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Urejanje hudournika!
Že na otvoritvi obnovljene ceste proti Nedogu in ureditve struge potoka ob njej je bilo govora, da
se bo morala regulacija Fračnikovega grabna nadaljevati do glavne ceste Libeliče – Dravograd,
sicer se nevarnost poplavljanja hudournika ne bo zmanjšala. Kot je razvidno iz dokumentacije, je
bila investicija s strani Ministrstva za okolje in prostor RS dokončno potrjena 9.3.2018. Izvajalec
del je Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, ki se je dela lotil s »polno paro«. Naslovna stran
dokumentacije nam razkriva tudi dolžino ureditvenih del. Kot pa ste najbrž že opazili, bodo z
izkopanim materialom zasuli legendarno »Kovačevo jamo«, ki je včasih služila za pridobivanje
gramoza in je po njej dobil ime tudi odsek glavne ceste. (Včasih pa je v njej parkiral tudi kakšen
avtomobil z mladimi zaljubljenci.)
Prave zimske počitnice!
Neprestano »bombardiranje« o snegu in mrazu pozimi z vseh strani, tako TV kot drugih
medijev, ustvarja navidezno »paniko« med novinarji. Večina ljudi ve, da je pozimi mrzlo,
poleti pa toplo. In če poslušaš nekajkrat na dan ta »strašna« opozorila, nasvete in ne vem
kaj še, počasi pričneš v to verjeti. Edina borba proti temu je, da se oblečeš, kot se za zimo
spodobi in se odpraviš na sveži zrak.
Zunaj šele opaziš, da je zima kot zima in ni samo neki letni čas, ki
ga je treba jemati »previdno« in s strahom. Ampak ga živeti, kot vse
ostale letne čase, njemu primerno.
Povsod po državi vidiš veselo otročad, mlajšo in starejšo, kako uživa
na snegu. Tudi v Libeličah je tako. Je kar nekaj zim bilo brez snega
in pravega mraza, tako da smo že skoraj pozabili, da se lahko tudi na domačem hribu uživa v vragolijah s
sanmi ali smučmi. Libeliška KS, ŠD in očetje so iz »arhiva« potegnili prenosno vlečnico, organizirali
ekipo, ki jo je postavila in ob njej tudi dežura ob času obratovanja ter pripravili veselje otrokom v času
počitnic. Rok je z libeliškim »ratragom« pripravil progo. Babice so poskrbele za vroč čaj na smučišču in
nastalo je prvo smučarsko središče pri lesenem križu, na Vinjerebru. Zimo pa so ovekovečili tudi mladinci.
Na igrišču so namreč postavili skoraj 5 metrov veliko skulpturo, ki ji pravzaprav lahko rečemo tudi sneženi mož. Je nekaj
posebnega in nekaj kar še nismo imeli v Libeličah. »LG« oznaka pa lahko ima več pomenov. Med drugim pove, da so ga postavili
»Libeliški Gasilci« ali pa bolj moderno, da je avtor tega »Libeliški Gang«. Kakorkoli že, važno je, da so mladi sebi našli zabavo,
nam pa povedali, da so tudi danes za »hece«.
Živ-žav na smučišču potrjuje pravilno odločitev, da omogočijo mladim zimske počitnice, ki bodo dolgo ostale v spominu. Saj
bolj je enostavno bolj je doživeto. Med gledalci je kar nekaj takih, ki so podobno preživljali počitnice že nekoč, na istem hribu
na enak način. Lepo je bilo in lepo je tudi danes.
