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Svet krajevne skupnosti LIBELIČE
Stojimo za svojimi odločitvami!
V Libeličah smo že pred leti ugotovili, da prostori za delovanje društev
postajajo premajhni. Po temeljitih razgovorih in premišljevanjih je
dozorelo spoznanje, da potrebujemo večjo stavbo, v kateri se bodo
družbene dejavnosti dogajale. Pri upoštevanju potreb v kraju in
primernosti lokacije, je bil sprejet zaključek, da bomo gradili
večnamensko dvorano na mestu, kjer je danes stara zadružna štala. Stavba
naj bi nudila prostore šolarjem, športnikom, kulturnikom in gasilcem ter
ostalim društvom v kraju. Skratka, naš razmislek je tekel v smeri, da pod
eno streho spravimo vso krajevno dogajanje in s tem pocenimo izgradnjo
ter ekonomičnost objekta. Svoje predstavnike v lokalni samoupravi smo
pooblastili, da naš interes vključijo v program investicij v občini. Zavedali smo se, da je to relativno drag objekt in,
da ga ne bo možno zgraditi v enem ali dveh letih, ga je pa potrebno vnesti v razvojne načrte občine. To se je tudi
zgodilo. Izgradnja večnamenske dvorane v Libeličah je bila vključena v te načrte in celo v proračun občine – do letos.
Najbrž so redki prebivalci občine Dravograd, ki danes ne vedo kaj je in kako je sestavljen občinski proračun. Definicijo
zadnje čase kar naprej poslušamo od odgovornih, najvišjih predstavnikov lokalne uprave. Ne slišimo pa razloga, zakaj
so poleg projekta dvorana iz proračuna prestavljeni v daljno prihodnost tudi drugi projekti, planirani v naši skupnosti??
Ob poslušanju razlage, definicije, da je proračun zakonsko določen, razdeljen na dva dela itd., ter potem zaključek, da
je to samo plan želja in ne zagotovilo, da bo do realizacije sploh in kdaj prišlo, mi povzroča dvom. Kontradiktorne
izjave. Zaradi takšnih trditev je še bolj nerazumljiv umik ali prestavitev določenih postavk v čas po mandatu. Če je
proračun (del) samo plan, ki bo ali pa ne izveden, zakaj so potem postavke umaknjene. Lahko bi ostale v »planu« in
bi bilo veliko manj nervoze in nezadovoljstva med krajani, ki smo dobili občutek, da trditve vodilnih le ne držijo in
ne pijejo vode, kot se v prispodobi reče. Po njihovem, »nihče ni proti dvorani«, vsi nam jo privoščijo, le …krepi tudi
občutek, da se iz nas norčujejo. Poleg tega se nekatere članice in člani najvišjega »zakonodajalskega« organa v občini
s svojimi predlogi, da je za nas bolje izgradnja objekta, ki rešuje le del vaških problemov in je na drugi lokaciji, ne
zavedajo svojega poslanstva. Tudi tak objekt bo potreboval finančna sredstva za izgradnjo in potem za vzdrževanje.
Izvolili smo vas, da uresničujete naše želje in jih po vaših sposobnostih in zmožnosti občine, poizkušate čim prej
realizirati. Nikakor pa niste tam zato, da bi vsiljevali svoje lastne rešitve in s tem kazali, da vi veste kaj je za koga
dobro. Tam ste tudi zaradi tega, ker vsi pač ne moremo sedeti na sestankih in ste z našim glasom dobili to pravico vi.
Tako poteka demokracija. Ali še obstaja?!! Libeličani nikomur ne vsiljujemo svojih prepričanj pod krinko, da je to
zanj najboljše in negiramo njegov izbor. To pričakujemo tudi od naših sogovornikov. Kako se rešuje in konča
vsiljevanje svojih rešitev neki skupnosti, so naši predniki dokazali že pred skoraj 100 leti.
V Libeličah delovanje organov lokalne skupnosti jemljemo resno. Iz tega razloga tudi resno preučimo naše potrebe in
zahteve ali celo želje, preden jih naslovimo na »višjo« instanco. Tak, resen in korekten odnos pričakujemo tudi od
tistih, ki smo jim občani zaupali glasove, da govorijo in odločajo v NAŠEM imenu.
Libeličan Adrijan

Da ne boš vočn od mize šou!
Pred dvajsetimi leti (1999) so v Libeličah obnavljali staro črno kuhinjo v
župnišču. Prostor so opremili s posodo, pohištvom in orodjem, ki je v času
delovanja kuhinje bilo potrebno. Libeličani svojo kulturno etnološko
zgodovino prikažejo vedno skozi zgodbo. Tako je bilo treba tudi črni kuhinji
vdahniti dušo, kot rečejo. Brigita Rajšter, ki je takrat skupaj z Marjanom
Kosom in sodelavci Koroškega pokrajinskega muzeja vodila strokovni del
obnove kuhinje je predlagala, da bi “dušo” kuhinji lahko dali s tem, da bi
raziskali kaj in kako so nekoč jedli prebivalci Libelič in okolice. Skupaj z
aktivom Kmečkih žena so določili vsebino krožka. Za pomoč so prosile
Kulturno prosvetno društvo Libeliče, aktivirale so libeliške gospodinje in se
podale na delo. Obiskovale so kmetije in se pogovarjale s starejšimi
krajankami in krajani ter pridobivale recepte jedi, ki so jih uživali na kmetih
nekoč. Rezultate dela so hotele pokazati širši javnosti z izdajo kuharske knjige. Med raziskovanjem so odkrivale tudi jedi, ki so
danes že skoraj pozabljene. Med njimi je tudi danes zelo iskana in priljubljena jed libeliška trenta.
Libeliški kuharici so dale podnaslov » Da ne boš vočn od mize šou«. S temi besedami so dali na kmetih gostu vedeti, da se
postreženega ne sme braniti.
