiti se drţavnega
prvenstva, s preko 40
tekmovalci
je
zavidanja vredno. Kjer
je tekmovanje so tudi
rezultati,
zato
povejmo, da so naši
fantje »A« še vedno med sedmimi najboljšimi
ekipami v Sloveniji in jim je do kvalifikacij za izbor
za olimpijado zmanjkalo le nekaj stotink. Ostale
doseţke, ki tudi niso zanemarljivi, si lahko ogledate v
nadaljevanju, več pa v sliki in besedi na internetu.
(www.libelice.si)
Upam si izreči iskrene čestitke v imenu vseh bralcev
našega glasila vsem sodelujočim, tudi tistim, ki pri
tem sodelujejo nekako v senci, a imajo velik pomen
pri uspehih libeliške »poţarne brambe«.
Rezultati:
Člani A: 7. mesto od 51 sodelujočih ekip (Črneče 36.
mesto). Članice A: 21. mesto od 46 sodelujočih ekip.
Članice B: 37. mesto od 48 sodelujočih ekip. Starejši
gasilci: 22. mesto od 56 sodelujočih ekip.
Starejše gasilke: 21. mesto od 44 sodelujočih ekip.

Letošnji »cvetni vikend« je bil malo drugačen od prejšnjih. Izdelava praslna bi bila postavljena
pod vprašaj, če se še enkrat ne bi izkazala dobra
lastnost Libeličanov, da če je treba pa ‘kup
stop’jo. Izdelovalci so fantje, ki so tudi gasilci.
Nesreča ne počiva in tako je zahtevala
intervencijo gasilcev na poţaru na Ojstrici ravno
v času največje zagnanosti za izdelavo velikana.
Fantje so odšli in potrebna je bila akcija, da se jih
nadomesti z drugimi. Uspelo je in do vrnitve
gasilcev je bil prasl skoraj nared za cvetno
nedeljo.
Zahvalo je treba izreči vsem, ki so ob tej priliki
pomagali. Je pa tudi res, da se vsako leto zgodi nekaj kar zaznamuje dogodek na cvetno
nedeljo. Letos je pri pripravi na postavitev 25,75m visokega praslna ob cerkveni zvonik usoda
hotela, da so enemu izmed nosačev počile hlače in to tako, da je imel odprt šlic kar odzadaj.

Zbiranje starega papirja!
Otroci OŠ Libeliče še vedno zbirajo star papir. Kontejner stoji na parkirišču ob šoli. Zbirajmo z njimi!

Praznik libeliških ţensk!
Proslava ob »Prazniku libeliških ţensk« je bila letos sicer malo bolj
pozno, gledano po koledarju, pa zato nič manj prisrčna, odkrita in
prijetna. Skupaj so jo organizirali osnovna šola in vrtec Libeliče, KPD
z mešanim pevskim zborom in Krajevna skupnost. Skozi pravljico o
Rdeči kapici in Janku in Metki so otroci svojim mamicam prikazali
svoje igralske sposobnosti. Da pa so tudi glasbeno nadarjeni, so kot
pravi orkester zaigrali nekaj pesmic na Orffove instrumente. Kot
solistki pa sta igrali tudi Nika na citre in Zarja na flavto. Mešani
pevski zbor je ob kulturnemu dogodku prispeval dve pesmi. Redko
slišani pesmi je dirigiral vodja Zdravko Ridl.
Za zaključek so ob spremljavi harmonike Marka Prevolčiča vsi otroci skupaj zapeli pesem, namenjeno samo
mamicam Proslavo je zaključil predsednik Sveta KS Libeliče Branko Ferk in se zahvalil vsem sodelujočim in
obiskovalkam zaţelel vse najboljše ob njihovem prazniku.
Tudi tokrat se je pokazalo, da bi v kraju potrebovali večji kulturni prostor.
HIT GORČE!
Športno udejstvovanje v KS Libeliče je bilo (in je)
vedno mnoţično. Poleg kolesarjenja, pohodništva,
tekanja in drugih dejavnosti pa
prevladuje
nogomet.