Popestritev »Velike uharice!«
Pred nekaj leti je bila »Velika uharica«, takšno ime namreč nosi gozdna učna pot v Libeličah,
prenovljena in očiščena. Pri tej akciji so opazili, da bo potrebno še nekaj postoriti, da bo v popolnosti
urejena za obiskovalce. Vsako leto ob skupni občinski akciji »Očistimo naselja v občini Dravograd«
Libeličani poleg okolice uredijo tudi to poučno pot. Letos so namestili nekaj novih označevalnih
tabel, popravili stopnišča in posekali grmovje, ki se je nagibalo na pot in s tem oviralo obiskovalce
ter odstranili navlako, ki so jo nemarneži odvrgli v gozdu. Za posebno pridobitev in popestritev pa
je letos poskrbela Lovska družina Libeliče, ki je na pot postavila lovsko prežo. Preža je narejena tako,
da mlajši obiskovalci lahko splezajo nanjo. Predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik pravi, da
so se z lovci že nekaj časa pogovarjali o tem in da se v imenu vseh krajanov Libelič lovcem iskreno
zahvaljuje. Zahvalo donatorjem pa izreka tudi Milena Hrastel, pomočnica direktorja – vodja OE
CŠOD Ajda na Libeliški Gori. Gojenci tega šolskega centra so namreč redni obiskovalci »Velike uharice« in libeliških
zgodovinskih in etnoloških posebnosti. Za krepitev duha in nabiranje kondicije v neokrnjeni naravi ste vabljeni vsi krajani, ki
imate radi svojo okolico in lepo naravo. Na poti boste izvedeli marsikaj, kar ste morda že pozabili ali pa o tem še niste slišali. Se
splača in koristi zdravju. Dobrodošli na »Veliki uharici«!

Obvestilo!
Libeliški cerkveni pevci sporočajo, da sorodniki umrlega, če želijo da zbor poje na pokojnikovem pogrebu, o tem
obvestijo Ridl Zdravka na tel.: 041 221 682 ali Štrekelj Janeza na tel.: 040 347 063.
Za razumevanje se zahvaljuje odbor CPZ.

Počastili praznik žensk!
V letnih programih
društev in organizacij v
Libeličah je tudi točka
o praznovanju praznika
žensk. To organizirajo
med
8.
marcem,
dnevom žena in 25.
marcem, materinskim
dnevom. Tudi letos so
strnili vrste šola in
vrtec, gasilci, športniki, kulturno društvo in krajevna
skupnost.
Prisrčen program so prikazali otroci šole in vrtca.
Poimenovali so ga »Potovanje po Sloveniji«. V šaljivem in
zanimivem tonu so navzočim prikazali lepote in posebnosti
slovenskih pokrajin. Pokazali, so da je domovina zelo
raznolika po naravi kot tudi po značilnostih iz zgodovine.
Vem, da marsikdo izmed nas veliko zanimivosti še ni videl,

o njih slišal ali jih obiskal. Morda pa je ravno predstavitev
domovine s strani najmlajših vzpodbudila koga, da si bo
popestril svoje vedenje o tem, da je domovina najlepša, le
pogledati jo je treba.
Mešani pevski zbor Libeliče je ženskam zapel tri pesmi:
Dečva je zaubrna, Rožici in Roža na poljani.
Tudi iz pomladno obarvanega programa je bilo čutiti, da
imamo zime že vsi dovolj in komaj čakamo na najlepši del
leta, ko se narava prebudi in zacveti v vsej svoji polnosti.
Iskrene čestitke vsem ženskam v KS Libeliče je izrekel tudi
predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik. Obudil je
spomin na nastanek in pomen praznika, ki je posvečen
nežnejšemu spolu.
Uredništvo vas, spoštovane ženske, spodbuja, da nekaj, kar
so povedali mladi, vzamete resno in obiščete kateri del naše
domovine. Vrnitev domov pa bo zbudila stari rek: Povsod je
lepo, doma je najlepše!

Korajža je v Libeličah doma VIII!
Najbolj obiskana prireditev v kraju je, poleg jesenskega srečanja krajanov ob
krajevnem prazniku, še zabavna prireditev »Korajža je v Libeličah doma«. Letos je
bila že osmič. Organizirana pa je v sklopu slovenskega kulturnega praznika.
Mlada voditelja prireditve, Neža in Martin sta celotno prireditev vodila v duhu
največjega slovenskega pisatelja Franceta Prešerna. Libeličani pač združijo kar
»vkup« paše: praznik in kulturo.
