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Župnik Anton Vogrinec je tedaj zapisal: »30. septembra 1922 je naša obmejna straža zasedla Libeliče. 1. oktobra
se je obhajala slovesnost zasedanja. Množica zavednih župljanov je šla z zastavami gostom nasproti. Ves sprevod
je spremljala godba. Na vasi je pozdravil domačin goste, potem so govorili gospod dr. Cukala, minister Kukovec,
učitelj Doberšek in se podali na vrh v lepo ozaljšano cerkev, kjer so bile slovesne litanije in ʽTe Deumʼ«
Ob krajevnem prazniku v Libeličah, ki ga imenujejo »Dan odprtih vrat« in je
namenjen zaključku del na polju, so praznovali tudi visoki jubilej uspehov
svojih domoljubov izpred 95 let. Kako se Libeličani še danes zavedajo
veličine takratnih dogodkov, je bilo čutiti na proslavi pred kmečko zbirko.
Lep nedeljski popoldan na 1. oktobra se je zbralo precej obiskovalcev pred
»kmečkim muzejem«, kot nekateri imenujejo zbirko kmečkega orodja in
strojev. Kot je v kraju že običaj, da je za skupne projekte treba tudi »vkup
stopit«, tako so s sodelovanjem vrtca, šole, kulturnikov, gasilcev, krajevne
skupnosti in gostov pripravili kulturni program. Program so s slovensko
himno pričeli libeliški pevci, ki so v nadaljevanju zapeli še nekaj pesmi. Najmlajši in šolarji so nadaljevali s pesmijo. Gostja,
koroška pevka Ditka Čepin je dejala, da je vesela svojega nastopa v Libeličah, ki so na Koroškem nekaj posebnega in zapela
nekaj svojih uspešnic.
Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik je v nagovoru dejal, da je ponosen na prednike,
ki so s svojim pogumom, s svojo zavednostjo do domovine in pripadnostjo slovenskemu
narodu izbojevali, da so Libeliče v matični domovini. Vsled takratnih dogodkov nikoli ne
smemo pozabiti borbe za svoj jezik. Županja Občine Dravograd Marijana Cigala je
pozdravila prisotne goste ter čestitala Libeličanom ob 95 letnici
vrnitve v matično domovino za njihov krajevni praznik.
Govornik je bil tudi Zmago Jelinčič – Plemeniti, ki je
libeliškemu grbu in zastavi dal dokončno obliko. V govoru je
dejal, da se takšni plemeniti dogodki, kot so jih Libeličani
izvedli pred 95. leti, nikoli ne bi smeli pozabiti, lahko so za vzgled tudi današnji politiki v naši
domovini. Kritično se je odzval na odnos države do pomembnih dogodkov za narod, ki pa se
zgodijo v glavnem na obrobju, ob meji. Dejal je še, da imajo Libeliče tako pomembno vlogo
v zgodovini slovenstva, da bi jih morali omenjati na vsaki državni proslavi, kadar slavimo
dogodke naše domovine Slovenije. Hvaležen je bil Libeličanom, da so ga povabili medse,
kjer se čuti patriotizem in narodna zavednost. Tega pa v Ljubljani manjka, je še pripomnil.
Libeliški praznik ne sme miniti brez r'pne župe, rženega kruha, flancatov in dobrot, ki jih za
ta praznik pripravijo libeliške gospodinje. Tudi tokrat je vse našteto šlo v slast prisotnim.
Veselo druženje so zalili tudi z domačim moštom. Kot pa se za jesenski čas spodobi, so mladi
gasilci pekli kostanj, ki je posebej teknil mladini, tudi odrasli se ga niso branili.
Letošnje praznovanje so obogatili s samostojno razstavo domačega slikarja. V gasilskem
domu so uredili razstavo Janka Lapuha, ki je obogatila letošnje praznovanje v Libeličah.
Prireditev je vodila Nataša Knez, ki je povedala, da veliko turistov po ogledu libeliških znamenitosti reče: »Pa ni čudno, da
vam grata, ko pa štk vkup držite!«
Gostom so odprli vrata libeliških znamenitosti in po njih vodili goste, tokrat tudi iz Avstrije in Kanade.