Brigita Rajšter pa ne miruje. Ve da so Libeličanke in Libeličani polni elana in polni idej kako bi pomagali ohraniti nekaj, kar gre
v pozabo, nekaj, za kar pravimo da je škoda da ni več, nekaj kar je naše – koroško. Na razgovor je povabila Eriko, Jožico in
Simono ter predlagala, da bi Libeliško kuharico »osvežili« in ji morda dodali še kakšen recept stare jedi. Ideja je padla na plodna
tla. V akcijo se je vključil Koroški pokrajinski muzej in Kulturno prosvetno društvo Libeliče. S skupnim delovanjem in
organizacijo so k sodelovanju povabili libeliške gospodinje. Želele so, da se vključi čim več mlajših gospodinj. K sodelovanju na
»Libeliška kuharica – kuharski tečaj« se je prijavilo preko trideset udeleženk. Pa tudi dva udeleženca sta bila med njimi.
Predsednica KPD Libeliče (in kuharica) Simona Jerčič Pšeničnik je svoje vtise opisala tako:
“Zadnji dve soboti v januarju sta se pri Buču odvijali kuharski delavnici, da bi se lotili dopolnjene izdaje knjige Libeliška
kuharica, ki je izšla pred devetnajstimi leti in je že nekaj let razprodana. Praktični del
sta vodili Jožica Pšeničnik in Erika Plešivčnik v sodelovanju s strokovno sodelavko
Brigito Rajšter (Koroški pokrajinski muzej) in fotografom Tomom Jeseničnikom.
Pomagale so še druge libeliške gospodinje, ki so bile prisotne pri nastajanju knjige
leta 2001 (Ančka Novak, Cilka Rožej, Marica Zalesnik). Odziv je bil zelo velik in
udeleženci smo bili ob koncu zelo zadovoljni, saj smo preživeli dva zanimiva dneva ob
spoznavanju novih starih jedi, malo smo izmenjali kuharske izkušnje in se prijetno
družili. Pripravljali smo naslednje jedi: trento, kvočeve in sirove nudlne, kisevo župo
in edave žganke, pečeno kri, bobe in presne krape, krohov pokerli, edav povitnek in
korejovo župo, presno zele in edove kipjenke, mlečne knole, črne knole, mlečno žouco,
pečene japke, koruzni pokerli, mažerli, mrzvo repico ter tinstano kisevo zele. Prav vse jedi, ki smo jih skuhali, smo tudi pojedli,
kar pa ni bilo težko, saj so bile zares okusne.
Ob kuhanju je posebej zanimivo, da vsak oz. vsaka pove svoje mnenje in izkušnje ob kuhanju določenih jedi. Še posebej dobrodošli
so bili Ančkini nasveti. Ugotovili smo, da so nekatere jedi, ki jih v modernem času bolj redko pripravljamo, lahko zelo dobre in
okusne in bi jih bilo pametno znova uvesti na naše jedilnike.
Ob koncu smo se strinjali, da bi takšne delavnice morali organizirati še večkrat in ohraniti avtohtone libeliške recepte. Tako bi
našo kuharsko dediščino prenesli tudi na mlajše rodove.”
Pravijo, da bo obnovljena “Libeliška kuharica – Da ne boš vočn od mize šou” izšla v drugi polovici leta.

Čistilna akcija - očistimo svojo okolico!
»Očistimo naselja v občini Dravograd« se imenuje spomladanska akcija čiščenja
okolice. V Libeličah so se krajani zbrali pred gasilskim domom in si razdelili
naloge in področja , ki jih bodo posamezniki ali skupine krajanov spravili v red,
kot rečejo. 55 prisotnim so razdelili vrečke in orodja ter krenili v akcijo. Med
udeležence moramo prišteti tudi tiste, ki so v akciji sodelovali v društvih. To so
ribiči, lovci in še kdo. Ženske in otroci so se napotili po cestah in poteh. Nemarno
odvržene ostanke so pobirali ob glavni cesti do Renerja, vseh lokalnih cestah in
tudi gozdnih poteh. Moški, oziroma
močnejši spol pa je imel za nalogo
očistiti prostor pod cerkvijo ali kot so
dejali »nesojeno« parcelo za izgradnjo večnamenske dvorane. Z motornimi
žagami in kleščami ter seveda s traktorskimi vitli so očistili breg pod cerkvijo.
Podrli so stara drevesa in porezali grmovje, sam teren pa bodo uredili pozneje, ko
odpeljejo hosto. Kot je običaj, so akcijo zaključili z malico in druženjem pred
gasilskim domom.
O posameznikih, ki so to nesnago odvrgli v naravo, pa si lahko ustvarimo svoje
mnenje. Nikakor pozitivno! »Tistih, ki odmetavajo odpadke v naravo, danes tako
ali tako ni na akciji!« je bil pogost komentar. Upam, da bodo vsaj prebrali članek o tem, kaj si o njih mislimo in od sedaj
metali ostanke v za to namenjeno posodo ali prostor! Če pa bo njihov odnos do okolice in sovaščanov še naprej tako
neodgovoren, pa samo potrjujejo naše mnenje o njih!

Pohod na Ajdo!
Zveza društev za boj proti raku je pričela z delovanjem pred 50 leti. Vsa ta leta si je skupaj s
pokrajinskimi društvi prizadevala za čim boljšo osveščenost prebivalstva o možnostih
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka. Prav preventiva je dolgoročna naložba, ki se zagotovo
obrestuje. Osnovno poslanstvo društva je prispevati k ustvarjanju slovenske družbe, v kateri ne bo
nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti.
