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Oktober mesec požarne varnosti!
Po potresu lahko tudi zagori!
Tako se glasi tema letošnjega oktobra - meseca poţarne varnosti.
Gasilci imamo v tem času vsako leto povečane aktivnosti in tako bo
tudi letos.
Da lahko po potresu zagori, je verjetno jasno vsakemu, da pa to
nevarnost zmanjšamo, je veliko na nas samih. V naslednji
povezavi(http://www.sos112.si/slo/tdocs/zgibanka_potres_2012.pdf)
si lahko ogledate zloţenko o ravnanju ob potresih, ki jo je izdala
Uprava RS za zaščito in reševanje.
Nasploh je tema letošnjega oktobra zelo široka, njen namen pa je
predvsem poznavanje preventive iz varstva pred poţari. Zato bomo
člani PGD Libeliče tudi letos opozarjali krajane
na nevarnosti, ki jih lahko preprečijo sami. Mogoče nam naj bo v
poduk letošnji poţar pri Jezerniku. Ne dvomimo, da domači niso
dovolj vedeli o preventivi, problem pri vseh nas pa je, da tega v
praksi ne storimo.
Zato vas še enkrat opozarjamo, preglejte vaše domove in
gospodarska poslopja in odpravite pomanjkljivosti, ki lahko
povzročijo nesrečo. Preventiva je cenejša od katastrofe, ki se
lahko zgodi.
Iz tega razloga bomo tudi letos 24.11.2012 organizirali pregled
gasilnih aparatov, moţno pa bo tudi nabaviti nove, saj vemo, da
se vas veliko tolaţi doma s 30 ali več let starimi aparati, ki
ponavadi prav toliko let niso bili pregledani. Ti aparati pa so v
primerjavi z vašo hišo smešno poceni. Za slabih 40 € dobimo 6 kg
gasilni aparat na prah, s katerim se da veliko rešiti.
Tudi sami člani PGD Libeliče bomo v oktobru svojemu znanju
posvečali več pozornosti kot običajno. Sodelovali bomo na različnih
vajah, pregledali bomo hidrantno omreţje in poţarne bazene po vasi,
za OŠ in vrtec Libeliče bomo organizirali ogled poklicnega
gasilskega zavoda Ravne na Koroškem.
V oktobru, novembru in decembru bo potekal tečaj za niţjega
gasilskega častnika, katerega se bo udeleţilo 8 naših članov,
planiramo pa tudi ekskurzijo članov v začetku novembra, o kateri
boste pa več še izvedeli.
Predsednik PGD Libeliče: Rok Plešivčnik

Opozorilo!
Tudi
takšna
opozorila
včasih
pomagajo!
Da se ne bi ustavljali in s tem dodatno
izpostavljali
nevarnostim,
lahko
vsebino sporočila preberete kar tu.

Osrednja proslava ob 90 letnici priključitve k matični domovini!
Dogodek je bil zelo medijsko odmeven, tako v tiskanih kot v elektronskih medijih doma in celo v sosednji
Avstriji. Libeličani so zopet pokazali, da znajo skup stopit in
pripravit proslavo, da še dolgo odmeva med ljudmi. Na
enostaven, preprost in prisrčen način pokaţejo to, kar čutijo in
kar ţelijo, da gledalec odnese s seboj za premislek ali za poduk.
Marsikatero srce je zatrepetalo ţe ob nastopu najmlajših
Libeličanov, ki so tako zavzeto in doţiveto zapeli tisto : Mi smo
pa tu na Koroškem doma. Dramska uprizoritev dogajanja pred 90
leti, katere avtor je
Lojze Kos ml., pa je pri
gledalcih dosegla svoj
namen. Večina gostov
in domačih obiskovalcev je zbrano sledilo dogajanju na odru in
človek bi rekel, da so dogodke kar podoţivljali. Prepričljivo
nastopanje članov KPD Libeliče je gledalca še bolj prepričalo, da so
takrat mislili zelo
resno. Da je temu
tako, pričajo tudi
dejstva, ki so se zgodila po tem. Kaj so povedali visoki gostje,
ste krajani ţe slišali ali pa prebrali v drugih medijih. Je pa
potrebno povedati, da nas je z obiskom počastila
podpredsednica Vlade republike Slovenije Ljudmila Novak,
Drţavni zbor je predstavljal poslanec Matjaţ Zanoškar, občino
pa ţupanja Občine Dravograd Marijana Cigala. Med gosti
omenimo še Mira Petka, Marjana Šturma (predsednika ZSO iz
Avstrije), častno občanko občine Dravograd Viktorijo Kos,
podţupana občine Dravograd Alfonza Naberţnika in svetnike
Občinskega sveta Dravograd ter seveda domače predstavnike
društev, organizacij in
KS.
Prireditev, kot je bila
ta, le potrjuje tisto,
kar Libeličanom radi
rečejo, da so trmasti.
Kaj to pomeni, pa je
lepo povedal Matjaţ Zanoškar, ki je dejal, da kadar nekdo trmasto
vztraja na domoljubju in narodni zavednosti, ta trma pridobi
pozitiven in ţlahten naboj. Libeličani to dediščino nosijo v sebi še
danes!

