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Vesele
božične praznike
ter srečno
Novo leto 2017
vsem krajanom KS Libeliče
želi Svet krajevne skupnosti

Ko razmišljam, kakšno naj bo leto 2017, si želim, da bi še naprej živeli v miru
in slogi, da bi znali prisluhniti drug drugemu, da bi združili moči v skupnem
prizadevanju za razvoj našega kraja. Želim si, da bi se v čim večjem številu
srečevali na kulturnih prireditvah in delovnih akcijah ter s svojim pozitivnim
zgledom pokazali mladim, da je življenje lepo tudi brez novodobnih
odtujevalnih digitalnih pripomočkov, ko sočloveku stisneš dlan, mu pokloniš
nasmeh in s svojo prisotnostjo tu in zdaj narediš dan lepši in bogatejši.
In naj vam služi zdravje. Srečno 2017!
Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave, da tri reči, po katerih človek
najbolj hrepeni – srečo, svobodo in duševni mir – vedno pridobimo tako, da
jih podarimo nekomu, ki ga imamo po srcu radi.
Vesel Božič in zadovoljno 2017 vam želi
Županja Občine Dravograd Marijana Cigala s sodelavci
Spoštovani bralci!
Ob zaključku leta se vam naj zahvalim za vaše sodelovanje
pri nastajanju krajevnega glasila. Brez vaših informacij in
sodelovanja ne gre. Želim, da bi v prihodnjem letu
sodelovanje še popestrili pri obveščanju krajanov, preko
interneta in preko Libeliškega Glasnika.
Hvala in vesel Božič ter zdravo in srečno leto 2017!
Urednik in lektorica

Pregled dejavnosti KS Libeliče v iztekajočem se letu!
Spoštovane krajanke in krajani Libelič!
Še eno leto se izteka. Ker takšno je življenje, nenehno v pogonu, v dogajanju, vedno v želji, da bi bilo še boljše
za vse nas. V zadnjem letu nam je uspelo marsikaj, veliko smo se družili, izpeljali smo kar nekaj delovnih akcij
in s pozitivnim odnosom prispevali k napredku našega kraja.
Ja, časi so težki, slišimo na vsakem koraku. A težko je začeti. Kmalu je vse lažje. Kolikor daš, vložiš, toliko imaš,
so znali povedati že naši predniki. Večina to ve. Zdi se mi, da zelo dobro krmarimo med tradicijo in novodobnimi
trendi, da znamo ohranjati našo dediščino in jo nadgrajevati z novodobno ponudbo. Naučili smo se, da ni vse
zlato, kar se sveti, zato pametno izbiramo iz sodobne ponudbe. Naša vas je lepa, mirna vasica ob avstrijski meji,
kjer uspešno ohranjamo zgodovinske in etnološke zbirke, hkrati pa skrbimo za sodobno infrastrukturo. No, tu
malo nagaja spomeniško varstvo s svojimi strogimi birokratskimi pogledi na svet, a mislim, da se bodo tudi ti
počasi ugnali in začeli razmišljati po zdravi kmečki pameti.
V našem lepem, zaradi zgodovinskih dogodkov posebnem slovenskem
kraju, smo v tem času postorili marsikaj. Pravzaprav smo Libeličanke in
Libeličani v letu 2016 živeli na polno. Spomnil bi vas na nekaj dejavnosti,
ki so se dogajale v okviru KS Libeliče. Veliko jih je, mogoče bom kaj
pozabil, a mi ne zamerite, ker čisto vsak od vas pripomore k pestrejšemu
življenju na vasi. Kraj živi in lahko smo ponosni, da s skupnim, predvsem
prostovoljnim delom prispevamo k boljšemu in kakovostnejšemu življenju.
Že od otroških let sem bil zelo ponosen na svoje libeliške korenine, zelo
ponosen pa sem tudi zdaj, ko lahko z vašo pomočjo uresničujemo začrtane cilje.
Kaj se je dogajalo v letu 2016?