Organizatorji opažajo, da je vedno težje pridobiti točke programa. Pa kljub temu jim
ga uspe organizirati tako, da za gledalce kar nekam prehitro mine. Takšnih, zabavnih
in preprostih prireditev, nam danes kar nekam
primanjkuje, kar odraža obisk in zadovoljstvo
gledalcev, ki s ploskanjem »izsilijo« še kakšen dodatek. Letos so nastopili: mlade
pevke Žana, Alja, Karin in Barbara ter muzikanta Borut in Tadej, igralska sekcija KPD
Libeliče s skečem »Večna lovišča« in harmonikar Žiga. Za presenečenje je poskrbel
duo »Demenca«. Jakob in Franc sta s trobentami zaigrala dve narodni in sta bila za svoj
nastop in izvedbo poplačana z bučnim aplavzom. Sta bila tudi edina nastopajoča, ki
nista potrebovala moderne tehnike in ozvočenja. Pa, kot sta sama dejala, njima ni težko
izbrati vižo, ki jo bosta zaigrala, saj sta že pozabila katera je bila pred tem.
Za konec je Žiga dejal, da ni veselice brez Golice, ter seveda ponarodele pesmi V dolini
tihi, ki so jo skupaj zapeli vsi v dvorani. Tudi Jožica S. Zalesnik je dopolnila program z zgodbami iz šolskega razreda.
Čisto ob koncu pa sta Neža in Martin občinstvu povedala, da visoki jubilej praznuje dolgoletni pevovodja Zdravko in
pozvala vse, da mu ob spremljavi harmonike zapojejo, tisto Vse najboljše. Dodali pa so še Kolʹkor kapljic ….
Ni treba veliko za dobro voljo, zato vas vabijo, da se že sedaj pripravite na sodelovanje na deveti korajži.
Z razstavami ohranjajo zgodovino!
Vzporedno s prireditvijo »Korajža je v Libeličah doma«, ki se je je letos odvila že
osmič zaporedoma, je potekala posebna razstava v Bučevi dvorani.
Dragici Perovnik je tudi tokrat uspelo zbrati dovolj artiklov za uspešno razstavo. K
sodelovanju je povabila krajane in jih prosila, da pogledajo po shrambah in podstrešju,
če kje pozabljen leži kakšen kuhinjski pripomoček. Tema razstave je namreč bila: kaj
smo nekoč uporabljali v kuhinjah.
Letošnji temi je botroval izpad električne energije, pravi Dragica. Med mešanjem
sladice je namreč zmanjkalo elektrike. Moderne gospodinjske naprave so bile v
trenutku neuporabne. Da kaj takega nekoč ni bil problem, saj so vsi takratni pripomočki
delovali na ročni pogon, je hotela povedati svojim otrokom. Tudi mešalnik za pecivo. Tedaj pa se ji je porodila misel, da je
res veliko tega že šlo v pozabo in da naša mladina le malo ve kako je takrat potekalo delo gospodinje. Z namenom ohraniti
vsaj spomin na to, se je odločila za to potezo.
Ideja je padla na plodna tla tudi med krajani, ki so prispevali že skoraj pozabljene pripomočke iz kuhinje njihovih mam in
babic.
Ob vprašanju, če kaj razmišlja že za naslednje leto, Dragica z nasmeškom odgovori, da idej ne zmanjka ter, da računa tudi
na sodelovanje krajanov in organizacij.
Potrjuje misel da le skupaj lahko ustvarimo dobre projekte. Libeličani to znamo!

Pust v Libeličah 2018!
Na pustno soboto je center Libelič »neprevozen« za tiste, ki hočejo samo skozi vas.
Zbere se namreč libeliška pustnija. Tudi letos je bilo tako. Številne maske, ki so
predstavljale najrazličnejše like iz pravljic, politike, vsakdanjega življenja in še, pa
še … Bilo je tudi nekaj skupinskih in družinskih mask. Ko jih človek vidi mora
priznati, da se krajani (ne vsi) le zavedajo, da je za ohranjanje običajev treba vložiti
kar nekaj časa in truda. Pa tudi materiala. Glavna pa je ideja in izvirnost. Ne enega
ne drugega Libeličanom ne manjka. Prebrana je bila tudi kronika dogodkov »od
pusta do pusta«.

Prasl 2018!
Lansko pomlad smo v lokalnem glasilu prebrali članek z naslovom Resnične sanje v katerem avtor opisuje dialog med
vrbami na mlaki, ki se bojijo, da bodo neizkoriščene končale na kupu in se neizkoriščene
spremenile v humus. Letos ni treba opisovati sanj, ampak resničnost.