Počastitev najstarejših krajanov!
Tradicionalno srečanje najstarejših krajanov Krajevne skupnosti Libeliče so letos pripravili štirje organizatorji:
Krajevna skupnost, Kulturno prosvetno društvo,
Krajevna organizacija RK in Ţupnijska Karitas,
vsi iz Libelič.
Nedeljskega kosila se je udeleţilo blizu 30
povabljencev.
Po
pozdravnih
govorih
predstavnikov
organizatorjev, so
krajši
kulturni
program izvedli mladi Pšeničniki – Maks in Matevţ, Zarja Pšeničnik, ata in
hčerka Štrekelj ter Anamarija Plešivčnik.
Najstarejšega krajana Franca Knez- Bučevega ateka, so pozdravili z aplavzom.
Med kosilom so si stari znanci in prijatelji povedali marsikaj iz časov, ko so bili
še mlajši. Prijetno druţenje so končali z obljubo, da se prihodnje leto spet
srečajo.

Zlata jesen 2012!
Na občinskem nivoju je TD Dravograd spet obudilo nekoč popularno prireditev z naslovom Zlata jesen. Tokrat
je TD Dravograd spodbudilo vse Krajevne skupnosti k
sodelovanju. Za začetek so na vhodu v vsako KS postavili
simbole jeseni. Kako so kreativni v posameznih skupnostih
lahko vidite na
slikah ali pa ste
to ţe videli na
poti iz kraja v
kraj.
Vsaka
Krajevna
skupnost pa je
pripravila tudi
program ali predstavitev svojega kraja, ki so jo izvedli na
zaključni prireditvi v soboto, 7. oktobra v Dravogradu.
Libeličani so se predstavili s svojo specialiteto, lahko rečemo s
tradicionalno »r'pno ţupo« in kulturnim programom, ki so ga
izvedli libeliški pevci. Kaj lahko turisti za spomin odnesejo iz Libelič, pa je bilo predstavljeno na stojnici
turističnih spominkov. Na sosednji stojnici so ponujali tudi
pravi domači rţeni
kruh iz krušne
peči.
Libeliška ţupa je
bila postreţena
vsem
obiskovalcem. Da
jim je teknila, pa
se vidi po
posnetkih.
Ob vstopu v vsako vas so krajani postavili jesenske simbole v
različnih oblikah.
»Ne slikaj, dokler jem!!«
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»A me le vidi kdo, ko jem ţupo??!!«

DRAVOGRAD

Povabilo k sodelovanju in ustvarjanju lokalnega glasila še vedno velja. Napišite ali sporočite, kaj bi ţeleli
povedati vsem v kraju in še malo okoli!

Obnova na dobri poti!
Nekaj časa je ţe minilo od tragedije, ki je doletela druţino Maurel na Libeliški Gori. Poţar jim je popolnoma uničil
kmečko poslopje in precej poškodoval stanovanjsko hišo.
Pomoč je takoj ponudila Krajevna skupnost Libeliče, posamezni krajani in
Občina Dravograd. Skupaj so odprli račun za denarne prispevke, namenjene
druţini za pomoč. V predvidenem času so občani zbrali 3775 € pomoči.
Občina je prispevala bon v vrednosti 8000 €. O tem smo na medmreţju ţe
poročali.
Veliko so pomagali tudi posamezni krajani, sosedje in prijatelji iz naše
skupnosti, tako v materialnih dobrinah, kot v fizični pomoči. Rezultati
skupnega dela se ţe poznajo na kmetiji
Maurel – Jezernik. Stanovanjska hiša
ima obnovljeno streho, hlev ima
zgrajeno gnojno jamo in podloţno ploščo.
Mladi gospodar Damijan pravi, da je zelo hvaleţen vsem, ki so do sedaj s svojimi
prispevki in delom pripomogli k sanaciji kmetije. Hvaleţen je tudi članom PGD
Libeliče, ki so s svojo hitro akcijo preprečili še večjo škodo. Zahvalo izreka tudi
ostalim gasilcem, ki so pri reševanju pomagali.
Pripravljenost pomagati sokrajanu v stiski v našem kraju še ţivi.

