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Posebna izdaja Libeliškega GLASNIKA o gasilcih v Libeličah. Avtorji člankov so o dogajanju opisali svoj pogled in svoje občutke o
dogodkih, ki bodo zapisani v zgodovino PGD Libeliče in še bolj v KS Libeliče, občino Dravograd in Koroško. Tudi na drţavnem
nivoju vedo kje so doma najboljši gasilci. Morda se vsebina v člankih nekoliko podvaja. Saj se mora, kajti vsi pišemo o istih dogodkih
a vsak na svoj način.

Poplačan trud!
»In se je končalo.« »In to je to!«, so največkrat izrečeni reki ob zaključku gasilskega drţavnega prvenstva.
Kako Libeličani? Zelo dobro! Na gasilski dom so napisali:
«MLADINCI DRŽAVNI PODPRVAKI 2014,

ČLANI A 3. V DRŽAVI!«

Ţe naključnemu bralcu teh besed mora biti jasno, da se v kraju, ki premore le okrog 600 duš, dogaja nekaj
velikega. In res se. Številni krajani, razvrščeni v gasilske desetine, so
se dneve, tedne in celo mesece pripravljali na tekmovanja v gasilskih
spretnostih. Igrišče na Gorčah je bilo preko dneva pa do pozne ure
zvečer polno aktivnosti. Najprej trening, potem analiza doseţkov in
dogovori kaj je potrebno jutri narediti bolje, hitreje. Drugi dan zopet
isto. Vse do dneva, ko je treba znanje pokazati pred strogimi sodniki
na tekmovanjih. Najprej na občinskem nivoju, nato na regijskem in za
krono še na drţavnem. Ve se, da je iz stopnje v stopnjo potrebno
dosegati najboljše doseţke. Libeliški gasilci so jih. Od najmlajših pa
do najstarejših. Po stopnicah so se prebili v sam vrh najboljših gasilcev
v drţavi. Ne vem, morda obstaja še manjši kraj kot je naš, ki je na
drţavno tekmovanje poslal več desetin. Sigurno pa jih ni
več kot so jih Libeličani. Kar osem (8) ekip v vseh
kategorijah je svoje spretnosti pokazalo med 192 ekipami
pionirjev, pionirk, mladincev in mladink ter med 2.400
članic in članov, starejših gasilk in gasilcev, razvrščenih v
230 tekmovalnih enotah.
Nikakor ne smemo pozabiti še vseh ostalih sodelujočih,
kot so mentorji, sodniki in drugi krajani, ki so pri celotni
»akciji« sodelovali tako ali drugače. V članku je bilo ţe
zapisano, da je kar 12% prebivalcev vključeno v gasilske
desetine. Ravno ta podatek nam pove, da z gasilci diha
celotna skupnost. Sodelovanje pa pomeni druţenje,
krepitev prijateljstva in na koncu tudi izmenjave različnih
mnenj o tem ali onem in kar je najpomembnejše, krepi domoljubje. Naj bo tako še naprej, novih izzivov je še
dovolj. Ti pa predstavljajo tudi cilj. Cilji pa so za to, da jih doseţemo!
Adrijan Zalesnik

Olimpijski ciklus - smo tudi temu kos?
Gasilci iz Libelič so na letošnjem drţavnem tekmovanju za
memorial Matevţa Haceta dosegli zelo dobre rezultate. Libeliče, kot
majhna vasica, je imela na tem tekmovanju najštevilčnejše
zastopstvo. Našo vas je zastopalo skupno kar osem enot in ţe
dejstvo, da se je na najvišji nivo tega tekmovanja uvrstilo skozi
kvalifikacije toliko enot, pove, da se pri nas dela dobro, sistemsko in
v slogu vseh generacij.
Dobro delo je bilo kronano z drugim mestom naših mladih upov in
seveda tretje mesto prekaljenih mojstrov tega tekmovanja. Ti mojstri
so tudi največji »krivci«, da v Libeličah še vedno traja evforija in
motivacija za naprej.
Glede na prikazano na drţavnem tekmovanju v Ormoţu je pa tudi
ostal malo grenak priokus, kajti vsi se zavedamo, da bi z malo sreče
lahko rezultati bili še boljši. Mi zmoremo več…smo ţe tudi dokazali. Z vztrajnim delom naprej bomo dokazali, da lahko
tudi v kategorijah, kjer letos nismo bili najvišje uvrščeni, poseţemo po
najvišjih mestih. Tako lepi rezultati, ki jih dosegajo naše enote, ne pridejo sami
od sebe. Poudariti moramo, da je bilo vloţenega veliko truda, vaj,
izobraţevanj, tekmovanj in še precej odrekanja, da smo dosegli kar smo. Še
posebej moramo poudariti, da posedujemo znanje, strokovnost, kar nam poleg
dobrega vodstva v društvu in dobrih pogojev za vadbo omogoča, da lahko
pokaţemo kar znamo in kaj zmoremo. Danes se ţe začenjajo priprave za novi
olimpijski ciklus, z olimpijskimi vajami za člane in mladince; smo v Libeličah
gasilci tudi temu kos??