Mladi fantje so staknili glave in napravili načrt, kako bodo obnovili tradicijo, ki izvira iz
davnega leta 1995 in se je s kratkimi prekinitvami izvajala vsa leta. Do sedaj neponovljiva je
bila cvetna nedelja v letu 1998, ko je v Libeliškem glasniku pisalo: » … da so ob žegnanju
pri farni cerkvi stali trije veliki praslni, nosijo odgovornost naslednji: največjega, ki je meril
27,63 m so izdelali na Libeliški Gori, drugega po višini so postavili Odpisani in je bil 22,24
m visok, tretjega, ki pa je bil presenečenje, so ob zvonik prislonile libeliške ženske in je bil
kar 9,6 m visok … »
Libeliški fantje: Denis Kos, Žiga Rožej, Žiga Kotnik, Žiga Hovnik, Ožbej Hovnik, Žan
Pšeničnik, Tilen Ledinek, Jaka Močilnik, Domen Pšeničnik, Marsel Ružman in Blaž Hovnik
so letos, kljub pomanjkanju »gradbenega« materiala ive,
uspeli napraviti kar 16,22m visok prasl. Seveda pa ne gre
brez ženskih rok, Laura Ladinek je prasl okrasila.
»Nadzor« nad vsem pa je imel Zlatko Zalesnik. Obljubili
so, da bodo tradicijo nadaljevali in v svoje vrste
vključevali tudi mlajše, ter tako poskrbeli, da bo le ta živela še naprej.
Vsa pohvala mladim, ki so s tem pokazali, da jim zgodovina in običaji domačega kraja
niso tuji in so ponosni na to. Kjer mladi oživljajo tradicijo in ohranjajo svojo zgodovino,
se ni treba bati prihodnosti.
Prasl velikan bo do druge cvetne nedelje »počival" na vidnem mestu kmečke zbirke, kjer je na ogled vsem turistom, ki
prihajajo v naš kraj. Ni jih malo, ki so začudeni, da se v tako malem kraju na vseh področjih trudijo ohraniti svojo kulturno
dediščino. Čestitamo!

Nekaj občnih zborov!
V začetku leta po društvih potekajo občni zbori, kjer vodstva članom poročajo o minulem delu in predstavijo
program dela za naprej. Nekaj gradiva o tem objavljamo:
PGD Libeliče je v začetku meseca, 3. februarja 2018,
opravilo svoj redni
občni zbor. Letošnji je
bil tudi volilni, saj so
izvedli volitve v organe
društva. Kandidati so v
večini bili že dosedanji
funkcionarji, tako, da v
vodstvu ni prišlo do
bistvenih sprememb.
Iz poročil in odzivnost razpravljavcev na podana
poročila se je dalo sklepati, da je za društvom uspešno
leto in mandat, ki bi ga bilo vredno ponoviti tudi v
naslednjem petletnem obdobju, z nadgradnjo seveda.
Med gosti je bila tudi županja Marijana Cigala, ki je
delovanje in poslovanje društva ocenila za vzorno.
Posebej zadovoljen nasmešek pa se ji je prikradel na
obraz ob poslušanju finančnega poročila in podatkom
o stanju na računu.
POROČILA 2017, PROGRAM 2018/

KPD Libeliče je svoj zbor članov organiziralo v
začetku
meseca
marca. Navzoči so
poslušali
podana
poročila o delu v
letu
2017
in
program dela za
letošnje leto. Z
obema so bili
zadovoljni in ju
potrdili. Tudi letos
so podelili priznanje za dolgoletno in uspešno delo v
društvu. Tokratna dobitnica je bila Irma Knez, ki v
društvu deluje že od svojega prihoda kot učiteljica v
Libeliče. Na kulturnem področju je s svojim
delovanjem kot igralka, pevka, članica upravnega
odbora in avtorica dramskih del, pomembno prispevala
k obstoju in razvoju društva.
POROČILA2017, PROGRAM 2018/
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Potom gubernialne odredbe z dne 28.1.1818 je bila ukazana ustanovitev šole. Posestnica libeliškega grada Katarina Holzer je
dala sobo v drugem nadstropju na razpolago,
Na dan birme ob blagoslovitvi žvabeške cerkve 8.8. je škof Valentin Wierg tam podelil zakrament 78 otrokom iz Libelič. V
župnišče so vlomili, zato so napravili železna okna, ki jih je kovač Janez Kramer montiral.
