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Vesele
velikonočne
praznike
vam želi
Krajevna skupnost Libeliče
Korajža je v Libeličah doma III.!
Tretjič so se Libeličanom pokazali domači talenti, ki so zbrali korajţo
za javni nastop. V nedeljo, 3. marca je bila v gasilskem domu
prireditev »Korajţa je v Libeličah doma«. Dobro uro dolg program so
zapolnili pevci, muzikanti, igralci in prvič tudi folkloristi. Zadnji so
bili novost in so imeli premierno predstavo pred domačim občinstvom.
Kulturno prosvetno društvo Libeliče je kot organizator zadovoljno z
uspehom prireditve. Ţelijo pa si, da bi se še več domačih talentov
opogumilo in pokazalo svoje znanje, talent in sposobnosti pred širšo
javnostjo. Po ocenah gledalcev je kar prehitro minila ta dobra ura. V
primeru, da bo drugo leto uslišana ţelja organizatorjev in gledalcev, po
še večjem sodelovanju, bodo prireditev »raztegnili« tudi na dve uri. Vse je odvisno od pripravljenosti na
sodelovanje krajanov. Ponovno se je pokazalo, da je dvorana v libeliškem gasilskem domu premajhna za
takšne prireditve. O ţelji po večji dvorani sta v imenu krajanov nekaj povedala tudi povezovalca prireditve.
Lanska prireditev je bila zdruţena s slovenskim kulturnim praznikom, letošnja pa s praznikom ţensk. Z
recitalom in čestitkami so obeleţili tudi to.
Po odzivu publike sklepamo, da prireditev ni izgubila svoje prisrčnosti in domačnosti, pa še nasmejala je
prisotne.
Ljudske pevke!
Ljudske pevke iz Libelič, pod vodstvom Zdravka Ridl so se tudi letos
udeleţile srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viţ Koroške, ki
je bilo v nedeljo, 3. februarja na Kapli na Kozjaku. Prireditev je nosila
naslov kot ena od pesmi, ki so jo pele libeliške pevke, “En liep dan se
pribliţuje”.
V polni dvorani kapelske šole je nastopilo deset skupin iz cele Koroške.
Med gledalci je bila tudi etnologinja Vesna Sever, ki bo s svojo strokovno
oceno predlagala skupine, ki se bodo udeleţile enake prireditve na
drţavnem nivoju. Katere bodo te skupine, bo sporočeno vodjem skupin.
Nastop naših pevk z Zdravkom, je bil uspešen, pa tudi malo bolj ritmičen
od ostalih nastopov ljudskih pevcev. Slovenske narodne pesmi so po večini
ţalostne in pripovedujejo o nesrečnih dogodkih. So pa med njimi tudi take, ki so vsaj ritmično bolj razgibane. Tri od teh
so zapeli libeliški predstavniki: En liep dan se pribliţuje, Sem Mojcika paurška hči in Zakaj se tak lišpaš na sveti.

»HOTEL PALACE«!
Dramska skupina - mladi Kulturno prosvetnega društva Libeliče je v petek,
22. februarja uprizorila tri enodejanke. Premierna predstava pred polno
dvorano domače publike je na gledalce naredila zelo dober vtis. Reţiserka
Simona Jerčič Pšeničnik je avtor priredbe izvirnega dela Neila Simona
»Hotel Plaza«. Domača reţiserka je dogajanje treh zgodb preselila na
domača, slovenska tla, v Portoroţ v hotel Palace. V treh zgodbah si lahko
ogledamo dogajanje v sobi 102 tega hotela.
Ob dobri reţiji mlade reţiserke Simone in prepričljivi igri vseh nastopajočih,
so gledalci s predstave odšli s prijetnimi občutki. Čestitamo!
Dramska skupina KPD Libeliče bo s svojimi predstavami gostovala tudi po
Koroški.