Koroško društvo za boj proti raku za ljudi iz koroških občin deluje že od leta 1996, v Libeličah pa je aktivno že 15 let in
ima že čez 200 članic in članov. 15-letnico aktivnega ter uspešnega sodelovanja s člani KDBPR iz Libelič in tedna boja
proti raku smo letos obeležili s pohodom ter druženjem članic in članov. Pohoda iz Libelič na Libeliško Goro do CŠOD
Ajda se je udeležilo tudi več kot deset članic in članov iz drugih koroških društev. Pohoda se je udeležila tudi predsednica
koroškega društva Neda Hudopisk, dr. med., spec. javnega zdravja in nas prijetno presenetila. Seveda je prišla tudi naša
zdravnica, Ivica Podrzavnik dr. med., ki je bila pobudnica tega pohoda.
Pred gasilskim domom v Libeličah se nas je zbralo skoraj 50. Druženje se je pričelo ob kavi, čaju in pecivu. Sledilo je
skupinsko fotografiranje. Podpredsednik Krajevne skupnosti Libeliče, Branko Perovnik, pa se je zdravnici Podrzavnikovi
s skromnim darilom v imenu Občine
Dravograd in Krajevne skupnosti
Libeliče zahvalil za vso dosedanje delo
in z željo, da nam ostane zvesta še
naprej. Čestital ji je tudi za prejeto zlato
priznanje za prizadevno delo v boju
proti raku, ki ga je podelila 6. marca
2019 njej in Betki Pšeničnik Zveza
slovenskih društev za boj proti raku.
Pohod je potekal po asfaltirani cesti,
vreme je bilo krasno in ob prijetnem
druženju je bila pot za nekatere kar
prekratka. Na Ajdi so nas lepo sprejeli
in nam pripravili zelo dober topel
obrok. Po krajšem počitku smo se polni
lepih vtisov vrnili v vas.
Betka Pšeničnik

Trikotno krožišče v Libeličah!
Vsaka sprememba na področju komunalne infrastrukture prinese najmanj dve
stvari; prvo, izboljša kakovost življenja krajanov in odpre tudi nove možnosti
za kreativno ustvarjanje prebivalcev. Več kot dvajset let je od tega, ko smo v
Libeličah asfaltirali nekaj lokalnih cest. Posledica tega je med drugim bila tudi
ta, da je na križišču glavne ceste in ceste proti Libeliški Gori nastal vmesni
trikotni prostor. Kar nekaj časa se je tam vozilo malo po asfaltu malo po tem
makadamskem trikotniku. Iznajdljivost krajanov pa nima meja. Članici
Kmečkih žena Dravograd enota Libeliče, Eriki Plešivčnik in Jožici Pšeničnik
je šinilo v glavo, da bi ta prostor lahko izkoristili za nekakšen cvetlični otok na
vhodu v vas. Stopili sta v akcijo in pričeli urejati gredo, navozili sta zemljo in
kamenje, s katerim sta jo obložili. Na pomoč jima je takoj pristopil bližnji sosed
Franc Perovnik, ki je skrbel za to, da je bil trikotnik zaščiten pred neolikanimi
vozniki. Erika in Joža sta aktivirali kmečke žene, zaprosili Krajevno skupnost za nabavo sadik in s cvetlicami zasadili gredo.
Franc pa je skrbel, da so le te imele tudi dovolj vlage. Seveda so pri sajenju
in vzdrževanju sodelovale tudi ostale članice društva kmetic. V letu 1998
so na ta prostor postavile velik adventni venec in s tem nakazale, da se to
»trikotno krožišče« lahko uporablja v namene, da pozdravlja obiskovalce
in opominja krajane, da smo v času določenega obdobja – praznika. V
pomladanskem času so postavili simbole Velike noči, v jesenskem času pa
motive iz kmečkega življenja.
V vseh letih je pri urejanju tega prostora sodelovalo kar precej krajank in
tudi nekaj krajanov. Uradno danes rečemo, da to »trikotno krožišče«
urejajo libeliške gospodinje.
V sredino grede je Krajevna skupnost postavila drog za zastavo, na
katerem skozi celo leto plapola libeliška zastava. Ob državnih praznikih pa
jo zamenjajo s slovensko.
Premalo prostora imamo, da bi v slikah prikazali vse motive in stvaritve, ki so krasile vhod v vas. Prepričani pa ste lahko,
da se niti enkrat niso ponovili. To zatrjujeta glavni »urejevalki« Era in Joža s pomočjo Simone in Franca. Tudi mladi so že
pristopili k akcijam, tako da se tudi v bodoče lahko nadejamo lepega sprejema v Libeličah.
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Zid pokopališča so pokrili z deskami.
V noči 8. septembra so na cesti proti Črnečam blizu Križana ubili italijanskega zidarskega mojstra Petra Vitori »von
Maggio«. Naravne smrti pa je umrl posestnik gradu Libeliče Georg Eberwein.
Libeliška šola je postala dvodelna, dobili pa so tudi prvega šolanega učitelja. Priselil se je Matija Mencin z ženo Nežo in
ostal v Libeličah do svoje smrti leta 1929; bil je trikrat poročen.
Kmet Peter Volbart pd. Jurjak je dal200 fl za nov zvon, ki je prišel 31. avgusta v Dravograd.
Pridno je igrala muzika, možnarji so pokali- mnogi so od veselja jokali. Zvon je stal 3333 fl.
Dne 30. julija je bila nova maša Jerneja Pšeničnika Jernej Pšeničnik se je rodil 17. avgusta 1873 v Tribeju št. 7 v
Libeliški fari kot zakonski sin Antona Pšeničnika pd. Blasnika ter matere Neže. Zdoma je prinesel v duhovniški poklic
vse čednosti slovenskega kmeta, kakor pišejo sobrati o njemu. Pastiroval je kot kaplan v Beljaku, kot provizor na Peravi,
v Št. Juriju pri Trušnjah, v Kasazah in kot župnik 29 let v Globasnici in župniji Šteben. Na domači kmetiji je v nedeljo,
12. avgusta 1934 v 61. letu starosti umrl za črevesnim rakom..
