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Naš praznik!

Ni veliko malih krajev v Evropi, ki bi v svoji zgodovini naredili velika dejanja. Libeličani so pred sto leti
uspeli premakniti državno mejo, ki so jo začrtale svetovne velesile. Za določitev te meje so se zmagovalci
I. svetovne vojne poslužili ljudskega glasovanja, ki pa je Libeliče pahnilo v novo, vendar tujo državo,
Avstrijo. Niso se strinjali. Pričeli so zgodovinski boj proti »velikanom« in po dveh letih boja večine
prebivalcev, ki so jih vodili Vogrinec, Gačnik in Mencin, uspeli. Uspeli so, da je večji del Libelič pripadel
takratni domovini SHS, ki je bila del nove države Slovencev, Hrvatov in Srbov in tako iz Avstrije kraj vrnili
med svoj matični narod.
Od teh dogodkov je minilo natanko 100 let, ki jih bomo obeležili z veliko proslavo.
Na te dogodke smo ponosni, ponosen je tudi ostali del domovine Slovenije, da ima med sabo ljudi, ki so si
upali zoperstaviti mednarodnim odločitvam. V borbi za ohranitev lastne-slovenske identitete, je edino
orožje bilo domoljubje in vztrajnost ter prepričanje v svoj prav. V svojo pravico ostati in biti Slovenec med
svojimi na svojem.
Zmage naših prednikov ne smemo pozabiti. Pogum, domoljubje in ljubezen do slovenskega jezika naj bodo
še naprej značilnost prebivalcev v obmejni vasi, kljub temu, da nekateri to imenujejo trma.
Ostanimo »trmasti«!

Hram učenosti zopet zaživel!
Šola v kraju je včasih bila center kulturnega in tudi drugega dogajanja.
Na deželi je to še danes, le v drugačni obliki. Šolo v Libeličah bo letos
obiskovalo 30 učencev in 20 predšolskih otrok v vrtcu. Prvič bo na pot
izobraževanja stopilo 6 otrok. Drugi razred bo štel 4, tretji 8, četrti 8 in
peti 4 učence. Razvrščeni bodo v tri oddelke.
1. oddelek (kombiniran): 1. in 2. razred (razredničarka Tanja Ošlak)
2. oddelek (čisti): 3. razred (razredničarka Anita Kordež Grögl)
3. oddelek (kombiniran): 4. in 5. razred - (razredničarka Helena Knez)
V vzgojno varstveni zavod-vrtec je vpisanih
20 malčkov, za katere bodo skrbele: vzgojiteljica
Marjetka Pavlin, pomočnica Monika Rus in
spremljevalka Nika.
Pri delu na šoli sodelujejo še drugi kadri: učitelji, ki
poučujejo različne predmete in se vozijo k nam z
matične šole, svetovalno službo, tehnično osebje...
Podatke posredovala: vodja podružnične OŠ Libeliče Helena Knez.

Nova pridobitev – drugi AED aparat v Libeličah!
V krajevni skupnosti Libeliče smo v mesecu avgustu prejeli AED aparat (defibrilator),
ki je že nameščen na Bičevniku (prvi je na gasilskem domu). Nabavo
aparata so z donacijami omogočili libeliški podjetniki skupaj s KS
Libeliče. To so bili: Aviofun d.o.o.–Simona in Damjan Cehner, Avtoličarstvo-Simon
Glinik s.p. in Isofenster-Peter Hovnik.
Krajevna skupnost Libeliče se dobrotnikom iskreno zahvaljuje.
Predstavitev uporabe AED s temeljnimi postopki oživljanja bo prikazana na
MEDGENERACIJSKEM DRRUŽENJU v sredo, 28.9.2022 pri Bičevniku. Prikaz
strokovne uporabe bodo predstavili zaposleni v Zdravstvenem domu Dravograd.
Podatke posredovala Lea Rebernik