V oktobru smo proslavljali naš krajevni praznik z dnevom odprtih vrat, bili smo skupaj s starejšimi občani na
kosilu pri Buču, aprila smo na čistilni akciji zopet čistili našo okolico za lepši
jutri... Proslavljale so naše žene in matere, spet nas je obiskal pust. Februarja
smo imeli Zbor krajanov, obiskali smo starejše občane na domu, na prireditvi
»Korajža velja« so se pokazali talenti iz Libelič. Dedek Mraz bo naše
najmlajše obiskal 22. decembra. Pozimi so nam športniki pripravili
aktivnosti v namiznem tenisu, pikadu in kartanju, predstavniki gasilcev in
krajevnih skupnosti pa smo tekmovali v veleslalomu na smučišču Bukovnik.
Poleti smo sodelovali in zmagali na prireditvi Najmočnejši Korošec v
Dravogradu, sodelovali smo na kmečkih igrah Čezsoča 2016 in še kaj.
Kaj pa investicije?
Z gramozom smo poskrbeli za luknjaste ceste, predvsem na Libeliški gori.
Zmontirana je bila zaščitna ograja pri Komežu. S pomočjo Občine Dravograd smo
uredili del podpornega zidu na pokopališču, kjer so odkrili tudi grobove zunaj
zidu. Pomagali smo vodovodni skupnosti pri prenovi vodovodnega omrežja,
pomagali smo pri selitvi g. Zdravka Ridla v novo najemniško stanovanje v
Dravogradu. Smo soinvestitor protipožarnih bazenov, ki jih bodo gasilci namestili
na lokacijah pri meji in v novem naselju proti
Libeliški Gori, ko bo vreme to dopuščalo. Na gasilskem domu smo zamenjali tudi
omarico za defibrilator, ki je zdaj ogrevana – ne sme se namreč zgoditi, da ta ne
bi delal, ko bi ga potrebovali. Usposabljanje za uporabo defibrilatorja bo
predvidoma v mesecu januarju. Na ostrešje gasilskega doma smo s pomočjo
sponzorja Skupine Stroka.si namestili dodatno Wi-fi dostopno točko. Preizkusite
jo tudi vi.
Najbolj veseli pa smo, da je največja investicija v »Fračnikovem grabnu « oz. v
potoku proti Nedogu v zaključni fazi. Potok je reguliran, asfalt v dolžini 857 m
je položen, ograje bodo kmalu nameščene. Uradna otvoritev bo spomladi. Vodno gospodarsko podjetje Drava
nam je s pomočjo interventnih sredstev države očistila peskobrane (spodnja dva) in uredila in očistila najbolj
napolnjene dele potokov (skozi vas in pri Lapuhu).
Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik

Libeliški pohodniki!
Da se Libeličani radi sprehajajo se vidi že ob pogledu na libeliško polje v
popoldanskih urah, še bolj pa ob dela prostih dneh. Tu se sprehajajo
posamezniki ali manjše skupinice.
K večjim skupinam pa spadajo že tradicionalni pohodi po Libeliški Gori do
Strojne ob polni luni, torej pohod je (skoraj)
vsak mesec enkrat. Zvečer se zbere od deset
pa tudi do dvajset domačinov, ki jo družno
mahnejo proti vrhu Libeliške Gore in naprej
proti Strojni. Drugi skupinski pohod pa se
ponaša s svojo petletno tradicijo in ima tudi ime. Imenuje se »FIKANOV«
pohod, ki je malo daljši in poteka v smeri:. Libeliče - Uršlja gora – Libeliče.
Letos, 9. julija, so ga izvedli že petič. Sodelovalo je 10 moških, ki so iz Libelič
krenili ob 3. uri in pol, ter se vrnili domov ob 23. uri.