Poleti so farani (28 oseb) romali na Višarje. Vozili so se z vlakom, ki ga je plačal župnik.
Na občini je župnik pregledoval račune in opazil, da je manjkalo 1600 kron mlademu sekretarju. V Potočah je neki
hlapec zapeljal skoraj vse fante od 11 – 20 let do nemoralnih dejanj. Bil je kaznovan za 8 mesecev zapora.
Na občinskih volitvah so izvolili naslednje libeliške občinske mandatarje: Janez Štaudeker, pd. Prajz, Janez Wirtz, pd.
Buč, Franc Šlebnik, pd. Nemec, Jakob Cehnar, pd. Hašej, Janez Pugelnik, gostilničar.
3. maja je košček granate priletel v župnišče, dva dni navrh pa je moral župnik pobegniti pred Volkswehrovci, ki so nato
»popolnoma oropali farovž« ..Iz Mozirja se je župnik vrnil 29. maja in ležal do 15. avgusta na tleh, ker so mu vzeli tudi
posteljnino. Dne 29. aprila se je začela »tragedija Koroške«. Ponesrečen napad na Labot. Do 5. majnika so dan za
dnevom žvižgale granate v Libeliče. Jugoslovanske čete so se umikale. Reklo se je, da se bode nad Labotom in
Libeličami streljalo, zatorej je ljudstvo z vsem svojim imetjem bežalo v gore. Vas je izumrla.
Dne 3. julija je bila birma. Škofa so pri Prajzovem križu slovesno sprejeli: občinski odbor, učiteljstvo z otroki in obilo
župlajnov. Tudi cerkveni strelci so bili precej aktivni. Higienski zavod iz Ljubljane je Libeličanom odobril 300 m
litoželeznih cevi premera 6 cm za izgradnjo novega vodovoda. Zaradi nesoglasja med vaščani se je gradnja prestavila na
konec leta. Prestavili so tudi vaško korito na mesto med gasilskim hramom in kapelico. Na področju kmetovanja pa je
Libeliče doletela katastrofa: kljub obilni letini hmelja ta ni imel prave cene. Zaradi tega so na novo zgrajene sušilnice pri
Gorniku, Lužniku in v župnišču bile samo strošek in ne v uporabo.
Zaradi zasedbe Češke je bila vojna nevarnost.. Tudi v Libeličah kažejo »nekateri preveliko vnetost za Hitlerja!« Vsak
zasebnik je zaskrbljen vsled politične napetosti. Nekateri grejo v grad čez mejo na dnino, katera je dosti boljša kakor
tukaj. Meseca septembra, ob napadu Nemčije na Poljsko, je bilo mnogo poklicanih na orožne vaje. Konje so morali
kmetje za mesec dni dati vojski na razpolago. Pozimi ni bilo dobiti petroleja. Svetili so s treskami in karbidom.
Kmetijska zadruga Libeliče je iz odstopljenih ali zaseženih posesti ustanovila zadružno ekonomijo, ki je obsegala
približno 40 ha obdelovalne zemlje… Ljudje ne vstopijo v zadruge. Bojijo se gladu. Ciganova družina (Miha Pačnik) in
Hribernikova sta pobegnili, vaščani so se morali javiti v karavli, če so šli na polje in ko so se vračali. Nedeljsko božjo
službo moti udarniško delo. Nekaj napredne mladine že par let ni v cerkvi. Upokojil se je učitelj Ivan Močnik. Njegovo
delo pa je prevzel mlad učitelj Lojze Kos. 29. novembra 1949. leta je bilo ustanovljeno Izobraževalno kulturno umetniško društvo Saberčnik Libeliče.
Srbi so v Libeličah žgali opeke. Zemlja je bila dobro pomešana in je bilo vse za nič, ter okrog milijon škode. Župnik
Vogrinec je zapisal: »Z raznimi prireditvami trgajo ob nedeljah župljane od cerkve, da včasih ni nobenega otroka in je
cerkev tudi prazna. Župnik prenaša vsa leta strahoten davčni pritisk.«
Nadaljuje se obnova cerkve in pokopališča iz prejšnjega leta. Največ zaslug za to ima cerkveni klučar Filip Kristan. Gori
avstrijski obmejni blok. Naši gasilci so pomagali pri gašenju.
Prišlo je do kompromisa med gasilskim in prosvetnim društvom, da so skupaj zgradili nov gasilski dom z dvorano, ki je
služila kulturno prosvetnem namenu. Gradbeni odbor je vodil Ivan Verneker pd. Pavlnov. Na Sabodinovem so obnovili
hišo, ki so jo Nemci požgali in zažgali šest ljudi. Spored birme se menja, zdaj bo vsako leto. V družinah pada rojstvo
otrok.
Maja so izvedli referendum za izgradnjo otroškega vrtca. Na pokopališču so stara lesena vrata zamenjali z novimi
kovinskimi in napravili so mrliški voz. Za razširitev gradbenega okoliša so naročili geometre ter opravili tudi ostala
komunalna dela v kraju. Župnik je bolan in ne more voditi pogrebov.
Izdelovati so pričeli idejni načrt za razvoj kmetijstva in turizma ter male obrti.. Za lepši izgled okolice so prostovoljci
uredili šolsko dvorišče, uredili zelenice in nabavili nekaj otroških igral. Posadili so živo mejo iz smrek.
V šolskih počitnicah smo se lotili popravila strehe na cerkvi… Popraviti in izravnati smo morali celotno konstrukcijo
ostrešja, ker se je že na nekaterih mestih vse skupaj povesilo. Podaljšali smo sam napušč in s tem malo bolj zavarovali
fasado. Proti pričakovanju smo delo hitro in srečno končali.
