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Zadnje glasilo je bilo izdano v mesecu septembru, zato ta številka zajema odmevnejše dogodke od takrat do danes.

Svet KS Libeliče zavihal rokave!

Krajevna skupnost Libeliče ima novo vodstvo. 21.
oktobra 2014 je dosedanji predsednik Sveta KS Libeliče,
Branko Ferk, sklical sestanek novo izvoljenih članov.
Kot veleva statut KS, ki je kot »mala ustava« podlaga za
delovanje krajevne skupnosti, so na seji pregledali
poročilo občinske volilne komisije in potrdili mandate
novo izvoljenim predstavnikom prebivalcev KS
Libeliče.
Nov Svet KS Libeliče sestavljajo (po abecednem redu):
Darko Prilasnik, Joţe Pšeničnik, Marija Roţej, Matej
Kotnik, Rajko Duler, Rok Plešivčnik in Valerija Roţej.
Na prvi seji so svetniki izmed sebe izvolili tudi
predsednika in podpredsednico Sveta KS. Za
predstavnika in odgovornega za delo vodstva KS so
soglasno podprli Joţeta Pšeničnika, za podpredsednico
pa Marijo Roţej. Kar se bo dogajalo na sejah pa bo
zapisovala Valerija Roţej.
Kot so se na seji dogovorili, so 13. novembra imeli ţe
»delovno« sejo. Povabilu se je odzvala tudi ţupanja
občine Dravograd Marijana Cigala. Osrednja točka
dnevnega reda je bil predlog občinskega proračuna za
naslednje leto. Svet KS Libeliče je na predlog

občinskega proračuna imel nekaj dopolnil in predlogov.
Libeličani menijo, da je skozi proračun potrebno
prednostno obravnavati nekatere projekte, ki so za njih
pomembni in so predmet obravnave in pričakovanj ţe
kar nekaj let. Govorili so o cesti od Ajde do Trotovega
kriţa in cesti Kriţan – Nedog, o javni razsvetljavi v
kraju, o obnovi cerkvenega obzidja, o ureditvi statusa
igrišča, o protipoţarnih bazenih, o ureditvi vaškega
jedra, pločniku od Libelič do Gorč in tudi o gradnji
večnamenske dvorane s parkiriščem. Ţupanja je ob teh
predlogih menila, da so nekateri projekti ţe zajeti v
programu občine, za nekatere je pa pred določitvijo
termina izvedbe potrebno urediti še predhodna dejanja
(projekti, zemljišča, javni razpisi in druge z zakoni
predpisane dejavnosti). Vsi omenjeni projekti so kar
precejšen finančni zalogaj, zato bo potrebno realizacijo
planirati v daljšem časovnem obdobju, še meni ţupanja.
Libeliški svetniki so soglašali z mnenjem, da se vse na
enkrat ne da izvesti, so pa menili, da je ravno zato
potrebno čim prej pričeti z aktivnostmi, ki na koncu
laţje pripeljejo do realizacije. Menili so tudi, da z
uvrstitvijo večjih projektov v plan občine ne ţelijo biti
zapostavljeni pri tistih »manjših«, ki prav tako veliko
pomenijo prebivalcem skupnosti. Marijana Cigala je
zagotovila, da bodo Libeličani obravnavani enakopravno
vsem drugim Krajevnim skupnostim v občini. Poudarila
je, da je veliko odvisno od aktivnosti v kraju, ki jo bodo
vodili lokalni predstavniki skupaj s prebivalci.
V nadaljevanju seje so govorili še o lokalnih temah.
Program dela KS Libeliče so razdelili na dva dela in
sicer na tradicionalne aktivnosti in akcije ter investicije
za obdobje 2014 – 2019. Podrobno bodo program dela
in finančni del v KS predstavili na zboru krajanov, ki ga
planirajo v mesecu januarju.

Bliža se december mesec praznikov!
Kar hitro se bliţa zadnji mesec v letu, ki je zaznamovan z mnogimi prazniki. Prinaša tudi čas, ki ga
imenujemo advent. Advent ali adventni čas (iz latinsko adventus - prihod) je čas pred Boţičem in
je
v
bogosluţju namenjen
pričakovanju Jezusovega prihoda oziroma
rojstva.
Liturgična barva v adventu je vijolična in
pomeni spokornost. Tipičen simbol adventa je adventni
venec s štirimi svečami. Na prvo adventno nedeljo
verniki priţgejo eno svečo, na drugo nedeljo dve sveči,
na tretjo tri in na četrto vse štiri sveče.
Ţupnijsko društvo Karitas iz Libelič je za vas izdelalo
preko dvajset venčkov, ki jih lahko dobite v farni cerkvi
sv. Martina na obnovljenem oltarju sv. Marije.
Prostovoljni prispevek bo namenjen pomoči potrebnim!