Rezultati naših enot na drţavnem tekmovanju za memorial Matevţa Haceta
2014: pionirke- nedokončana vaja, mladinke-17. mesto, mladinci- 2. mesto,
članice A- 11. mesto,člani A- 3. mesto, člani B- 5. mesto,
starejše gasilke- 14. mesto in starejši člani- 21. mesto.
Novim zmagam naproti…..Na pomoč!
Franc Juteršek
JAZ, GASILEC!
Biti gasilec je super. Moje osebno spogledovanje z gasilskimi vrstami sega ţe v otroška leta in ţe takrat je bilo nadvse
super videti 'strice in tete' v uniformah in glede na to, da so skoraj vsi v druţini gasilci, je bilo tudi
moje članstvo neizbeţno. Do par let nazaj sem bila članica PGD Šentjanţ pri Dravogradu, ko pa so
bili pritiski in ţelja po 'oplemenitenju' društva dovolj veliki, sem se odločila da prestopim. Tako
sem se znašla v vrtincu gasilskega dogajanja; gasilske veselice, parade, priprave na občne zbore pa
gasilske vaje in tako naprej. Najboljše od vsega je osebno zadovoljstvo, ki ga čutiš, ko si nekaj
storil prav; najsi gre za pomoč pri poţaru ali pa zgolj urejanje gasilskega doma.
Trenutno najbolj vroča in popularna tema je tekmovanje. Občinsko, regijsko, drţavno pa tudi
memoriali. Kot članica tekmovalne enote k temu pristopim seveda resno. Tu ne gre samo za zabavo
ampak tudi za ohranjanje športnega duha in urjenje ekip. Tu gre za čelado, pas, rokavice, uniformo
, znoj, ţivčke, adrenalin, sproščanje le-tega in cilj celotne ekipe – dokončati vajo. Ko vidiš, da je
vaja končana pa vedno tiho upaš na tisto najboljše, medaljo. Stvar je taka,
da Libeličani zadnja leta rušimo vse, kar nam pride naproti in včasih je
teţko obdrţati mirno glavo in skromnost, ko pa smo ţe toliko dosegli. Tako
te včasih realnost lopne po glavi in te sooči z dejstvom, da pa se še vedno da
kaj izpiliti, izboljšati in popraviti. In ravno to me ţene naprej, kot
lokomotivo, ki ima
ravno dovolj elana in
trme, da doseţe svoj
cilj.
Četudi
sem
tekmovala ţe velikokrat,
še vedno dobim tremo, ko zagledam prizorišče tekmovanja;
poimenovala sem ga gasilski 'knedl'. Uspešno se prebijem skozi njega
s pomočjo vseh ostalih gasilcev in se veselim neuradnega dela
tekmovanja – sendvič, pivo in zabava. Zabava, kjer se druţimo s
preostalimi prijatelji iz drugih tekmovalnih desetin in kujemo načrte
za prihodnost. Prav vse to nas je pripeljalo tudi na drţavno gasilsko
tekmovanje v Ormoţu, kjer je bilo fenomenalno. Tam ni vaţna barva
majice ali član katerega društva si. Če najdeš sebi enake veseljake, ti ni hudega. Pa tudi dobra mesta smo osvojili in še
imamo rezerve v sebi za še boljše rezultate. Pa smo spet pri kovanju načrta. Biti gasilec PGD Libeliče je super, celo več;
superfinofajn!!
Maruša Plešivčnik

Tradicija gasilstva v Libeličah je dolga!
Tradicija gasilstva v Libeličah je dolga, bogata, uspešna in zavidanja vredna. Ţe kar 133 let je
od takrat, ko so naši predniki zaradi vsakodnevnih potreb, pretečih nevarnosti iz okolja,
zunanjih vplivov, ogroţajočih pojavov v naravi in podobno, postavili temelje uspešnemu
delovanju društva in verjamemo, da bi bili izredno ponosni na uspehe, ki so jih članice in člani
nanizali od takrat pa vse do danes. S tem bi zagotovo dobili veliko priznanje in potrditev, da
njihova trud in prizadevnost nista bila zaman, njihovo delo, ki je potekalo v pravo smer, pa je
bilo bogato poplačano. V čast nam je, da lahko nadaljujemo in razvijamo njihove vizije in
začeto delo, ki ni samo po sebi umevno, ampak je plemenito, častno in sluţi druţbi ter
skupnosti, v kateri ne nazadnje ţivimo tudi sami.