.. so na novo zgradili Prajzov križ. Na glavni steni je kip Lurške Marije, druge poslikave niso več vidne, so pa najverjetneje
bile
.. je dal kmet Šimon Skuk postaviti nov križ, ki ga je poslikal Urbani iz Št. Paula.
Dne 11. maja je škof Jožef Kahn daroval v Libeličah sv. birmo. Vreme je bilo vroče in suho, da ga ljudje ne pomnijo. …jeseni
leta 1908 je bila slovesno odprta nova šola v Libeličah in predana namenu, 30. avgusta pri Nemcu občni zbor podružnice Cirila
in Metoda, …Da je tedaj bilo težko priti čez reko Dravo, o tem priča poročilo, v katerem je omenjeno, da je brodnik g. Renar
napravil novo veliko ladjo, s katero je mogoče priti tudi z vozovi in živino čez reko,
Sedaj iščejo grofje protektorje na deželi, da dobijo živila. Dne 24.6. so z letala odvrgli letake »Zeichnet die 8te Krigsanleihe«.
Župnik je moral do 15. jan. 1919 oskrbovati občinske posle. Razen tega je narasla španska bolezen. Za njo jih je umrlo
novembra 30. Vsaka hiša je bila obiskana. Ohranjeni zapiski in pričevanja najstarejših občanov govore, da je bila kulturno
prosvetna dejavnost v Libeličah izredno živahna zlasti v razburkanem obdobju 1918-1920, …proti koncu vojne so začeli tudi
patriotični dvomiti o zmagi. Zapiski v farni kroniki iz leta 1918 so zelo zgovorni: »Freiheit« je. Ni cesarja, ni kralja. Nastalo je
čudno ozračje… 5. in 6. nov. so ropali rudarji po Prevalju in Gutštanju,… je župnik Anton Vogrinec 12. novembra 1918 zbral
narodno stražo 32 mož, …19. novembra je prišla vojaška posadka, ki se pa ni kaj posebno obnašala. 27. decembra so začeli
Jugoslovani napadati Labot, ker so tam ustrelili Srba, ki je hotel pobegniti čez Dravo.
Dne 3.3.1928 je katoliško izobraževalno društvo Skala spet bolj zaživelo (Vogrinec I. v farni kroniki)… je vaški vodovod
zamrznil v decembru in bil zamrznjen do srede aprila. Vaščani so vodo dobivali iz vodnjaka pri Burdelu, ter jo nosili domov.
Kmetijska podružnica je za napredek kmetovanja priskrbela 13 vagonov cementa po ugodnih cenah za izgradnjo gnojničnih
bazenov, za katere se je veliko kmetovalcev odločilo. »Financarji« pridejo in odhajajo. Zapustili so tukaj 6 nezakonskih otrok.
Župnik toži posebno o pokvarjenosti ženskega spola. Kakor je mati bila, takšna je hčer. Gostilničarji žive v razkošju. Z
odlokom šk. ordinariata so bili ključarji Ivan Stana in Martin Saberčnik potrjeni za dobo 6 let. Oktobra so vrnili piščalke
orglam, ki so jih bili v vojni odnesli; orgle je popravil g. Brandl v Mariboru.
Dogodki v Avstriji vznemirjajo ljudstvo. Meseca julija je bil ustavljen ves obmejni promet. Pridno pa deluje cerkveni zbor pod
vodstvom Ivana Ridla … je povzročil »nenadni napad Nemčije na Avstrijo« nemalo vznemirjenja. Na nasprotnih hribih kresi,
streljanje in godba. Po veliki noči bogata delitev živil, žita in obleke hitlercev med obmejno ljudstvo.
Na zahtevo državne oblasti so posekali 1 ha lesa. Župnišče so prekrili, prenovili so hleve znotraj in zunaj. To leto so vas
vznemirili prekomočni davki; ponekod so šli v sto tisoče. Pritisk na večje kmete občutijo tudi mali in srednji kmetje, … so
izgradili transformator s skupnim delom DES-a in krajanov pod vodstvom Franca Kneza, pd. Buča, … podružnico kmetijske
zadruge Dravograd številka 3 v Libeličah so presnovali v Kmečko zadrugo Libeliče. Prenehale so delovati vaške privatne
gostilne,. Začel se je pritisk na kulake, to je na kmete, ki so imeli nad 10 ha zemlje.KLO Libeliče je štel 672 prebivalcev. V
dolini so se kmetje preusmerili predvsem na pridelavo krompirja, …
Obnovili so župnijsko cerkev. Največ zaslug za to ima cerkveni ključar Filip Kristan. Nabavili so preprogo za glavni oltar.
