Otvoritev večnamenskega objekta, 26.6.2021
O NASTANKU OBJEKTA IN KAKO JE VEČNAMENSKI OBJEKT OB IGRIŠČU DOBIL IME
»BIČIVNEK«
Že dolgo je bila želja, da bi na igrišču postavili objekt, ki bi služil vsem generacijam za različne
priložnosti, ob katerem bi prostor našla tudi igrala. V letu 2019 in 2020 smo krajani Libelič tako s
pomočjo glasovanja o participativnem proračunu Občine Dravograd večino glasov namenili
urejenemu prostoru ob igrišču, kjer se zadržujejo, otroci, starši, športniki, gasilci, kulturniki in ostali
krajani ob takšnih in drugačnih priložnostih.
Ker participativni del občinskega proračuna ne bi bil dovolj, so svoj del po zmožnostih prispevali tudi
Krajevna skupnost, Športno društvo, Gasilsko društvo in Kulturno prosvetno društvo. Namen takega
objekta je, da ga uporabljajo vsi krajani za svoja srečanja ob določenih pogojih, ki pa jih bodo določili
predstavniki vseh sodelujočih.
Papirji so bili urejeni in v jesenskem času so stekla dela. Ker smo bili finančno omejeni, so morali
predvsem fantje tudi sami poprijeti za delo. Ko se je v času epidemije zdelo, da se nič ne dogaja, je
objekt ob igrišču rasel in dobival današnjo podobo, saj so posamezniki dan na dan pridno zidali,
postavljali, šmirklali, barvali … S pridnimi rokami so nosili skupaj material in ga obdelovali, da je
ob koncu zime objekt dobival že pravo obliko. Ni čudno, da je na poziv, kako naj se objekt imenuje
padel tudi predlog, da bi nosil ime »bičivnek«, saj je bilo na igrišču živahno kot v čebelnjaku, ko ga
ogreje prvo sonce in čebele delavke hitijo na pašo, da bi čim prej napolnile panje. Pravijo, da so čebele
prvi pokazatelj, da se v okolju nekaj dogaja. Tudi v Libeličah so fantje pokazali, da želijo sprememb,
da znajo stopiti skupaj in izpeljati projekt, ki je lahko v ponos nam in našim zanamcem.
Dolgo so se pogovarjali, kako naj se objekt imenuje, in predlagali so, da bi ime izbrali kar ljudje sami,
zato smo na libeliški spletni strani zbirali predloge (prišlo jih je kar precej) in svet krajevne skupnosti
s predstavniki krajevnih društev so izmed vseh predlogov izglasovali »bičivnek« z utemeljitvijo, ki
je povezana s pomembnimi pregovori slovenskega ljudskega izročila o čebelah in ravno ti še danes
držijo:
-

Pri gradnji so bili pridni kot čebele.
Učimo se pri čebelah: pridnost bogati, pogum jača, enotnost nas napravi močne.
Živo je kot v čebelnjaku.

Na delovišču je bilo vedno živahno, tudi otroci niso zdržali doma, eni s kladivom, drugi z desko, tretji
z lopato. Včasih so priskočili na pomoč svojim očetom, nemalokrat pa bili v napoto (saj vemo, kakšni
smo odrasli, ko se nam otroci motajo pod nogami), a so si naši vrli fantje rekli: Kar se Janezek nauči,
to Janezek zna. Povabili so jih k delu in jih kaj novega naučili. Največje veselje otrok in staršev pa
so bila igrala, postavljena konec marca. Čeprav še ne dokončno postavljena, jih je bilo treba
preizkusiti.
Da bo vse uradno in tako kot mora biti, danes otvarjamo ta naš »bičivnek« in upamo, da bo opomin
in zgled vsem, da lahko skupaj, s pridnostjo, marljivostjo in libeliško trmo marsikaj dosežemo. Naj
objekt služi vsem generacijam za prijetna druženja, ne pozabimo pa na vzdrževanje reda in ob uporabi
za seboj pospravimo. Le tako bo objekt dolgo služil svojemu namenu.
Naj bo v »bičivneku« in okolici še naprej živo!
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