Občinsko priznanje v prave roke!
V sredo, 16. avgusta 2017, je županja občine Dravograd Marijana Cigala v spremstvu
predsednika sveta KS Jožeta Pšeničnika, predsednice KPD Libeliče Simone Jerčič Pšeničnik in
dolgoletne podpredsednice društva Irme Knez, osebno predala letošnje občinsko priznanje. Med
dobitniki treh občinskih priznanj, ki jih vsako leto podeli občina Dravograd, je letos tudi naša
krajanka Jožica Srebotnik Zalesnik.
Zaradi njene bolezni se uradne podelitve ob občinskem prazniku ni mogla udeležiti. Po izreku
čestitk in fotografiranju, je družba v krogu družine preživela dobro uro ob prijaznem klepetu in
obujanju spominov na čase, ko je Jožica vodila kulturno društvo v kraju. S svojim dolgoletnim
delom na kulturnem področju je pustila pečat tako v kraju, kot v občini. Kako so predlagatelji
(KPD Libeliče) obrazložili predlog za občinsko priznanje, si preberite v nadaljevanju:
Obrazložitev predloga za podelitev občinskih priznanj in nagrade Občine Dravograd za leto
2017 Jožici Srebotnik Zalesnik
Jožica Srebotnik Zalesnik (roj. 15. 3. 1957) je v
letošnjem marcu praznovala svoj 60. rojstni dan. Ko jo je decembra 2013
doletela nesreča in se je njeno življenje čez noč spremenilo, je tokratna
obletnica zagotovo primeren trenutek, da jo s priznanjem oziroma nagrado
Občine Dravograd nagradimo za dolgoletno prizadevno delo na kulturnem
in drugih področjih v kraju, občini, regiji in izven (tudi na državnem in
mednarodnem nivoju).
Jožica oz. Trinksova Joža je bila v letih 1984 – 2017 (33 let) predsednica
KPD Libeliče. Že od šolskih let je aktivno sodelovala na različnih nastopih
v kraju. Ko je postala mladinka, je zaradi svojega živahnega temperamenta,
odločnosti, bistrega uma, smisla za organizacijo, postala predsednica
mladinske organizacije. Pokazal pa se je tudi njen izreden čut za igro.
Gospa Vikica Kos je to hitro prepoznala in odslej je sodelovala pri skoraj
vseh odrskih predstavah, s katerimi so gostovali v domačem kraju, občini
in tudi drugod po Sloveniji in v Avstriji. Znala se je vživeti v vsak lik, resen
ali komičen in ga odlično odigrala. Tudi vestna in delovna, kot je bila, se je hitro naučila besedila, ter tako s svojim
vzgledom vplivala tudi na druge soigralce.
Ko je leta 1984 prevzela mesto predsednice KPD, je še naprej razvijala svoje delovne in organizacijske sposobnosti. Imela
je mnogo izvirnih zamisli, med katerimi izstopata Dan odprtih vrat ali Jesensko srečanje pred Kmečko zbirko in Korajža je
v Libeličah doma. Jesenska druženja si je zamislila kot zaključek del na polju, Korajža pa se je razvila iz skromnih začetkov
v počastitev slovenskega kulturnega praznika (Prešernovega dne), ko se je ponudila priložnost domačim muzikantom, da
se pokažejo v javnosti. Danes je to najbolj obiskana prireditev v kraju.
S svojim dolgoletnim delom je pripomogla promociji Libelič in občine:
- v krajevni skupnosti je sodelovala v gledališki dejavnosti, na turističnem področju, pri izdajanju promocijskega
materiala (Libeliška kuharica, Vsaka vas ima svoj glas …);
- v občini se je povezovala z ostalimi društvi, KPD Libeliče je redno sodelovalo na prireditvah v občini;
- KPD Libeliče se je redno udeleževalo srečanj v regiji (Od Pliberka do Traberka, srečanja ljudskih pevcev,
gostovanje gledališke skupine …);
- pod njenim vodstvom je KPD Libeliče skupaj z KS Libeliče sodelovalo pri organizaciji prireditev državnega
pomena (obletnice plebiscita, odprtje muzejskih zbirk …);
- z njeno pomočjo je KPD Libeliče redno sodelovalo na prireditvah v državi (npr. Čezsoča) in preko meja naše
države (avstrijska Koroška), kjer so sodelovali s skeči in z igrami v narečju.
Po njeni zaslugi KPD Libeliče vsako leto sodeluje na kmečkih igrah v Čezsoči, kjer se predstavijo običaji našega kraja. Še
bi lahko naštevali zasluge Jožice Srebotnik Zalesnik za naš kraj in občino. S svojo neuničljivo energijo, delovnim elanom,
požrtvovalnostjo in vedrino nam je bila vsem za zgled. Predvsem pa je bila nepopustljiva, ko je šlo za dobrobit krajevne
skupnosti in kljub obremenitvam v službi in na kmetiji je vsa ta dolga leta vzorno opravljala svojo funkcijo, v zavesti, da
dela dobro za svoj domači kraj.
Kljub bolezni ima še vedno veliko idej in je s srcem in dušo še vedno povezana s krajem.
Menimo, da je Jožica Srebotnik Zalesnik s svojim delom na kulturnem področju (več kot 40 let) nadpovprečno prispevala
k družbenemu razvoju v krajevni skupnosti, občini, regiji, državi in tudi v mednarodnem prostoru.
Zapisala Irma Knez na predlog Upravnega odbora KPD Libeliče.
Osnovna šola 2017/18!
Letos hram učenosti v Libeličah obiskuje 33 učencev od 1. do 5. razreda. Poučujejo 3 učiteljice, katerim je v pomoč še
ena za podaljšano bivanje. Nekaj pa jih občasno prihaja za izvajanje določenih predmetov. Vrtec obiskuje 21 otrok.