…občina je v program Celostnega razvoja kandidirala našo Krajevno skupnost… Vodenje programa in njegovo pripravo
izvaja organizacija NOV'NA in ALP Peca. Kmetijsko svetovalna služba organizira predavanje o urejanju dvorišč in
okolice. Sekcija za turizem pri Kulturno prosvetnem društvu je v začetku maja že pričela prodajati vstopnice za oglede
kulturnih znamenitosti… Libeliški gasilci so bogatejši za novo motorno brizgalno in za urejeno centralno kurjavo v
domu… na svetovni splet smo predstavili našo krajevno skupnost… Podjetje za urejanje hudournikov iz Ljubljane je
pričelo obnavljati stare peskobrane v Škudlejevem grabnu… Tradicionalno srečanje kmečkih družin v občini Dravograd
je letos potekalo v Libeličah. Organizirale so ga članice Društva kmetic Dravograd iz Libelič…
…obnovljena OŠ Libeliče, …izgradnja nove trafo postaje, …gradi se novo parkirišče, …pridobljeno gradbeno dovoljenje
za mrliško vežico, …dokončanje učne poti Velika uharica, …projekt Drava kot priložnost poteka,…
…se dogaja…

Podatki so zbrani iz knjige Libeliče – Vsaka vas ima svoj glas in Libeliškega GLASNIKA.

Korajža je v Libeličah doma že devetič!
Scenarij je pripravila Simona Jerčič Pšeničnik, ki je tudi
avtorica skeča. Mešani pevski zbor Libeliče je s himno
otvoril prireditev in zapel še dve tematski pesmi (kanon)
in Koroško pesem, ki govori, da so Korošci zmirom za
muštr bili. Povezovali sta mladi dekleti Lana Stolnik in
Barbara Pšeničnik. Vezno besedilo je bilo posvečeno
največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu in
slovenskemu kulturnemu prazniku. Dve članici kvarteta
AMOROSO, Estera Vidakovič Hari na klavirju in s flavto
Jana Močilnik Mlakar, sta zaigrali tri skladbe zvrsti
klasika. S petjem so se predstavile Karin Rudolf, Barbara
Pšeničnik, Žana Rapuc. Alja Kos pa je zaplesala. Na
harmoniko je zaigral Tadej Kobovc. Publiko pa sta
nasmejali Bučeva Era in Hribernikova Joža, ki sta
uprizorili skeč na temo nedavno izvedenih
kuharskih delavnic ob nastajanju obnovljene
libeliške kuharice »Da ne boš vočn od mize šou«.
Žiga, ki vedno poskrbi, da z njim poje vsa dvorana,
je imel letos pomoč. Janez Štrekelj mu je »pomagal«
s kitaro in pozval publiko, da je sodelovala kot
pevski del tria: Žiga – Janez – Publika.
Tudi na skromen, preprost in doživet način se da
speljati prireditev, ki poveže obiskovalce med seboj,
da družno zapojejo in se pozibavajo v ritmih domače
muzike. Lepo je bilo, pa čeprav je bila dvorana zopet
pretesna.
Katero številko že bomo pisali pred »korajžo«, ko
bo le ta v novi dvorani?! Program je odvisen samo
od nas, nova dvorana pa žal ne. Živi bili, pa videli!
Na ogled postavili del
zgodovine!

Že tretjič pa je bila s »korajžo«
združena razstava v Bučevi
dvorani. Tokrat je Dragica
Perovnik pozvala krajane, da
javno razstavijo stare
razglednice, slike, dokumente …
Kar nekaj se jih je odzvalo vabilu
in na ogled postavilo svoje
zgodovinske eksponate in zbirke.
Obiskovalci so imeli kaj videti
na lepo urejeni in aranžirani
razstavi. Dragica pa je bila
zadovoljna, da njene akcije
pripomorejo
k
ohranjanju
kulturne dediščine domače
okolice in njihovih prebivalcev.
Zapisnike in druge dokumente KS in
organizacij najdete na www.libelice.si
Članke brez podpisa prispeval urednik!

Libeliška ceʹna na ogled!
V ponedeljek, 8. aprila so v Galeriji Fajči v
Dravogradu pripravili razstavo ene izmed
domačih obrti. Pletenje košar, košev, vrš »oblek«
za velike steklene posode ali pletenke in še
marsikaj, sta predstavila Vukašin Lađić in naš
rojak Jože Pšeničnik Maksov. Maksov Pep, kot
ga imenujemo domačini, je eden zadnjih v naši
krajevni skupnosti, ki se s pletenjem košar in
košev še ukvarja. Posebej ponosen je na tako imenovano »libeliško ceʹno«, ki se od
ostalih v Sloveniji razlikuje po tem, da ima samo eno »nogo« in se preko te nagiba.
Etnologi pravijo, da je to posebnost mogoče najti samo v Libeličah in na Strojni. Jože
je na vprašanje, zakaj se je odločil pokazati svoje izdelke, povedal: »Da bi ohranili
LIBELIŠKO CEʹNO, kot jo jaz imenujem. O njej sem začel razmišljati okrog leta 1980.
Videl sem kako jo izdeluje moj oče. V tistem času
in nekaj let prej, je to ceno izdelovalo kar precej
ljudi v naši krajevni skupnosti in na Strojni. S
prihodom plastike na naše tržišče se je zmanjšala
uporaba in povpraševanje po naših cenah tako,
da so jo izdelovali le še za lastne potrebe. Te
libeliške cene so bile nepogrešljive na kmetijah v
sadovnjakih, v vrtnarstvu in na poljih za sajenje
in pobiranje krompirja ter ostalih poljskih
pridelkov. Pred štiridesetimi leti sem napravil kar nekaj vzorcev libeliške ceʹne, ki sem
jih razdelil prijateljem. Sam pa sem stalni uporabnik teh izdelkov.«
Ogled razstave bo možen kar nekaj časa, zato vas vabimo, da si jo ogledate in morda
boste spoznali, da so naravni materiali boljši od plastike in obenem še dokaz naše
identitete in mogoče tudi prihodnosti.