V prvi vrsti je osnovna oziroma temeljna naloga gasilske sluţbe in posledično prostovoljnega
gasilskega društva gašenje in reševanje ob poţarih, ob prometnih nesrečah, okoljskih in
industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb, premoţenja, okolja in kulturne dediščine ob
naravnih in drugih nesrečah, poţarna straţa ter druge splošne reševalne naloge, vključno s preventivnimi in operativnimi
nalogami varstva pred poţarom. Da lahko članice in člani uspešno izvajamo vse
opredeljene naloge, se moramo na primeren način tudi usposabljati, izpopolnjevati
ter vsakodnevno nadgrajevati pridobljena znanja.
Eden izmed najbolj odmevnih in opaznih načinov usposabljanja, so tudi vsakoletna
tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, ki so organizirana na nivoju občine,
regije ter drţave. Poleg uspešnega dela na operativnem področju, kjer se s
številnimi preventivnimi in drugimi aktivnostmi nesebično trudimo, da bi našim
občanom, oziroma krajanom zagotovili kar se da visoko stopnjo poţarne varnosti,
varnosti na vseh ostalih drugih področjih in kvalitetno bivanje v kraju, smo v
zadnjih desetletjih postavili temelje tudi uspešni tekmovalni dejavnosti, tako na področju dela z mladimi, kot tudi na
področju dela s člani in starejšimi gasilci. Ves trud se je bogato obrestoval, to pa dokazujejo tudi konkretni rezultati
tekmovanj z vseh nivojev, ki so ime prostovoljnega društva in Libelič ponesli po celotni Sloveniji.
Vsem članom tekmovalnih enot, mentorjem in drugim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnim rezultatom se ţelimo na
tem mestu zahvaliti za potrpeţljivost, voljo, trud in vloţen čas, da smo lahko tudi v letošnjem letu, poleg zagotavljanja
dosegljivosti in varnosti naših krajanov, ki je naša glavna naloga in skrb, dosegli tudi odlične rezultate na področju
tekmovalnih dejavnosti, oziroma aktivnosti, hkrati pa jim ţelimo tudi čestitati za bolj ali manj odlične doseţene rezultate.
Zavedamo se, da je usklajevanje časovnih terminov vaj ter aktivnosti pri tolikšnem številu članov in enot, orodja, opreme
in ostalih sredstev zelo zahtevno, kljub temu pa se trudimo, da bi pri sodelujočih članih zagotovili optimalno dobro
počutje, veselje, zabavo in osebno zadovoljstvo. Ob tolikšnem številu članov in enot se lahko med njimi kaj hitro pojavijo
tudi nesoglasja in nasprotovanja ob različnih mnenjih in pogledih, ki pa morajo biti konstruktivna, druţbena in društvena
korist mora prevladati nad osebno koristjo, zavedati pa se moramo, da vse kar delamo, delamo za skupnost v kateri
ţivimo in za ljudi, ki ţivijo okoli nas.
Z gasilskim pozdravom na pomoč!
Marko Prevolčič
Biti gasilec v Libeličah je res prijetno!
Gasilska pomlad v Libeličah!
Gasilske priprave in druţenja so v Libeličah ţe standard.
Preden sem se preselil v Libeliče, nisem imel ravno lepih Še posebej pestro postane spomladi, saj je takrat igrišče v
občutkov glede na ţivljenje na podeţelju. A ţe po par popoldanskem in večernem času polno zasedeno - trenirajo
tednih se je moje mnenje pionirji in pionirke, mladinci in mladinke, člani in članice,
spremenilo. Razlog za to pa tudi veterani in veteranke. Kdor se v tem času vozi ali
so krajani, ki se takoj sprehaja
mimo
igrišča,
je
priča
pristnemu
začnejo druţiti s tabo, ti medgeneracijskemu sodelovanju in druţenju.
pomagati, itd. Po okrog pol
leta sem gledal na igrišču
pionirje,
kako
pridno
vadijo. Takrat sem se jim tudi sam hotel pridruţiti in z
velikim veseljem so me sprejeli.
Od takrat naprej sem redno član gasilskih enot. Biti gasilec
v Libeličah je res
prijetno, predvsem zaradi
ljudi, ki se trudijo, da
Nekateri gasilsko dogajanje opazujemo in smo podporni
obstajamo. Menim, da je
člani. Tudi v naši druţini so vsi razen mene aktivni gasilci,
za takšno malo vasico
torej mi ne preostane drugega, kot da jih pri tem podpiram.
pomembno, da se ljudje
Z velikim veseljem sem jih letos spremljala na drţavno
druţijo in najboljši način
gasilsko tekmovanje, kar je bilo čisto posebno doţivetje, še
je ravno, da se zdruţimo
posebej ob razglasitvi, ko so med zmagovalnimi ekipami
kot gasilci. Zelo rad
bili tudi naši ekipi iz Libelič. Prvo soboto so se izkazali
hodim na vaje, ker je biti ob drugih gasilcih zmeraj mladinci in dosegli 2. mesto, naslednjo soboto pa so člani
zabavno in dobro preţivljanje prostega časa.