Pregledi dojk in mod tudi v letu 2022!
Rak dojk je najpogostejša
oblika raka pri ženskah.
Zgodnje odkrivanje bolezni
je za visoko ozdravljivost
zelo pomembno. V Sloveniji namreč vsako leto
zboli skoraj 1300 žensk in okoli deset moških. Vsak
dan najmanj tri prebivalke Slovenije izvedo, da
imajo raka dojk, vsaj ena na dan zaradi te bolezni
umre. Pomen rednih preventivnih pregledov je zato
zelo velik. V Libeličah jih izvajamo že 19 let.
Zavedamo se, da smo naredili veliko. Naš cilj je čim
manj obolelih, ob vsakem sumu na bolezen pa se
nudi pomoč tudi v procesu diagnostike.
Zaradi vedno večjega interesa predvsem članic
društva, smo tudi v letu 2022 izvajali preglede dojk
in mod v mesecih april, maj in junij. Preglede je
zdravnica dr. Ivica Podrzavnik opravljala v
gasilskem domu v Libeličah, za članice in člane, ki
so doma izven Libelič, pa v Zdravstvenem domu
Dravograd. Tri naše članice pa so opravile pregled
v Zdravstvenem domu Radlje.
Od 285 članic in članov jih je bilo pregledanih 282,
dve članici sta prišli še na ponovni pregled, tako, da
je bilo opravljenih 284 pregledov. Zanimanje ljudi
za preglede raste iz leta v leto. V našem društvu

imamo članice iz cele Dravograjske občine, tudi iz
Ljubljane, Mežice, Slovenj Gradca, z Raven na
Koroškem, s Prevalj, Ptuja,… Nekaj članic je celo
izrazilo željo, da bi zdravnica prišla izvajat preglede
tudi v njihovo občino. Za to se ni odločila, tudi v
bodoče ostajamo na dosedanjih lokacijah.
V našem društvu se zavedamo, da bomo s stalnim
osveščanjem ljudi o zgodnjih znakih, načinih in
uspehih zdravljenja zmanjšali strah pred boleznijo.
Ob prvih opozorilnih znakih pa se bomo takoj
posvetovali s svojim zdravnikom.
Zelo rada ponovim besede naše zdravnice, ki jih je
izrekla na enem izmed predavanj: »Vzemimo
zdravje v svoje roke.
Pravica človeka je
biti zdrav, dolžnost
človeka pa je ostati
zdrav.«
Življenje je enkratna
priložnost, zato je ne
smemo
zamuditi
zaradi nevednosti.
In v Libeličah se tega držimo.
KDBPR LIBELIČE Betka Pšeničnik

Spominska lipa!
Vemo, da ima lipa simbolni pomen za Slovence, oziroma je veljala
za središče družabnega življenja. V mnogih slovenskih vaških
skupnostih je bil običaj, da so na kamnitih sedežih pod lipo vaščani
reševali medsebojne spore in sprejemali odločitve, pomembne za
skupnost. Pod lipo so opravljali tudi volitve in imeli veselice.
Skratka, pod lipo se je odvijalo družabno življenje.
V Libeličah je v preteklosti bilo kar nekaj teh dreves v vasi ali
bližini. Sčasoma so bila drevesa podrta zaradi varnost mimoidočih
ali drugih vzrokov. Tudi na gorskih kmetijah so bile posajene ob
domačijah, kjer so nudile ljudem senco, cvetje za čaj in delovale kot strelovod.
Svet KS Libeliče se je odločil, da bodo ob Bičivneku posadili spominsko lipo v spomin na dogodke izpred
sto let. To so storili v soboto, 21. maja 2022. Za mlado lipo je skrbela Tončka Pšeničnik.
Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik je povedal, da bodo v prihodnosti okoli lipe naredili lesene
klopi.
Letošnje »Srečanje pod lipo« je bilo organizirali ob novo posajenem drevesu. Ko pa bo drevo zraslo se
bodo krajani zopet srečevali pod lipo, je v šali dodal predsednik.