Gasilci o minulem letu in načrtih za 2019!
Redni občni zbor libeliških gasilcev je letos potekal v
nekoliko drugačnem vzdušju kot običajno. Odvijal se je
ravno na dan kulturnega praznika ali na dan, ko se
spominjamo našega največjega pesnika Franceta Prešerna.
Uradni del je potekal v ustaljenih smernicah, izvolili so
delovno predsedstvo in sprejeli dnevni red. Ta je bil
sestavljen iz poročil predsednika, poveljnika, blagajnika in
vseh predstavnikov posameznih kategorij gasilcev ter
programa dela za leto 2019.
Predsednik PGD Libeliče Marko Prevolčič je v svojem
izčrpnem poročilu predstavil dejavnosti v društvu v
minulem letu. Veliko je bilo narejenega in veliko je bilo za
pohvaliti, tako nekatere posameznike kot ekipe. Je pa
izrekel tudi nekaj kritik na račun tistih članov, ki jih na
delovnih akcijah premalokrat vidi. Vse doseženo in
opravljeno pa ne sme biti vzrok za zmanjševanje aktivnosti društva, ki dosega najvišje uspehe na področju svoje osnovne
dejavnosti, kot na področju športno tekmovalnih veščin. Libeliški gasilci v Občinski gasilski zvezi Dravograd niso samo
člani na papirju, ampak s svojo dejavnostjo krepijo razvoj gasilstva v občini in regiji, je dejal predsednik.
Poveljnik Rok Plešivčnik je nanizal dejavnosti društva na športno tekmovalnem področju, ki je poželo lepe uspehe v občini,
regiji Koroški in na republiškem nivoju. Opisal je tudi intervencijske akcije, ki jih na srečo v Libeličah ni bilo veliko.
Zaslugo za to lahko pripišemo preventivni vzgoji in ozaveščanju krajanov o nevarnostih, ki nam pretijo na vsakem koraku.
Čestitke je izrekel vsem članom, ki so sodelovali na akcijah, posebej tistim, ki so z izobraževanjem napredovali v višje
kategorije članstva. Kritiko pa je namenil tistim članom, ki premalokrat aktivno sodelujejo pri akcijah.
Poročilo blagajničarke Bernarde Gostenčnik je na obraze prisotnih privabilo zadovoljstvo, saj je bilo finančno poslovanje
pozitivno in še nekaj sredstev je ostalo za letošnje leto.
Predstavnica komisije za delo z mladimi Anamarija Plešivčnik je nanizala uspehe mladih na področju tekmovanja, katerega
vrh je bil zmaga na državnem orientacijskem tekmovanju mladih. Državne prvakinje so postale članice PGD Libeliče,
pionirke Barbara Pšeničnik, Karin Rudolf in Maja Ravnikar, pod vodstvom mentorjev Bernarde Rožej in Žige Rožej.
Ivanka Plešivčnik je prisotnim predstavila dejavnost ženskega dela društva, ki je k uspehu društva dodalo svoj prispevek.
Ta pa ni samo v udeležbah na tekmovanjih ampak tudi pri akcijah, kjer je ženska roka nepogrešljiva.
Po poročilih nadzornega odbora, disciplinske in verifikacijske komisije, je predsednik delovnega predsedstva Franc Juteršek
dal besedo gostom.
Prva je k govorniškem odru pristopila Janja Kramer Stajnko, namestnica
predsednika Ga silske zveze Slovenije in članica PGD Libeliče. Po pozdravu
je opisala dejavnosti, ki jih izvaja zveza ter prisotnim povedala, da je ponosna
na članstvo v društvu in da velikost društva ali kraja iz katerega to prihaja ni
merilo za uspeh ali neuspeh. Ravno libeliški gasilci to dokazujejo s svojimi
uspehi na področju svojih dejavnosti. Janja je s svojim zaključkom popestrila
zbor z recitiranjem zadnje kitice Prešernove Zdravljice.
Predsednik Občinske gasilske zveze Dravograd Zdravko Flis je v svojem
nagovoru čestital in pohvalil delovanje društva na občinskem in lokalnem
nivoju. Dodal je, da društvo ni deležno tolikih finančnih sredstev samo zaradi
števila tekmovalnih ekip, ampak to prinese le določeno število točk. Kar je le
ena izmed postavk pri točkovanju. Društvo pa jih je največ dobilo tudi zato, ker je doseglo prvo mesto pri napovedanem
pregledu društva, kamor spada urejenost prostorov, orodja in tehnike. V zvezi so veseli dobrega in konstruktivnega
delovanja članov PGD Libeliče v njenih organih.
V imenu CZ Dravograd je zbor pozdravila Bojana Flis, ki je ob enem opravičila odsotnost županje Marijane Cigala na
zboru PGD Libeliče, zaradi drugih obveznosti.
Po pozdravih in čestitkah, ki so jih zboru izrekli gostje, je predsednica KPD Libeliče Simona J. Pšeničnik pozdravila zbor
in se zahvalila društvu za zgledno sodelovanje gasilcev z drugimi društvi v kraju . Pred gasilskim pozdravom je v čast
kulturnega praznika zrecitirala zadnjo kitico Zdravljice.