Pokopališče so uredili. Delo je trajalo do l. 1959, …v kleti šole uredijo mlečno kuhinjo,
.. je Prosvetno društvo začelo uresničevati svoje želje po izgradnji prosvetnega doma.
… Prosvetno društvo Saberčnik uprizori igro Pogodba …
Privatniki so cenejši s traktorskim oranjem in župnik si je oddahnil. Obisk verouka je zelo slab. Obnovili mežnarijo (pod), … je
Borčevska organizacija postavila nov primernejši spomenik žrtvam fašizma na vasi. Po vasi je vozilo vedno več traktorjev in
drugih kmetijskih strojev …so podrli dotrajano gasilsko orodišče in začeli graditi nov gasilski dom (otvoritev 1976), …požar
na poslopju Vrusnik Lize, …25.1.1938 doživeli pojav severnega sija. gasilce so alarmirali, misleč, da je požar v bližini – v
Avstriji.
Povečalo se je število naročnikov »Družine«, »Ognjišča« in Mohorjank, …so napeljali k zadnjim hišam v hribih elektriko, …
Začeli so zbirati sredstva za popravilo župnijske strehe, za nov električni priklop z novo omarico, in ves potreben material za
popravilo starih dimnikov. Župnišče je staro približno 250 let …obnavljajo fasado župnišča, …Prosvetno društvo Saberčnik
uprizori igro Odmev je vedno zadnji Meseca maja je umrl dolgoletni upravitelj šole, kulturni in politični delavec v Libeličah,
Lojze Kos.
… zaprejo smetišče, ki so ga kar nekaj let uporabljali (stara cesta proti Lib. Gori), … zopet pričnejo aktivnost za izgradnjo
KTV, …pripravljajo ureditev nekakšen muzej kmečkih strojev in orodja, skupaj s Pokrajinskim muzejem iz Slovenj Gradca…
pri Buču odprejo novo zbiralnico mleka, … CŠOD gradi prizidek za povečanje kapacitet gojencev, kabinete za učitelje, 6m
notranjo plezalno steno in največjo plezalno steno v Sloveniji, ki stoji samostojno, …libeliška šola zaorje ledino prekomejnega
sodelovanja s šolo v Žvabeku, …izdelajo kar 3 praslne 27,63m izdelajo na Libeliški Gori, 22,24m izdelajo Odpisani, p,6m
visok pa so ob zvonik prislonile libeliške ženske, … Igralska skupina Kulturno prosvetnega društva Libeliče uspešno
predstavlja igro Toneta Partljiča "Moj ata, socialistični kulak" tudi izven domačega kraja. Po nekajletnem zatišju je gasilsko
društvo Libeliče letos zopet organiziralo gasilsko veselico. Libeliška šola praznuje 90 let. Gradi se kanalizacija, trenutno se
izvaja 1. del II. faze izgradnje od Križana do Gorč. Izvajanje mora biti po pogodbi z izvajalcem končano do 30.12. 1998, …
Libeliški ljudski pevci so si dali ime "Fantje na vasi" in s tem imenom nastopili v javni oddaji radia in televizije Slovenija "Jaz
pa nekaj znam".
Aktivnosti v KS:… izgradnja javnega parkirišča za osebna vozila in avtobuse, …obnova POŠ in vrtca Libeliče, …obnova
sanitarij v gasilskem domu, …ureditev naravoslovne učne poti «Sova uharica«, …urejanje lokalnih cest, …pridobivanje
dokumentacije (soglasja) za potrebe projekta »Mrliška vežica«, …v sodelovanju KPD in PGD in ostalih društev smo organizirali
in izvedli razne prireditve v kraju (pustovanje, srečanje pod lipo, jesensko srečanje-dan odprtih vrat…..razne kulturne prireditve).
Se dogaja!

Vir: Vsaka vas ima svoj glas – knjiga o Libeličah