Tabor mladine PGD Libeliče!
V letošnjem letu se je gasilski podmladek PGD Libeliče
po dveh letih spet razveselil gasilskih vaj in tekmovanj.
In nenazadnje tudi težko pričakovanega tabora.
Letos je tabor spet potekal na CŠOD Ajda. Otroško
veselje je v četrtek, 30. 6. 2022, ob 17. uri napolnilo
parkirišče pred gasilskim domom. Mladi so prišli polni
pričakovanj in z iskricami v očeh. Za nekatere je bil to
prvi gasilski tabor, za druge pa nič novega. Svojo
prtljago so natovorili v gasilske avtomobile in pomahali
staršem v slovo. Na Ajdi sta jih pričakala dva velika
šotora, kjer si je vsak poiskal svoj kotiček za počitek in spanje. Lepo je bilo videti veselje najmlajših, ko so si
pripravljali ležišče – nekateri so se že zavili v spalne vreče, četudi je bilo precej vroče.
Prvi dan je bil namenjen postavitvi tabora in spoznavanju. Zvečer so si na tabornem ognju spekli večerjo –
hrenovke. Po večerji so se še malo poigrali, pogledali televizijo (beri: v šotoru je bil postavljen projektor za
večerni kino) in utrujeni zaspali.
Naslednji dan je bil že bolj aktiven. Po zajtrku se jim je pridružil Gašper Vehovec, ki je sicer zaposlen na Ajdi,
a v prostem času je tudi gasilec. Otrokom je z veseljem predstavil plezanje, kjer so se seveda preizkusili tudi
sami. Razdelili so se v dve skupini – ena skupina je bila na plezanju, druga pa je uživala na aktivnih igrah, ki so
jih pripravili mentorji (dokler se niso zamenjali).
Na obisk se je s policijskim motorjem pripeljal pomočnik načelnika Postaje prometne policije Celje Marko
Prevolčič. Otrokom je pokazal motor in opremo, ki jo prometni policisti uporabljajo pri svojem delu. Kadar
Marko ni policist, je tudi naš predsednik (hmm … to ni bil privilegij). V popoldanskih urah je mladino obiskal
Bojan Sekuti in s seboj prinesel defibrilator. Otroci so se naučili nekaj o prvi pomoči in temeljnih postopkih
oživljanja. Ob vseh teh aktivnostih je dan minil hitreje in že so se greli vsak v svoji spalni vreči.
V soboto, 2. 7. 2022, je gasilske nadobudneže obiskala Slovenska vojska. Predstavili so jim svoje delo, otroci
pa so se lahko preizkusili tudi sami.
Marsikaj so videli in marsikaj izvedeli. Sobota je bila še bolj produktivna in polna presenečenj. Med drugim so
imeli tudi svojo prvo pravo gasilsko vajo, po Dravi so se vozili z gasilskim čolnom (za to so poskrbeli kolegi iz
PGD Dravograd) in na parkirišču v Libeličah občudovali gasilsko avtolestev s košaro. Slednjo so pripeljali
gasilci iz PGD Slovenj Gradec. Seveda so jo tudi preizkusili. Utrujeni od dneva, so se vrnili nazaj na Ajdo, kjer
je sledila večerja.
Zadnji dan, v nedeljo, je po zajtrku sledilo pospravljanje tabora. Polni vtisov in novih spoznanj, še bolj veseli
kot prvi dan, so zapustili Dom Ajda. Komaj čakamo naslednje leto, ko bomo spet skupaj ustvarjali nove
spomine.
Anamarija Vogel

II. Pavlijev memmorial!
To leto je v Libeličah v znamenju spomina na dogodke izpred 100
let. V tem duhu smo člani ŠD Libeliče organizirali “II. Pavlijev
memorial, ki se je zgodil 27. 8. 2022 na Športnem igrišču Libeliče.
Nogometni turnir, posvečen prehitro preminulemu športnemu,
predvsem pa nogometnemu zanesenjaku Glinik Pavlu.
Na turnir se je prijavilo 5 nogometnih ekip, ki so se med seboj pomerile. Dogajanje sta z ekshibicijsko tekmo
popestrili veteranski ekipi Hit Gorč in Meže. Tekmovalni dan je potekal dokaj nemoteno, brez poškodb, malce
nam je nagajalo le vreme.
Po športnem dogajanju je sledila sproščena zabava z glasbeno skupino Sezuti mački.
Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem donatorjem in prostovoljcem, ki so omogočili izvedbo takšnega dogodka.
Zelo nas veseli, da se najdejo ljudje, ki so pripravljeni stopiti skupaj in narediti nekaj dobrega za kraj.
Organizatorji smo zadovoljni z obiskom in samo organizacijo. Hkrati pa nastajajo že nove ideje kako še
izboljšati takšen dogodek.
Upamo, da ste na dogodku uživali. Hkrati pa vas vabimo, da prihodnje leto, zadnjo avgustovsko soboto zopet
preživimo skupaj.
Za ŠD Libeliče Ožbej Hovnik

Dogajanje skozi leto!
Poleg opisanih dogodkov so se v kraju odvile tudi vse tradicionalne prireditve, o katerih ste lahko brali na
medmrežju www.libelice.si!
Članke brez podpisa prispeval urednik.