Prasl 2013!
Izdelava letošnjega »velikana« bo vsem izdelovalcem še bolj
ostala v spominu. Njihovo poslanstvo pri ohranjanju vaških
običajev je letos posnela nacionalna televizija. V soboto pred
cvetno nedeljo so bili libeliški fantje, libeliški prasl in s tem
cele Libeliče prikazane celotni Sloveniji v prvem dnevniku
ob 13. S tem so Libeličani še enkrat prispevali nekaj v arhiv
nacionalne TV o ohranjanju tradicije na Slovenskem.
Letošnji prasl je bil 24,3 m visok. Pri celotnem postopku pa
so se zopet upoštevala vsa »pravila«. Iva, čremza in dren
okrašeno s pušpanom, neparno število nosačev in tudi toliko
obročev na njem. Kot vedno, je svoj deleţ prispeval tudi neţnejši spol, ki prasl okrasi, da dobi pravi zunanji videz. Po
ţegnu so ga zopet dvignili pod napušč kmečke zbirke, kjer bo na ogled turistom in tudi domačinom ter tako ohranjal čut
do starih običajev.

Tudi pusta smo imeli!

Pustna sobota v Libeličah je minila
tako kot večina teh vsa leta. Pred
gasilskim domom so se zbrale
maškare in ljubitelji pusta. Število
udeleţencev
je
bilo
»kot
običajno«, bi pa bilo boljše, če bi
na povorki skozi vas sodelovalo še
več krajanov, našemljenih ali kar
tako. Organizator je bila Krajevna
skupnost, sodelovala pa sta šola in
vrtec. Libeličanke so tudi letos
organizirale skupinsko masko.
Tokrat so bile telovadke. Med
posamičnimi maskami pa je bilo
kar nekaj duhovitih. Sodeloval je
tudi pravi konjiček, ki so ga jezdili
otroci. Po povorki je vse
udeleţence v gasilskem domu
čakal topel čaj in »zabulan krap«.
Je pa škoda, da so tudi letos
pozabili na libeliško maskoto –
kamelo, ki čaka v kmečki zbirki,
da bi se vsaj enkrat na leto
premaknila na sveţi zrak. Bo pa
morda drugo leto ta srečni
dogodek zanjo.

Vikica častna članica KPD Libeliče!
»Gospa Viktorija Kos je leta 1949 nastopila službeno mesto učiteljice v
Libeličah. Že takoj ob prihodu na
novo delovno mesto se je aktivno
vključila v kulturno prosvetno
dogajanje na vasi.« S temi besedami
se začne obrazloţitev za pridobitev
srebrne ali zlate plakete RS za delo na
kulturnem področju, ki smo ga
Libeličani na ministrstvo za kulturo
RS poslali leta 2002. Vikica je postala
lastnica srebrne plakete RS za delo v
kulturi. V poznejših letih so se temu
visokemu priznanju pridruţila še
druga, tudi občinska.
Vse
od
ustanovitve
Kulturno
prosvetnega društva Saberčnik leta 1949 (sedaj KPD Libeliče) je v njem
opravljala delo tajnice. Ni potrebno govoriti, da to ni bila njena glavna
dejavnost. Bila je vodilo kulturnega ţivljenja na vasi, bila je reţiserka,
bila je govornica in še bi lahko naštevali. Leto 2013 bomo šteli za leto,
ko je Viktorija Kos aktivno prenehala opravljati funkcijo tajnice v
društvu. Na zadnjem občnem zboru društva so člani soglasno potrdili
sklep, da Vikica postane častna članica društva, da ostane stalna članica
upravnega odbora. Po aplavzu je zaprosila za par besed. Obnovila je
zgodovino svojega delovanja in izrazila zahvalo za pozornost s strani
članstva. Neizmerno je bila hvaleţna, da je društvo namenilo priznanje
nekomu, ki je res celo ţivljenje posvetil kulturi. »Priznanje, ki ti ga dajo
tvoji ljudje je vredno največ, prekaša vsa dosedanja, ki sem jih prejela.«
je v zahvalo ganjena povedala vsem navzočim. Mi vsi pa lahko
rečemo:«Hvala tovarišica Vikica, za vse kar ste nas naučili, za vse kar
ne bo pozabljeno v Libeličah. Kultura je privilegij tistih, ki jo znajo
cenit in ljubezen teh, ki jo ljubijo.
To pa simbolizirate Vi!.«