Zadnjo besedo gostov je imel predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik, ki je kot vsi predhodniki čestital društvu za
uspehe in se mu zahvalil za sodelovanje. Grenak priokus pa je zboru dala informacija Pšeničnika, da je v proračunu občine
na postavki za odkup zemljišča za večnamenski objekt, »izginila« lani predvidena vrednost. To stanje v proračunu mora
biti pomota ali napaka pripravljavca predloga proračuna, je menil. Zato je pozval prisotne, da se udeležijo akcije za
organizacijo zbora krajanov, kjer bodo od občinskega vodstva zahtevali pojasnila za potezo, ki libeliško prizadevanje za
izgradnjo večnamenskega objekta postavlja nekam v prihodnost in izničuje že do sedaj dosežene uspehe. Gasilcem,
kulturnikom, športnikom, šolarjem in drugim je s tem onemogočen razvoj in normalno delovanje.
Neuradni del zbora pa je popestril ansambel, katerega pevka bo nastopila v TV šovu. Televizijci so njeno predstavitev
posneli na zboru libeliških gasilcev. Bilo je zabavno in doživeto, obiskovalci pa smo bili statisti.
Statisti pa ne želimo biti v resničnem življenju naše »gmajne« . Smo njeni enakovredni člani, zaslužni za njen obstoj in
razvoj. Na pomoč!

Kulturniki o svojem delu in načrtih!
Kulturno prosvetno društvo Libeliče je potegnilo črto pod
delom v letu 2018. Devetega marca so se v gasilskem domu
zbrali na rednem občnem zboru. Zbor je potekal kot
predvidevajo pravila v društvu in kakor je tudi že dolgoletna
praksa.
Na pobudo predsednice Simone Jerčič Pšeničnik, ki je
navzoče najprej pozdravila, so izvolili delovno predsedstvo.
Maja Marin, ki je prevzela delo delovnega predsedstva je
nadaljevala z dnevnim redom.
O delu društva v preteklem letu je poročilo podala
predsednica Simona. Navedla je vse akcije in dejavnosti, ki
so zaznamovale lansko leto. Ugotovila je, da so zastavljen
program izvedli v celoti in še kaj dodali. Z aplavzom so člani
pohvalili izčrpno poročilo in s tem tudi dali vedeti, da je
društvo pod njenim vodstvom dobro delovalo.
Finančno poročilo je podala blagajničarka društva, ali kot se
radi pošalijo, finančnica društva, Erika Ring. Povedala je, da so vsi finančni prihodki in odhodki bili speljani po pravilih in
sklepih društva. Erika je požela buren aplavz, saj je na koncu predstavila tudi sedanje finančno stanje v društvu, ki je člane
še posebej navdušilo.
Poročilo turistične sekcije je podala Nataša Knez, ki je vodja le-te. Ugotavlja, da nam število obiskovalcev pada. Primerjava
s predhodnimi leti je pokazala, da si naše znamenitosti ogledujejo tako rekoč »standardni« obiskovalci. To so šole in
gimnazije, manj pa je obiskov sindikalnih skupin in društev. Kljub temu ocenjuje leto kot uspešno. Nanizala je še
problematiko vzdrževanja objektov in zaščite razstavnih eksponatov. Po skoraj dvajsetletnem obdobju bo potrebno tej
problematiki posvetiti več pozornosti. V akcijo bo potrebno vključiti vse činitelje, tako lastnika stavb, Koroški pokrajinski
muzej kot seveda tudi naše društvo. Skupaj smo ustvarili zbirke in tako jih moramo tudi vzdrževati, je poudarila Nataša.
Opozorila je še na urejanje muzejske okolice, ki jo moramo vzdigniti na višji nivo.
Poročili nadzornega odbora in verifikacijske komisije sta potrdili pravilnost delovanja društva in legitimnost občnega zbora.
V razpravo o poročilih so se vključevali posamezni člani in predstavniki drugih krajevnih organizacij. Večina njih je
soglašala s podanimi poročili. Nakazali pa so posamezne
rešitve nastalih problemov. Predsednik Sveta KS Libeliče,
Jože Pšeničnik in Rok Plešivčnik, poveljnik PGD Libeliče,
sta navzoče seznanila o dogajanju okoli gradnje
večnamenske dvorane v kraju. Glede na odnos občine do
tega projekta ugotavljata, da bo potrebno sprejeti odločitve
o nadaljnjih korakih urejanja prostorske stiske gasilcev,
kulturnikov in nenazadnje tudi mladine in šolarjev. Rok
Plešivčnik je zbor pozval, naj prične razmišljati o sanaciji
obstoječe dvorane in doma, ter, da se bodo v kratkem na
sestanku vseh akterjev v kraju o problematiki pogovorili in
poiskali rešitev. Nakazal je, da obstajata dve varianti,
kratkoročna in dolgoročna sanacija stavbe in dvorane.
Odločitev bodo sprejeli skupaj.
Jože Pšeničnik je med drugim opozoril na bližnjo
prihodnost, ko bodo v kraju praznovali kar dve pomembni
obletnici: 130 let PGD Libeliče in 100 let Libelič v matični domovini. Obe obletnici sta za kraj zelo pomembni in bo pri
izvedbi proslav potrebno zopet združiti moči. Kar pa v kraju znamo, je zaključil. Z dvigom rok so poročila potrdili.
V programa dela za leto 2019 in tudi za naprej so vnesli tradicionalne dejavnosti ter akcije, o katerih so govorili v razpravah.
Obletnica 100 let slovenskih Libelič bo kar velik zalogaj in se je treba začeti pripravljati že letos. Pooblastili so upravni
odbor, da pri reševanju manjših problemov najde ustrezne strokovnjake ter jim zagotovi pomoč članstva. Kar nekaj je stvari,
ki jih lahko rešimo sami. Za večje posege pa je potrebno aktivirati vse instance v kraju in občini.
V prijetnem vzdušju so nadaljevali tudi neuradni del.