Tako je bilo tudi
davnega
leta
1996, ko je bilo
interesentov za
igranje več, kot
pa ekip v okviru
športnega društva. Zaradi tega se je dogajalo, da
niso vsi igre ţeljni prišli v »špil«, kot pravimo po
domače. Pa se Pavlu Gliniku porodi misel, da bi
ustanovil še eno ekipo v kateri bi bili igralci, ki
večinoma domujejo na Gorčah. 2. avgusta so
ustanovili nogometno ekipo »HIT Gorče«. Ekipa je,
poleg ţe obstoječih (Odpisani, Mladi Libeliče …),
bila sestavni del športnega
društva.
Hit Gorče je takoj pričel
igrati nogomet v občinski
ligi B. Doseţeno 4. mesto
v tej ligi je bil velik uspeh
za
novo
ekipo.
Organizatorji občinske lige
so ekipi ponudili moţnost prehoda v A skupino, ki
je predstavljala močnejšo konkurenco, kjer se igra
kvalitetnejši nogomet. HIT Gorče se je prostovoljno
in zavestno odločil za ta korak.
Zagnani fantje so v tej skupini dosegali zelo dobre
rezultate. V sezoni 1998/99 so zasedli 2. mesto, leta
2000 so bili bronasti, 2002 se okitijo z naslovom
občinskih prvakov pokalnih zmagovalcev, naslednje
leto so dobili srebro v A ligi, 2004 so zopet bili
pokalni zmagovalci, kar se je ponovilo še leta 2006.
To je samo nekaj doseţkov na nogometnem
področju v občini. Pavel Glinik, sedaj kot
»starosta« ekipe pravi, da mu je poleg vseh uspehov

najbolj ostalo v spominu igranje na mednarodnem
turnirju v Avstriji, kjer so igrali z mlado
reprezentanco Avstrije. Kljub rezultatu 3:1 za
Avstrijce, je bila to za malo vaško ekipo velika čast.
Poleg igranja nogometa pa se je ekipa kar aktivno
vključevala tudi v ostale dejavnosti v kraju. Pri
urejanju igrišča so nekaj časa imeli vodilno vlogo,
prav tako so organizirali razna srečanja za svoje
člane, njihove druţine in širše. V zimskem času so
najeli telovadnico v Meţici in tam nabirali
kondicijo za poletne dni. Skratka, uspelo jim je
mlade obdrţati organizirane v klub, kjer so poleg
športnih vrlin pridobivali tudi druge, za ţivljenje
potrebne vrednote, kot so tovarištvo, kolektivnost,
borbenost, disciplina… Prav tako pa se je krepil
duh o patriotizmu, se pravi pripadnosti lastnemu
domačemu kraju. Vedno in povsod so poleg imena,
ki ţe samo po sebi pove od kod so, povedali, da so
iz KS Libeliče.
Skoraj bi pozabil. Zanimalo me je zakaj se ekipa
imenuje HIT Gorče. Pa pravi Pavel, da to ni kratica
ampak beseda, ki
pove, da je nekaj
na vrhu, da je
nekaj najboljše…
Pa še res so svoj
čas to bili.
Danes ekipo vodi
Bogdan Roţej, ki
je tudi eden prvih
članov ekipe. Glinik pravi, da je vodstvo v dobrih
rokah in da se bo HIT Gorče zopet pojavljal na
prvih mestih domače in občinske lige v nogometu.
Finančno so ekipo podprli libeliški podjetniki :
Matej Močilnik, Tomo Pšeničnik, Peter Hovnik,
Mizarstvo Rener, Danilo Primoţič in Simon Glinik.
Vsem se iskreno zahvaljujejo.
Za šestnajst let delovanja jim izrekam čestitke in
ţelim obilo uspehov v prihodnje.