Čas za oceno lanskih aktivnosti!
Začetek leta je priloţnost za pregled in oceno dela v odhajajočem letu. Tega se posluţujejo skoraj vsa društva v kraju. V
tem času organizirajo svoje občne zbore. Občni zbor je najvišji organ v društvu, ki sprejema sklepe o delu, poda ali
sprejme poročila organov ter izvoli predstavnike organizacije, če je volilno leto. Je pa tudi prilika, da večina članov
enkrat na leto skupaj posedi, podebatira in se na koncu poveseli. Ţal pa udeleţba pri nekaterih ni vedno velika, kar pa ne
pomeni, da člani niso aktivni. Pa poglejmo kako so potekali zbori.
PGD Libeliče!
Gasilci na svojem občnem
zboru vedno beleţijo dobro
obiskanost. Letos še posebej,
saj so volili novo vodstvo. Po
ustaljenem dnevnem redu
zbora so poslušali poročila
vodstva in o njih imeli
razpravo. Daljše poročilo je o
delu društva podal dosedanji predsednik društva Rok
Plešivčnik, ki se je s te funkcije poslovil. Močan aplavz
je bil potrditev Rokovega dobrega vodenja društva.
Poročila so podali tudi drugi organi društva. Najvaţnejša
točka pa so bile volitve. Letos so potekale po predpisih
GZS. Za novega predsednika PGD Libeliče je bil izvoljen
Marko Prevolčič ml., operativno dejavnost pa bo vodil
Rok Plešivčnik. Izvoljeni so bili tudi ostali organi, ki jih
statut društva predpisuje. Zapisnik občnega zbora in
druge dokumente lahko pogledate na naši spletni strani.

KPD Libeliče!
Kulturno prosvetno društvo je tudi opravilo pregled
realizacije
lanskega načrta.
Člani so podprli
poročilo
predsednice, prav
tako tudi plan dela
za leto 2013.
Imeli so volitve v
organe društva. Še
naprej
bo
predsedovala Joţica Srebotnik Zalesnik, tajniška dela bo
opravljala Janca Ferk, desna roka predsednice ali
podpredsednica pa bo Simona Jerčič Pšeničnik V
upravnem odboru bodo delovali nekateri novi člani.
Dolgoletno tajnico in ustanoviteljico društva Viktorijo
Kos pa so izvolili za častno članico društva.

KORK Libeliče!
Krajevna organizacija rdečega kriţa Libeliče deluje pod okriljem Območnega zdruţenja RK
Dravograd. Na rednem letnem pregledu dela so ugotovili, da so svoje poslanstvo vzorno
opravljali in bili v pomoč krajanom, kadar so jo le-ti potrebovali. V akciji zbiranja sredstev za
pomoč pogoreli druţini na Jezernikovi kmetiji so bili člani zelo aktivni. Ne samo zbiranje
sredstev, tudi udeleţba pri odpravljanju posledic poţara in pri novogradnji hleva, je bila
zgledna. Novembrske poplave v občini Dravograd so zahtevale še dodatno angaţiranost članov
Rdečega kriţa. Za ponesrečene ob poplavah so zbrali tudi precej prehrambnih artiklov, ozimnice,
oblačil in raznih drugih potrebščin, ki jih je uničila vodna ujma.
Ob tej priliki se vsem, ki so pomagali ali prispevali svoj deleţ za pomoč človeku v nesreči,
iskreno zahvaljujejo.
ŠD Libeliče
Športniki so pregled opravljenega dela opravili na občnem zboru, kjer so se dogovorili o
programu za letošnje leto. Nekaj točk iz njihovega poročila: občni zbor 31.3.2012, izvolitev
novega vodstva društva, v aprilu izvedba določenih del na igrišču: namestitev nove ograje proti
Hovniku, pripravili smo nov les za popravilo klopi. Donator macesnovega ploha je Peter
Hovnik, razrez pa je opravil Rener, 9. junij izvedba Libeliške pentlje (organizator Joţe
Pšeničnik ml.), 8. novembra seja ŠD (dogovor o aktivnostih primernih za zimo), 6. dec. turnir v
namiznem tenisu (organizator Alojz Plešivčnik in Matjaţ Ferk (igralo se je v dveh kategorijah:
do 16 let in nad 16 let ţ in m). Udeleţba na turnirju je presegla vsa pričakovanja; nad 40
prijavljenih igralcev.
Miklavţev pohod 9.12. (organizator Peter Hovnik, 15 pohodnikov) , pikado turnir 12.1. 13
(organizator Zlatko Zalesnik; prijavljenih okrog 50 igralcev).
V letošnjem letu bodo vse tradicionalne dejavnosti izvedli. Ţelijo pa si še večjega sodelovanja krajanov.