Dejavnosti športnega društva!
Člani športnega društva Libeliče so dejavni tudi v zimskih mesecih. Svoje dejavnosti
prirejajo dvorani gasilskega doma. Tradicionalno organizirajo turnirje v namiznem
tenisu in pikadu za mlade in starejše ter »šnops turnir«. Aleksander Gros, predsednik
društva, nam je povedal, da se v tem času veliko članov društva redno ukvarja s športom
(rekreacijska košarka vsak torek v OŠ Šentjanž, kegljanje vsako sredo na kegljišču v
Dravogradu, rekreacijski nogomet vsak četrtek v OŠ Dravograd). Udeležujejo se tudi
občinskih športnih prireditev v smučanju in dosegajo vidne uspehe. Z dvanajstčlansko ekipo so sodelovali v občinski
veteranski nogometni ligi in konec marca postali občinski prvaki. Športna dejavnost poteka skozi celo leto. Društvo
sodeluje na vseh prireditvah v kraju in je tudi z več ekipami prisotno v nogometni ligi občine. V februarju so uspešno
izvedli občni zbor društva, kjer so pregledali minulo delo in naredili plan za aktivnosti v letu 2019.
(foto: Sandi)

Obisk kurentov!
Na lep sončen, a z mrzlim vetrom bogat dan, 23. februar, so Libeličane obiskali kurenti (koranti) iz
Rogoznice. Z namenom, da prinesejo srečo in rodnost
ter preženejo zlo, so z ritmičnim poskakovanjem glasno
zvonili s kravjimi zvonci, ki so del preko 30 kg težke
opreme te pustne maske, ki ima svoj izvor in delovanje
v okolici Ptuja. Kar precej domačinov jih je sprejelo na
parkirnem prostoru in jih z zanimanjem opazovalo.
Največje veselje in tudi nekaj strahu, so kurenti
povzročili med najmlajšimi. Vendar je strah kaj kmalu
izginil in poziranje za spominsko sliko ni predstavljal
nobenega problema. V skupini je sodeloval tudi naš
predsednik Sveta KS, Jože Pšeničnik in sicer kot hudiček. Gostje iz Rogoznice nas radi obiščejo,
mi pa jim postrežemo z libeliško trento, čajem, sokom in jabolčnim moštom. Za tega pravijo, da ga
niso preveč navajeni, je pa »ocvirkovka« res nekaj posebnega in gre v slast.

Pust 2019!
Libeliška pustnija 2019 je potekala po že
znanem scenariju. Zberejo se pusti in gledalci,
ki v povorki gredo do Gorč in nazaj. Opazili
smo, da le ni bilo tako kot vedno. Zbrali so se
na parkirišču (do sedaj sredi vasi) in povorka
je šla samo do (edinega) trikotnega krožišča v
občini, če ne celo v državi, in ne do Gorč.
Poleg številnih mask, ki so zopet bile odraz
libeliških idej in ročnih spretnosti, je bilo
nekaj drugače. Glavna tema največje
skupinske maske so bili aktualni odnosi med
USA in Mehiko. Kakšni ti v »resnici« so, je
prišlo v Libeliče povedati in prikazati kar
precejšnje število Mehikancev v svojih narodnih opravah in kulinaričnimi specialitetami, ki so jih ponujali
gledalcem in ostalim maskam. Ker pa v Libeličah vedno želimo videti »obe strani medalje«, je delegacijo in
Libeličane obiskal sam ameriški predsednik Doland Tromp s prvo damo Slovenko Malenio. Skupaj z mehiško
delegacijo sta pokazala, da se da živeti složno tudi brez ograj. Veliko je bilo tudi družinskih mask, ki so
predstavljale razne teme iz vsakdanjega in virtualnega življenja v naši moderni dobi. Tu so bili predstavniki
malega živalskega vrta z godcem, čebelje družinice, družina, ki je priletela s stoterimi baloni, ki so simbolizirali
grozd, bil je tudi bacek Jon z družino, četverica visokih cilindrov, posamezne in skupinske čarovnice, lovska
družina, klovnese in klovni, razne zvezde in mavrica, opičja družina brez otrok, z mrzlega pola je priletela družina
pingvinov …. Še bi lahko našteval različne like, ki so
tvorili pustno povorko, pa spomin ni več tako aktiven.
Kot je navajen predsednik največje države na svetu, je
tudi v Libeličah spregovoril par besed. V svojem stilu
je pozval prisotne k poslušnosti in jih v svojem in
ženinem imenu lepo pozdravil. Dejal je, da ni vse tako
slabo, kot izgleda tam čez lužo. Nekaj slabosti pri nas
je opazil že ob prihodu v občino. Seznanil se je menda
s predlogom občinskega proračuna, ki za to malo
skupnost ne prinaša kaj dobrega. Izgleda, da je
finančni predlog šel preko sita, kjer je večina
predlaganih projektov za to malo skupnost padlo
skozenj, je ugotavljal. Bojevit in temperamenten, kot
Doland je, je pozval vse krajane na zbor, ki bo na
pepelnično sredo, kjer bodo zahtevali kar jim gre in
izvedeli zakaj tega ni. Z bučnim aplavzom so prisotni, tako maske kot gledalci, poplačali Trompve besede. Zakaj
je pomemben sestanek ravno na pepelnično sredo pa je lahko več razlag. Ena je tudi ta, da se bo morda kdo od
prisotnih posul s pepelom. (Zanimivo je prebrati vsaj zadnji del pesnitve Simona Gregorčiča- V pepelni noči)
Krajevna organizacija je poskrbela, da je bila pustnija založena s krapi in čajem. Vesela druščina se je ob zvokih
glasbe na prostoru zadržala še nekaj časa.
Rekli so: »Nasvidenje ob naslednjem pustu v naslednjem letu!«