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Oglejski patriarh Pilgrim je namreč leta 1132 sklenil pogodbo o desetini z grofom Wolframom Trebinjskim, posestnikom
graščine v Gornji vasi pri Ţvabeku, ….Isti grof je bil po mnenju Klebla – ustanovitelj ne le Ţvabeške, temveč tudi
libeliške cerkve …
Grajska kapela v Libeličah je bila zgrajena leta 1742
V ţupnišču je shranjen Seznam urbarskih fevdnih kmetov in drugih obdavčenih oseb cerkve sv. Martina, njenih podruţnic
ter ţupnišča , ki je bil zvesto izpisan in sestavljen po starem urbariju v letu 1772.
Do leta 1792 so lavantinsko škofijo novo uredili, tako da so Libeliče z vsem velikovškim okrajem vred spadale pod
lavantinske škofe …
Spominska plošča iz marmorja, vzidana v zunanjo steno sedanjega prezbiterija poroča o trikratni zidavi sedanje cerkve…
Vpeljala se je vespera na predvečer praznikov ali nedelje
Podruţnica sv. Cirila in Metoda za Libeliče in okolico je bila upravičena prirejati shode, izobraţevalne tečaje, veselice,
igre itd. … Največji »shodi« Libeliške podruţnice so bili navadno v pustu in na dan ţegnanja. …Da so nove moţnosti v
Libeličah izrabljali in zagnano delovali, o tem pričajo nekatera poročila v časopisih. 3.2.1892 so se zbrali pri Punkarju v
Potočah. Tam je udeleţencem prepeval pevski zbor iz Črneč.
so popravili cerkveni stolp in streho, … mora libeliški ţupnik oskrbovati še faro Št. Urh v Strojni. 20. novembra so
blagoslovili kriţev pot, ki ga je daroval g. Dobrovnik
Nov odbor Libeliške podruţnice Ciril Metodovega društva so sestavljali ţupnik Martin Krejči, tajnik, trgovec Peter Ring,
blagajnik, posestnik Anton Meţnar, v odboru pa še Ivan Štavdekar, Ivan Stana in Cvetko Pičko s Suhe. Dne 12.5.1902 je
bilo zborovanje le spet na Suhi, in sicer v gostilni Šercer. Zbrani so prepevali pozno v noč.
Leta 1902 je ustanovil posestnik in gostilničar Franc Ţlebnik pd. Nemec skupaj z mizarskim mojstrom J. Srebotnikom,
posestnikom Antonom Meţnarjem in Francem Meţnarjem, bralno društvo Libeliče.
Na orglah so morali narediti nov meh, jih očistiti, uglasiti in mehansko obnoviti.
11. novembra je prišel Anton Vogrinec v Libeliče. Sprejela ga je velika mnoţica ljudi …
Kmet in gostilničar Janez Edelman iz Libelič je bil pri volitvah v deţelni zbor (5.9.1902) kandidat nemške »ljudske
stranke« … na volitvah 10.11.1902 je dobil 141 glasov in podlegel slovenskemu kandidatu Grafenaurejem(709 glasov)
Farovţ se je znatno popravil, svinjski hlevi tik ţupnišča pa podrli… gasilci so kupili novo izpopolnjeno ročno brizgalno …
Dne 30. septembra je prišel ţupnik v spremstvu okrajnega glavarja Rudija Mencina nazaj v faro … za šolskega upravitelja
je bil 1. 10. 1922 imenovan Ivo Močnik…
Priključitev Libelič k Jugoslaviji je bila resnično pomemben in odmeven dogodek, toda imel je tudi svojo senčno plat.
Dnevnik »Jutro« poroča dne, 10.10.1922 iz Libelič: »Libeliče oropane. Libeliče pri Dravogradu, ki so je morali 30.
septembra izprazniti Avstrijci, so isti pred odhodom močno izropali. Iz gasilskega doma so odnesli vso opremo požarne
brambe z brizgalno, iz občinske pisarne vse spise in železno peč, bakren kotel in štedilnik, iz voditeljevega stanovanja pa
štiri okna.«
Graničarji, razen enega Slovenca sami Srbi, so si zgradili tik ob farovţu barako. Stroge odredbe: tri metre od meje se ne
sme ničesar obdelati. 15. avgusta so ustrelili graničarji Pečnikovega sina v Avstriji, ko je šel pijan čez mejo.