Državna prvakinja v judu!
V nedeljo, 10. februarja 2013 je v Mariboru potekalo letošnje drţavno prvenstvo v
judu. Skupno se je prvenstva udeleţilo 290 tekmovalcev iz 29. slovenskih judo
klubov. Udeleţenki tega tekmovanja sta bili tudi naši rojakinji Nuša in Nika Perovnik.
Nuša je nastopila v starostni kategoriji U14 (starejše deklice do 14 let). Nika pa v
starostni kategoriji U18 (kadetinje do 18 let ). Sestri iz Libelič sta članici judo kluba
"Acron" iz Slovenj Gradca. Nuša je ugnala vso konkurenco v kategoriji do 40 kg in
stopila na najvišjo stopničko ter osvojila naslov drţavne prvakinje. Nika pa je v
kategoriji do 52 kg po porazu, proti kasnejši zmagovalki, imela borbo za stopničke, ki
jo je dobila in osvojila 3. mesto.
Obe športnici delujeta tudi v ŠD Libeliče, ter sta aktivni tudi na glasbenem področju. Iskrene čestitke!

Del libeliške zgodovine na 3!
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Se omenja dušni pastir v Liwuelich (Libeličah) Walthero, vicario paroch. s. Martin
Shranjena prva pisana listina o Libeliški fari, v nemškem jeziku (govori o prodaji kmetijskega zemljišča)
21 .januarja podari Bolteţar Canzian iz Potoč Gornikovo kmetijo cerkvi sv. Martina v Libeličah z vsemi
dohodki.
Je bila prizidana nova zakrstija; namesto druge je pozneje prizidan zvonik…
Jernej Pšeničnik se je rodil 17. avgusta v Tribeju.(Prvi duhovnik iz našega kraja- bral novo mašo 1899)
..v Potočah so blagoslovili nov zvon…istega leta je bil libeliški grad prodan za 37.000 fl. ruskemu plemiču
Axel v. Mohrenschild iz Estonske.
1. maja so izvolili novega predsednika podruţnice sv Cirila in Metoda v Libeličah, to je postal provizor
Karol Kirchmayer
Posestnika Janez in Johan Smrečnik pd. Dobrovnik iz Gorč sta dala 500 fl. za kriţev pot.
Staro ţupnišče je bilo ob farni cerkvi, na njenem mestu pa pozidana ţupnijska koča, ki pa je ob poţaru leta
1903 pogorela..
Korešnikova kapela od znotraj nosi napis 1903
So popravili ţupnišče- zaradi črne kuhinje in splošne zakajenosti ter mrzle zime- še dodaten prostor za
ţupnika. Farovška kašča je pa pogorela.
Naselili so se novi posestniki v Libeličah, o katerih se pričakuje, da bodo bolje gospodarili.
Meţiška dolina je prišla v apostolsko administracijo lavantinske škofije. Stanovanje v meţnariji so
popravili za 12000 kron. …so popravili vodni rezervoar in vodnjake, da so bili ustrezni gasilskim
razmeram… gasilski hram je dobil slovenski napis … namesto avstrijske straţnice se je na meji postavila
lastna finančna kontrola … močna toča je uničila kmetijske pridelke…
Umrl je knezoškof Andrej Karlin. Ljudje so brez denarja! Ne plačajo niti cerkovnika za zvonjenje ob
pogrebih. Na meji vedno večja napetost! … so oblasti sklenile zdruţiti manjše občine v večje …v oktobru
