Kulturno prosvetno društvo Libeliče
Libeliče, 12. 3. 2021

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA LIBELIČE ZA LETO
2020

Za nami je zanimivo leto, ko so bile domala vse dejavnosti (vaje, prireditve …) ukinjene zaradi
razglašene epidemije v marcu 2020. Nekaj dejavnosti smo vendarle izvedli, potem pa se je
delo dobesedno zaustavilo in bo tako očitno še nekaj časa. Po uvodnem sestanku upravnega
odbora v januarju (12. 1. 2020) smo se lotili že prvih aktivnosti.
V petek, 31. 1. 2020 smo sodelovali na prireditvi Živeti ob meji – Leben an der Grenze v
Žvabeku. Kot pripovedovalca sta na prireditvi aktivno sodelovala Adrijan Zalesnik in Franci
Perovnik, nekaj pa nas je bilo poslušalcev oz. obiskovalcev.
7. 2. 2020 je bila občinska slovesnost ob kulturnem prazniku v dvorcu Bukovje, na kateri so
sodelovali naši pevci s 4 pesmimi.
V nedeljo, 9. februarja 2020, smo organizirali prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
»Korajža je v Libeličah doma 10«. V sklopu prireditve je bila v dvorani pri Buču razstava
»Šport v Libeličah skozi čas«. Tudi tokrat je bila prireditev zelo dobro obiskana.
V soboto, 15. februarja 2020, so nas obiskali koranti iz Rogoznice, ki tradicionalno odganjajo
zimo, libeliško pustovanje je bilo v soboto, 22. februarja 2020.
15. in 16. februarja so pevci MePZ KPD Libeliče urili pevsko kondicijo na Košenjaku, saj so se
pripravljali za letni koncert, ki naj bi bil 29. 3. 2020, še prej pa so nastopili na zborovski
prireditvi Od Pliberka do Traberka, in sicer 7. 3. 2020 v Pliberku.
V marcu 2020 je zaradi novega virusa covid-19 bila razglašena epidemija (12. 3. 2020) in so
bile prekinjene vse nadaljnje aktivnosti v živo. Tudi zbor članov, planiran v soboto, 14. 3.
2020, je tako odpadel.
Kljub strogim ukrepom smo se v nadaljevanju leta trudili, da smo svoj kulturni prispevek
dodali na daljavo. Ob prazniku žensk smo skupaj s KS Libeliče in ostalimi sodelujočimi voščila
poslali po pošti.
Aprila (4. 4. 2020) smo bili povabljeni na 1. srečanje krajev s kostnicami v Jarenino, vendar
tudi ta dogodek ni bil izpeljan.
V aprilu smo začeli z dogovarjanjem o projektu obnove stavbe na mejnem prehodu, ki bi
služil v turistične namene, v enem delu bi KPD pridobilo svoje prostore (neke vrste turistično
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informacijsko pisarno), v drugem delu pa bi KPM imel virtualno razstavo o življenju ob meji.
Čez poletje smo pridobivali dokumentacijo, ker gre za pridobivanje evropskih sredstev. Smo
eden od partnerjev v projektu Koroška 100 let pozneje.
V četrtek, 17. 9. 2020, smo imeli 2. sestanek upravnega odbora, kjer smo sprejeli sklep, da
bomo sodelovali pri sofinanciranju pomožnega večnamenskega objekta na igrišču v Libeličah.
Tradicionalne jesenske prireditve prvo nedeljo v oktobru nismo izvedli, ker je še vedno
veljala prepoved zbiranja ljudi zaradi koronavirusa. S pomočjo KTV Dravograd smo sodelovali
pri pripravi oddaje o pomenu priključitve Libelič k matični domovini (100 let plebiscita), ki so
jo predvajali na sporedu KTV Dravograd.
V decembru smo sodelovali pri obdarovanju otrok (nakup otroških knjig za šolarje).
Turistična sekcija je kljub epidemiji v poletnem času sprejela posamezne goste za ogled
muzejskih zbirk ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje, maska …).
Poudariti je treba, kako pomemben je prispevek našega člana Adrijana Zalesnika, ki sproti
obvešča o aktualnih dogodkih v vasi po spletu in občasno tudi v tiskani obliki.
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