Jesen 2014!
Kdaj pride jesen v Libeliče, nas vsako leto opozorijo urejevalci edinega »trikotnega« kroţišča v Sloveniji, pri
Prajsovem kriţu. Vsako leto izberejo drugo temo, pač glede na
dogodke ali kaj takega, po čemer je bilo zaznamovano leto. Letos
so za ogled pripravili dva polţa. Enega s hišico, ki je tudi
avtohtona domača vrtna, travniška ali gozdna ţival, in drugega, ki
je k nam prilezel bog ve od kod in s seboj pripeljal mnogo
prijateljev. Ker druţic ne potrebuje, je razmnoţevanje
»enostavnejše« in hitrejše. Da trditev o hitrem razmnoţevanju
drţi, se opazi ţe na daleč na cestah, ob potokih in mlakah. Če bi
bilo domovanje teh rdeče, sivo belo progastih slinarjev le ob
vodah in mlakah, bi bilo kar dobro. Ampak po hrano pa morajo
tja, kjer je. Ta pa je najboljša na domačih vrtovih in polju.
Erika, Joţa, Simona, Anika, Maruša in še kdo so avtorji maskote letošnje jeseni v Libeličah. Glede na to, da si
je postavljanje ogledalo (in malo pomagalo) precej našega podmladka, se za ohranitev običaja ni bati.

Dan odprtih vrat 2014!
»Dan odprtih vrat » je uraden naslov libeliškega praznika. Tudi tokrat
se je prvo oktobrsko nedeljo zbralo precej obiskovalcev na prireditvi.
Organizirali so jo skupaj
Krajevna
skupnost
in
Kulturno prosvetno društvo
Libeliče. Uvodni pozdrav je
izrekla
povezovalka
programa Nataša Knez,
nekaj o samem prazniku pa
predsednik Sveta krajevne
skupnosti Branko Ferk. Za program so poskrbeli naši najmlajši iz
vrtca in šole Libeliče ter domači mešani pevski zbor.
Velik aplavz pa so si priigrali člani ETNO skupine Zimski kosci iz Leš.
Sladkih dobrot in r’pne ţupe ni manjkalo. Presne krope pa sta komaj utegnila cvreti
kuharski par BB (Berta in Branko). Dobrote libeliških gospodinj so si privoščili številni
domači obiskovalci ter tudi gostje od drugod. Med temi je bil prisoten tudi poslanec v
Drţavnem zboru iz naše občine, Benedikt Kopmajer.
Veliko gostov je zapustilo prireditev s črnimi rokami. Zato so poskrbeli mladi in malo manj
mladi, ki so pridno pekli najslajši jesenski sadeţ, kostanj. Skupaj s tem je prav prijetnega
okusa tudi sladek, malo manj sladek in lanski mošt, ki je bil na razpolago.
Ob koncu naj dodamo še za tiste redke, ki še ne vedo ali pa so morda pozabili, da so Libeličani s svojim
praznikom počastili 92 let priključitve k matični domovini, za kar jim je potrebno čestitati.
92 let na svojem, 92 let od zgodovinske odločitve, ki je zahtevala veliko domoljubja in korajţe! Čestitamo!

Koncert mladih pevk!
V nedeljo, 19. oktobra zvečer, smo imeli prav poseben glasbeni dogodek v farni cerkvi Sv. Martina v Libeličah.
Kljub pozni jeseni so k nam priletele ptičice pevke. To so bile Činkl'ce,
tako se namreč imenuje dekliški vokalni kvartet (Činkl'ce je star koroški
izraz za ptico pevko, ščinkavca).
In tako ubrano so zvenele pesmi iz grl deklet, da smo se poslušalci kar
topili od neţnosti in zadovoljstva, ter jih po vsaki pesmi nagradili z
močnim aplavzom. Predvsem pa smo bili
veseli, da so nam ptičice prepevale stare
koroške ljudske pesmi, nekatere tudi take, ki
so ţe v arhivu zakladnice narodnih pesmi. Za
intermezzo pa so zazvenele strune na kitari Marka Strmčnika, priznanega in
uveljavljenega kitarista, ki pa je svoj talent namenil pedagoškemu delu z mladimi.
Tri dekleta, to so Sara Kumprej, Neţka Pori in Polona Potočnik prihajajo iz
prevaljskega okoliša in se ljubiteljsko ukvarjajo s petjem. Najbolj pa smo ponosni na Urško Štrekelj iz naše
vasi, ki bo kmalu postala profesionalna glasbenica in ki je tudi napisala priredbo za nekaj zapetih pesmi.
Hvala vam za lep večer in ţelimo vam še veliko takih nastopov.
Irma Knez