Zapisano bo v zgodovino!
10. oktobra 2012 so člani skupine za soglasje med Slovenci in nemško govorečimi prebivalci avstrijske
Koroške (Kärntner Konsensgruppe) obiskali Libeliče. Pred
obiskom Libelič so bili v edinem muzeju o koroškem plebiscitu v
Avstriji, v Velikovcu (Abstimmungsmuseum Völkermarkt), nato
pa so prišli v našo vas. Obisk delegacije, med katero so bili
najvišji predstavniki slovenske manjšine v Avstriji in najvišji
funkcionarji Koroškega Heimatdinsta, se je zgodila prvič v
zgodovini in nekaterim zagrizenim »protislovencem« ni všeč, da
se je to zgodilo. Obisk je imel poslanstvo okrepiti sodelovanje
med prebivalci ne glede na jezik, ki ga govorijo in ne glede na
drţavne meje. Mešana skupina za »konsenz« je tako uspela podreti barikade in mit »Heiderizma«, ter odpreti
pogled v skupno bodočnost prebivalcev Koroške. Ob domači malici so gostje soglašali z domačini, da je
zgodovina le ena, je pa pogled na njo različen. Libeličani so povedali, da njihovo praznovanje vrnitve v matično
domovino, nikoli ni bilo praznovanje zmage nad nekom, ampak je zmagalo domoljubje, ki ga ne odrekajo
nikomur. Za razliko, kot se je do nedavno tega dogajalo na avstrijskem Koroškem. Resen pristop k slogi in
soţitju potrjuje tudi ograditev vseh avstrijskih političnih struktur na drţavnem in pokrajinskem nivoju, od izjav
deţelnega politika, vidnega člana Koroških svobodnjakov (FPK) Haralda Doberniga. Med gosti so bili: Dr.
Josef Feldner, Bernard Sadovnik, Heinz Stritzl, Dr. Marjan Sturm, Franz Jordan in še nekaj vidnih koroških
politikov.
Pesem o ribiču
Na trgu v Celovcu kamniti moţ stoji
klobuk ima v roki pred njim bedan stoji.
Kaj pa ta moţ pomeni se vprašajo ljudje?
O povesti izrečeni se tole jim pove.

Na te besede ribič še bolj se je razvnel
in je meniha ponovno preklinjati začel;
naj tebe vrag vzame Slovence vse s teboj
saj v petdesetih letih nobenega več ne bo.

Nekoč v Celovcu ţivel je poboţen moţ in svet,
za Boţjo čast in slavo za rod slovenski vnet.
Ta šel na trg po ribe nek ribič tam je stal,
spoštljivo ga pozdravi, da bi mu kaj prodal.

Menih ga zdaj pogleda, tako mu govori,
le Bog usode vodi, le on prihodnost zna
Kar človek reven blodi, to malo kdaj velja.

Menih slovensko vpraša po čem mu ribe da
in ribiča s tem razdraţi, ki samo nemško zna.
Povejte to po nemško, srditi ribič de
preklet slovenski jezik, ta v glavo mi ne gre.
Menih ga je posvaril, podučil ga tako:
ne kolnite prijatelj to v srečo vam ne bo,
namesto te kletvine jaz svet bi tak vam dal,
slovensko se učite, to pride vam še prav.

Za to kletvino kazni pa nič več ne ubeţiš
ostal boš na tej skali, na kateri sedaj stojiš,
se v kamen boš spremenil in tu na trgu stal
dokler bo kak Slovenec še v Celovcu stanoval.
Besede te izreče, glej čudo se zgodi
predrzni ribič z bednom se v kamen spremeni.
Let petdeset poteče, preteče tristo let
a čas še priti neče, ko ribič bo otet.

Legenda pravi: Ribiču iz
Vrbskega jezera gospodinja
na celovški tržnici ni verjela,
da je pošteno stehtal ribe.
Ribič pravi, da naj se
spremeni v kamen, če teža ni
prava. Takoj, ko to izreče, se
ribič spremeni v kamen.
Tako čaka še danes na
odrešitev.

Ciril Zupan iz Gorenjske se je to pesem učil v OŠ leta 1940. Avtor neznan./ »beden« - posoda v obliki soda za ribe-slanike