Pot so opisali tako: Libeliče, Korešnik, Maravh, Rjak, Fračnik, Trotovo
razpotje, Jaznikar, Ulcej, Strojanska reka, mimo Brinove gore, Hani, PrevaljeFara, Brančurnik, Žerjavle ob 8,00h zajtrk iz nahrbtnika, za kavo in pijačo se
najlepše zahvaljujemo, Naravske Ledine, Uršlja gora- krst (12,30h kosilo pasulj
ali ričet), spust po Železarski poti do Ivarčkega jezera (hvala Judo klubu Slovenj
Gradec za pivo), Ravne-pizza ob18,00h, Ivat (najlepša hvala za mošt),
Šteharnik, Jakobova tabla (21,00h), Gamprat, Jezerčnik, Libeliška lovska koča, Brumnik, Oskrd, Libeliče
(zmatrani, zato zaslužen počitek)
Vse, ki radi uživate v naravi vabijo k sodelovanju!
Lepa nedelja!
Šmarješka nedelja v Libeličah ni le ena izmed nedelj v mesecu juliju. Na
praznik sv. Marjete že kar nekaj let organizirajo procesijo po vasi. Pot, ki jo
procesija opravi, vodi od farne cerkve sv. Martina proti avstrijski meji, kjer
tik ob njej stoji kapelica, kjer je prva postaja in molitev. Od tu se napotijo
proti vasi mimo župnišča do kapelice na sredi vasi, kjer se procesija zopet
ustavi in ob lepo okrašeni kapelici izvedejo molitev. Nato se po vasi napotijo
proti cerkvi k sveti maši.
Lepo nedeljo, kot tak praznik imenujejo po farah,
popestrijo še z drugimi spremljajočimi dogodki.
Tako na procesiji poje domači cerkveni zbor, za glasbene vložke poskrbi Pihalni
orkester Šentjanž, z zvonika pa se oglašajo cerkveni zvonovi v različnih melodijah. Če
dogajanje povzamemo, lahko rečemo, da se v procesiji moli, poje, igra in trjanči.
Dogodek je kar zahteven zalogaj za vse, ki sodelujejo na pripravah zanj in dogajanje po
»uradnem« delu. Libeličanke in Libeličani okrasijo cerkev, zasadijo mlade breze na
izhodih iz cerkve ter ob kapelicah. Okrasijo bandere, »lahterne« in nebo, ki so obvezen
del procesije. Še posebej se potrudijo libeliške gospodinje, ki pripravijo sladke dobrote
za vse udeležence procesije, da se posladkajo po sv. maši pred cerkvijo. Tudi za pijačo
je poskrbljeno z domačim moštom, sokom in vinom. Tu se ljudje po opravljeni sveti
maši družijo, pomenijo o tem in onem ter tako ustvarijo prijetno vzdušje.
Za goste, muzikante in vse, ki so pomagali ta praznik pripraviti je še dodatno poskrbljeno. Pri Buču jim pripravijo
kar mali piknik s pečenjem in pijačo. Da je hrana dobro pečena, poskrbijo že izkušeni »pekači«.
Skeči na KTV Dravograd!
KTV Dravograd letos organizira
snemanje igranih skečev pri
kulturnih društvih v posameznih Krajevnih skupnostih.
Tudi člani Kulturno prosvetnega društva Libeliče pri
tem sodelujejo s skečem Irme Knez »Nesreča v
gozdu«. Na programu naše lokalne televizije bodo
prikazani v prazničnih dneh. Kdaj točno boste lahko ob
gledanju uživali, vas bom obvestili preko internetne
strani in socialnih omrežij. Držimo pesti, da bo
snemanje uspešno!

Športno društvo Libeliče vošči in vabi!
Ob izreku najlepših želja ob prihajajočih praznikih in
Novemu letu, vabimo vse krajane k sodelovanju na
zimskih prireditvah. In sicer 23.12. 2016 bo »šnops
turnir«, 21.1.2017 bo turnir v pikadu. Prireditvi bosta v
dvorani gasilskega doma Libeliče.
Pred tem pa vas na Sveti večer, 24.12.2016 po maši
vabimo na pogostitev pred gasilskim domom.
Srečno in športno novo leto 2017!
Opozorilo!