je prišlo do likvidacije občine Libeliče in zdruţevanje v komasirano občino Dravograd. Bile so volitve.
Zadnji ţupan občine Libeliče je bil Martin Saberčnik –pd. Sabodin
Prosvetno društvo uprizori dve igri:Razvalina ţivljenja in Ţupanova Micka. ..napredni kmetje nabavijo
prvi prevozni sredstvi: traktor in dvotonski tovornjak znamke Ford, ki pa ni bil nov… forsirali so nove
plemenske sorte govedi…zadruga je nabavila večje količine umetnih gnojil, ki so jih odkupili
kmetje…uvedejo molţno kontrolo…zadruga organizira prvo filmsko predstavo o gospodarjenju, vendar je
bila zastarelega značaja…v libeliški šoli je bilo skupaj preko 90 otrok …
Ţupnijsko zemljo je drţava dala v najem
Cerkveni stolp so na novo prepleskali.
So pd. Burdeji prodali posestvo zadrugi in šli v Dravograd … je v Ljubljani umrl šolnik in inšpektor ter
borec za libeliško mejo Rudi Mencin
So začeli kmetje dobivati, stari nad 75 let, prvo pokojnino. Vojaki JLA so celo leto delali mostove in ceste
proti Strojni. Kmetje so gradili silose in nabavili molzne stroje.
So obnovili šolo, ki je dobila nova okna, ter cerkev, ki je dobila novo streho in fasado. S prostovoljnim
delom je sodelovala večina prebivalstva. Skrb za preskrbo s pitno vodo so nadaljevali in k obnovi
vodovoda so pripravili vodovod Tribej, libeliški pa je zgradil nov izvir…zgradijo novo mejno poslopje…
prekvalificirali so mejni prehod iz maloobmejnega v meddrţavnega … Dela za razširitev telefonskega
omreţja so vršili naprej; polagali so primarni kabel, ki je potekal preko Drave pri Renerju ob cesti vse do
Libelič…
…asfaltirali so tri vaške ceste v dolţini 1,5km; na Gorčah so naredili javno razsvetljavo… prvi turisti so
odkrili, da je tudi v Libeličah nekaj, kar je vredno ogleda. Začel je izhajati »časopis« Libeliški
GLASNIK…(začetki ţe 1992) … zbira se gradivo za knjigo o Libeličah….PGD Libeliče septembra
organizira veliki piknik za vse krajane …v »časopisu« zapišejo: Tudi pohvale so potrebne ! Svet KS
Libeliče je mnenja, da se javno pohvalijo občani, ki so prostovoljno očistili regulacijo potoka skozi vas.
Prav tako je potrebno pohvaliti občane ob cesti Križan - Nedog, ki so nesebično in aktivno sodelovali pri
sanaciji krajevne ceste, poškodovane ob nalivu. Za uspeh opravljenega dela na tej cesti, ima svoj delež
tudi komunalno podjetje Dravograd.
Postavili so ţarni zid na pokopališču… aktivno poteka akcija za izgradnjo kabelske TV … Vodstvi PGD
Libeliče in ŠD Libeliče sta organizirali ogled smučarskih poletov v Planici. Novi svetovni rekord si je
ogledalo 49 Libeličanov … uvede se devetletka v OŠ Libeliče … pri Norcu na Gorčah je poţar uničil
gospodarsko poslopje … v decembru se prične promocija zdravega ţivljenja
Se dogaja…

OBVESTILO: Na internetni strani www.libelice.si je poleg opisa dogodkov možno le-te videti tudi v sliki. Oglejte si galerijo slik!