… sta vsled gospodarske krize dva vaščana Libelič prišla v anale takratne kriminalistike. Z zelo primitivnimi sredstvi sta
kovala denar… V vasi je izbruhnila epidemija griţe in skoraj pri vsaki hiši so imeli bolnika …
Cerkveni nauk šolarjev se vrši v torkih po maši in v petkih ob 12. uri. Rimu zvesti duhovniki se smatrajo za izdajalce
domovine. Ker pri Buču niso plačevali davka, so jim ta čas odgnali 1 kravo, bika, kobilo, električni motor in »bord-ţago«.
Duhovniki plačujejo 47% davka od maš in obredov.
Kulturno društvo izvede dramsko uprizoritev Begunka. ..so na zemlji, ki jo je imela ekonomija (agrarna zemlja), ustanovili
zadruţno posestvo pod upravnikom Štefanom Novak. Krajevne ljudske odbore pa so vkljub močnemu nasprotovanju
krajanov komasirali v večjo občino Dravograd.
Nekoč je tukaj za praznike bilo po 30 strelcev z moţnarji, da se je hrib tresel…
…so pričeli z gradnjo betonskih peskolovov na Škurlejevem grabnu …
Kulturno društvo izvede dramsko uprizoritev: Lovorjev venec, Gumb …
Kostnico in pokopališko ograjo so pobelili domači zidarji. Knjigo »Nostra maxima culpa« (avtor Anton Vogrinec I) so
našli v univezitetni knjiţnici v Celovcu
… se je zaradi praznovanja 50. letnice priključitve Libelič na področju infrastrukture marsikaj spremenilo …regulacija
potoka skozi vas, asfaltirali so cesto od mejnega prehoda do Gorč ter do Plahutnika…je 22. oktobra Libeliče obiskalo
5000 ljudi iz cele Slovenije. Leta 1972 so ob adaptaciji šole oder v razredu podrli.
Dne 29. marca je Anton Vogrinec II. umrl. Ob 60. obletnici Libelič je bil izdelan priloţnostni ţig pošte Libeliče, ter
kuverta s sliko Libelič … vzidali so nova okna v šolo.
Kulturno društvo izvede dramsko uprizoritev: Srečka
V ţupnišču uredijo novo veroučno učilnico – dela prevzamejo domači mojstri.
… v ţupnišču naj bi se uredila muzejska soba, kjer bi razstavljali gradivo koroškega plebiscita … pridobivali so projektno
dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije .. na praznovanju 70. letnice je v oktobru bilo prisotno celotno takratno
predsedstvo republike Slovenije … očiščeni so bili peskobrani … dobili so novo vaško gostilno … Ob 70. obletnici, leta
1992, je proslavi prisostvovalo celotno slovensko predsedstvo, na čelu s predsednikom Milanom Kučanom.
…libeliški prasl meri 19,5 m v višino…zaţivele so aktivnosti za izgradnjo KTV … Jure Močilnik na regijskem
tekmovanju v Velenju osvoji zlato plaketo …izvajajo se zaključna dela na ţupnijskem skednju, kjer bo nastala kmečka
zbirka….29.9. velika proslava ob 80. obletnici priključitve Libelič …izdela se priloţnostni ţig ob 80. obletnici na pošti
Libeliče …proti Libeliški Gori se asfaltira 970 m ceste …obnovili so notranjosti farne cerkve …
… se še dogaja…

Prispevke brez podpisa je prispeval urednik!

Tudi letos »Libeliška pentlja«!
Rekreativna kolesarska tekma za koroški pokal, ki jo skupaj s ŠD
Libeliče organizira Športno društvo MTB Koroška, bo v

soboto, 9. 6. 2012 s startom ob 10:00 uri.
Prijave sprejemajo na dan prireditve od 800. do 930. ure na igrišču.