PRAZNUJEMO 100 let od priključitve Libelič k matični domovini
od petka, 23. 9. 2022, do nedelje, 2. 10. 2022 pod šotorom na igrišču v Libeličah.
KDAJ?

KAJ?

petek,
FILMSKI VEČER

23. 9. 2022 ob
18.00
sobota,
24. 9. 2022

Predvajanje filma o Libeličah s spremljevalnim
kulturnim programom.
Slavnostna seja.

131 LET PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA LIBELIČE

ob 16.00

Blagoslov novega gasilskega vozila.
Veselica z ansamblom Veseli Svatje.

nedelja,
25. 9. 2022

OPIS

ZBOROVSKO-PEVSKO POPOLDNE

Mešani pevski zbor Libeliče z gosti: MePZ Črneče,
Dravograjski sekstet, Oktet Suha, Zimski kosci …

ob 15.00
ponedeljek, 26.
9. 2022
ob 15.00
torek,
27. 9. 2022

SREČANJE STAREJŠIH IN
INVALIDNIH IZ LIBELIČ

PRIPOVEDOVALSKI VEČER –
LIBELIČE 100 LET POZNEJE

ob 18.00

Medgeneracijski pripovedovalski večer o pomenu
poplebiscitnega dogajanja v kraju pred 100 leti.
Lokacija: gasilski dom Libeliče
Predstavitev CŠOD Ajda z družabnimi n aktivnimi
igrami za otroke.

sreda,
28. 9. 2022
ob 16.00

Srečanje starejših in invalidnih ob sv. maši ter s
popoldanskim druženjem.

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

Aktivnosti v skrbi za zdravje za odrasle in starejše.
Prevzem in prikaz uporabe prenosnega
defibrilatorja (AED).

četrtek,
LOVSKI VEČER

29. 9. 2022

Predstavitev LOVSKE DRUŽINE LIBELIČE.
Strelski kino. Druženje in pogostitev.

ob 18.00
petek,
30. 9. 2022

VEČER KOROŠKIH GLASBENIKOV

Milan Kamnik, Adi Smolar, Vera Trafela, Dunja
Vrhovnik, Adrijana Kamnik …

ob 19.00
nedelja,

LIBELIČE 100 LET POZNEJE

2. 10. 2022
13.30

OSREDNJA DRŽAVNA PROSLAVA /
PRIREDITEV

Prireditev s spremljevalnim programom ob 100letnici priključitve Libelič k matični domovini.

Svet KS Libeliče prosi vse krajane, da pomagajo ustvariti praznovanje svečano, prisrčno in domoljubno.
To pa lahko skupaj naredimo z izobešanjem zastav, ureditvijo svoje okolice in obiskom prireditev. Nekaj
zastav (10€) lahko dobite pri Veroniki Kotnik na Gorčah.

Iskrene čestitke ob visokem jubileju!
Obvestilo urednika!
Spoštovane krajane in bralce Libeliškega GLASNIKA, ki izhaja že trideset let, obveščam, da zaključujem
urednikovanje lokalnega glasila, preko katerega smo dolga leta bili informirani o dogodkih v kraju, občini
in tudi širše. Moja želja je, da se to obveščanje »na krajevno običajen način«, če je le mogoče, nadaljuje in
da se bo našel nekdo, ki bo pripravljen to delo opravljati. Najlepša hvala za zaupanje in včasih tudi vašo
strpnost pri branju obvestil in mojega pisanja. Najlepša hvala vsem, ki ste s svojimi prispevki pomagali
ustvarjati lokalni časopis, kot tudi lektorici Irmi Knez za njeno skrb pri rabi jezika.
Adrijan