Previdnost pri uporabi pirotehničnih sredstev je nujna!

Pomnik zgodovine!
Simbol libeliške zavednosti ob plebiscitu po I. svetovni vojni je tudi gasilska
črpalka. Stara pumpa nosi letnico izdelave 1910 in je kot »spomenik«
postavljena sredi vsi. V paketu libeliških znamenitosti se jo omenja v zgodbi
iz leta 1923, ko so jo libeliški gasilci preko polja pripeljali nazaj iz Avstrije.
Zanimiva pa je tudi zgodba o tem, kako so jo Libeličani posodili sosednjemu
gasilskemu društvu v Potoče (Bach) ob 80 letnici njihovega društva. Pumpa
je imela tam častno mesto, kot simbol, ki naj namesto razdvajanja vasi in
ljudi v letih po plebiscitu, od sedaj naprej predstavlja simbol povezovanja
med prebivalci Libelič na tej in oni strani meje.
PGD Libeliče planira obnoviti »domovanje« pumpe. Za začetek so ji ojačali in zamenjali podlago na kateri stoji.
Peskobrani!
Nekoč je skozi vas Libeliče tekel hudourniški potok imenovan Škudlejev
graben. Po starih fotografijah je moč sklepati, da je zasipal cesto od Preiza
do centra vasi. Tej nevšečnosti so krajani leta 1947 naredili konec z
izgradnjo pregrad, imenovanih peskobrani in preusmeritvijo potoka na rob
vasi, kjer teče še danes. Večina borovih debel so darovali kmetje, delo pa so
skupaj z njimi izvedli delavci iz okolice Ptuja. Te pregrade so služile
svojemu namenu do leta 1962, ko so začeli z gradnjo betonskih. Z leti pa se
te pregrade napolnijo z nanešenim materialom
in je njihova obrambna funkcija močno
zmanjšana. Zato jih je občasno treba prazniti.
Čiščenje in obnovo so izvedli leta 1999. Takrat so preostale lesene zamenjali z
novimi narejenimi iz kamna in betona. So pa za ohranjanje spomina in kulturne
dediščine enega zgradili v takšni obliki, kot je bil nekoč. Povedati moramo še, da
imamo lesene, vendar manjše peskobrane tudi
na Ridlnovem potoku, ki teče ob cesti na
Libeliško Goro.
V mesecu novembru 2016 so ponovno očistili
prva dva največja branika pred poplavami.
Čiščenje potočne struge skozi vas je bilo
nadaljevanje akcije, pri tem so pomagali tudi
domači gasilci. V imenu krajanov se je za
hitro izvedeno sanacijo vsem, ki so pri tem
sodelovali, javno zahvalil predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik.
Asfalt mimo Štriglovih!
Dolgo let so se krajani skupaj s
Krajevno skupnostjo trudili, da bi se
uredila cesta od Tribeja na Libeliško
Goro. V letošnjem letu pa je to
dejstvo. Urejen je hudournik
(Fračnikov graben) in asfaltna cesta
do zadnjih hiš v tej globači. Poleg
prednosti, ki jih ima investicija za
tam živeče krajane, je tudi
izboljšana varnost pred izlivanjem hudournika in videz zaselka.
Pes je najboljši človekov prijatelj. Navezanost na žival (co) pripelje do tega, da je ta redni
spremljevalec na sprehodih. Ker pa je to le žival mu ne moremo pred odhodom povedati, da je
treba na potrebo pred sprehodom na za to določenem mestu. Sila, ki ob tem nastane je poznana
tudi ljudem. Psi pač to opravijo kjer se ta sila zgodi. Ni lepo v naravi puščati sledi za sabo, še
manj prijetno pa je, če stopiš v »sled« najboljšega človekovega prijatelja. V izogib temu je KS
postavila tri »pasja stranišča« v katera lahko odložimo iztrebke ljubljencev. Stojijo pri šoli, pri
igrišču in v novem naselju proti Libeliški Gori.
Kako izgledajo vidite na fotografiji.