Srečanje starejših!
Tradicionalno srečanje starejših krajanov KS Libeliče se je tudi tokrat zgodilo zadnjo nedeljo v septembru. Organizacijo
je letos prevzel Rdeči kriţ. Seveda pa so, kot je v Libeličah ţe običaj,
sodelovali še KS, KPD in Karitas Libeliče. V kulturnem programu so
sodelovali člani pevskega zbora, ki so zapeli dve pesmi in osnovnošolci OŠ
Libeliče. Za zaključek pa je naš tenorist Janko Lapuh zapel pesem »En
starček je ţivel…«
Predsednik Sveta KS Libeliče, Branko
Ferk je v imenu organizatorjev pozdravil
navzoče in jim izrekel zahvalo za
dosedanje delo v kraju, saj brez njih tudi
nas in naših Libelič ne bi bilo. Z
aplavzom so pozdravili najstarejšega
krajana. Bučov atek je letos praznoval ţe 90 let.
Po uradnem delu in kosilu se je druţenje nadaljevalo do poznih popoldanskih ur.
Mnogi so bili prav veseli tega srečanja, saj so se po dolgem času spet videli ter obujali
spomine in kakšno rekli o tem in onem. Obljubili so si, da se bodo drugo leto spet dobili na istem kraju.

Upravičili svoje poslanstvo!
Zimski čas trka na vrata. Tu pa je jesenski čas, ko
pobiramo sadove
in plodove narave
in pridnega dela.
Sodelavci Karitas
pa smo opazili
nove stiske ljudi in prejeli klice na pomoč. Prav je, da
pomagamo čim več ljudem. Lani smo v Libeličah za
potrebe Škofijske Karitas Maribor zbrali okrog 1000 kg
pomoči v hrani in okrog 1000 kosov oblačil, obutve, odej,
brisač, igrač in šolskih potrebščin. Hvala vam za to pomoč.
Prav je, da z zbiranjem in posredovanjem ozimnice
druţinam, ki so v stiski, skrbimo za medsebojno
solidarnost in pomoč.
Na pobudo Škofijske Karitas Maribor smo se tudi letos
obrnili na dobre ljudi in jih z zbiralno akcijo prosili za

Komunalna infrastruktura!

pomoč v oblačilih 28. maja in 22. oktobra.
V zadnji akciji pa smo zbirali še ozimnico. V imenu
Nadškofijske Karitas Maribor, v našem imenu in v imenu
vseh tistih, ki so naše pomoči potrebni, bi se radi zahvalili
vsem darovalcem. Letos smo bili še najbolj radodarni.
Zbrali smo skoraj 2.500 kg ozimnice in v obeh akcijah
skoraj 1500 kosov oblačil, obutve, odej ...
Vsak dar nekomu pomaga, da lahko preţivi najhujšo stisko
in mu pokaţe, da v stiski ni ostal sam in hvala v imenu
tistih, ki ste jim s svojim darom morda le polepšali kakšen
dan.
Libeličani smo še vedno pokazali, da znamo biti solidarni,
da vedno priskočimo na pomoč. Prav to smo dokazali tudi
tokrat, saj smo od vseh Karitasov na Koroškem zbrali
največ ozimnice.
Betka Pšeničnik
Cesta na Libeliško Goro je bila ţrtev letošnje
deţevne moče. Pod Volbatovo domačijo je
razmočeno zemljišče odneslo par metrov ceste.
Ni pa bila to edina škoda, ki jo je zagodlo vreme
v naši skupnosti. Tudi Fračnikov graben je po
dolini napravil precej škode na infrastrukturi in
ogroţal stanovanjsko hišo. Sanacija ceste na
Libeliško Goro bo kmalu gotova. Cesto od
Kriţan – Nedog bo potrebno celoviti prenoviti
in po moţnosti prevleči z asfaltom. Seveda pa bo
predhodno treba urediti hudournik, ki je največja
nevarnost za obstoj ceste. »Jaklnova rida« je tudi
dobila svojo končno obliko. Bo pa potrebno
odpraviti še nekatere pomanjkljivosti, ki
vplivajo na varnost tako ljudi kot škarpe in ceste.
Uredili so tudi del ceste proti koncu vasi od šole
mimo Praisa. Na Libeliški Gori pa je bilo
poloţeno nekaj metrov protiprašnega asfalta nad
Škudlejem, pri Hrastniku in pri Štifneku.
Praisovi so obnovili kapelico na začetku vasi.
Povabilo!
Kar veliko stvari je, ki bi jih bilo vredno objaviti in z
njimi informirati prebivalce naše skupnosti.
Razveselite ali obvestite sokrajane s svojim
prispevkom. Vabimo vse krajane k sodelovanju.
Pošljite, povejte ali obvestite kaj ţelite prebrati v
glasniku! Hvala.
urednik