Libeličani na kmečkih igrah v Čezsoči pometli s
konkurenco!
V Čezsoči so v soboto, 22. 7. 2017, že dvaintridesetič
pripravili tradicionalne Kmečke igre, na katerih se v
različnih kmečkih opravilih pomerijo ekipe iz vse Slovenije.
Dvaintridesete kmečke igre so v organizaciji TD
Čezsoča pripravili pod lipo v vaškem jedru vasice Čezsoča.
Pod večer so
najprej prikazali
nekatera kmečka
opravila, ki so za
marsikaterega iz
mestnega okolja
popolna novost,
za številne pa le
še bled spomin na
mladost. Letos so
se med seboj pomerile ekipe ČEZSOČA, LIBELIČE,
PIVKA in PODKOREN.
Vse je najprej pozdravil
predsednik Turističnega društva Čezsoča Ivica Pejić, nato
pa je dobrodošlico tako vsem udeleženim ekipam kot tudi
vsem gostom zaželel župan Občine Bovec Valter Mlekuž.
Ekipe so se pomerile v »delanju strgač« in kasneje »prešanju
mošta«. Predstavniki libeliške ekipe (Jože Ring, Miran

Ring, Miran Perovnik, Valerija Rožej in Maja Pšeničnik) so
ugnali vse druge ekipe in zasedli 1. mesto. V tekmovalnem
delu so jih glasno spodbujali libeliški navijači. Seveda se je
že po tradiciji med seboj pomerilo tudi šest najmočnejših
fantov, ki so se potegovali za naziv Kerlc Kmečkih iger
Čezsoča 2017. Z žago »amerikanko«, ki je sicer namenjena
dvema možema, je moral en sam tekmovalec v najkrajšem
času prežagati smrekov hlod.

Na koncu je ekipno slavila ekipa LIBELIČE, prav tako pa si
je tudi naziv KERLC KMEČKIH IGER ČEZSOČA
2017 izboril član ekipe Libeliče, Maks Rožej, in tako
zadržal lanskoletni naziv.