A dosegli 3. mesto. Super doseţek, za kar jim še enkrat
Ožbej Hovnik iskreno čestitam!
Simona Jerčič Pšeničnik

V vasi, ki ima tako zdravo jedro, je lepo živeti!
»Vas je bila kot izumrla, nikjer ni bilo nikogar,« mi je oni dan potoţila starejša vaščanka. »Jasno,« sem ji v šali
odgovorila, » saj je polovica vaščanov šla na drţavno gasilsko tekmovanje v Ormoţ, druga polovica pa
navijat«. Toda šalo na stran, dejansko je skoraj mesec dni pred prvenstvom vas Libeliče dihala za gasilstvo.
Trening najmlajših na parkirišču, še bolj ţivo pa je bilo na
igrišču. Od daleč (od moje hiše) sem opazovala, kako se urijo
potencialni drţavni prvaki, kako urno tekajo, skačejo, spretno
privijajo in še marsikaj počnejo, kar niti ne vem, saj nisem
gasilka.
Sem pa globoko občutila utrip, ki je preveval celotno vas,
adrenalin v krvi, ko so se mrzlično pripravljali na dokončni , za
nekatere najvišji in zadnji izziv v svojem gasilskem delovanju.
Spomnim se starejšega gasilca, s kakšnim ţarom v očeh,
navdušenjem v izrazu in kretnjah, je opisoval dogodek z neke
vaje. In v takem vznemirljivem in napetem pričakovanju je
ţivela pred tekmami vsa vas. Čutil si vznesenost, vznemirjenost, pripravljenost na spopad z nasprotnimi
ekipami in v evforiji si zlahka našel povezavo z dogodki izpred
devetdesetih let, ko so Libeličani prvič pokazali iz kakšnega testa so.
Seveda ni bilo pričakovati, da bodo vse ekipe posegle po najvišjih
mestih, toda ţe to, da se je toliko gasilcev udeleţilo drţavnega
prvenstva, je velik dokaz za to, da se z enotnostjo v povezavi z
disciplino, borbenostjo, odrekanjem, fizičnimi napori, veliko doseţe. In
ţe druga medalja v kratkem času to potrjuje. Seveda je tu včasih tudi
razočaranje, ko zmanjka tisti majhen košček sreče, ki bi popeljala k
zmagi ali višji uvrstitvi,
toda ta je bil tokrat pač
dodeljen nekomu drugemu. Tako je pač pri vsakem tekmovanju.
Tekmovanje je mimo, vas se je spet utirila v svoje vsakdanje
ţivljenje, a ne za dolgo. Spet bodo tekmovanja, novi izzivi, novi
cilji. Nekateri bodo odstopili, na njihova mesta bodo vstopili mladi,
nove generacije v katere bodo hitro vcepili borbenost, disciplino,
občutek pripadnosti, skratka lastnosti, ki oblikujejo značaj zdravega
človeka.
In v vasi, ki ima tako zdravo jedro, je lepo ţiveti. Saj gasilci niso
samo gasilci, temveč sodelujejo tudi v drugih društvih, ki skrbijo, da
se vedno nekaj dogaja, kar nam popestri in oplemeniti ţivljenje,
zlasti pa povezuje, kar je v današnjem odtujenem svetu bistvenega pomena.
Gasilcem čestitam in ţelim še obilo uspehov.
Irma Knez
Nismo izgubljali besed!
»Daj mi roko moj brat, ne izgubljajva besed,
Daj mi roko in najin bo ves svet…«
Nismo izgubljali ne besed in ne časa, temveč smo hitro
prisluhnili klicu na pomoč in podali roko ţrtvam poplav. Da je v
Libeličah čut za sočloveka doma, smo dokazali znova 29. 5.
2014, ko smo člani PGD Libeliče organizirali humanitarno akcijo
zbiranja sredstev za ţrtve
poplav
na
območju
nekdanje Jugoslavije. Pri
krajanih se ni porajalo
vprašanje darovati ali ne,
temveč kaj darovati, da bo
najbolj »prav prišlo« ljudem v tako hudi stiski. V pičlih 6 urah nam je
uspelo zbrati pribliţno 2 toni hrane, vode in higienskih pripomočkov.
Darovalo pa je kar 40 druţin.
Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče se prav vsem, ki so se odzvali klicu na pomoč, zahvaljuje.
Lucija Ropič