Požarna varnost!
»Nekako tako se je pričelo: » Pri Hriberniku v spodnjih
prostorih stanovanjske hiše nastaja močan dim. Nujno je
potrebna
intervencija!«
S
pribliţno
to
vsebino so bili
seznanjeni nekateri
člani
PGD
Libeliče in takoj
odhiteli
h
gasilskemu domu.
Glede na vrsto
»nesreče« so se primerno opremili in odhiteli na kraj
dogodka. Na dvorišču kmetije so se dokončno opremili za
posredovanje v notranjosti stavbe. Dva gasilca sta si
namestila dihalne aparate in potrebno orodje, ostali pa so
motorno brizgalno pripravili za
posredovanje vode. Ker ni
protipoţarnih bazenov v bliţini, je
poveljnik zapovedal odvzem vode
s hidranta. Akcija se je nadaljevala
v spodnje prostore stanovanjske
hiše, kjer sta se reševalca prebijala
iz prostora v prostor. Predhodno
so bili obveščeni, da se nekje v
prostorih nahaja tudi ranjena
oseba.
Po
previdnem
napredovanju sta gasilca prispela
v prostor kurilnice, ki je bila najbolj zadimljena in na tleh

opazila negibno osebo. Takoj sta pričela z evakuacijo
osebe in gašenjem
začetnega poţara
pri
peči
za
centralno kurjavo.
Ranjenca so do
prihoda
zdravstvenega
osebja
oskrbeli
ostali gasilci.
Mesec oktober je
mesec poţarne varnosti. Letos je osrednja tematika
posvečena ljudem s posebnimi potrebami, ki zaradi svojega
stanja ne morejo odreagirati kot bi bilo za njih varno. Te
osebe ne slišijo navodil, ne morejo brati navodil z ustnic
(ker ima gasilec npr. čelado), navajene so se orientirati po
zvokih (v nevarnosti jih preveč zvokov zmoti), se gibajo
počasneje ipd. Za usposabljanje gasilcev in reševalcev v
omenjenih primerih so izdelali več gradiva in izvedli
predavanja na različnih nivojih.
Pa se vrnimo na Gorče k Hriberniku, kjer se je vse
dogajalo le kot vaja. Po opravljeni akciji reševanja so člani
PGD Libeliče analizirali potek akcije. Ugotovili so, da
morajo za tako posredovanje še nekatere stvari dodelati, se
o njih poučiti in seveda dodatno opremiti z novejšo
opremo. Preizkusili so tudi, kako uspešno lahko koristijo
hidrantno omreţje. Vaja dela mojstra, pravi pregovor. Ob
dobro usposobljenih in opremljenih gasilcih se krajani
lahko počutimo varne. Sami pa moramo poskrbeti, da jih
ne bomo resnično potrebovali.

Kviz mladih gasilcev!
V soboto, 25.
oktobra 2014 je
Gasilska
zveza
Dravograd izvedla
ţe
11.
kviz
gasilske mladine.
Tekmovalci so se
preizkušali
v
različnih področjih
gasilske tematike. Odgovarjati so morali na vprašanja:
drţi / ne drţi, poţarna preventiva, gasilska znanja, praktično pa so se pomerili v štafetnem vezanju vozlov in spoznavanju
gasilskega orodja. Tekmovanja so se udeleţili tudi mladi iz PGD Libeliče. Neţa Pšeničnik, Iris Brumnik in Maja
Ravnikar so v skupini pionirji premagali vso konkurenco in osvojili prvo mesto. V skupini mladinci so Nuša Brumnik,
Aljaţ Perovnik in Ţiga Kotnik zasedli tretje mesto. Druga ekipa v skupini pionirji, ki so jo sestavljali Tamara Roţej, Hana
Sekuti in Eni Višner pa so le za 2,38 točke zgrešili tretje mesto. Gasilska mladina pa je bila aktivna in uspešna tudi na
orientacijskem teku. Ekipe, uvrščene na regijsko tekmovanje, so tam dosegle četrta mesta.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem ter veliko sreče na regijskem tekmovanju.

Gasilci drugače!
Ob vsej skrbi za poţarno varnost in vseh aktivnostih, da
se v tekmovalnem delu dobro odreţejo, so naši gasilci
aktivni tudi drugače. V soboto, 22. novembra so
organizirali pregled gasilnikov za krajane, ki ga je zopet
opravilo PGD Prevalje. Predstavitev delovanja in
uporabe avtomatskega defibrilatorja in obnova znanja
temeljnih postopkov oţivljanja, je bil drugi dogodek to
novembrsko soboto. Okoli trideset udeleţencev je z zanimanjem prisluhnilo
predavanju o načinu ukrepanja in uporabi defibrilatorja predavatelju iz
Zdravstveno reševalnega centra Ravne na Koroškem.
So se pa končala »olepševalna« dela v domu. Prebelili so dvorano, stopnišče in
hodnike. Pridne roke gasilk pa so poskrbele, da so vsi prostori očiščeni in urejeni kot je potrebno.