VIII. memorial Oto Antona!
Zadnjo soboto v mesecu avgustu 2017 je na igrišču v Libeličah potekalo 8. tradicionalno
gasilsko tekmovanje za memorial Oto Antona v gasilsko športnih disciplinah, v kategoriji članic
in članov. Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče memorial organizira že osmo leto zapored v
spomin na dolgoletnega člana društva Oto Antona, ki je preminil leta 2009. Oto Anton je bil
član Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče 52 let, celih 25 let je bil poveljnik društva in
tudi 10 let poveljnik Gasilske zveze Dravograd. Glede na to, da je bil nepogrešljiv pri
operativnem delovanju društva, je opravil tečaj za strojnika, gasilskega sodnika, imel je čin
gasilskega častnika II. stopnje, prejel pa je tudi številna priznanja ter odlikovanja, nazadnje leta
2008 Republiško priznanje za posebne zasluge. Skratka, v času svojega delovanja v društvu je
bil nepogrešljiv pri vsaki gasilski zadevi, v zadnjem obdobju pa se je najbolj posvetil
mentorstvu, skozi katero je prenašal gasilske vrline ter znanje predvsem na mlajše rodove gasilcev. Hvaležni smo mu za
vse kar je storil za razvoj gasilstva v Libeličah.
Letošnjega memoriala so se udeležile tri tekmovalne desetine v kategoriji gasilk in šest v kategoriji članov. Tekmovanje je
bilo sestavljeno iz dveh enakih vaj, pri čemer je za uradni rezultat štel čas najboljše vaje. Pri članicah so tretje mesto dosegle
gasilke – članice B Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče, drugo mesto članice A Prostovoljnega gasilskega društva
Libeliče, prvo mesto pa članice B Prostovoljnega gasilskega društva Črneče. Članice B Prostovoljnega gasilskega društva
Črneče in članice A Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče so imele identičen čas
najboljše vaje, ker pa so imele članice B Prostovoljnega gasilskega društva Črneče boljši
čas druge vaje, so zasedle prvo mesto v skupini.
V kategoriji članov so peto mesto dosegli člani tekmovalne enote Prostovoljnega
gasilskega društva Črneče, četrto člani Prostovoljnega gasilskega društva Dravograd, tretje
člani Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, drugo člani B1 Prostovoljnega
gasilskega društva Libeliče ter prvo člani B2 Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče.
Člani A Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče so
tekmovali izven konkurence. Obe zmagovalni enoti sta
prejeli tudi prehodna pokala. Še več pozitivnega vzdušja pa
je v nadaljevanju prineslo medsebojno prijateljsko druženje
gasilk in gasilcev.Ogleda memoriala se je udeležilo veliko število krajanov ter drugih gasilcev
iz Gasilske zveze Dravograd. Vsem udeležencem in tekmovalcem se Prostovoljno gasilsko
društvo Libeliče zahvaljuje za udeležbo ter jim iskreno čestita za dosežene rezultate, prav tako
pa se družini Oto zahvaljujemo za zaupanje in podporo pri organizaciji memoriala, za katerega
se bomo trudili, da ga bomo organizirali tudi v prihodnje. Po zaključenem memorialu je ožje vodstvo Prostovoljnega
gasilskega društva Libeliče, v spremstvu članov družine Oto, na grob preminulega člana Oto Antona položilo cvetje.
Tekst: Marko Prevolčič

Fotografije: Andrej Otto

Jesen je tu!
O tem, da urejevalcem edinega »trikotnega krožišča« v državi ne zmanjka idej,
pišemo vsako leto. S svojimi stvaritvami, ki so inovativne in predstavljajo jesenske
kmečke motive, nas vedno spominjajo, da se je začel jesenski čas. Pri svojem delu
uporabijo materiale, ki se najdejo na poljih in travnikih. Seveda pa je treba dodati,
da ta trikotnik ni urejen samo v jeseni, ampak zanj skrbijo preko celega leta.
Trikotna cvetlična greda je lepa podlaga, nad katero vse leto plapola libeliška
zastava, ki jo ob državnih praznikih zamenjajo za slovensko. Da se lažje zavemo
praznikov, je na vhodu v vas postavljen simbol le-tega. Ob Veliki noči so tu motivi
tega praznika, ob adventnem času pa je postavljen adventni venec s štirimi
svečami, ki se prižigajo do Božiča.
Najbrž lahko urejevalkam (cem) izrečem veliki HVALA tudi v imenu vas bralcev,
vas Libeličanov, ki dnevno hodite tod mimo in se vam srce nasmeji ob pogledu na
lepo dobrodošlico.
Tako smo praznovali in pričakali jesen!

