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Libeliška pustna kronika 2018! 
 

Pozdravljeni, dragi podložniki! Spet sem prišel med vas, vaš kralj norcev, vladar nad 

vladarji. Naredil bom, da bodo Libeliče spet velike, mogočne, prve na svetu. 

 

Že preteklo leto ste bili naj. Že nekaj let imate najmočnejšega kerlca v Sloveniji, tj. 

Maks Rožej, ki že dve leti zapored pomete z vso konkurenco v Čezsoči, zahodni del 

Slovenije naj se na to kar navadi. Pazi se Čezsoča, letos spet prihajamo!  

 

Leto 2017 se je začelo s kulturo. Naš največji pesnik, kateremu je ta praznik 

posvečen, je še vedno mrtev in temu dejstvu na čast smo spet pogumno izvedli 

prireditev, kjer se izkažejo naši korajžni krajani. Korajžni so tudi libeliški gledalci, ki 

že nekaj ur pred prireditvijo pridejo, da zasedejo sedišča - dvorana je namreč še 

vedno premajhna! Upam, da bom prihodnje leto poročal o novi dvorani. 

 

Kljub temu dramska skupina dela in je naštudirala skeč Nesreča v gozdu. Januarja so 

skeč predstavili škofu v cerkvi. Videti je bil zadovoljen in se je tu in tam celo 

nasmehnil. To je igralcem dalo korajžo, da so nastopali še na Korajži in gostovali še 

drugje po Koroški. 

 

Gasilci so lani pogosto in znatno zvočno onesnaževali okolje, a niso bili klicani na 

odgovornost, oprostilo se jim je, ker ob svojih uspehih na tekmovanjih niso mogli 

potlačiti svojega veselja in navdušenja. Pust se jim pridružuje in pričakuje tudi letos 

novih zmag. 

 

Tudi ostala prostovoljna društva še vedno delujejo. Gasilce in kulturnike sem že 

omenil, Športno društvo pa je organiziralo razna dvoranska  tekmovanja, to je 

merjenje močnih mišic in ostrega pogleda v pikadu, možgane so aktivirali v šnops 

turnirju, v poletni sezoni pa so bile na vrsti mišice nog in drugih delov telesa. 

 

Kmečke žene so kuhale govedino, jaz pa nisem imel nič od tega – so vse same 

pojedle. Libeliške ženske poleg hrane skrbijo tudi za zdrav duh v zdravem telesu pri 

osteoporozni telovadbi ob torkih in rekreativni telovadbi ob četrtkih, nekatere pa 

hodijo na sprehode – same ali v spremstvu psov, kdaj pa kdaj jih spremljajo tudi 

moški. Reveži še te rekreacije nimajo, da bi se lahko naslanjali ob gostilniški pult. In 

edina rekreacija moškim ostaja postavljanje stoječih elementov ob okroglih 

obletnicah. Teh pa tako nikoli ne zmanjka. 

 

Nasploh opažam, da je po libeliškem polju in hribih močno povečan promet pešadije, 

tudi v spremstvu psov. Pes rabi gibanje, to vemo vsi, psi izkoristijo sprehode, da se 

iztrebijo, tudi to vemo, ampak le redki sprehajalci psov vedo, da je treba drekce 

odstraniti v za to nastavljene koše. Dragi psarji, pust vam priporoča uporabo 

pripravljenih košev! 
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Glede čuvanja okolja opažam, da so na svetu in v Libeličah tri kategorije ljudi: 

 Prvi veselo odmetavajo odpadke v naravo. 

 Drugi jih potem za njimi enkrat na leto manj veselo pobirajo.  

 Tretji pa vedo, kje so mesta za odpadke, jih uporabljajo, čistilnih akcij pa se ne 

udeležujejo. 

In kam spadate vi? 

 

Lani ste obeležili dve večji obletnici – 95 let priključitve Libelič matični domovini s 

tradicionalno prireditvijo Dan odprtih vrat, ki jo je s slavnostnim govorom počastil g. 

Zmago Jelinčič Plemeniti in povedal to, kar vi že dolgo veste, da ste edinstveni v 

Evropi. 

 

Ob koncu leta ste praznovali drugi veliki dogodek, tj. 50 let organiziranega petja v 

Libeličah. V ta namen so pevci, aktualni in bivši, skupaj z otroki izvedli koncert v 

farni cerkvi. Jaz, pust, ob tem razmišljam, da bi vse kulturne prireditve prenesli tja, 

dokler ne dobite nove dvorane. Cerkev je prostorna, akustična in lepo okrenčlana s 

kipi in slikami. Opazil sem tudi, da se je pevski zbor pomladil tako s pevci kot 

pevovodkinjo Jano. 

 

Majpam je tudi lani stal, čeprav opažam, da je vsako leto krajši in tanjši in vedno bolj 

podoben fižolovki. Ampak vsaj služi svojemu namenu. Bolj problematičen je drugi 

stoječi element, prasl, ki že dolgo ni stal ob zvoniku. Mogoče bo pa letos. 

 

Tako, to je bil pregled preteklega dela. Priklical bom pomlad, prejšnji teden sem na 

pomoč poklical kurente. Bo pa letos malo zamujala kot zamujajo projekti v KS, to so 

moderen gasilski dom z dvorano, pločnik Libeliče – Gorče, razsvetljava ob novi cesti 

v grabnu, odkup Ringove hiše, asfaltiranje ceste na Strojno in še kaj. Ne pozabite – 

pred vami je volilno leto, zato »Dragi Libeličani - obljubljam vam več denarja in 

manj birokracije.« 

 

Vsem želim vesele praznike. Jejte, pijte in se smejte! 

 
 

Libeliče, na pustno soboto 2018 

 

(Pri pisanju kronike sta pomagali Irma in Simona) 

 