Startnina je 10 €, za otroke mlajše od 15 let je udeleţba brezplačna.
Vsak udeleţenec prejme spominsko
majico, topel obrok, sadje in sveţ
napitek. Kontaktna oseba je Joţe
Pšeničnik (051 386 591). Potek proge
je enak kot lansko leto. Skupna dolţina pa je 21,69 km.
Organizatorji opozarjajo vse uporabnike ceste na Libeliško in Črneško Goro
ter na Strojno, da bo v času tekme popolna zapora ceste. Zapora bo trajala le
toliko časa, da jo prevozi zadnji kolesar. Prosijo, da se uporabniki drţijo
navodil policistov in varnostnikov, ki bodo skrbeli za varnost kolesarjev in
drugih udeleţencev na cesti. Strpnost in sodelovanje je ţe od nekdaj vrlina Libeličanov. Več o koroškem
pokalu si preberite na: http://www.koroskipokal.si/v_libelice.php
Zanimivo si bo ogledati kolesarje!
OBNOVIMO ZNANJE – REŠIMO ŢIVLJENJE!
V petek, 20. aprila sta Krajevna skupnost Libeliče in Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Dravograd organizirala v Libeličah
predavanje z naslovom »OBNOVIMO ZNANJE – REŠIMO ŢIVLJENJE«
Namen predavanja je bil obnoviti znanje o cestnoprometnih predpisih in
spoznati novo prometno zakonodajo, ki velja od 1. 7. 2011 dalje. O zakonih
in novostih v cestnoprometnih predpisih je govoril Ferdo Abraham,
predsednik AMD Dravograd, o pooblastilih policije pa pomočnik
komandirja Policijske postaje Dravograd, Igor Knez. Oba sta tudi člana
občinskega Sveta za preventivo v cestnem prometu..
Kljub skromni udeleţbi so prisotni ugotovili, da so takšna obnavljanja znanja potrebna in koristna. Ţal pa se jih
med prometnimi udeleţenci ne jemlje dovolj resno. Zavedati se moramo, da ko dobimo vozniško dovoljenje, z
njim nismo dobili vsega znanja o prometu. To znanje moramo nenehno obnavljati in dopolnjevati. Vse
prevečkrat pa smo prepričani, da se nam ne more kaj zgoditi in da mi ţe ne kršimo prometnih predpisov, ki
zagotavljajo le minimalno varnost na cesti. Prepričanje, da se moramo drţati prometnih predpisov zaradi
policije in morebitne kazni, je zmotno. Dokler ne ugotovimo, da pri tem gre le in samo za varnost nas samih in
soudeleţencev na cesti, nismo dobri vozniki. Največji prispevek k varnosti lahko dodajamo le mi – vozniki.
V slogi je moč!
Pregovor v naslovu je še kako resničen. Eden zadnjih dokazov za to je zaselek nad šolo v Libeličah. Kar nekaj
časa so se trudili, da bi pristojne organe prepričali o potrebnosti javne
razsvetljave v njihovi ulici. Ni bilo uspeha. Stvar so v roke vzeli kar
sami. S strokovnjaki in seveda skupaj s tistimi, ki dajo soglasja, so
napravili načrt izvedbe in tudi finančni načrt. Stroške investicije so si
enakomerno razdelili med šest strank in vsak je prispeval pribliţno
200 €. Zemeljska dela so opravili ročno in niso všteta v denarni
strošek. Danes lahko vidimo 3 nove ulične svetilke in zadovoljne
stanovalce, ki so pokazali, da se da z dogovorom in relativno nizkimi
stroški še tudi kaj postoriti zase. Nekoč smo bili kot druţba znani po
takšni slogi in solidarnosti. Ţal pa je danes tega le še za vzorec.
Dobro je, da nismo pozabili!
»Majpam« na novi lokaciji!
Letošnji »majpam« je bil postavljen na novi lokaciji, ki
bo najbrţ postala stalna. Je pa sigurno primernejša kot
prejšnja.
Danes

Včasih

